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Caixa amplia | Tu B 
Investimento caio = 
no Nordeste 
e cria vitrine 
eleitoral 
Banco estatal expande crédito 

e abre agências na região 
que mais rejeita Bolsonaro 

musica qua 

vai apredir 

um grupo 

Sob o comando de Pedro Guimarães, entusiasta da reeleição de 

Jair Bolsonaro, a Caixa Econômica reforça à atuação no Nordeste, 

onde o presidente tem o menor indice de aprovação (15% ). Das 
168 novasagências, 42% são na região. E, nas inaugurações, 

Guimarães costuma ter a participação de Bolsonaro em video. O 

banco pulverizou o crédito em áreas como agricola e construção 
e aumentou de 18% em 2019 para 31,5% neste ano a fatia de 

governos nordestinos e do Norte no total de financiamentos, 
relatam Genacba Doca é FERNANDA TiSOTIO, PÁGINA ?S 

Alcolumbre fez do 
Amapá líder de verbas ig Kondzilla, 
do orçamento secreto mecenas da periferia 

Em seu último ano como presidente do Senado, Davi Um dos maiores empresários 
Alcolumbre (DEM) controlou o chamado orçamento secreto e do funk, ele produz filme sobre 

[ez de seu estado, o Amapá, o maior receptor proporcional mães da favela e trabalha para 

deste tipo de verba em 2020: R$ 427 por habitante, mais doque revelar “novos Emicidas": "Sei 
o dobro do segundo oo locado, revela NatáLia PoRTINARI. À de onde euvime o que defender”, 

perda de influência é o pano de fundo da trava que o senador 

impõe há meses à sabatina de André Mendonça ao STF. phginas 

BRL CASISMERA 
EDITORIA! 

É ESSENCIAL VACINAR QUEM ESTA 

COM A VAL INAÇAÃO FATRASADIA págINA? 

Enem começa com crise e 
estudantes apreensivos 
Incerteza com a prova, após denúncias de interterência, deixa 
tensa parte dos 3,1 milhões de alunos que fazem hoje o Enem, Noarem “Um 

O TCU negou afastamento do presidente do Inep. rhtiMas 22423 lugar ao sol” Cauã 

Um galã em 
desconstrução 

AA A 4 PEHI IRA 

Aos quase 125 anos, ABL espelha 

a diversidade do Brasil puma 

o 

Desafio do PSDB será superar racha 
O candidato que vencer hoje as prévias do PSDB para pre sidente 

da República terão desafio de unir o partido e superar o flerte 

com obolsonarismo de parte dos tucanos. PÁGINA 

MURAD LEIA) 

Tombaram 745 milhões de 

drvores em dano no Brasil rama ze 

LAURO JARDIM 
VACAS MAGRAS 4 FLOR DA PELE M A lid ho 

' 1.3: ourdo assumirá candidatura pelo 
Touro ilustra A sensibilidade Bia; poverso é preferâncio. sous 
busca de ícones como trunfo 

Estátua polêmica e febre Pessoas Altamente Sensiíveis, 
à e , E = E !1 ANTÁAR 

de brindes mostram como termo da psicologia, são tidas PAR A 
o mercado financeiro como fracas, mas têm truntos Propa ando transforma 

busca simbolos para atrair como empatia e habilidade Planalto em casa da sogra hsmais 
os investidores. pátuna 28 para captar nuances. PÁGINAS 

LORI HANAZIM 

Chile vai às urnas QATAR 2022 Presidente despreza os sonhos 
besúla coisa Um jogo na Copa? de uma geração de jovens rhemas 

como favoritos R$ 43 mil 

Direitista José Kaste Dólar alto deixa proibitivo RR 

esquerdista Gabriel Boric para maioria dos torcedores BERN anta dis ie PANA 
disputam a Presidência com brasileiros até o mais básico Use FIMES do governo contra o 

projetos antagónicos. RÁGINA 30 dos pacotes da Copa. PÁGINA 44 Enem são premeditados PÁGINA 3 
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Opinião do GLOBO 

É essencial vacinar 

quem está com a 
vacinação atrasada 
Autoridades precisam ter estratégias 
para ir atrás dos 21 milhões que 
perderam o prazo da segunda dose 

o mesmo tempo que auto- 
ridades de saúde preci- 
sam olhar para a frente, 
como objetiva de ampliar 
a vacinação, também têm 

de olhar para trás e convencer os que 
estão atrasados com a segunda dose a 
completar o esquema de imuniza- 
ção. Segundo o Ministério da Saúde, 
perderam prazo da segunda doseao 
menos 2! milhões, algo como 10% da 

população brasileira, contingente 
nada desprezível. O pior é que esse 
número tem subido gradualmente, 
mês após mês — em julho, as atrasa- 

das somavam apenas 4,6 milhões. 
Diante desse quadro, é acertada a 

decisão do Ministério da Saúde de fa- 
zer uma campanha para ir atrás dos 
que estâoem atraso. Elavem sendo to- 
cada com a divulgação da dose de re- 
forço para todos os adultos, ng 
pelo ministro Marcelo Ceira 
terça-feira. O esforço concentr 
meçou ontem e vai até 26 de soda 
bra Deacordocoma Secretaria Extra- 
ordinária de Enfrentamento à Co- 
vid-19, a maior quantidade de “falto- 

sos” se concentra na faixa de 304 34 
anos, em que os riscos são potenciali- 
zados pelo alto grau de mobilidade, 

Não se sabe exatamente por que esse 
contingente não retornou aos postos. 
Os motivos podem ser esquecimento, 
medo (infundado ) de reação com a se- 
gundadose, falta de tempo ou desintor- 
mação. Não importa. Autoridades sa- 
nitárias dos três níveis de governo de- 
veriam se mobilizar. O Ministério da 
Saúde, que enfim desempenha seu pa- 
pel de coonidecação fez bem em della 
grar acamparnha. Mas, como a aplica- 
ção das doses está a cargo das preteitu- 
ras, cabe aos secretários municipais 
traçar estratégias para encontrar os 

“altosos” econvencê-los aCompletar a 
vacinação, É verdade que já há munici- 
ie fazendo essa husca, não só par te- 

e — os dados foram fornecidos 
quando da primeira dose —, mas tarm- 
bém enviando funcionários às casas, 
principalmente quando se trata de ido- 
sos. Dá trabalho, mas controlar uma 

andemia que já matou mais de 612 
mil brasileiros justifica o empenho, 
Depois de um início conturbado. 

marcado por escassez de doses, gestão 
caútica e fura-filas, span po 
cinação engrenou. Quase 75% já rece- 
beram à primeira dose, e em torno de 
60% completaram o esquema de vaci- 
nação. O avanço consistente levou o 

Brasil a ultrapassar, em percentual de 
imunizados, paises que começaram a 
vacinar antes, como às Estados Uni- 
dos. Mas a batalha contra o novo coro- 
navirus não está ganha. Apesar da 
queda de infecções e mortes, os indi- 
ces atuais ainda não são suficientes 
para proteger a população. Além dis- 
so, só 0 esquema vacinal completo se 
mostra eficaz contra a variante Delta, 
predominante no mundo. 
O que acontece na Europa, que val- 

touasero epicentro da Covid-19, deve 
servir de alerta ao Brasil, Não que as 
condições sejam as mesmas. A quarta 
onda está sendo mais severa em países 
com baixos índices de vacinação, Mas 
o recado é claro: não se pode baixar a 
guarda, Deve-se, por isso, fazer o ne- 
cessário: correr atrás dos que perde- 
ram os prazos de vacinação, ampliar à 

percentual de vacinados, aplicar as 
doses de reforço e manter os protoco- 
las de prevenção da doença. Para isso, 
as autoridades sanitárias do país con- 
tam com uma ajuda inestimável: a re- 
conhecida experiência do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) e a 
lowvável disposição dos brasileiros pa- 
rase vacinar, r dos negacionistas 
de plantão. Jáé meio caminha andado. 

Por que a alta da inflação é 
preocupante em todo o mundo 
Os últimos dados parecem confirmar o 
temor de que a elevação global de preços 

não seja um movimento passageiro 

esde oiniciodo ano, a infla- 
ção preocupa —e não só 
no Brasil, onde registrou 
alta de 10,7% nos 12 meses 
encerrados em outubro. 

No mesmo periodo, 05 subiram 
6,2% nos Estados Unidos, a maior alta 
em três décadas, No Reino Unido, as 
4,2% foram o maior valor alcançado 

desde 2011. Na Zona do Euro, os preços 
também subiram perto disso, 4,1%, 
Os últimos dados confirmam o mai- 

or temor dos economistas: que não se 
trate de um movimento temporário, 
resultado do desajuste provocado pela 
pandemia — mas de uma inversão de 
expectativas que retome a corrida en- 
tre preços e salários e leve o mundo a 
um surto inflacionário semelhante ao 
dos anos 1970. Oalarme soou com o re- 
sultado anunciado para o núcleo da in- 
flação nos Estados Unidos, número cu- 
jo cálculo exclui voláteis como 
energia e alimentos. Ele bateu em 
4,6%, quase três pontos acima da meta 
do Fed, o banco central americano, 

Nas previsões do início de outubro, 

o Fundo Monetário Internacional 
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(FMI) teve a cautela de afirmar que as 
expectativas — medidas pelas proje- 

ções de juros de longo prazo — conti- 
Mar, MO jargão economistas, 

“ancoradas” equea episódio inflacio- 

nárioseriacontrolado assim que as ca- 
deias de suprimento voltassem aos ni- 
veis pré-pandêmicos e permitissem 
atender à demanda represada. Mas is- 
so foi antesdosindices de outubro —e 
o próprio FMI chamava a atenção pa- 
ra a necessidade de ação ágil dos ban- 
cos centrais numa emergência. 
É sobretudo paraos dois maiores — 

o Fed e o Banco Central Europeu — 
que se voltam os olhos dos agentes 
econômicos. E a que veem não énada 
tranquilizador. É verdade que ambos 
decidiram, nos próximos 12 meses, 
reduzir a zero as compras de títulos 
q injetado US$ 235 bilhões to- 
o mês na economia. Mas pode ser 

pouco. Pelas projeções, Os juros reais 

continuarão negativos nas principais 
economias do mundo no ano que 
vem (o Brasil pode ser exceção se o 
Banco Central elevá-los no ritmo es- 
perado). Persistiria, no entender dos 

analistas, o incentivo para a circula- 
ção da moeda, aumento da demanda 
e em consequência, dos preços, 
Ernie apre 

residente Joe Biden e do presi- 
Cas Fed, Jay Powell. Esteafirmava 
até há pouco que a inflação era “tempo- 
vária”. Biden supõe que as razões daala 
da gasolina podem estar em ilegalida- 
des cometidas pelas petrolíferas, exata- 
mente como aqueles que, aqui no Bra- 
sil, querem controlar quanto cobra a 
Petrobras. Nada disso tem cabimento. 
Ao insistir na tese da inflação tem- 

porária, ambos dão a impressão de 
que, mesmo que o Fed suba os juros, 

continuará leniente com os preços. 
Semeiam, com isso, desconfiança no 
mercada, que começa a embutir a in- 

“do em seus cálculos. O resultado é 
a velha espiral de aumentos que pode 
tornar a inflação um problema per- 
manente. Biden «que COIDEÇoL Er 

verão querendo ser um novo Fran 
Roosevelt, poderá acabar como qutro 
democrata: Jimmy Carter, massacra- 
do nas urnas por um eleitorado fusti- 
gado pela inflação galopante 
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A diversidade 
da ABL 

A: últimas três semanas culturais foram dominadas pelas elei- 
ções para a Academia Brasileira de Letras, exemplares da di- 

versidade cultural da sociedade brasileira, que a ABL sempre pro- 
curou espelhar. Desde sua fundação, que no próximo ano fará 125 
anos, a ABL definiu-se como uma agremiação dos “notáveis”, não 
apenas de literatos, assim como a Academia Francesa. 

Essa definição nasceu de um debate em que dois dos funda- 
dores defendiam ideias distintas. Machado de Assis queria 
apenas literatos, enquanto Joaquim Nabuco defendia a tese 
vencedora de que deveria também abrigar os grandes vultos 
brasileiros em diversas modalidades. 
No frontispício de sua sede, o Pétit Trianon, e no logotipo 

oficialestá inscrito “Academia Brasileira”. Ela nasceuem 1897 
como "Academia Brazileira de Letras”, mas em 1910, no pri- 

meiro volume da “Revista da Academia Brazileira”, o comple- 
mento “de Letras” aparecia em corpomenor. 
Uma famosa polêmica foi a entrada de Santos Dumont na 

Academia, e coube a Coelho Neto responder à pergunta que se 

faz até hoje: que obras ele escreveu? Coelho Neto respondeu: 
“Escreveu nas estrelas. Cada avião que se levanta é como pági- 
naescrita por ele para a glória de nossa pátria”. 
Precisa perguntar quais livros Fernanda Montenegro ou 

Paulo Niemeyer Filho escreveram? Até escreveram, e bons li- 
vros, mas estão na Academia por serem brasileiros notáveis, 
Fernanda Montenegro, um icone da cultura nacional, uma 

brasileira pensadora do Brasil. As mulheres demoraram a se- 
rem aceitasna ABL, A romancista Raquel de Queiroz foi a pri- 
meira, em 1977. Outra grande romancista, Nélida Pihon, foi a 

primeira presidente, nó ano de centenário da ABL. 
Fernanda representa ao mesmo tempo o empoderamento femini- 
no, o teatro brasileiro, que já teve Sabato Magaldi entre os membros 
da ABL, e a cultura tão vilipendiada nos tempos atuais. Paulo Nie- 

meyer, além de um das neurocirurgiões mais importantes do pais, 
reconhecido internacionalmente, é um humanista, assim como foi 
seu colega Ivo Pitanguy outro grande médico a integrar a ABL, 
O Institato do Cérebro ( EC À. que Paulo Niemeyer see 

transformou-se em centro de excelência da especialidade 
dicado somente a atender doentes do Sistema Unicode Saúde 
(SUS). Durante os tempos iniciais da pandemia, o EC dedi- 
cou-se integralmente a tratar os acometidos pela Covid-19, 
Num momento em que a ciência está tão negligenciada pelo 
governode turno, mastornou-seuma âncora de esperança pa- 
raos cidadãos, a ABL continua sua tradição de acolher gran- 
des nomes da Medicina como Carlos Chagas Filho, Oswaldo 

Cruz, Clementino Fraga, Miguel Couto, 
Desde sua Concorrendo com Niemeyer, o indígena 

fundação, Daniel Munduruku teve uma votação expres- 
aABLse sivaqueo qualifica para tentar novamente a 

definiu como vaga, o que ele já confirmou, Não é novidade 
uma agremiação na ABL, como lembra o acadêmico Cicero 

dos “notáveis”, 

não apenas de 
literatos 

Sandroni na bela biografia de Austregésilo de 
Athayde que escreveu com sua mulher, Laura, 
filha do presidente que formatou por tantos 
anos a estrutura e os caminhos da Academia 

Brasileirade Letras moderna. 
Austregésilo, grande jornalista, era descendente direto de indi- 

gena, e por isso seu amigo Assis Chateaubriand. também acadê- 

mico, o chamava de “caboclo”, enquanto Darcy Ribeiro, o antro- 
pólogo que fez do Brasil, eprincipalmente dos indígenas, sua ba- 
se de estudos, se dirigia na ABL a Austregésilo como “cacique”, 
e ag dizer de Gilberto Gil, que mescla em sua representati- 

vidade a negritude, a musicalidade brasileira, a poesia em le- 
tras de música e a visão de quem já foi ministro da Cultura? 
Disputou com outro negro, o poeta Salgado Maranhão. O his- 

toriador Alberto da Costa Silva, Prêmio Camões de Literatu- 
ra, cita alguns negros do alto mundo da cultura brasileira 
membros da Academia Brasileira de Letras, como Evaristo de 
Moraes Filho, Octavio Mangabeira e José do Patrocínio, entre 

outros. Dom Silvério Gomes Pimenta, negro, foi primeiro re- 
ligioso a tornar-se acadêmico, 
A ABL recebeu em seu acervo, da Faculdade Zumbi dos Pal- 

mares, a foto de Machado de Assis negro, que seria “o Macha- 
do real". O presidente Marco Lucchesi ressaltou o “gesto sim- 
bólico” de que estava revestido aquele acontecimento, lem- 
brando a distribuição de livros pela ABL nos quilombos, nos 
presídios, e do trabalha que faz junto aos movimentos negros, 
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DORRIT 

Eixo Dubai-Enem 
ubai é Jair foram feitos um para o outro. É 
que a monarquia absolutista do emirado 

fincado no deserto reconhece de longe o 
mandão de passagem que se deixará seduzir 
pelo kit ostentação da casa: luxo, mordomias 
jamais imaginadas, arroubo tecnológico e 
paisagem futurista. Era tudo do que Bolsona- 
a Sea para poder circular sem olhar de 

jo, despreita, como quem teme a própria 
sombra. Sob essa ótica, deu tudo certo, tanto 
nos Emirados Árabes Unidos (dos quais Du- 
bai, mesmo não sendo a capital, desempenha 
o papel mais cintilante) como no Qatar eno 
Bahrein, igualmente regados a petrodólares. 
Dessa comitiva oficial à prova de qualquer 
protesto não quiseram faltar a primeira-da- 
ma, dois dos filhos-zero do presidente eo mai- 
ornúmero de áulicos de Brasília. 
Mas cinco dias em tapetes voadores pas- 

sam depressa, e o Brasil real estava a sua es- 
pera. Como primeira lufada indigesta, a ine- 

vitável comparação entre seu piroestéril-na- 
babescoe aacolhida recebida por Luiz Inácio 
Lula da Silva na Europa, como lider brasilei- 
roque vale a pena cortejar. À triade inflação- 
desemprepo-fome, a nova rodada de pesqui- 
sas que teimam em não lhe dar trégua para 
2022, a queixada trabalhada do desafeto Ser- 
gio Moro para lhe estragar onoticiário, o “or- 

“mei secreto encrencado, enfim, nada a 

estejar no país por ele governado, 
Exceto, talvez, um relatório elaborado pela 

Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que 

aponta para um declínio acentuado da demo- 
cracia liberal no mundo. Entre as 202 nações 
analisadas no relatório intitulado “Democra- 
cia 2021", 0 Brasil ocupa o quarto lugar entre 
os países em processo de qutocratização, ter- 
minologia empregada no levantamento —lo- 
go atrás de Polônia, e, Turquia. Nadé- 
cada 2010-2020 analisada pelo estudo, a fatia 
da população mundial que vive sob regimes 
autocráticos saltou de 48% 68%, c0nú- 

mero de paises onde a liberdade de de expressão 
está ameaçada quase dobrou nos últimos três 
anos. Pelo relatório, os 213 milhões de brasi- 

leiros se somam aos 34% da população mun- 
dial que vive em paises autocratizantes. (Uma 
decada atrás, esse percentual mundial não ul- 
trapassava 6% dos hipedes ). 
É injusto resumir em poucas frases levanta- 

mento de tamanha complexidade e enverga- 

dura, frato do trabalho de mais de 3.500 estu- 

diosos. Masé possível atribuir aos três anos de 
governo Bolsonaro o enfraquecimento mais 
acentuado das instituições nacionais, Difícil 
não constatar que é deliberada a desconstru- 
ção danação brasileira pelo presidente. E que, 

através de lente tão enviesada, o próprio ocu- 
pante do Palácio da Alvorada considere méri- 
to seu o resultado do estudo de Gotemburgo. 

Foi em Dubai que Jair Bolsonaro se autocon- 

gratulou pela embicada oficial dada ao Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), que se ini- 
cia neste domingo e terá o menor número de 
inscritos em 14 anos — serão pouco mais de 4 
milhões de aspirantes ao ansiado ensino supe- 
norgratuito. As questões agora “começam ater 
acarado governo”. vangloriou-seo presidente: 

— Ninguém precisa ficar preocupado. 
Aquelas questões absurdas que calam no 
passado, que nãotinha nada a vercom nada. 
É prognosticou: 
— O Milton [ministro da Educação Milton 

Ribeiro] é uma pessoa séria, responsável, é 
do ramo. Ele mandou mensagem para mim 
agora há pouca. diz quea prova do Enem vai 
correr na mais absoluta tranquilidade, 
Noves fora o pedido de exoneração de 37 

servidores do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep), responsável 
pela elaboração das provas; noves fora o mal 
explicado acesso de um policial à sala mais se- 
gura e restrita do exame; noves fora a denún- 
cia de irregularidades no Inep enviada ao Tri- 
bunal de Contas e à Controladoria-Geral da 
União; noves fora o caos peral, é a “tranquili- 

dade absoluta” de Jair em Dubai que melhor 

retrata o desprezo do presidente pelos sonhos 
de toda uma geração de jovens brasileiros. 

Foi numa recente reportagem de Luigi Maz- 
zanarevista Piauí queo Brasiltomou conheci- 
mento dos primórdios do Enem “com cara 
deste governo" O repórter teve acesso a um 
documento de 2019, em que servidores da 
Inep solicitavam ao então presidente do insti- 
tuto, Marcus Vinicius Rodrigues, a “reahilita- 

ção” de 38 das 66 questões que haviam sido 
censuradas. O crivo fora obra de uma equipe 

jar três ss0as montada a 

Dificil não próprio Bolsonaro 
constatar que s opened ano de governo 
édeliberadaa ce destinava-se a analisar as 
desconstrução questões do ponto de vista 
da nação ideológico. Municiado dos 
brasileira pelo carimbos “sim” e “não”, q 
presidente grupúsculo vetou desde uma 

letra de música da cantora 
Madonna sobre gravidez adolescente até uma 
poesia de Manoel de Barros, por “ferir senti- 
mento religioso e a liberdade de crença”, pas- 

sando por uma tira do cartunista Quino e, co- 
mo não poderia deixar de ser, um Chica Buar- 
que que fala em “ditadura”, Vale a pena ler na 
integra a reportagem intitulada "Mafalda é re- 
provada no Enem” para entender 9 tamanho 
do desmonte histórico-cultaral em marcha, 

Recorro novamente à espertissima atriz 
Mary Astor: "Uma pessoa sem memória ou 
ê criança ou é amnésica, e um país sem me- 
múória não é criança nem amnésico. Mas 
também não é um pais”. Continua valendo. 

se ARTIGO 

Precisamos falar do Orçamento 
E 

ALESSANDRO 
VIEIRA 

À vésperas da votação da PEC dos Preca- 
tórios no Senado, precisamos talar so- 

bre o verdadeiro problema que ela traz à to- 
na. Não é a PEC, muita menos o auxílio so- 
cial quecla —emtese —torna passível, Não 
é só o orçamento secreto, ou as emendas 
distribuídas a alguns parlamentares “coin- 
cidentemente” próximo a votações impor- 
tantes. A verdade é de iai precisamos falar so- 
bre o Orçamento federal. 
O Orçamento no Brasil não tem passado de 

uma peça de ficção. Plano Plurianual (PPA), 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 
Orçamentária Anual (LOA), em tese, deveri- 
am servir como norte para um planejamento 
de país: da Educação à Saúde, da Infraestru- 
tura à Agricultura. No entanto o que temos 
visto governo após governo é um jogo de que- 
bra-cabeça em que as peças não se encaixam 
e acabam por formar uma imagem turva do 
que gostariamos de ser. 
A ideia do ciclo de planejamento é bonita; 

começa com o PPA, quando o presidente elei- 

totemarmissãode desenhar o país que preten- 
de conduzir pelos próximos quatro anos. Ali, 
os ministérios descrevem suas diretrizes, ob- 
jetivos e metas para aquele ciclo, que se inicia 
no segundo ano de cada mandato ese encerra 
no primeiro ano do mandato seguinte, tra- 
zendo o senso de continuidade, Seus progra- 

mas e ações devemorientara LDO emquese- 
rãa elencadas as políticas públicas a ser priori- 
zadas para que as metas sejam cumpridas, A 
LOA completa o quadro. Ali se demonstra co- 
mo o governo pretende pagar por aquilo que 
foi planejado para o ano seguinte. 
O problema é que a teoria tem se mostrado 

ineficiente na prática, especialmente quan- 
doo governo se exime de qualquer responsa- 
bilidade sobre presente e futuro. Uma das 

ps alterações 
Processos nada itas por Bolsonaro na 
transparentes estrutura administrati- 
geram execuções  vafoi a incorporação do 
obscuras, Ministério do Planeja- 
dificultam a mento ao Ministério da 
fiscalização Economia, uma estru- 

e propiciam tura que se tornou gran- 

esquemas de demais para a peque- 
na capacidade de gestão 

deste poverno. Em certa medida, perdeu-se a 

visão estratégica da economia e do próprio 
planejamento. Talvez tenha sido uma mos- 
tra do que se podia esperar. 
No entanto o quadro atual traz dilemas 

que persistem desde a redemocratização. 
Por vezes, não é possivelcompreender os 
confusos Projetos de Lei do Congresso 

(PLNs) que buscam alterar a colcha de reta- 
lhos que virou o Orçamento público fede- 
ral, A atenção de todos acaha se voltando 
mais puao não previsto, e o recurso discri- 

cionário (livre de definições prévias ) se tor- 

na objeto principal, seja como RP2 (emen- 
dasdiscricionárias), RP9 (emendas de rela- 

torjoua manobra orçamentária que surgir. 
Ocupam-se mais como recurso que deveria 
apenas corrigir distorções do quecom o que 
deveria balizar o funcionamento do pais. 
Então tem-seumaboladeneve: processos 

nada tra nsparentes geram execuções obs- 

curas, dificultam a fiscalização da execução 

e permitem o surgimento de esquemas que 

só mudam de nome, independentemente 
de qual partido esteja na poder, No passado, 

Anões do Orçamento, mensalão. Atual- 

mente orçamento secreto (ou bolsolão ). E 
nosatemos maisaos nomes que às soluções. 
Especialmente no pós-pandemia, precisa- 

mos de governantes que compreendam a im- 
portância do ciclo: planejar, executar, fiscali- 
zar, Precisamos nos concentrar no que é es- 

sencial para garantir um minimo de dignida- 

de à população mais carente e Criar as condi- 
ções necessárias para que a nossa economia 
seja reconstruída. Precisamos de processos 
transparentes, de um Orçamento que possa 
ser revisto, mas que sirva como norteador re- 
al, enão fictício, de um projeto de pais. 

Com parlamentares mirando na poupan- 

caeleitoral eum presidente preocupado em 
manter seu poder de compra sob o Centrão, 
dificilmente teremos o melhor resultado. 

Ou começamos quanto antes à construir 

um pais em bases verdadeiramente sólidas, 
ou tudo que teremos será uma nação sem: 
pre prestes a ruir. 

se Alessandro Vieira é senador (Cidadana-SE) 
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BERNARDO 
MELLO FRANCO 

Bolsonaro 

tem razão 

NU: domingo, 3.l milhões de es- 

tudantes começam a prestar o 
Exame Nacional do Ensino Médio. A 
prova terá o menor número de parti- 
cipantes desde 2005. Isso significa 
que a porta de acesso às universida- 
des públicas ficou mais estreita. 
O encolhimento não é a única face 

do retrocesso. Responsável pelo exa- 
me,o Inepjáteve cinco presidentes em 
três anos. Agora vive uma crise sem 
precedentes. No início do mês, 37 ser- 

vidores pediram exoneração. Relata- 
ram casos de assédio moral, quebra de 
sigilo e ingerência politico-ideológica. 
Desmoralizar o Enem é um projeto 

antigo de Jair Bolsonaro. Em 2015, à 
então deputado já atacava a prova. Di- 
zia que o questionário expunha jovens 
indefesos à “doutrinação imposta pelo 
PT”. Seis anos depois, ele faz no Planal- 
too que acusavaos adversários de fazer, 
O Enem de 2021 foi preparado num 

ambiente de intimidação, Um policial 
desfilou pela sala restritaonde oexame 
é formulado. Servidores contaram ao 
Fantástico que foram obrigados a cor- 
tar mais de 30 questões, Elas tratavam 
da história recente do pais, que o capi- 
tás e seus ais tentam reescrever. 
Segundo a Folha de S.Paulo, o presi- 

dente pediu que a prova chamasse o 
golpe militar de “revolução”. A revista 
Piaui revelou que as intramissões co- 
meçaram em 2019, quando o Inep ve- 
tou perguntas que citavam Chico Buar- 
que e Ferreira Gullar. Nem Mafalda, a 
simpática personagem dos quadri- 
nhos, escapou da censura bolsonarista. 
Úscrimes contra o Enem são preme- 

ditados. Integram um projeto de des- 
monte da educação, cujo alvo princi 
são os jovens de baixa renda. O dubla 
de ministro e pastor Milton Ribeiro já 
declarou que as universidades deveri- 
am “ser para poucos”. Seu colega Paulo 
Guedes reclamou do “filho do portei- 
ro" que recebia bolsa para estudar. 
A visão excludente combina com o 

perfil da prova deste ano. O número 
de inscrições desabou porque os estu- 
dantes pobres ficaram mais tempo 
sem aúlas na pandemia, Muitos tive- 
rameue abrir mão do sonho para bata- 
Ilhar pelo sustento. Outros desistiram 
por saber que seriam reprovados. 
Na segunda-feira, Bolsonaro dis- 

se que o Enem está começando a ter 

“acarado e. Destavez, é pre- 
ciso reconhecer que ele tem razão, 

O 'bando' de Valdemar 

Valdemar Costa Neto não tem de- 
feitos novos. Antes de oferecer o PL 
a Bolsonaro, ele fez negócios com as 
governos Lula, Dilma e Temer. Só 
enfrentou resistência na gestão de 
Fernando Henrique Cardoso. 
Nos “Diários da Presidência”, o tuca- 

no descreve a “pressão chantageadora” 
dochefão do PL “Sá vai lá [ao Planalto] 
pedir nomeações para posições onde 
ele possa ter vantagens, e vantagens 

mente pecuniárias. E inacredi 
tável” desabafou, em agosto de 1995. 

Três meses depois, FH escreveu que 
as indicações do PL não podiam ser 
atendidas por “falta de gente compe- 
tente e que seja honesta”, Ele reclamou 
dos métodos de pressão do partido: 
“Usam um fato nacional para poder ex- 
torquir algo do governo. E lamentável”. 
Em abril de 2001, o tucano definim 

as ceputados liderados por Valdemar 
como “um bando”. O grupo ameaça- 
va apoiar a criação de uma CPI se não 
fosse presenteado com cargos fede- 
rais. “Queriam a direção da Petro- 
bras, ou seja, ficar próximos de uma 

boa boca”, ironizou o presidente. 
Depois que FH deixou o poder, Val- 

demar nunca mais esteve na oposição. 
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Campanha com memes e conflitos 
Names DoraelLeiteprotaponizarambrpas públicas: relembreos prncipasmomentos 

CONTROLE DE VERBAS 
Orçamento secreto é pano de fundo para trava 
de Alcolumbre à sabatina de Mendonça ao STF 
NATALIA PORTINARO 
ra tadio portas hesv gratos Corr fat 
memso 

O controle sobre o orça- 
“4 mento secreto é o pano 
de fundo da disputa entre o 

Palácio do Planalto e osena- 

dor Davi Alcolumbre 

(DEM-AP), que trava hã 
três meses a indicação do 

ex-advogado-peral da União 

André Mendonça para o Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF). No ano passado. 
quando presidia o Senado e 

tinha ocontrole-da fatia des- 
sas verbas reservada para a 
Casa, Alcolumbre enviou ão 

menos R$ 320 milhões para 
o Amapá. O estado do sena- 

dor foi a unidade da federa- 

ção com maior repasse pro- 

porcional das verbas oriun- 
das das emendas de relator, 

um sistema criado pelo 

Congresso, com apoio do 
governo Bolsonaro, que di- 

ficulta a fiscalização dos re- 

cursos federais. 

Neste ano, privado do po- 

der sobre as indicações or- 

camentárias, Alcolumbre se 

distanciou dó Palácio do 

Planalto e, como presidente 
da Comissão de Constitui- 

ção e justiça (CC]) do Sena- 

do, tem se recusado a pautar 

asabatinade Mendonça, in- 
dicado para o STF pelo pre- 

sidente Jair Bolsonaro. É 

prerrogativa do Senado vo- 
tar a indicação de autorida- 

des. Alcolumbre tem resisti- 

doa pressões do governo, de 
Endos e de evangélicos que 

apoiam o nome de Mendon- 

ça paraa Corte. 

O governo tirou de Alco- 
lumbre à poder de media! 

us pedidos relativos ao orça- 

mento secreto após consta- 
tar que havia senadores de 

oposição recebendo gran- 

des quantias, além do fato 
deeleter deixadode ser pre- 
sidente do Senado. Aarticu- 

lação foi assumida pelos mi- 

nistros Flávia Arruda (Se- 
cretaria de Governo) e Ciro 

Nogueira (Casa Civil), se- 

gundo senadores. 

BELJA-MÃO 
Acifrade 2020 queirrigouo 

reduto eleitoral de Alco- 

lumbre ajudou a divulgar a 
imagem do próprio senador 

entre seus eleitores este 
ano. Em 4 de outubro, o se- 
nador posou para fotos ao la- 

do de 78 tratores em Santa- 

na (AP). Destinadas a 16 
municipios, as maquinas 
geraram um beija-mão de 
prefeitos. Os tratores foram 

comprados com R$ 120 mi- 
lhões que Alcolumbre envi- 

ou via orçamento secreto à 

Companhia de Desenvolvi- 

mento do Vale do São Fran- 
cisco (Codevasf), uma au- 

tarquia federal. O prefeito 

de Santana, Sebastião Bala 
Rocha, foi eleito com apoio 
de Alcolumbre. 

A participação da Code- 
vast nas aquisições só foi 
possivel por iniciativa do 

próprio senador. Quando 
ainda presidia o Senado, ele 

foi autor de um projeto que 
expandiu a atuação da au 

Reduto. Alcolumbre entrega tratores no Amapá: ano passado, quando presidia Senado e t nha contro e sobre fatiado orçamento secreto, ele enviou ao menos R$ 320 milhões para seu estado 

EF ROÇA PINO E ERR, 

EMENDA 
DO DAVI 

- TA ME TEAM Ea! 

Q 

e BALA NOCHA 

Propaganda. has redes, Álcolumbre anuncia ações feitas com suas emendas 

tarquia federal para seu es- 

tado. O Amapá não faz parte 

da bacia dos rios São Fran- 
cisco e Parnaiba, que o ór- 

gão originalmente se dedica 

a atender, mas ganhou um 
escritório estadual, à frente 

do qual está um aliado do 

presidente da CC). 

Alcolumbre é um dos par- 
lamentares que teve direito a 

indicações mais graúdas no 

Orçamento em emendas de 
relator em 2020, Essas 
emendas são indicações so- 

bre as quais não há transpa- 

rência dos beneticiários, usa- 
das pelo governo para formar 
uma hase no Congresso. Fo- 

ram R$ 20 bilhões no ano 

passado e R$ 16 bilhões pre- 
vistos neste ano, À execução, 

porém, está suspensa por de- 

terminação do Supremo Tri- 

bunal Federal (STE). 
O estado de Alcolumbre, o 

Amapá, recebeu recursos 

queequivalemaum montan- 
te de R$ 427 por habitante. 

Esse valor é mais que o dobro 

do segundo colocado, Rorai- 

ma, segundo o critério de re- 
passe percapitadas verbasdo 

orçamento secreto. Foram 

R$ 203 por habitante para 
Roraimano ano pas sado, 

Em junho deste ano, a En 

getort Construtora firmou 

dais contratos com a Code- 

vasf, com valor total de R$ 

54 milhões, para pavimen- 

tação em vias rurais e urba- 

nas do Ama pa. A empresa é 

investigada pelo Ministério 

DISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO 
SECRETO EM 2020 
Proporcionalmente, estado de Alcolumbre foi 0 maior beneficiado 

Verba empenhada Empenho por 
UF  (emR$mihões) Fopulação habitante (em R$) 
- = dl - 

E amas 

E es2n3 

Verba indicada Frete luras 
por Davi Rá 200 

Alcolumbreo milhões 
identificada 

pelo GLOBO 

Editora de Arte 

Público do Maranhão (MP- 

MA) por inconsistência na 

pesquisa de preços e outras 
irregularidades em um con- 

trato com a prefeitura de 

Imperatriz (MA). 

SOBREPREÇO 

Companhia ligada ao Mi- 

nistério do Desenvolvimen- 
to Regional, a Codevasf for- 

neceu para o Amapá seis 

motoniveladorase dez esca- 

vadeiras hidráulicas por R$ 
4,9 milhões e dez pás carre- 

gadeiras por R$ 3.2 mi- 

lhões. No início de outubro 

deste ano, o Tribunal de 

Contas da União (TCU) de- 

tectou sobrepreço nesses 
contratos e mandou sus- 
pender essas licitações. 

E 16073262 

EE 4.250.955 

Codevast 

RS 120 
milhões 

R5 320 
MILHÕES 

Paraa Codevasf, Alcolum- 

bre enviou R$ 120 milhões. 

Destes, R$ 40 milhões são 
destinados apenas à compra 

de maquinário para “obras 

civis na região, sem justifi- 
cativa sobre projetos especi- 

ficos. São R$ 105 milhões 

investidos em contratações 
no estado até agora. 
Em 2021, embora tenha 

perdido o controle sobre as 

emendas de relator, Álco- 
lumbre segue fazendo indi- 

cações. Em outubro, a ONG 

de Léo Moura, ex-lateral do 

Flamengo, recebeu R$ 14 
milhões do governo federal 

por indicação do senador. O 

projeto é para levar ativida- 

desa todos os 16 municípios 
do Amapá, atendendo a cri- 

— PB — UHE 

PRtã 
OQREDEL 

RES EREÇÃO PAC E IO 

anças entre 5 e 15 anos que 

desejam se tornar jogadoras 
de futebol. 
Procurado, Alcolumbre 

não comentou suas indica- 

ções às cidades do Amapá. Já 
Bala Rocha, prefeito de San- 
tana, confirma a atuação do 

parlamentar e diz que os 

dois outros senadores do es- 
tado, Lucas Barreto (PSD) e 

Randolfe Rodrigues (Rede ), 
também trabalharam para 

enviar recursos à cidade. 
— À região aqui é muito 

pobre. Vamos fazer pavi- 

mentação em bloquetes e 
passarelas (pontes estrei- 

tas) de concreto. Às ruas es- 

tão verdadeiras crateras — 

afirmou Bala Rocha. 

Frisando que a população 

da região precisa das obras 

porque não há condições 

básicas de saneamento em 
alguns locais, ele elogia 

também a nova atuação da 

Codevastno estado: 
— A Codevasf foi uma 

grande conquista para nós 

do Amapá. O senador Davi 

está de parabéns. 
Da verba enviada direta- 

mente à cidade de Santana, 

boa parte é usada em obras 
de pavimentação. Na virada 

de 2020 para 2021, periodo 

da liberação das emendas de 
relator mirando as eleições 
para as presidências da Cã 

mara e do Senado, Santana 

Hirmou convênios para pavi- 
mentar a área urbana. Um 

deles apenas corresponde a 

uma obra estimada em R$ 

96 milhões. Ao todo, são R$ 
116 milhões. Os projetos 
ainda não passaram pela fa- 

sede licitação. 
Procurada, a Engefortnão 

se manifestou, 



O GLOBO | domingo 2111202) Política | 5 

Mia 

CONTEÚDO PATROCINADO POR IP p 
"A 

PATRIMAR | 58 

Sucesso do ano no Rio, Oceana Golf abre 
aguardada venda das últimas torres 

Com alto padrão de acabamento, vista e design deslumbrantes, empreendimento 
Patrimar na Barra vendeu 80% da primeira fase em um único fim de semana 

Oceana Golf con- O paisagista ainda 
quistou o cora- 

ção do carioca 

em tempo recorde. O novo 

empreendimento de luxo 

localizado na Barra da 
Tijuca, Zona Deste do Rio, 

teve Ro das unidades ofer- 

tadas na primeira fase vendi- 

das em um fim de semana. 
Isso evidencia como os 

mineiros do Grupo Patrimar 

conseguiram captar preci- 

samente o lifestyle local 
na criação do condominio 

de apartamentos de alto 

padrão, Com quatro suítes, 
eles medem de 194m" à 

268mº. Por sinal, restam 

poucas unidades das maio- 
resávenda. 

— Procuramos apresen- 

tar algo inédito ao carioca. 

Diferente, agradável e com 
conceito inovador — frisa 

oCEO do grupo Parrimar, 

Alex Veiga. — Os apar- 

tamentos são avaran- 

dados é com espaços 

generosos, como é o caso 

da sala de estar. Nós pensa- 

mos também em fazer um 
projeto que fosse flexível 

às necessidades de cada 

familia, Coma pandemia, o 
desejo de viver em espaços 
mais aconchegantes e perso- 

nalizados aumentou. 

O design sofisticado, o 
acabamento emaltopadrão 

é à integração com à natu- 

reza se somam como fato- 

res decisivos para tornar 
o Oçeana Golf um marco 

no mercado imobiliário. 

E ainda tem à abundância 
de vistas deslumbrantes. 
Quem morár no empre: 

endimento, vai ver das 

janelas o mar, à Lagoa de 
Marapendi e a imensidão 

verde do melhor campo de 

golfe da América Latina. 
— O Oceana traza beleza 

do Rio de Janeiro para 

dentro dos apartamentos. 

À quantidade de área envi- 
draçada desse empreendi- 
mento é 40% maior do que 

a dos convencionais, privi- 

legiando essa localização 

impar — pontua Alex, 
Já nas áreas comuns, à 

Oceana tem atrativos dos 

melhores resorts. Há muito 
verde, diversas piscinas para 

crianças e adultos, quadras 

de esportes, academias e 

áreas comuns charmosas. 
Como às cuidados são nos 

minimos detalhes, as ativi- 

dades físicas têm gestão 
desportiva da Cia Athletica, 

cospa é by VOceitane. 

É ainda há minimercado 

com autoatendimento, 
workplacee adega 

— (0 carioca é um apai- 

xonado por esportes, água, 

sole praia. Esse projeto tem 
tudo isso. À área csportiva 

tem atrações para apradar 

aarleras exigentes. Ampla, 
a área fitness só conta com 

equipamentos de primeira 

linha. Pór outro lado, à 

contato coma dguacorrente 

cextraordinário, E relaxante 

andar pelos pilotis — deta- 

lhãao CEO da Patrimar. 

Outro destaque do 

Das sacadas do Qceana Goll se 

vê um conjunto de vistas Uno E 

destumbrante, resmendo D mar, a Lagoa 

de Marapendi e todo o verde do melhor 

campo de gole da América Latina 

empreendimento é o paisa- 
gismo assinadopor Benedito 

Abbud, que complementou ó 

projeto da Feu Arquitetura 

e o design de interiores 
de Debora Aguiar. Como 

todos os apartamentos 
possuem vistasamplas para 

im Os Ezpaçõe dedicados às 

o campo de golfe c o mar, 
Abbud criou uma estética 

que valoriza esses cená- 

nos, focando muito, como 

já destacou Veiga, na água. 
Na entrada do empreendi- 

mento haverá um espelho 
d'água impressionante, 

Satrridades fisicas tâm gestão * 

desportiva do Cia Athintica 
par E 

per 1 

O melhor campo de gole 

da América Latina ficará 

pertinho da Oceana E o 

NA 

MA 

a 

2 genedito Abtud projetou um 
espelho dágua de 120 metros de 

spxiensão na entrada do Dceana E 

ana 

com aproximadamente 120 
metros de extensão, 

— Acredito que à 

elemento água é o que mais 

chama à atenção no projeto 
Queria trazer a transparên: 

cia, fazer um paisagismo 

que não esconde o que há de 

Depois de um dia de 

trabalho, o spa by Ulbocitano 

é uma Gpção para retaxar 

cmg O toumga de vendas conta 
“com ambientes decorados É 
E Debora Aguiar | 

EEE 

“0 DCEANA TRAZ A 
BELEZA DO RIO DE 
JANEIRO PARA DENTRO 
DOS APARTAMENTOS. A 
QUANTIDADE DE ÁREA 
ENVIDRAÇADA DESSE 
EMPREENDIMENTO É 
40% MAIOR DO QUE A 
DOS CONVENCIONAIS” 
ALEX VEIGA, 

CEO do Grupo Patrimar 

EO 

bonito ao redor — comenta 
Abbud. — Fiz tudo com 

formas orgânicas que cons- 

troem desenhos sinudsos é 

que Trazem surpresas para 
quem caminha pelos jardins, 

que contam com plantas de 

silhuctas marcantes. 

O LOUNGE DE VENDAS COM APARTAMENTOS DECORADOS FICA NO 10.001 DA AM. DAS AMÉRICAS. 
O ATENDIMENTO É DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 9H ÀS 20H, E DOMINGO DAS 9H ÀS 18H. 

SITES: 
patrimar. com.broceana-goll 

oceanagoll. com.br e TELEFONE: (21) 4042-2881 

WHATSAPP: (21) 9 9517-4141 

comenta à inclusão de plan- 

ras que mexem comoscinco 
sentidos. Para olhar, asque 
florescem; as aromáticas 

paracolfavo; frutíferas para 
o paladar; o barulhinho da 

água co canto dos pássaros 

para à audição; € os espaços 

de sole sombra para a sensa- 
ção da pele, do tato. 

— Escolhemos às plan- 

tas em função das pessoas, 
Criamos espaços de deleite 
— ressalta, 

do 246 apartamentos, 

divididos em edifícios de 
23 andares. Acabaram de 

ser abertas as vendas das 

últimas duas torres, que 
também têm vista para 
o mar, característica que 

guiou os arquitetos da 

Feu em todo o processo de 

planejamento, 

— Desde à início, foca- 

mos nesse diferencial da 

vista e de Lrazer O entorno 

para dentro do empreendi- 

mento. À natureza ao redor 

não está apenas no que se vê 

dos apartamentos. Para as 
áreas de lazer, trouxemos 

a areia do mar, gramados, 
a vegetação da reserva. 

Como se fosse uma conti- 
nuidade do cenário natu- 

ral — comenta o arquiteto 

Andrés Vázquez, sócio da 
Feu Arquitetura, 
Quem já comprou está 

ansioso para poder sé 

mudar para o Oceana. 
O casal de empresários 

e influencers digitais 

Amanda Tomaz, de 30 anos, 

e Carlos Eduardo Tinoco, 

de 38, não pensou duas 

vezes e comprou logo duas 

unidades no mesmoandar. 
— Adquirimos os dois 

apartamentos no andar 

mais alto, nO vigésimo, € à 

ideia é juntar às plantas É 
fazer uma casa linear dos 

nossos sonhos. Procuramos 

bastante antes de final- 
mente optar por um € 
escolhemos esse empreen- 

dimento porque foi o unico 

que atendia aos nossos 

requisitos c ainda nos 
surpreendia. Sablamos que 

queriamos luxo é uma bela 
vista— recorda Amanda. 
O amor à primeira vista 

que o Oceana Golf provo- 

cou em Amanda, Carlos 

e nos outros inúmeros 
compradores surpreendeu 

Os pestores da Patrimar, 

mesmo com a reunião 

inédita de atrações. 

— Estávamos confian- 

tes com o lançamento dó 

Occana. Mas, por mais 
que imaginássemos que o 

produto fosse ter aceitação, 

considerando à pesquisa 

de mercado que fizemos 
eoqueo Rio passou nos 

últimos anos, o resultado 

inédito surpreendeu. 

Tivemos Bode vendas em 
um fim de semana. Já foram 

vendidos R$ 480 milhões 

na primeira fase do empre- 
endimento — conclui 

Lucas Couto, diretor 

Comercial e de Marketing 

do Grupo Parrimar, 

PRODUZIDO POR GLAB.GLOBO.COM 
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Alckmin explica... 

Em uma conversa com 
Lu Alckmin, sua mu- 

lher, há cerca de dois 

meses, Geraldo Alck- 
min esclarecia a dúvi- 

da dela sobre as chan- 

ces de Lula vencer as 
eleições em 2022, 

Pausadamente, des- 

crevia à mulher qual 
eraoeleitorado 
petista, Contava que 

empregados, trabalha- 
dores que ganham até 
R$ Imile que estão 

sofrendo coma alta da 

inflação seriam os 
prováveis votos no 

petista, A conversa 

com Lu, relatada por 
Alckmin a interlocuto- 
res, foi rapidamente 

interpretada pelos 

aliados como uma 

avaliação de que o 
tucano já analisava o 
cenário deuma even- 

tual dobradinha como 
petista. Dois meses 

depois, ao ver as noti- 

cias de que Lula e Alck- 

min poderiam formar 
chapa, um desses in- 

terlocutores voltou a 

procurar o ex-governa- 
dor. Queria entender 
melhor o relato que 

ouvira lã atrás. 

“ mas mantém 

o mistério 

Ao ser perguntado 

sobre a chapa Lula- 

Alckmin, o tucano 
respondeu (sempre) 
pausadamente: “Esta- 

mos refletindo”. A 

resposta SDOLCaMo 

um avanço ao interlo- 
cutor. Alckmin é co- 

nhecido como uma 
pessoa que não revela 
suas estratégias. Nesse 

CASO, esperava-se uma 

negativa para não esti- 
car g assunto, 

Chance remota 

No próprio PT, porém, 

a possibilidade de tal 
chapa virar realidade é 
sempre dada como 
remota. Aliás, nomeio 

político como um todo 
a impressão é a mesma. 

LAURO 
JARDIM 

| 
ego geada Coder PT] air | a 

Com João Paulo Ssconi, Marta Srpacenkopfe Maira Trindade 

Na pista 
Hamilton Mourão decidiu 

andar uma casa à frente nas 
suas pretensões eleitorais. Nu- 
ma conversa quin ta-feira pas- 

sada com à presidente do PRTB 

Auminense, Antonio Carlos 

Santos, topou assumir que sera 
candidato no Rio de Janeiro. À 

que cargo? Preferencialmente 
agovernador, Mas tendo o Se- 
nado como opção O combina- 

do foi se movimentar mais no 

estado, falar de temas locais, se 

reunir com empresários e par- 
ticipar de eventos. E, apesar da 

relação oscilante que tem com 
Jair Bolsonaro, quer ter oapoio 
do presidente em 2022. 

PARTIDOS 

Fiasco no berço 

Não é novidade para ninguém 
que Jair Bolsonaro fracassou na 

tentativa de criar um partido. O 

tal Aliança pelo Brasil amea- 
Ihou acanhadas 156.132 assina- 
turas de um total de 491 mil 

obrigatórias para uma legenda 

passar a existir, Beleza. Mas é 
curioso notar que no seu berço 
político, o Rio de Janeiro, q 

tiasco é ainda mais impressto- 
nante: só 3,976 assinaturas 
foram colhidas: 

O olheiro 

Chamou à atenção apart icipa- 

ção de Magno Malta na reunião 
do PLem que Valdemar Costa 
Neto decidiu aceitar as condi- 

ções de Jair Bolsonaro para sua 
iliação ao partido. O ex-sena- 
dorchegou quase no final da 
encontra, sentou-se longe dos 

holofotes, mas quando tudo 
terminou teve uma atuação 
decisiva na nota oficial que o 

partido emitia em seguida. 

Uma das frases, inclusive ("O 
PL está pronto e alinhado para 
recebero presidente Jair Bolso- 

naro em todos os estados”), toi 

redigida por ele, 

dA 
a. 

GOVERNO 
Posições muito 
firmes 

De um ministro prósxi- 
moa Jair Bolsonaro, 
explicando a um interlo- 

cutor como a presidente 

toma suas decisões: “O 
Bolsonaro fica muita ao 

sabor da última pessoa 

Dani] quem CONrErsou e O 

aconselhou. Por isso, ele 
êmuito inconstante”, 

BRASIL 
Ávenda 

Palco de célebres en- 

contros políticos (in- 
clusive os famosos 

jantares do G-8, grupo 
de senadores que dis- 
cutiu durante um ano 
os rumos políticos do 

Brasil e o impeach- 
ment de Dilma Rous- 
set), amansão do 
ex-senador Heráclito 

Fortes (DEM-PI) está 
avenda. 
A casa de cinco quar- 

tos, com 1.000 mi de 

área construida no 
Lago Sul, âreanobre 

de Brasília, está avalia- 

daem R$ 4,Imilhões. 
Em 2019, Heráclito 
vendeu Dutra mansão 

ao governador Ibaneis 

Rocha por R$ 23 mi- 
lhões. 
A época, a transação 

toi considerada a mai- 

or do Distrito Federal, 
Apús a pandemia, o 

ex-senador que viveu 
na capital por 40 anos 
tem frequentado pou- 
coacidade. 

Vaimorrer 
na praia 2 

Em conversas privadas, 
Gilberto Kassab é pe- 
remptório ao dizer que 

Jair Bolsonaro não che- 
ga ao segundo turno. 

Damingo 2111.2021] O GLOBO 

Inédito e apoteótico 
Oselo Discobertas lança no início de 2022 
um achado: a apoteótica apresentação de 

Wilson Simonal no Maracandzinho em 
setembro de 1969, durante o IV Festival 
Internacional da Canção. São 30 minutos 
de suingue e vibração, com os grandes su- 
cessos do cantor, como “Sá Marina” e“Tri- 

buto a Martin Luther King”, entre outras — 
incluindo o coro de 25 mil pessoas que Si- 
moral regeu quando cantou "Meu limão, 

meu limoeiro”. O registro estereofônico 
está sendo estudado remasterizado pelo 
produtor Marcelo Froes. que comprou a 

preciosidade há dez anos de um técnico de 
som. O lançamento, em CD e digital, auto- 
rizado por Wilson Simoninha, trará um 

texto do jornalista Renato Vieira. 

Morte anunciada 

Ocaso Henry Borel, o assassinato do 
menino de 4 anos pelo qual respon- 
dem o ex-vereador Dr. Jairinho e Mo- 

nique Medeiros, mãe da criança, vai 
ganharum livro repleto de detalhes 
do crime e bastidores da investigação. 
“Caso Henry —morte anunciada” 
(Máquina de Livros), que será lança- 
do em dezembro, foi escrito pela jor- 
nalista Paolla Serra a partir de docu- 

mentos, cartas, extratos de cartão de 

crédito, fotas e, principalmente, tro- 
cas de mensagens recuperadas dos 
celulares dos principais envolvidos 
pelos investigadores. A obra mostra 
como, três dias antes de ser preso, em 
abril, Jairinho tentou ser atendido 

par um psiquiatra. À assessora e bra- 
ço-direito dele, Cristiane Izidoro, 
pediu ao médico por WhatsApp “algo 
que aponte que ele não tem uma prer- 

sonalidade agressiva ou sádica" O 
médico não quis fazer o atendimento 
elogo depois o então vereador foi 
para à prisão. 

ECONOMIA 

Em queda 

Já se formau uma espécie de 
CONSENsSQ Entre as CIR prCsas 

CL atoa nro setor de varejo: 

as vendas de novembro estão 
piores que as de outubro. Ou, 

para usar a linguagem corpo- 
rativa, “novembro está ainda 
mais desafiador que outubro”. 

Primeiro passo 1 

O Bradesco prepara o lança- 

mento de uma plataforma 
digital de investimento em 
Miami para que brasileiros 
possam aplicar em ativos 
globais mesmo morando 
aqui. A novidade que pode 
ser entendida como o pri- 

meiro passo muma empreita- 
da de internacionalização do 
Bradesco — recentemente, 

numa reunião com analistas 

de mercado, o presidente do 
Bradesco, Octavio Lazarir., 
jáantecipara que trabalha 
com a hipótese de constituir 
um banco digital nos EUA e 
no México, Com as marcas 

Nextou Digio. 

Primeiro passo 2 

A plataforma, denominada 
Invest US, estará posicionada 
no Bradesco BAC Florida, O 

gestor contratado para admi- 

nistrar acarteira é a Black- 

Rock, a maior asset do mun- 
do. Os investimentos serão 

realizados a partir do equiva- 

lente em reais a US$ 10 mil. 

Negócio 

(quase) fechado 

Está muito perto de ser 

anunciada a venda dacartei- 

rade planos de saúde indivi- 
dual da Amil, que possui 450 
mil clientes. O BTG recebeu 

quatro obertas, entre elas 
uma de Nelson Tanure e 
outra de José Seripieri Filho, 

o juntor da Qualicorp. Mas o 
martelo está prestes a ser 
batido em favor de um fundo 
de investimentos. 

O que interessa 

O plano estratégico que a 
Petrobras lança no final do 
mês para o quadriênio 
2022/2026 tem três focos 
bem definidos: pré-sal, 
pré-sal e pré-sal, 
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No discurso, adversários pregam 
unidade para disputa de 2022 
Pré-candidatos da terceira via participaram de evento promovido pelo MBL 

GUILHERME CAETANO 
ullier ema casiana tag aglnteo ese ir 
ab REy LO 

Du evento organizado 

pelo Movimento Brasil Li- 
vre(MBL) neste fim de sema- 
na em São Paulo, pré-candida- 
tos à Presidência da República 
que se definem como de ter- 

[ “arolimna Li 

Hã 37 anas no 

Venda / Conserto / Fabricação 
Pago na hora em dinheiro 

ceira via reafirmaram à inten- 
ção de se reunirem em tóma 

de uma única candidatura do 
campa. O afunilamento seria 

definido ano que vem, a partir 
das pesquisas eleitorais, casa 
os levantamentos mostrem 
que um desses candidatos tem 

mais condições de fizer frente 
aa presidente Jair Bolsonaro e 
ad Cx- presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. 

06ºCongressodo MBL reu- 
niu, anteontem, quatro presi- 
denciáveis: os governadores 

tucanos João Doria (São Pau- 
lo) e Eduardo Leite (Rio Gran- 
de do Sul), que disputam as 

prévias do PSDB, o ex-minis- 

tro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta (DEM) e Luiz Feli- 
pe dAvila (Novo). Ontem, foi 
avezdo ex-juiz e ministro Ser- 
gio Moro (Podemos), 

Doria teve de quvir um coro 

de"Moro, Moro. Moro” após 

uma pessoa da plateia pergun- 
tar se ele abandonaria sua can- 
didatura ao Planalto para apoi- 

ar outra melhor posicionada 

em pesquisas. Ele respondeu 
que “não pode haver projeto 
individual nas eleições de 

2022” e insinuou resposta po- 

sitiva ao questionamento, 
— Nús temos que ter o can- 

didato que seja ind sas mu 

dar o Brasil e capaz de apluti- 
par contra os extremos. Ha- 

vendo uma candidatura forta- 
lecida, é nela que nús todos te- 

mos que estar agregados, e 
juntos — declarou Doria. 
Após o painel com a partici- 

pação de Doria, houve uma ro- 
dada de conversas entre Man- 
detia, Leite e d Avila. Os presi- 
denciáveis foram aplaudidos 

todas as vezes em que SUpeTi- 

am recuar da própria candida- 
tura em prol de outra melhor 

posicionada no mesmo cam- 

podaterceiravia. Sobre Moro, 
evitaram criticálo diretamen- 
te, mas sugeriram que ele deve 

apresentar propostas para te- 
mas além do combate à cor- 
rupção e que precisa mostrar 

| 
h 
| 
| 

Afinados. Mardetta (DEM); D'Ávila (Novoje Le te (PSDB, em evento do MEL 

poder de articulação política. 
— be tiver agenda que se afi- 

na Com a assa é mais Cápaci- 

dade eleitoral, não tenho ne- 
nhum problema de construir 

convergência —disse Leite. 

Ontem, o ex-ministro Ser- 
gia Moro participou do even- 
to. Em entrevista ao apresen- 

tador Danilo Gentillt, afir- 

mou que “com muita fuumil- 
dade” sua candidatura quer 

“apglutinar”: 

— Queremos trazer outras 

pessoas, somar e evitar extre- 
mos. Se somos ou não q me- 

lhor nome, a população é que 
poderá discutir e deliberar. 

JUNTOS CONTRA O GOVERNO 

Os presidenciáveis miraram 

as criticas a aspectos econômi- 

cos que julgaram desastrosos 
no governo, e passaram ao lar- 
go de temas como fome, po- 

breza e desigualdade social — 

centrais na crise econômica 

aumentada pela pandemia. 
Entre os temas discutidos, 

D Avila defendeu privatizar a 
Petrobras, Mandettacriticou o 
Auxílio Brasil por não dar uma 

“porta de saida” para o progra- 
ma, e Leite mencionou, como 

diferencial, o fato de ser gay. 
Assim como Doria, Leite e 

os outros presidenciáveis no 
evento, o MBL apoiou Balso- 
naro em 2018 e agora busca se 

aliar ao nome mais viável tora 

da esquerda para tirar o presi- 
dente do poder. Ainda que li- 
deranças do movimento, co- 

mo Kim Kataguiri (DEM) e 
Arthur do Val (Patriota), di- 
gam que ainda não tém candi- 

dato ao Planalto, Moro é o no- 

me considerado mais simpáti- 
co ao grupo. 
Kataguiri afirmou que um 

palanque com Do Val dispu- 
tando o governa de São Paulo, 
eMoroa presidência, seriaum 

cenário desejado em 2022, 
Neste caso, O o apoiaria 0 
candidato do Poslemê mes- 
mo com lideranças do MBL 

estando em outros partidos. 
Segundo Kataguiri, a candi- 

datura de Do Val ao governo 
paulista é "quase inepociável”, 

oque mantério grupo de ma- 
las prontas para deixar o Uni- 
ão Brasil (fusão do DEM com 
o PSL) caso não haja espaço 
para a candidatura. O novo 
partido tenta seduzir o ex-go- 
vernador Geralda Alckmin, 

ainda no PSDB, para seu pro- 
jeto eleitoral (Colabarou Cler- 
de Carvalho), 



A gente soma para o mundo, 
e o mundo reconhece a gente. 
A Americanas passou a fazer parte de um dos mais importantes indices de sustentabilidade 

corporativa do mundo, o Dow Jones Sustainability World Index (DJS! World) da bolsa 

de Nova lorque. Essa conquista é fruto de uma trajetoria ESG robusta de anos de trabalho 

para que a sustentabilidade esteja presente em todas as áreas e ações da companhia. 

E o resultado da prática diária do nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom 

para melhorar a vida das pessoas. 

E, nesse esforço de soma, celebramos hoje com muito orgulho este reconhecimento em fazer 

narte da lista de empresas que se destacam por suas ações de sustentabilidade e atitudes 

de responsabilidade com o mundo que é de todos nós. 

Que possamos ampliar esse grupo com ainda mais empresas brasileiras no futuro 

e somar ainda mails! 
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Bolsonaro esbarra na base para montar Senado forte 
Interesses conflitantes de partidos aliados podem minar a estratégia do presidente de aumentar a bancada na Casa para evitar, em caso 

de reeleição, cenário do primeiro mandato, recheado de derrotas em pautas relevantes e desgastes políticos, a exemplo da CPI da Covid 

Troca. Plenário do Senado: 27 das Elicadéiras da Casa estarão em disputa na eleição de 2022; 13 são ce parlamentares que costumam ser opos ção 20 governo 

DANIEL GULLINO 

E JUSSARA SOARES 
pobieofagõobo cam tr 

mms 

AP: sofrer diversas der- 

rotas e enfrentar dificul- 
dades no Senado, o presi- 
dente Jair Bolsonaro esco- 

lheu a Casa como priorida- 

de nas eleições de 2022. Ele 
traçou uma estratégia de 

lançar nomes de visibilida- 

de, com condições de se ele- 
ger e formar uma bancada 

forte, no caso de um segun- 

do mandato. Para viabilizá- 

la, no entanto, precisa COmn- 

ciliar seus interesses com os 

doseu futuro partido e de le- 

gendas da base que também 
querem lançar candidatos. 
No ano que vem, um terço 

das vagas do Senado estará em 

disputa (27 entre 81 cadeiras). 
Das que serão abertas, 13 são 
de parlamentares que costu- 

rar atuar em oposição ao go- 
vero (48%) e que poderão 
concorrer à reeleição. Atual 

mente, também é de um terço 
(33% la fatia de senadores que 

geralmente se opõe ao Palácio 
do Planalto nas votações. A 

Casa rendeu dores de cabeça 

aogovermo, como a CPI da Co- 
vid, que desgastou a populari- 

dade presidencial e originou 

pedidos de indiciamento. 
Parte das apostas de Bolso- 

naro vem da Esplanada dos 

Ministérios. No Mato Grosso 

do Sul, por exempto, a minis- 
trada Agricultura, Tereza Cris- 
tina (DEM), que avalia migrar 
parao PP é a cotada e pode fi- 
carcomavaga que hojeé de Si- 
mone Tebet (MDB), que tem 
discurso crítico ao governo. 
Tebet é, no momento, pré- 
candidata à Presidência. Tere- 
za pode enfrentar ainda um 

antigo colega de ministério: 

Luiz Henrique Mandetta 

(DEM), ex-titular da Saúde e 
ho opositor de Bolsonaro, 

No Distrito Federal, a muinis- 

tra da Secretaria de Governo, 
Flávia Arruda (PL), pode en- 
frentar à senador Reguffe (Po- 
demos), que tambem avalia 
uma candidatura ao govemo. 
Na Paraíba, o ministro da Saú- 

de, Marcelo Queiroga. é cota- 
do para disputar o Senado, 
mas não confirma a intenção. 
Outras apostas vêm de fo- 

ra da política, como o em- 

presário Luciano Hang, do- 
no da rede de lojas Havan. 
— Ele, de vez em quando, 

diz ser possível ser candidato 
ao Senado. Seclefor, não pre- 
cisa sair de casa — comentou 
Bolsonaro, há uma semana. 

Hang tem conversado sobre 
seu futuro político com o pre- 

sidente. Com a sinalização de 

queo empresárioestádisposto 
a entrar na disputa em Santa 
Catarina, Bolsonaro falou 

com o secretário especial de 
Pesca, Jorge Seil, que tentavao 
apoio do governo para concor- 
rerao Senado. O presidente ar- 

gumentou que Hang tem rmai- 

or potencial de votação e mais 
dinheiro para campanha. 

OPÇÃO POR EMPRESÁRIO 
Bolsonaro propós, então, que 
Seif se tornasse suplente do 

empresário, mas o secretário 

informouque prefere concor- 
rer a uma vaga na Câmara dos 
Deputados. A interlocutores, 

Seif diz que ainda é possível 
esperar uma desistência da 
dono da Havan, a exemplo do 

que ocorreu em 2018. 

O empresário não está filia- 
do a partido algum, mas foi 

sandado pelo PL. A legenda 

abriga à senador Jorginho 

Mello, que é pré-candi dato 

aogovernode Santa € etapa 
com o apoio de Bolsonaro, 

tem conversado com id 

A vontade de Bolsonaro de 
indicar pessoas de sua confi- 
ança encontra dificuldades 

em estados como Pernambu- 

coeno Rio de Janeiro. No esta- 
do do Nordeste, o presidente 

quer o ministro do Turismo, 

Gilson Machado, como candi- 
dato ao Senado no partido ao 

qual for se filiar. Com as nepo- 

ciações avançadas como PL, 
um dos impasses é justamente 
no diretário pe rnambucano, 

comandado pelo prefeito de 

Jaboatão dos Guararapes, An- 
derson Ferreira, cotado para 
também disputar o Senado. 

Na Riu de Janeiro, o PL con 

ta com o senador Romário, 
que concorrerá à reeleição, 

Bolsonaro cogita apoiar no es- 

tado o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello, Na bolsa de 
apostas, também aparece 0 

nome do vice, Hamilton Mou- 
não, que é filiado ao PRTB, mas 
recebeu convite do PP. 
Mourão ainda poderia con- 

comer pelo Rio Grande do Sul, 

mas, em CONVETSas Pecentes, 

não tem demonstrado entusi- 

asmo com a empreitada e diz 
estar longe de uma definição 
sobre seu futuro político, 
Outro impasse com a possi- 

vel filiação ao PL pode ocorrer 

no Mato Grossa. O presidente 
já disse que apoiará a candida- 
tura do deputado federal José 

Medeiros (Podemos). O PL, 
contudo, tem o senador Wel- 
lington Fagundes, que apoia o 

presidente e quer se reeleger. 

— Essa éuma análise políti- 
ca que considero muito cedo 

para se fazer. Eu quero ser 

Lula descarta guru econômico e 
centraliza discurso sobre a área 
Para aliados, petista quer mostrar que não aposta em desenvolvimentismo 

SÉRGIO RORO 
pego rmolisg globo gue br 
SãO RELE 

N o momento em que ou- 
tros pré-candidatos à 

presidente buscam gurus 
para auxiliá-los em temas 
econômicos, o petista Luiz 
Inácio Lula da Silva segue 
um caminho contrário. O 

ex-presidente deu uma or- 
dem expressa para que nin- 
guém do partido tale sobre 
economia Ch Seu nome ou 

trate de medidas de um Fu- 
turo governo. 
Na estratégia desenhada 

por Lula, caberá a ele pró- 

prio, por enquanto, falar do 

assunto. O veto à porta-vozes 
para o tema tem como alvo 

principal Aloizio Mercadan- 

te, presidente da Fundação 

Perseu Abramo, que figurou 

como principal economista 

do PT por duas décadas. Nas 
campanhas presidenciais de 

1989, 1994 e 1998, ele era 
apontado como virtual mi- 

nistroda Fazenda. 

Mercadante havia sido 
um crítico duro do progra- 
made estabilização da moe- 

da implantado no governa 

Itamar Franco (1992-1994) 

e ficou de forado ministério 
montado pelo petista ao 

chegar ao poder em 2002. 
O abjetivo de Lula com a 

iniciativa é deixar claro que 

uma nova gestão não será 

marcada por políticas de- 
senvolvimentistas, como Tha 

governo de Dilma Rousseff 

(2011-2016). Mercadante 
tez mestrado e doutorado na 
Unicamp, escola conhecida 
pela linha heterodoxa, além 

de ter sido um dos princi- 

pais auxiliares de Dilma — 
não na dtea econdmica. 

Lula prevêum ministro da 

Fazenda não vinculado a li- 

nhas dogmáticas econômi- 
cas, como foi o médico An- 

tonio Palocci em seu pri- 

meiro governo. Na visão do 
ex-presidente, a economia 
tem que ser conduzida com 

medidas simultâneas das 

correntes ortodoxa e hete- 

rodoxa. Avalia que é possi- 

vel ter compromisso com 
responsabilidade fiscal ao 
Riesmo tempo que pronnowe 

lhvestimentos público A 

candidato à reeleição e, com 

o apoio do presidente, me- 

lhor ainda. Sobre a candida- 
tura de outros, eu não posso 

dizer —afirma Fagundes. 

Alguns palanques ainda 
estão indefinidos. Estimu- 
lado por Bolsonaro a con- 

correr ao governo de São 

Paulo, oministro da Infraes- 
trutura, Tarcísio de Freitas, 

pode acabar concorrendo 

ao Senado por Goias. 

SOBREPOSIÇÃO DE NOMES 
Em São Paulo, o candidato do 

governo federal ao Senado po- 
de ser o ex-ministro Ricardo 

Salles. Em conversas reserva- 

das, no entanto, ele tem pon- 
derado a viabilidade da candi- 
datura se não tiver um nome 

forte ao governo para fazer 
campanha junto. Se Tarcísio 
de Freitas não topar “a missão 
de Bolsonaro”, Salles tende a 

concorrer a deputado federal. 
Em alguns casos, há sobre- 

posição de nomes na base. No 

Rio Grande do Norte dois mi- 
nistros avaliam disputar o Se- 
nado; Fábio Faria (Comunica- 
ções) e Rogério Marinho (De- 
senvolvimento Regional). 
O governo enfrentará dispu- 

tas dificeis em estados onde 

hoje os senadores são simpáti- 
cos ão Planalto. Governadores 
antibolsonaristas bem avalia- 
dos. como Wellington Dias 

(PT). do Piauí, e Flávio Dino 

(PSB), do Maranhão, devem 
disputar o Senado. No Piauí, 
Elmano Férrer (PP), que tem 

boas relações com o governo, 
decidiu concorrer à Câmara, 
em vez de disputar a reeleição. 

No Maranhão, Roberto Rocha 

(PSDB), também ligado a Bol- 
sonaro, avalia se concorre ao 
governo ou ao Senado, 

RAIO X DA DISPUTA 

Um terço das vagas do Senado estará em disputa nas eleições 

do ano que vem eo presidente Jair Bolsonaro trabaiha para 

aumentar a sua base na Casa 

soa de e 1 [a 

d EE E : d ! | ii, 

LR Êo, $) a (8) F* 
o EM DEVE pl 

TÉRMINO DISPUTAR POSSÍVEIS O BOLSONARISTA 
ESTADO DE MANDATO REFLEIÇÃO CANDIDATOS MP OUTROS 
= = “e = 

eta aj pari e dm € Magno Maita (PL) 

AS Ambonio Sim & Marcelo Álvaro À (PSL) 
SERA E Anastasia (PSD) & Reginaldo Lopes (PT) 

IO DE Romário si 8 Pazuelio ou housdo (PRTE) 
AMEJRO (PL) Ei & Alessandro Molon (PSB) 

2) Jose Serra & Ricardo Salles 
PAULO (PSDB) Indefinido q nstena (PSD) e Skat (MDB) 

Ki ESA Fernando 
LAGOAS Collor (Pros) indefinida d Renan Filho (hi DE) 

Otto Alencar ; 
(PSD) Sim & indefinido 

PR Tasso Jereissati Não & Mayra Pinheiro 
afecid (PSDB) € Camilo Santana (PT) 

PNR Roberto Rocha & Roberto Rocha (PSDB) 
E Pinda (PSDB) Indefinido O Flávio Dino (PCdoB) 

sanilas Nilda Gondim Não e Marcelo Queiroga 
fi (MDB) & Cássio Cunha Lima (PSDB) 

cem Fernando Bezerra e E som Nachado 
PERNAMBUCO pro (MDB) dg prio Câmara (PSB) 

Elmano Férrer Não & Joel Rodrigues (PP) 
(PP) : & Welington Diaz (PT) 

FIO ORANDE Juan Paul Sim & Fábio Faria (PSD) ou 
DO MENTE Prates (PT) Rogério Marinha (PSDB) 

ar Marado Camo & indefinido 
. = Alves (DEM) d& indefinido 

HIDGRANDE Laster Marins Ss & Hamilton Mourão 
[Hj SIA (Podemos) ai & Lasier Me Ana Améiia (PP) 

sais Alvaro Dias x É 
FAMA (Podemos) Sim O Indefinido 

EXE INd ir a Não & Luciano Hang 

e” - Omat Aziz Sim & Coronel Monezes 
Pc ut AE&SB Patriota) 

E” Davi Alcolumbre sim O Indefi inido 
E ADEM) & João Cap beribe (PSB) 

fit: Mailzz Sim s Marcia Bittar 
Gomes (PP) O jorge Viana (PT) 

di Paulo 
FARA Rocha (PT) indefinido dd indefinido 

e Tetmário 
EOEA Muita (Pros) Sim & Eduardo Pazuello 

ET ' 

BOMBÓNIA Dr E indefinido O Jaime Bagattol (PSL) 

cnmsueuo Kátia Abreu O indefinido 
OCANTINS: pp) dotado & proj Dorinha (DEM 
STR Reguíte Indo! Eis 

FEDERA (Podemos) ndefinido & Flávia Arruda (PL) 

and Luiz do Cârmo si Tarcísio Gomes de Freitas 

o (MDB) na O Henrique Meirelles (PSD) 

MATO Wellington 
“BOSCO Fagundes (PL) Simm 6 José Medeiros (Podemos) 

So Simone Tebet € Tereza Cristina (DEM) 

(MDB) 

Equipe. Lua deseja mnistro que mesc'e correntes econômicas. caso eleito 

Um aliado próximo aposta 

que nem Me rcadante nem 

Fernando Haddad, que tam- 
bém é economista, seriam 

escolhidos para à pasta. Am- 
bos são vistos como integran- 
tes de um eventual futuro po- 

vermo, mas em outras areas. 

Mercadante, inclusive, 
acompanhou Lulana viagem 

à Europa semana passada. 

Em discursos e entrevis- 

tas, Lula tem sido sintético 
ao falar de economia. Adota 

quase como mantra a frase: 
“Epreciso incluiro pobre no 
orçamento”, Porém, não 

tem especificado como se- 

ria feito. Em alguns casos, o 
petista uUClresce mtaque É pre- 

ciso também “colocar o rico 

no imposto de renda”, suge- 

rindo uma reforma tributá- 
ria que não foi feita nos 13 

anos do PT no governa. 
Em Bruxelas, Lula desta- 

cou ainda o papel do BN: 
DES para conter os efeitos 

indefinida 
& Luiz H Mandetta (DEM) 

da crise econômica mundi- 

al de 2008. Apesar disso, se- 
gundo aliados, Lula consi- 
dera equivocada a política 

de “campeões nacionais 

das gestões petistas. 

PREÇO DA GASOLINA 
Em relação aos preços dos 
combustiveis, O petista quer 

um modelo diferente do 

praticado atualmente, base- 
ado no valor do mercado ex- 
terno, e também do adotado 

por Dilma, que segurou às 

preços de forma artificial. 
Outros políticos que já 

manifestam intenção de 

concorrer à Presidência 

têm se valido de conselhei- 
ros para a área econômica. 

O ex-juiz Sergio Moro (Po- 

demos) anunciou Affonso 

Celso Pastore, ex-presiden- 
te do Banco Central, como 

guru. Ciro Gomes (PDT) 

conta, desde aeleição passa- 
da, com Nelson Marconi, 

professor da FGV, e com o 

deputado Mauro Benevides 
Filho, ex-secretário da Fa- 
zenda do Ceará. 



O GLOBO | Domingo 21.11.2021 Política | 9 

MPE 

QUE UM BANCO. 

CIMA NO TI NON ATA 

OQ SEU SuUugESS 

Ejs loi=iTo NM at=]as E isaleig=N=Eintojaticato 

ol dio |U /=v4o o lU io inaio! 

mico laalo Ina ojojo[=E-i-iro =] nao o Tico canto [ER fan o) [= 

Ride lii=id=nii=Ho Noto lo [o Na loinal=]nitOP 

Sucesso é transformar sonhos em realidade 

e o Banco Master chegou 

ejelgo No jitlo odio g=iolipis lo TS IDA 

Olaamejoiafolomo cilba io [oil -Mojo igoi-ilço) 

SiciaalelgcNoldolaitomojoldoNojiclafo [IN oto)folofojdo |; 

ojo ido No NIE Tol=EiTo) 

efe eo S/c fo piel =icite Mojo go Rio jo7=> 

eljelntololanis -pu=iMeo apos 

BAIXE 

O APP 
E SAIBA 
MAIS 

SEU SUCESSO, 

NOSSA MAIOR CONQUISTA. 



JO | Política Damingo 2111.2021] O GLOBO 

Aliança de Bolsonaro tem traições à vista nos estados 
Foco do Planalto para coligação nacional, PP, PL e Republicanos só convergem em oito cenários regionais por prioridade 
à reeleição presidencial. Formação de palanques, que gerou impasse em filiação, mira até adversários em 2022 

BERNARDO MELLO ter candidaturas próprias à é pela vaga ao Senado: en- nara, o ublicanos adota 

E Presidência. Quacdá leva SINAIS TROCADOS vê ça poatecis Wellington postura do» comedida e ten- 
mod. mm em conta também o desenho Ê ia E? aci Fagundes (PL) pretende reno- de a liberar alianças nos esta- 

insatisfação do presi- regional de PP e Republica- o ist varo Ta fe dos. Háum mês, a sigla reuniu 
dente Jair Bolsonaro nos, em sete estados hã resis- deral Neri Geller (PP) articu- seus dirigentes estaduais em 

com alianças regionais do téênciadiretaa Bolsonaro. A. eee Tou uma aliança comsiglasco- Brasíliae, jo um partici- 
PL, pivô do adiamento de No Piauí estadodoministro Ala filiaçõoeou  Prorzaalianças locais Pretendo apoar ma PSDie MDB, capoiodoex-  pante do encontro, sinalizou 
sua filiação, também deve se Ciro Nogueira (Casa Civil), pra cabim ma cirtid rm dao advarsirioçe sa Defennaro ministro Blairo | .pam que não lançará candidaturas 
estender a PPe Republica- presidente licenciado do PP, concorrer à cadeira de Fagun- a governador, para priorizar à 
nos, partidos cortejados pa- dois dos quatro deputados es- PP PL Republicanos des integrando achapadogo- formação de bancadas no 
ra formar sua coligação em gra do partido ameaçam A GS já vernador Mauro Mendes Congresso, o que facilita a 
2022. Levantamento do r para seguir apoian- MO RR rem e VA” (DEM), candidato à reeleição adaptação à conjunturas lo- 
GLOBO mostra que em ape- E o governador Wellington RS — CS e aliado de Bolsonaro, cais. Além disso, cerca de me- 
nas oito estados há conver- Dias (PT PT), que tem o PL em — Pode haver dois palan-  tadedosdeputados estaduais e 
gênciaentreessastrêssiglas suabase, Entreostrêsdeputa. ramos MOLE ERRA come scemtetite = - PRE “  ques(com Bolsonaro), Tam- — federaisda sigla é ligada à Igre- 
em priorizar aaliançacomo dos federais, só Iracema Por- MÁ CONVERG Ena | Rio Grande do Norte QB o cê “2 bém estamos firmes na base ja Universal, que tem mantido 
chete do Executivo para tela exmulherdeNogueirae DEPOISCUMES | Rio Grande do Su o do presidente e estou consoli-— relação dúbia com Bolsonaro, 
montar palanques eleito-  pré-candidata ao governo, já “PALINQUE COM Rondônia ce dado no time do governador. especialmente após a demora 
rais. Nosoutros 18 estadose mostra intenção de fazer cam- BOLSONARO | Rorama a < emas E E Não creio que essa questão do poverno em reagir à expul- 
no Distrito Federal, lideran- panha com Bolsonaro. g Santa Catarina —0-——+8-—s-----— — nacional (da filiaçãoao PL)vá — são de pastores em Angola. 
ças desses partidosouprio- | Em Pernambucoena Bahia, s Alagoas Os influenciar —avalia Geller. O Republicanos sinaliza pri- 
rizam construir chapas lo- lideranças do PP apoiam o ex- Rad cd) RA e No Paraná, enquantoo lider — oridade a Bolsonaro principal. 
cais que independem do presidente Lula (PT). Nosdois 4 Cad a GE SS do governo Bolsonaro na Cá- mente no Norte e Centro- 
apoio do presidente, ou pre- estados, o PLtemacordos com | mara, Ricardo Barros, trabalha — Oeste, onde aavaliação da pre- 
tendem apoiar adversários pré-candidatos ao govemo e a pg para indicar um vice do PP na sidente é superior à média na- 
do Flanalto na eleição. que podem gerar palanques Paralama DD chapa do govemador Ratinho cional. Em Roraima, o partido 
Olevantamento considerou presidenciais múltiplos, sem Pernambuco «=== D+ Je (PSD) 0 PL passouaacenar deve filiar o presidente da As- 

posicionamentos e orienta- exclusividade para Bolsonaro. ca E oO - comcandidatura própria Para sembleia Legislativa, Soldado 
ções majoritárias em cada es- QUE LM Acre E O me a deputado federal Fernando Sampaio, eleito pelo PCdoB, e 
tado entre as lideranças dos  FOGOAMIGO MAIS PARTIDOS Amapá = AA — Ciacobo (PL), quepodeselan- firmar aliança como PP, do po- 
três partidos, além demanifes- Mesmo no grupo de estados dg eg PR E: çar ao Senado, há dúvidas so- vernador Antonio Denarium. 
tações públicas sobre alianças em que PP PL e Republicanos BOLSONARO isgrito Federal cc bre a participação de Ratinho O PLlocal é aliado do ex-sena- 
para 2022, Somados, PR FLe convergem na prioridade ao EM les Esoi na campanha de Bolsonaro, dor Romero Jucá e de sua ex- 

Republicanos têm 169 depu- — presidente, há divergências e pirita Santo 008  gevidai intenção do PSD'de mulher, Teresa Surita (MDB), 
tados estaduais, LL6 deputa- concorrência local entre as si- e SAE: Dem lançar opresidentedo Senado, que deve disputar o governo 
dos federais, 13 prefeitos de  glas. No RioGrande do Sul, PP Minas Gerais += o ea bo ha FA = Rodrigo Pacheco (MO). contra Denariwm. 

cidades (com mais de ePLtêm apresentado cadaum Pará «e O — À vinda do presidente — Coma filiação do Bolso- 
200 mil eleitores), 12 senado- seu pré-candidato ao governo Rio de Janeiro === 40 SD — Bolsonaro ajuda muito no Pa- — naro, creio que a Teresa tenta- 
resetrês go res. — respectivamente, o senador 230 Pulo cinco. ADA raná. E ele precisará de palan- rá aproveitar politicamente 
Bolsonaroadiouseuembar- Luis Carlos Heinze e o minis- Serpipé mms o... que, com candidatos a gover- uma aparência de proximida- 

que no PL par não concordar tro do Trabalho, Onyx Loren- Tocantins ss nador casenador —alirma. de emboraogovernador éque 
comapoios locais dasiglaaPT  zoni —,e não sinalizam alian- Enquanto PPePLchegaram seja aliado — diz o deputado 
e PSDB, já que ambos devem ça. No Mato Grosso, a disputa Editorlade Aria a cisputar a Aliação de Bolso-  Hiran Gonçalves (PP-RR), 
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em Instituto Orofacial 

O: as Américas (I0A), 
o Lapidare e o ITC, 

do empresário Mohamad 
Wadi, acabam de fechar 
uma joint venture com 

o Grupo SEE, de Chaim 
Zaher, A associação da 
origem ao Grupo IOA 

Global, um player de ex- 
celência no segmento de 

pós-graduação nas areas 
médica e odontológica do 
pais. Com presença em 

mais de 30 cidades bra- 
sileiras, além de ativida- 

des nos Estados Unidos e 

em Portugal, o Grupo I0A 

Global tem como objetivo 

expandir suas operações 
no Brasil e investir na 

internacionalização de 
suas escolas e unidades 

de treinamento. 

Fundador e presidente do 

Grupo J0A, do Lapidare e 
do ITC, Mohamad Wadi 
seguira no comando das 

operações como CEO do 
Grupo IOA Global 

“Temos 20 anos de atu- 

ação nesse mercado e 

Karina Franchini, diretora de Ensino Superior 

do Grupo SEB 

O empresário Mohamad Wadi, fundador e presidente do Grupo I04, Lapidare e ITC, e Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB 

À Unico 1 d 

INFORME PUBLICITÁRIO 

EMPRESAS DA AREA. 
EDUCACIONAL ODONTO-MEDICA 

IOA, LAPIDARE E ITC FAZEM JOINT 
VENTURE COM GRUPO SEB 

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

fomos pioneiros na pro- 

hssionalização do seg- 

mento que atua nos cur- 
sos de pós-graduação e 
especialização em odon- 
tomedicina. À associação 

com o Grupo SEB repre- 

senta uma oportunidade 
de acelerar e fortalecer a 

expansão de nossas ope- 
rações no Brasil e no ex- 

terior”, diz Wadi 

A associação integra os 

planos de expansão do 
Grupo SER, dono de redes 

de escolas internacio- 
nais e do curso superior 
UniDomBosco e Escola 

Paulista de Direito (EPD), 

referência premium em 
estudos jurídicos 

“Nossa expansão preza a 

excelência acadêmica e a 
sinergia entre as empre- 
sas. À criação do Grupo 

IOA Global nos permi- 

te entrar no mercado de 

pós-graduação e cursos 
de especialização odon- 
to-médica, que estã em 

plena expansão no Brasil 

e no mundo. Isso torna a 
parceria estratégica pa- 
ra nós”, destaca Karina 

Franchini, diretora de 

Ensino Superior do Grupo 

SER. “Estamos muito fe- 
lizes com essa parceria 

numa empresa premium 

na área de odontologia”, 

| Ta 

Fundador e presidente do Grupo I0A, Lapidare e ITC 

diz Chaim Zaher, CEO do 

Grupo SER. 

O Instituto Orofacial das 
Americas (I0A) & lider no 
segmento de educação 

odonio-médica. Com mais 

de 30 unidades no Brasil e 

no exterior, o JA tremou 
aproximadamente 40 000 

alunos em 20 anos de atu- 

ação nesse mercado. 

SOBRE O GRUPO SEB 
Grupo SEB — sis: 
tema Educacional 

Brasileiro — conta com 

uma trajetória de mais 
de 50 anos como espe- 

cialista em educação 
Considerado um dos 

maiores grupos educa- 

cionais do país, focado 
sempre na excelência 

e na diferenciação, ele 
tem hoje sua atuação 
essencialmente focas 

da na educação básica, 

segmento no qual é li- 

der no Brasil, 

mais 

colaborado- 

Empregando 

de 6000 
res, possui 620 escolas, 

entre próprias e parcei- 
ras, atendendo assim um 
total de 320 000 alunos, 

distribuidos por todas as 
regiões do Brasil e tam- 

bem em mais 30 paises 

Para gerenciar operações 

tão robustas e agregar 
qualidade e agilidade nas 

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

elas: SER Educação — re 

de de escolas próprias, 

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

Ensino Superior e 
Conexia Educação 

O Lapidare é um institu- 
to exclusivamente meédi- 

co que oferece cursos para 

cirurgiões plásticos e der- 
matologistas e já treinou 
3600 médicos apenas em 

2020 A projeção é que es- 
se numero chegue a 5 800 

profissionais em 2021 

OQ TFC, por sua vez, ofere- 

ce tecnologia inovadora 

o 

Política 

|, Mohamad Wadi 

no Brasil para a forma- 
ção de médicos e dentis- 

tas por meio de simulação 

realistica de procedimen- 
tos clinicos e cirurgi- 
cos avançados em situ- 

ações idênticas às reais 
entrentadas com pacien- 

tes. Atualmente, o institu- 

to possui dez unidades es- 
palhadas pelo pais 

À associação sera subme- 

tida à aprovação do Con- 
selho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade). 

“Temos 20 anos 

de aluação nesse 
nercado e fomos 
pioneiros na 

profissionalização 

do segmento que 
atua nos cursos de 
pós-graduação e 
especialização em 
odontomedicina 
À associação 
como Grupo SEB 
representa uma 
oportunidade 
de acelerar e 
fortalecer a 

expansão de 
nossas operações 

no Brasile no 
exterior”, diz Wad! 

SOBRE O IOA 
IDA é a única rede de 
ensino premium es- 

pecializada no ensino de 

odontomedicina em ni- 

veis de pós-graduação 

e especialização, com 
mais de 20 anos de atu- 

ação no mercado, eleva- 

do grau de qualificação 
e padrões de alta tecno- 

logia e aperfeiçoamento 

Hoje a rede possui mais 
de 30 escolas no Brasil 
e no exterior, contando 

com um Corpo docente 

composto pelos melho- 

tes profissionais da área 
e esiruluras fisicas mor 

dernas e equipadas com 

aparelhos de última ge- 
ração e técnicas pionei- 
ras e inovadoras 

11 
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PREFEITURA 

Patrocínio Mostor 
O que o Santander 

pode fazer pela 

gastronomia hoje? 

Saiba aqui 

*SantanderBrasil 
Ebancodagastronomia 

Apoio 

o SS  Gasen  quizmn Ze 
pas GOSTO DA ac sda POUSOALTO 

GOVERNO DO ESTADO AMAZÔNIA eo aa am 

RIO DE JANEIRO 
SEM TEMPO à PERDER 
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ELÍCIAS 
VISTA! 

Já comprou o seu ingresso para o 

Rio Gastronomia 2021? 

À 

Estamos de volta, morrendo de 

saudades e com tudo o que a gente 

acima: alto astral, grandes shows, 

ótimos restaurantes e trucks, aulas 

incríveis, feirinha de cachaças e de 

produtores do Rio, mais espaço e 

muita diversão. 

9412€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 

ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Saibo mais em 

riogastronomia.com Realização 

(Driogastronomia (9 /RioGastronomiaOGlobo Ó GLOBO 

Fotrocinio 

Naturgyb” (atbola 
Ticketeria Oficial Parcerio 

Zona Sul “ Sesc food LJ ingresso certo SIN RIO dj intao 
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Vencedor de prévias do 
PSDB terá de lidar com 

fissuras e bolsonarismo 
Após campanha interna marcada por denúncias e ataques, 

partido escolhe hoje seu candidato à Presidência da República 

GUSTAVO SCHMITT 

puvimam disp ogioha coro Br 

ÃO PRaLE 

PSDB coloca o seu futuro 

político em jogo nas pré- 
vias presidenciais que serão 
realizadas hoje. O vencedor 

entre os candidatos João Do- 

ria, governador de São Paulo; 
Eduardo Leite, governador 
do Rio Grande do Sul; e Ar- 

thur Virgílio, ex-pr efeito de 
Manaus, terão desafio de 
uniropartido em meio auma 

série de fissuras deixadas pe- 

la disputa e dar uma cara no- 
vaàsigla, cujo protagonismo 
nacional ao vencer duas elei- 

ções presidenciais ficou no 

passado e hoje tem alas que 
Hertam como bolsonarismo, 

Além disso, o escolhido tuca- 

no terá a missão de conven- 

cer uma parte dos partamen- 

tares, que sequer querem 
candidato a presidente. 

Tucanos experientes reco- 
nhecem que o partido vive 
um cenário de vácuo de lide- 

ranças, além de desconexão 
entre o comando nacionale a 
bancada no Congresso — a 

maioria dos parlamentares é 

contemplada pelas emendas 
do orçamento secreto, como 
admitiu o presidente do parti- 

do, Bruno Araúio, em entre- 
vista ao GLOBO na última 
sexta-feira. Essas lideranças 

esperam que as prévias abram 
um novo ciclo para o partido, 
a partir da participação de 

44,7 mil filiados na escolha do 

candidato da legenda, 

DENÚNCIAS E BRIGAS 

A disputa foi marcada por de- 

núncias de fraudes, uso de 
verba pública como moeda 
de troca por apoio e até ata- 
ques abaixo da linhada cintu- 

ra. Especialistas avaliam que 
aagressividadeda campanha 
coloca em dúvida a possihili- 

dade de união da sigla, e ain- 
da veem uma dose de fragili- 
dade para a construção de ali- 

anças para a terceira la em 

meio auma provável entrada 
do ex-juíz Sergio Maro na 

corrida eleitoral. Doria e Lei- 

te patinam nas pesquisas de 
intenção de voto e, por en- 
quanto, estão próximos do 

piso de Geraldo Alckmin nas 

eleições de 2018, que teve 
47H dos votos, o pior desem- 

penho da história da sigla. 

— Unir o PSDB é um tra- 
balho de Hércules. As prévi- 

as foram longe demais e se 

passou do ponto na guerra 

interna. O candidato derro- 
tado terá dificuldade de pe- 

dir voto para aquele que 
acusoudementiretraudaro 
resultado — afirma o cien- 
tista político Claudio Cou- 

to, da FGV. — Embora Moro 

tenha rejeição, seu piso é 
maior que o dos tucanos. Já 

o Doria tem uma rejeição al- 

tissima, enquanto Leite pre- 
cisase fazer conhecido, 

Na visão de Marco Antônio 

Teixeira, professor de ciência 

politica da FGV de São Paulo, 
o vencedor das prévias terá 
que dialogar internamente e 

fazer concessões tanto para 
conter debandadas, quanto 
para evitar que setores do 
partido façam campanha pa- 
rã 0 presidente Jair Bolsona- 
rem 2022. 

Nopartido, aexpectativaé 

que com uma eventual vitó- 

ria de Doria, 0 ex-governa- 
dor Geraldo Alckmin, hoje 
rival do paulista, seja o pri- 
meiro a sair. Há incerteza 
também sobre a permanên- 

cia do deputado mineiro Aé- 

cia Neves, desafeto de Do- 

ria. Caso Leite seja o esco- 
lhido dos tucanos, não está 

desc artada uma saída de 

Daria para concorrer ao Pa- 

lácio de Planalto por outra 
sigla, embora o paulista ne- 

gue essa possibilidade. 

— O cálculo eleitoral vai 
empurrar todos para um 
acotdo. Se Doria vencer, terá 

que fazer uma concessão à 
Aécio para conseguir fazer a 
campanha deslanchar em 

Minas Gerais, estado funda- 

mental para ganhara eleição. 
já Leite também precisará 

chegar a um acordo com Do- 

ria e precisará do apoio de 
São Paulo —diz Teixeira. 

Internamente, uma das 

medidas administrativas 
defendidas para contribuir 
com aunidadeseriao candi- 

dato escolhido agregar par- 

te da equipe derrotada em 
sua campanha e estabelecer 

um comando inclusivo, 

com espaço para segmentos 

diversos do partido. 

CÁLCULO DOS DEPUTADOS 
Caciques lembram que a 
maior parte dos deputados 

está preocupada com a ree- 
leição e questões regionais 

os aproximam de Bolsonaro 
em estados ruralistas e onde 
os evangélicos têm grande 

peso no eleitorado. Nesse 
sentido, a tese de não ter 

candidato ao Flanalto, já 
tornada pública por Aécio, 

ganha força, 
O ex-deputado Marcus 

Pestana, que integra à co- 

missão das prévias, discorda 
da análise de que a votação 
interna ampliou divisões do 

partido e avalia queelas ape- 

nas ficaram mais ex postas: 

— À préviaéuma formade 

tratar as divergências que já 

existem de forma democrá- 
tica;aoutraseria varrer para 

debaixo do tapete. A unida- 

de vai depender da habilida- 
de e talento da vencedor 
que terá queabrir conversas 
com as forças democráticas. 

O presidente do PSDB, 

Bruno Araújo, adota racio- 
cinio semelhante e frisa que 

o escolhido do partido pre- 

cisará ter sabedoria para re- 
construir pontes dentro e 
tora da sigh ecitao exemplo 

dos Estados Unidos, onde os 

candidatos brigam e depois 
se apoiam; 
— Q escolhido nas prévi- 

as vai estar legitimado pa- 
ra buscar unidade, mas 

não val acontecer no dia 

nem na semana seguinte. 
As democracias mais ma- 
duras ensinam. 

Moro busca apoio de aliados do 

presidente e da terceira via 
Entre os governadores na mira do ex-juiz está Ratinho Júnior, do Paraná 

RATANDERSOS GUERRA 
rapanderson smesbinieiabo com bs 

N disputa para se cacifar 
como candidato da ter- 

celra via ao Palácio do Pla- 

nalto, cex-ministro Sergio 
Moro, que se filiou ao Po- 

demos, tenta atrair bolso- 

naristas arrependidos e até 

apoiadores mais ferrenhos 
do presidente da Repúbli- 

ca. Entre os povernadores, 

um dos nomes no radar é 

Ratinho Júnior (PSD), do 
Paraná, estado natal da 

Operação Lava-jato e do 
ex-magistrado, 
Aliado de primeira hora, 

desde a eleição de 2018. 

Ratinho dá sinais, às véspe- 
ras do ano eleitoral, de que 
pode romper com o balso- 

narismo e apoiar Moro, a 

depender das alianças na- 

cionais do PSD. O parana- 
enmse mantém conversas 
com o Podemos, dentro da 

estratégia de lançar acan- 

didatura de Alvaro Dias 
(Podemos) ao Senado com 
oseu apoio. 

Há cerca de um mês, a in- 

satisfação da base bolsona- 
rista com Ratinho ficou evi- 

dente durante um evento ao 

lado do presidente. Ao dis- 
cursar, Foi vaiado ininter- 
ruptamente, O que a equipe 

do governador interpretou 

como umalerta sobre a rela- 
ção com Balsonaro. 

O PSDaindaestuda se lan- 

ção presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (MG), ao 
Planalto ou se fecha apoio a 

outro candidato, Enquanto 

o PSD não define a estraté- 
gia nacional, Ratinho se 
aproxima do Podemos, mas 
não descarta uma chapa pu- 
to-sangue no estado. 

O governador do Paraná é 
apenas um dos aliados do 
pi esidente que Moro tenta 

atrair. Durante a cerimônia 
de filiação do ex-juiz ao Po- 
demos, ex-ministros, ex- 

balsonaristas e atuais de- 

tensores do governo tederal 
ocuparam as primeiras filei- 
ras do evento, 

Estavam na plateia os de- 
putados federais Julian Le- 
mos (PSL-PB), Luis Miran- 
da (DEM-DF), Júnior Bo- 

zella (PSL-SP), Professora 

Dayane Pimentel (PSL- 
BA) e Joice Hasselmann 

TES A fa E FR TA pó 

Manauara. Virgíio tem apoio restrito Paulista, Donaregistraaltarejeição Gaúcho, Leite é pouco conhec do 

e —m 

DIVISÃO ELEITORAL 

Ao longo da campanha das 

prévias. Arthur Virgílio, Eduardo 
Leite e João Doria dividiram o 

apoio de 15 estados. Mas mesmo 

nos diretórios que manifestaram 
voto num adversário, 05 

candidatos buscaram delecções 

ESTADOS QUE APOIAM 
= 

€ João Doria (=) Arthur Wirgilio 
Mi 

Ee uardo Le-te E] 

Peso de cada estado dentro 

do colégio eleitoral do PSDB 

São Paulo 35,6% 
Minas Gerais TA TTTTTTTTTooo— 

Indefinido 

Rio Grande do Sl 6% TTTTT— 

Mato nar do Ps 57% ————— Pas Grupos eleitorais 
: : aráiba 39% TRES “ Cada estado tem quatro grupos de 
anta ataca 15% eleitores e cada bloco responde por 

cui Res il — 25% dos votos estaduais. Essa regra 
E arame sei es em torna mais dific:| que um candidato 

E ist | god 250 conquiste um estado inteiro 

Paraná 2,6% TRENS 8 Grupo 1 
Fará 2,6% mM Estados 

Ceará 21% mm 
Amazonas 1,5% mm = Grupo 2 

Ri de Janeiro 1,5% EM Fretetos e voce-prefetos 
Espirito Santo 14% Em 

Maranhão 14% mms E Grupo 3 
Mato Grosso 13% = Vercadores. deputados estaduais é 
Pernambuco 1,3% um Elstritas 

Fondára 12% um 

Rornsima 1,2% um E Grupo 4 
Acre ss = Governadores, vice-governadores, 

A raça 0,7% mm senadores, deputados lederais, 
a ana nos : presidente e ex-pres dentes da 

dean 
| Executiva naciona 

Fiaul 4% nm Ê 
Sermpe 0,3% 

Total de filiados ao PSDB melden qa O 
votantes pelo - 1,3 MILHÃO, aplicativo 21 de eo de 

sendo 618 mil alvos (aqueles que das prévias novembro novembro 
parbeiparam de alguma atividade 44.697* Primeiro turno Segundo tumo, 
partidária mos ultimos Cinco an05) se necessário 

“mbmero dtualizado até genta-felra (19) 

mas que são notórias as di- 

terenças entre os dois. 

— Eu não me arrependo 
de minhas intenções por- 

que sei que foram, e ainda 

são, as melhores. Quando 

acreditei em Bolsonaro, 
acreditei que ele fosse a per- 

sonificação de um projeto 

estadista. Mas esse projeto 
toi inviabilizado justamen- 
te por ele, é irônico, mas é à 

realidade — conta. 

SENADORES GOVERNISTAS 

Moro também foi citado 

publicamente de modo po- 
sitivo por dois senadores, 

Encontro. Moro ao aco de Mandetta e general Santos Cruz: evento ce filação 

(PSDB-SP) — considera- 
dos traidores pela base do 

presidente — e os deputa- 
dos do Novo Marcel van 

Hattem, Adriana Ventura e 

Alexis Fonteyne, apoiado- 
res de ações e declarações 
de Bolsonaro. 

Ex-ministro da Secreta- 

riadeGoverno de Bolsona- 
ro, q general Carlos Alber- 

to Santos Cruz já aderiu a 

Moro e atua para aproxi- 
mar outros militares do ex- 
juiz. Outro ex-ministro do 

presidente, Luiz Henrique 

Mandetta (Saúde) tam- 
bém é apontado como pos- 
siveisapoiador de Moro. 

Eleita na onda bolsaona- 

rista pelo PSL, Dayane Pi- 
mentel rompeu com Bol. 
sonaro por não concordar 

com a articulação do presi- 
dente de indicar o filho 
Eduardo Balsonaro (PSL. 

SP) para assumir a lideran- 
ca do PSL na Câmara. Ela 
diz quenãosearrepende de 
ter apoiado o mandatário, 

Eduardo Girão (CE) e Mar- 
cos do Val (ES). Ambos to- 
ram defensores do governo 
naCPIdaCovide. agora, se 
aproximam do ex-juiz. 

“Moro ) ressaltou a ne- 

cessidade de diálogo para 
uniro país, a importância 

de enfrentar a corrupção, 
o retorno da prisão em 2º 
instância, o fim da reelei- 
ção e do foro privilegiado”, 

postou Girão sobre o dis- 
curso de Moro na cerimo- 
nia de filiação ao Podemos 
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Direções partidárias são dominadas por brancos 
Levantamento nas dez maiores legendas, com base em autodeclarações enviadas ao TSE, mostra que negros 
representam apenas 18% dos integrantes das executivas nacionais. Sete siglas não têm sequer um preto 

CAMILA EARLE 
eperila pa uraglao ser br 

olhar sobre o comando 
dos dez maiores parti- 

dos do Congresso expõe a 
falta de diversidade co- 
mum a diferentes estrutu- 

ras de poder. Levantamen- 

todo GLOBO com base nas 
composições das executi- 

vas nacionais mostra o pre- 

domínio de brancos — no 

universo de 333 represen- 
tantes cujas autodeclara- 

ções estão disponíveis no 

Tribunal Superior Eleito- 
ral (TSE), apenas 18% são 
negros, ou seja, afirmam 

que são pretos ou pardos. 

Ão todo, essas estrutu- 

ras somadas contam com 

427 integrantes, mas Lol 

passível fazer a análise no 
conjunto que se candida- 
tou a algum cargo eletivo 

recentemente e, portan- 

to, apresentou EE infar- 

mações à Justiça Eleito- 

ral. Foram consultados os 

comandos de PT, PSL, PP, 
MDB, PL, PSD, PSDE, 

DEM, Republicanos e 

PSB. A presença de pretos 

corresponde a 1,8%, en- 
quanto 81% se dizem 

brancos, e amarelos re- 

presentam menos de 1%. 
A sub-representação fica 

evidente quando é levada 

em consideração o conjun- 

to toda da população, Se- 
gundo o IBGE, mais da me- 

Brancos = Pardos Pretos Amarelos 

REPRESENTATIVIDADE PAR Re 

integrantes da BRANCOS PARDOS PRETOS AMARELOS 
am ada add dia " TOTAL “ FETAL pl TE, od 

PT 16 li 15% — 2 12,50% “ 2 12,50% a 0 Dm 

FSL 1z 8 66,66% ES 4 33,33% E 0 04 o 0% 

FP 24 75º 84,04% TRES 14 14,89% E 1 106% | O 0% 

MDE 36 31 861% TRES 5 13,85% E DO 0% O 0% 

PL un B 22% ES 2 118% EE 0 0% | 009% E 

PSD 3 2 93,5% TOO 645% " D 0% O 0% 

PSDB 34 29 85,29% TRES 5 MI0% E 0 0% O 0% 

DEM 55 41 74,54% TS |3 23,63% EM 0 0% | 1% | 

Republicanos 1 EB 22% EEE É 0% 3 22% EE O 0% 

FSB 33 25 75,35% 7 21,21% 0 0% 1 303k | 

“Membros que [4 se candodatatam é dnviatam informações do TSE 

tade dos brasileiros é forma- 
da por negros — 46,5% de 

pardos e 9,3% de pretos. 
Brancos, por aula VEZ, S0- 

mam 43,1%. 

Em números absolutos, 

somando os dez colegiados, 
apenas seis membros se de- 

claram pretos, enquanto 54 

se consideram pardos, e 

270, brancos — os que se di- 
zem amarelos são três. 

Entre os partidos que 

ocupam mais cadeiras na 
Camara e no Senado, o PSL 
coque tem mais negros na 

executiva, com quatro, à 

que equivale a 33% do gru- 
po. Já em relação aos pre- 

tos, o Republicanos vem 
na frente, com três, o equi- 

valente a 27H —os repre- 
sentantes são os deputa- 
dos federais Márcio Mari- 
nho (BA) e Rosangela Go- 
mes (R|jgosenador Meci- 
as de Jesus (RR). 
O PT tem dois pretos na 

executiva (12,5%). en- 

quanto o PP tem apenas 
um. Às outras sete legen- 
das analisadas não têm se- 

Her preto na estrutura 

de comando, mas contam 

com integrantes autode- 
Clarados pardos. 

Para tentar diminuir a dis- 
paridade racial, algumas si- 

glas têm grupos ligados à 
causa negra, como a Secre- 
taria Nacional de Combate 

ao Racismo do PT, o Movi- 
mento Negro do PDT eo Tu- 

canafro, do PSDB. O MDB 

também mantém um nú- 
cleo negro. 

O professor de pós-gra- 

duação do Instituto de Di- 

reito Público (IDP) Felipe 
Freitas, no entanto, ponde- 

ra que tais iniciativas aca- 

bam não tendo efeitos prá- 
ticos devido à estrutura 
partidária, que historica- 

mente exclui os membros 

negros de ter influência 
nas decisões: 

Editora de Ário 

— No geral, os partidos 
pão têm medidas de corre- 

ção da desigualdade raci- 
al. Muitas vezes, quando 
eles adotam essas medi- 

das, as práticas políticas 

também vão tirando pes- 
soas negras dos grupos de 
decisão. E comum que 

mesmo em partidos que 

têm direções com pártici- 
pação de pessoas negras, 

no momento da decisão, 

eles criem fóruns mais fe- 
chados que as excluem dos 
proces RiyS dec 180] Ds. 

Além da baixa represen- 

tatividade no comando 
dos partidos, Freitas cita 

No dia da Consciência Negra, críticas ao governo 
Com a defesa da democracia, celebração da data, em cidades de todo país, teve enfoque em temas como a fome e a inflação 

FÃCRIAE DE RASh oa 

anifestantes foram às 
ras, ontem, em atos 

para celebrar o dia da Cons- 

ciência Negra, coma de- 

núncia do preconceito, 
palavras em defesa da de- 

mocraciãe criticas contra o 

governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 
Os atos incluíram a agenda 

do aumento da fome em 

todoa Brasile a disparada 
na inflação. 

Em São Paulo, o ato realiza- 

doem frente ão Museu de 
Arte de São Paulo (Masp) 
contou com atividades cultu- 

rais. Em Alagoas, manifestan- 
tes de vários municipios subi- 
rama Serra da Barriga, em 

União Palmares, região onde 

se localizava o Quilombo dos 
Palmares. Também foram 
registrados atos contra o pre- 

sidente em Brasilia, Golânia, 

Belo Horizonte, Fortaleza, 
Cuiaba, Campo Grande, Flo- 
rianópolis, Belém e em pelo 

menos mais oito cidades. Em 

varios municípios , os mani- 
festantes levaram faixas e 

cartazes para pedir o impea- 

chment de Bolsonaro. 
Iniciada às 12h, a mani- 

festação em São Paulo 

teve uma programação 
longa: nas primeiras ho- 
ras se dedicou a atividades 

culturais, como a repro- 

dução de músicade artis- 
tas negrosem carros de 
som e omaracatu. À partir 

das 15h,o9 tom da manltes- 

tação ficou mais político, 
como aparecimento de 
mais bandeiras contra o 

governo Bolsonaro. 
Para Simone Nascimen- 

to, uma das organizadoras 

ro -— 

Lim à rm «os RACISMO, 
EM DEFESA DA IGUALDADE RA 

à VIDA, DA DEMOCRACIA E DO = 
mento Musgra a Londrina « fontafica sda Diadicca 

Mensagens. Em Londrina, faixas e cartazes no protesto contra o governo 

do ato, política e cultura são 

indissociáveis e, por esse 
motivo, a manifestação 

bebe das duas fontes. 

— Hã 18 anos aqui nessa 
marcha, nós construímos 
um mote que tema ver com 

nossa luta no momento. 
Neste ano é “fora Bolsonaro 
racista”, Cada dia com este 

governo federal significa 

mais morte do nosso povo, 

de Covid-19, de fome, de 
desemprego — afirmou. 

Cultura. Dia fojcomemorado no monumento a Zumb dos Palmares, no Rio 

las Belchior, porta-voz 
da Coalizão Negra por Direi- 
tos, afirmou que o ato de on- 

tem diferiu do de anos anteri- 
ores pois, atualmente, “há 
maior entendimento de que o 
Brasil não é um pais aberto 

para a diversidade racial” 
— Pessoas sofrem racismo 

diariamente e ter essa per- 

cepção é importante. Não há 

como negar o quantoo Bra- 
silé racista — afirma. 
Sobre as pautas anti-Bol- 

como exemplo de conse- 

quência dessa exclusão, 

mesmo com caumento do 

númerode candidatos ne- 
gros nas últimas eleições, 

afaltade acesso aos recur- 
sos partidários ca restri- 
ção de parlamentares ne- 

gros a temas identitários. 

— Eles não têm o apoio 
partidário, por exemplo, 
do ponto de vista do acesso 

a recursos para ter um bom 

desempen ho eleitoral. Ou, 
mesmo quando eles conse- 

guem participar da cena 

pública e ganhar o proces- 
so eleitoral, essas pessoas 

acabam ficando restritas 

apenas a temas de direitos 

humanos, de desigualdade 
racial, Elas não acessam os 

espaços mais prestigiados 

da representação parla- 
mentar, como a comissões 

de Constituição e Justiça, 

de Orçamento e de Plane- 

jamento —exemplifica, 

CENÁRIO REPETIDO 
A falta de representativi- 
dade também é vista na 
presidência dos partidos 
brasileiros. Das 33 legen- 

das registradas no TSE, há 
informações sobre 25 diri- 
gentes, dos quais 16 são 

brancos, sete são pardos e 
dois são negros, casos de 
Suêéd Haidar, à frente do 
PMB, e Léo Péricles, chete 

da Unidade Popular. (Co- 
laborou Lucas Mathias) 

sonaro, Belchior afirma que 

a oposição ao presidente é 
um dos aspectos que con- 
vergem com oque movi- 
mento negro defende. 

Em Brasília, o protesto se 

concentrou na Esplanada 

dos Ministérios no periodo 

da tarde. Grupos do movi- 

mento negro, além de enti- 
dades estudantis e sindi- 
cais, dividiam espaço para 

discursar em um trio elétri- 

ca, Participantes empunha- 
vam faixas de“Fora Bolso- 

paro" coutras frases criti- 

cas ao mandatário do Palá- 
cio do Planalto e ao Execu- 
tivo federal. 

Tiaka, cacique da aldeia 
Nova Kukanu, em Araguaia 
(MT). lembrou a importân- 
cia de todas as minorias se 

unirem para protestar Con 

traa condução do governo 
Bolsonaro em relação aos 

direitos humanos. 

— Estamos acampados 
em Brasília buscando direi- 
tos que nos foram tomados, 

para lutar pela manutenção 
da demarcação de terras. 
Aconcentração doata 

em Alapõas começou às Bh 

nocentro de União dos 
Palmares. Os manifestan- 

tes fizeram uma trilha de 

aproximadamente LO qui- 

lúômetros parachegarao 
topo do Quilombo dos 
Palmares. Eles levavam 

faixas ecartazes, eo grito 
mais repetido fal; “Na 
terra de Dandara e Zumbi, 

genocida não secria”. 

No Pará, houve protesto em 
Belém e Altamira, com faixas 

ecartazes, palavras de ordem 

Contra o Tracismo, à fome Ed 

reforma administrativa do 
governo federal, em defesa da 

política de cotas. Em Belém, o 
grupo se concentrou no Mer- 

cado São Brás e seguiu até a 
praça Santuário, em frente à 
Basílica de Nazaré. (Mariana 

Rosário, Natáha Portinari e 
informações do gl). 
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lenário 
virtual do STF 
esvazia sessões 
presenciais 
Ambiente em que ministros votam sem 

debate tem decidido casos relevantes: 

ala da Corte critica uso recorrente 

MARIANA MUNILA 
Muniina eusirbtes apso om di 

Baasiá 

nquanto o Supremo Tri- 

bunal Federal (STF) de- 

batia, com transmissão pela 

TV Justiça no último dia 10, 
se servidores cônjuges de di- 

plomatas podem trabalhar 

provisoriamente nos postos 
erepartições do Itamaraty no 

exterior, um outro julgamen- 

to —que mobilizou Legislati- 

voe Executivo —era conclui 

do de forma paralela, longe 

dos holofotes e sem discus- 

são entre os ministros. No 

plenário virtual da Corte, 05 

magistrados decidiram na- 
quele mesmo dia, por oito 

votosa dois, manteradecisão 
liminar da ministra Rosa We- 

ber que suspendeu o órça- 

mento secreto. 
o episód jo é um dos exem- 

plos decasosde importânciae 

atenção nacional que têm si- 

do decididos no ambiente vir- 

tual da Corte, onde os minis- 

trosvotam de maneira dessin- 
cronizada e sem precisar se 

estender nas fundamenta- 

ções. À liminar de Rosa parali- 
sou o pagamento das emen- 
das de relator para todo o ano 

de 2021 e cobrou maior trans- 

parência na indicação destes 
valores, manejados pelo go- 
verno para construir maioria 
em votações no Congresso, 
Uma ala do STF ouvida re- 

servadamente pelo GLOBO 

criticao que chama de “esva- 

ziamento do plenário fisico”, 
por entender que discussões 

de menor impacto têm sido 

levadas ao debate presencial, 
enquanto assuntos degrande 

repercussão acabam restri- 
tos à adesão ou discordância 

na esfera digital. No plenário 
virtual, ao longo de uma se- 
mana, Os ministros podem 

decidir se acompanham 
| Com ressalvas ou não is 

divergem do relator, que de- 

posita seu voto quando o jul- 
gamento é iniciado, 
Professor de Direito 

TO 
ESPORTE 

o MEGMAMAL nvava 
em 

] 
| 

28] ca] 
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a 
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Segundo plano. Casos de destaque. come o orçamento secreto, têm sido aprec ados no plenário virtua, sem a fundamentação dos julgamentos presenciais 

Constitucional e membro 

da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), Joaquim Fal- 
cãoavalia queo plenário vir- 

tual é uma medida paliativa 

necessária para enfrentar a 
grande quantidade de pro- 
CÉSSOS QUE chegam a Corte. 

— O plenário virtual é um 

ara E | do possivel para em- 

frentar o desnecessário, que 

são os milhares de processos 

— alirmou Falcão. 
Ele a ponta, contado, que o 

mecanismo do plenário virtu 

al contribui para perpetuar o 

que classifica de “hiperpoder 
individual dos ministros”, que 

podem pautar, pedir vista dos 

julgamentos, ou adiá-los. 
Neste ano, o plenário virtu- 

al julgou mais de 4,3 mil ca- 
sos, 447 deles envolvendo 

ações de controle concentra- 
do, que representam, hasica- 

DOGRUTUR 
— 

mente, à essência do STF, a 

quem cabe decidir se deter- 

minada lei cu norma fere ou 
não a Constituição, As de- 

mais ações são representa- 

das, por exemplo, por habeas 
corpus, agravos internos e 

embargos de declaração. O 

plenário físico, em contra- 

partida, tomou ao longo do 

ano 58 decisões colegiadas 

Se somadas as decisões das 

duas Turmas do STE, este nú- 
merovai para 193 

MUDANÇA NA PANDEMIA 

O plenário virtual do STF foi 
criado em 2007 

nismo de apreciação da re- 

percussão peral nos recursos. 
Em 2016, as sessões virtuais 

foram criadas para a aprecia- 

ção de recursos cujos resulta- 
dos costumam ter menor im- 
pacto jurídico. Apenas em 

CORNO TIECA- 

2020, coma pandemia, éque 

todos os processos do STE 

passaram à Ser p asivets de 

apreciação nas sessões virtu- 

ais, como ações de controle 

concentrado e recursos €x- 
traordinários. 

Além do julgamento sobre 

o orçamento secreto, foram 

analisadas em 2021 no plená- 
rio virtual questões como a 

implementação de uma Ren- 

da Básicano país, e tambéma 
ação que permitiu a realiza- 

ção do Censo em 2022. Nes- 

se ambiente, os ministros 

também Suspen deram à [MOS 

sibilidade de governadores 

serem convocados para pres- 

tar depoimento na CPI da 
Covid e as ações que tenta- 

vam impedir a realização da 

Copa América de tutebol. 

Também estão no plená- 

riovirtualas 11 ações questi- 

onando decretos de armas 

editados pelo governo Jair 
Bolsonaro. O julgamento 
foi suspenso após um pedi- 

do de vista do ministro Nu- 

LES Marques em 21 de se- 

tembro, e ainda não tem da- 

ta para ser retomado. 
Procurado, o STF res pon- 

deu que as sessões colegia- 
das presenciais, realizadas 

por videoconferência du- 

rante o ápice da pandemia, 
são limitadas às quartas € 

quintas e, em média, dois 

casos são julgados por ses- 
são. À Corte ainda reiterou 
que com o plenário virtual, 

o5TF aumentou aquantida- 

de de decisões colegiadas, 
reduziu o total de decisões 

individuais e também am- 

pliou a possibilidade de rea- 

I zar sessões extraordinári- 

as para análise de liminares, 

O mundo mudou. 

Os negócios 
também. 
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O Palácio do 
Planalto como 
casa da sogra 

capitão mandou pendurar um 
painel de 10 metros por 2,5 no 
saguão do Palácio do Planalto. 
Chama-se "Brasil acima de tu- 
do” e faz seu gosto. Bolsonaro 

também quer privatizar a Petrobras. E seu 
direito detender a ideia, tomando as provi- 

dências quea lei determina. Não é seu direi- 
to, contudo, tratar o prédio onde trabalha 
como propriedade privada. Se o Instituto 
do Patrimônio Histórico não serve para 
proteger aarte do palácio presidencial, se- 
ria melhor fechá-lo. 
Os palácios brasileiros passaram a ser trata- 

dos como propriedade privada há pouco tem- 
po. Getulio Vargas pouco mexeu no Catete ou 
no Laranjeiras. No Alvorada de JK, asala de jan- 

tar era uminada por lâmpadas fluorescentes 
quearruinavama maquiagem das senhoras. No 
governo de FHC, colocou-se uma grande escul- 
tura de madeira no jardim do Alvorada. Com a 
chegada de Lula, a peça foi retirada e acabou 
num galpão, No lugar, entrou um canteiro de 
fres vermelhas com a forma da estrela do PT. 
No Planalto, Nosso Guia instalou um pequeno 
museu com peças de sua vida, Lola se foi, ecom 
ele a estrela de Rores co museu. 
O presidente americano Ronald Reagan 

comparouo palácio da “Alvarado” ao QG de 
uma companhia de seguros. Bolsonaro já 
havia exposto no saguão do Planalto, onde 

ós 0 painel, as roupas que ele e sua mulher 

Michelle usaram no dia da posse. Elas con- 
tinuam lá, afastadas. 

Essas manifestações de falso gosto histó- 
rico ou artístico são bregas e constrangedo- 
ras. Os museus brasileiros conservam peças 
que poderiam ser emprestadas ao Planalto. 
Aquelas paredes não são molduras de pai- 
néis de propaganda política. 

Os retirantes que somem 

Saiuo primeiro dos dois volumes da biogra- 
fia de Lula, escrita pelo jornalista Fernando 
Morais. Perto da metade de suas 468 pági- 
nas ocupam-se com minuciosas descrições 

de suas prisões, a de 2018, como ex-presi- 
dente, cade 1980, como líder sindical, 
Eolivrodeumbiógrafo que gostado seu per- 

sonagem, circunstância que o enriquece. Em 
um parágrafo, ele conta a partida de Dona Lin- 
du, em 1952, com seis crianças na caçamba de 
um caminhão do interior de Pernambuco a 

Santos. Lula tinha sete anos. Essa viagem de 13 
diasteve algo deépico sem conforto, com qua- 
senenhuma comidae já foi contada muitas ve- 
ze. Dona Linduwe seus filhos estão imortaliza- 
dosno Recife, num monumento aos retirantes 

nordestinos da época. Plantado num parque 
que leva o nome da matriarca, foi projetado 
por Oscar Niemeyer. 
A história tem suas trapaças. Faltam no mo- 

numento aos retirantes, e em quase todas as 
descrições da viagem, Dorico, irmão de Lindu, 

a mulher, Laura, e mais suas duas crianças. 
Eles também vieram no pau-de-arara. Quan- 
do chegaram a Santos, foi Dorico quem cha- 

mou o táxi que os levou ao endereço de Aristi- 
des, o pai de Lula. Trabalhando como estiva- 
dor, vívia com Mocinha, a prima de Lindu, 

com quer viera de Pernambuco. Isso foi reve- 

lado há anos pela jornalista Denise Paraná em 
seu excepcianal"Lula, Filho do Brasil”, 
Morais fez duas referências nominais a 

Dorico, ambas mostrando que, anos depois, 

Dona Lindu e seus filhos moraram num 
quarto nos fundos de seu bar, em São Paulo, 
A ausência de Dorico e sua familia no monu- 

mento do Recife-e nessa parte da história do ga- 
roto Luiz Inácio é um aspecto da vida dos reti- 
rantes dos anos 50. E a presença do ausente, 

aquele migrante que acaba engolido pela Histó- 
ria, mesmo que seu sobrinho tenha sido presi- 
dente da República por dois mandatos. 

O TOURO DE OURO 
Seomonumento a Dona Lindu, do escultor 

Abelardo da Hora, é uma homenagem ao 
andar de baixo, o Touro de Ouro que pape- 

leiros puseram diante da Bolsa de Valores é 
um monumento à falta de imaginação do 
andar de cima de Pindorama. E um eco da 
escultura semelhante colocada em frente à 
Bolsa de Wall Street. 
Madame Natasha lembra que no Brasil, e 

em português, touros nada têm a ver com 
Bolsas. Em Wall Street, o touro, “bull” em 
inglês, designa um mercado que o bicho jo- 
ga paracima com seus chifres. Já um merca- 

do em queda é chamado de “bear” (urso) 
porque empurra suas presas para baixo. 
O touro de Wall Street é de bronze, com a 

cor do metal. O touro paulista é de fibra de 
vidro, pintada de dourado. De ouro era Baal, 
adivindade pagã que Moisés destruiu quan- 
do desceu do Monte Sinai. 

Enquanto o Touro de Ouro foi para a fren- 
te da Bolsa, o urso davaoar de sua graça e os 
papéis cairam abaixo da marca de novem- 
bro do ano passado. 

O RECADO DELEITE 
Seja qual for o resultado da prévia tucana, o 
governador gaúcho, Eduardo Leite, deixou 
sua marca no debate presidencial. Anunci- 
ou que é contra a reeleição de presidentes, 

governadores e prefeitos. Tem autoridade 
para isso porque não disputou a reeleição 
em Pelotas, foi para o sereno e dois anos de- 

pais elegeu-se governador do Ria Grande 
do Sul, 

Lula foi contra a reeleição, atéquechegou 
sua hora. Bolsonaro também prometeu não 

disputá-la. 
Todos os males da vidanacional, dodescon- 

trole dos gastos ao toma-lá-dá-cá, têm raizes 
estruturais e são ossos duros de roer. Só a ree- 
leição pode ser cancelada com uma desambi- 
ção exemplar e um ato parlamentar, 

NUNES MARQUES, O QUIETO 
Desde que chegou ao Supremo Tribunal Fe- 
deral, o ministro Kassio Nunes Marques 

tem sido visto como uma figura silenciosa e 
dissidente, com jeito de penetra. Ele se tor- 
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nou um discreto articulador nas escolhas 
do Planalto para o preenchimento de vagas 

no Judiciário. 

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

PESADELO DIPLOMÁTICO 
Depois que Bolsonaro foi aos Emirados Ara- 
bes para andar de motocicleta enquanto Lu- 
laera recebido como um chefe de Estado na 
Europa, um pesadelo diplomático assom- 
bra o Planalto. É a possibilidade dele ir aos 
Estados Unidos no ano que vem, 
Se Lula se encontrar com metade das víti- 

mas das caneladas do bolsonarismo, repeti- 
rão êxito do périplo eurapeu. 

PASTORE TEM SORTE 
O economista Affonso Celso Pastore, que está 
nocirculo de colaboradores de Sergio Moro, 

sabe economia e passou pela presidência do 
Banco Central (1983-1985) com biografia 
imaculada, e é também uma pessoa de sorte. 
Em 1982, quando participava de uma reu- 

nido do EMT em Toronto, saiu para almoçar 
e pediu ostras. Mordeu uma coisa dura e 
achou que tinha quebrado um dente. 
Erauma pérola. 

UM ANO DE PIX 
As coisas podem dar certo, O Banco Central 
comemorou discretamente um ano de fun- 
cionamento do aplicativo Pix. 

Sem marquetagens, mentiras ou pixule- 
cos, ele já atendeu 104 milhões de pessoas, 
movimentando R$ 4 trilhões. 
Teve falhas e foram corrigidas, pode me- 

lhorar eo BC está trabalhando nisso. 

MISSÃO PARA MOURÃO 
Seo general da reserva Hamilton Mourão for 
um homem caridoso e tiver uma brecha na 
agenda, bem que poderia ir a Washington para 

almoçar com sua colega Kamala Harris. 
Poderia explicar-lhe o que deve fazer para 

continuar viva numa Casa Branca habitada por 
um presidente cercado por fofoqueiros que não 
têmo que fazer e, se tivessem, seriam incapazes 
de enfiar um prego numa barra de sabão, 

msm CD bradesco seguros 

Grupo Bradesco Seguros amplia presença nas redes 
sociais e desenvolve conteúdos para as novas gerações 

Com pioneirismo no meio digital, organização aposta em informação de qualidade para 
estar perto do consumidor e promover conversas sobre proteção e longevidade 

C uidados com a saúde, 
potencializados na 

pandemia, fortaleceram 
o relacionamento digi- 
tal entre consumidores e 

marcas. Nesse movimento, 

Louchard, Apenas no peri- 

odo entre janeiro e outubro 

deste ano, foram mais de 70 

milhões de visualizações e 
174 milhões de curtidas nas 
diferentes plataformas. 

— Em pocos amos, tanto 

o TikTok quanto o Kwai 
ascenderam rapidamente 

SIGA À BRADESCO SEGUROS 
O Grupo Eradesco Seguros leva à cultura da 

protação a lodos 04 sous usuários nas redes 

sociais. Lá, é possivel acompanhar conteúdos 

leves e intormalivos sobre diversos lemas, siga 

INSTAGRAM COMPBRADESCOSEGUROS! 

YOUTUBE COM/USERFBRADESCOSEGUROSSA 

saiu na frente quem decidiu 
iralém coferecernão apenas 

entretenimento, mãs conte- = 

údo relevante aos consumi-. “Nosso papel, como 
dores, que passam grande umgrupo segurador 
parte do diano smartphone multilinha, que atua 
eno computador. em todosos principais 

Dados do relatório da We. Segmentos de seguros, 
Are Social e do Hootsuite, estar presente em 
de 2021, mostram a forte todos os momentos da 

adesão de brasileiros às vida do segurado 
redes sociais. O número ED ac dous ana a 
dos usuários de Facebook 
(gomilhões), YouTube (127 

milhões) e Instagram (110 

milhões) no Brasil eviden- 
cia isso. Mesmo o recente 

fenômeno TikTok já conta 

com 16 milhões de seguido- 

res por aqui, 

Entendendo que é impor- 

tante pro Mover CONVEF- 

sas sobre próteção onde 
as pessoas estão, o Grupo 
Bradesco Seguros investe de 

forma intensiva em conteú- 

dos relevantes nas redes. 
A ação mais recente foi no 

Ewai. Com seu ingresso na 

plataforma de vídeos curtos, 

em setembro, a seguradora 
passou a ser à primeira do 
segmento a criar na rede, 

repetindo o movimento 
pioneiro no TikTok, São 
comeúdos sobre questões 

atuais, como ansiedade é 

bem-estar, sempre comuma 

linguagem leve, adaptada ao 
perfil de cada rede. 

Na interação nas redes, 

o Grupo Bradesco Seguros 
contou com influenciado- 
res relevantes, como Mister 

Emerson, Isafas e Gabriel 

do topo dos aplicativos 

mais utilizados pela gera- 
ção Z. Percebemos que o 
mercado segurador ainda 

não estava inserido nesse 

contexto. De maneiralevee 

lúdica, ingressamos nessas 

plaraformas com objetivo 

de participar das conver- 
sas também com a gera- 

ção mais jovem, levando à 

cla mais conscientização 

sobre a importância de 
estar protegido e também 

abordando temas rele- 

vantes para o cotidiano 
das pessoas, como educa- 
ção financeira e longevi- 

dade — explica Alexandre 

Nogueira, diretor do 
Grupo Bradesco Seguros. 
A seguradora segue 

elaborando e postando 

conteúdos cada vez mais 
contextualizados, moti- 

vando a reflexão sobre a 

importância da proteção à 

FACEBOOK COM/BRADESCOSEGUROS 

TWITTER COMFBRADESCOSEGUROS 

PARA O CORRETOR: INSTABRAM CON /COMVOCECDARRETOR 

saúde, bens conquistados € 
também a respeito de proje- 
tose sonhos, que podem ser 
viabilizados com produtos 
de previdência, 
As ações vêm obtendo 

números expressivos em 

todas as redes, não apenas 
em quantidade de seguido- 
res, mas também no volume 

de interações. 

— Nosso papel, como um 

grupo segurador multili- 
nha, que atua em todos q8 

principais segmentos de 

seguros, é estar presente em 
todos os momentos da vida 
do segurado, oferecendo 

todo o apoio necessário 

para as famílias v empre- 
sas, apoiando os projetos é 
protegendo as conquistas ao 

longo das respectivas jorna- 
das — pontua Alexandre. 
Também vale destacar que 

o Grupo Bradesco Seguros 

desenvolve e veicula campa- 
nhas com novos produtos 
e serviços, motivando a 

contratação de seguros. O 

Vida Viva (seguro de vida 

flexível, que permite ao 
cliente definir as princi- 

pais coberturas) e o Auto 
Lar (com dupla proteção, 
cobrindo automóvel e resi- 

dência) são exemplos. Do 

mesmo modo, os Seguros de 

O E 
PTLINKEDIM.COM/COMPANT/BRADESCO-SEGURDOS 

TIKTOKR COM MBARADES COSEGUROS 

Saúde Efetivos Regionais, 

que oferecem condições 
especiais de contraração à 
empresas de cada região, a 
partir de três pessoas. Mais 
detalhes sobre eles no site 

bradescoseguros.com.br ou 

nasredes (vejaquadroacima). 
Principais parceiros de 

negócio, corretores de segu- 

ros também recebem conte- 
údos especiais. No perfil 
“Com você, Corretor”, do 
Instagram, eles acessam 

postagens sobre produtos, 
serviços, tendências do 
mercadoe dicas que podem 
ajudar no relacionamento 

com segurados, 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR Gob) GLAB GLOBO.COM 
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Padre-celebridade é suspeito de desvios 
MAWES  Policiarederal investiga denúncias de megularidades com doações aipreja de Go às 

O SAGRADO DESTRUIDO 
Casas de reza indígenas são incendiadas 
em cenas de intolerância e disputa de terra 

CLEIDE CARVALHO 
caido ci naihoap gatas cr or 
ah Raio 

noite era de lua cheia eo si- 

lêncio na Terra Indigena 
Rancho Jacaré, em Laguna Ca- 
rapá. no Mato Grosso do Sul. 

foi rompido pelo crepitar do 
fogo na casa de reza de Ricardo 
Benites, 74 anos, e sa esposa, 

Martina Almeida. de 72. O ri- 

tual do povo Guarani Kaiowá 
havia se encerrado hã duas ho- 
ras, é O local estava vazio, As 

chamas destruíram sementes 
emudas de ervas e árvores fru- 
tiferas. Foi o quinto incêndio 

criminoso contra templos reli- 

giosos indigenas no estado es- 
te ano. Só no Rancho Jacaré 

ocorreram três. Os outros ho- 

ram nos tekohas Avacté, Taku- 

apiri, Amambai e Guapoií. À 
prática alcança outros estados. 

No fim de semana passado, 0 

fogo destruiu uma casa de reza 
na Terra Fapuã, em Viamão 

(RS). cujo processo de demar- 
cação dura 12 anos e está para- 
do desde que estudos conchui- 
ram que a área é de ocupação 

tradicional indígena. 

Os incêndios são um golpe 
duro para os kaiowa. As casas 
de reza abrigam o chiru, ins- 

trumento religioso vital. Ulri- 

mamente, dezenas deles têm 
virado cinzas. O antropólo 

Fábio Mura, professor da Uni- 

versidade Federal da Paraiba, 
queestudaochiru, explica que 
ele tem formato de cruz ou va- 

ta e é passado através de gera- 

ções por séculos. O nome vem 
da árvore de que é feito — em 
português, pau-de-hálsame, 

— O chiru não é mero ob- 

jeto, mas “sujeito deação . E 
um “ser vivo” — explica. 

Es = We HH E — = EE 

| 
F 
| 

Jk 
F | 2 

Segundo Mura, os kaiowás 

conversam como chiru, cume 

Cs coloca em contato contas 

divindades. Ele não pode to- 

car o chão e cada um deles 

tem um dom, dependendo do 
local onde estava plantada a 
árvore da qual foi feito. O chi- 

ru é usado por rezadores, ca- 
sais tidos coma exemplo para 
o grupo familiar, que é exten- 

sa. Como Ricardo e Martina. 
De acordo com a tradição 

dos povos, o chiru afasta 

males e cura doenças, se 

usado com sabedoria, Caso 
contrário, pode provocar fú- 
rias da natureza, pragas e 

doenças. É suporte das fa- 
mílias e da própria Terra. 
— Quando a nossa casa de 

reza foi incendiada, senti- 

mos como se fosse um pecla- 

code nossa vida sendo quei- 
mado, Sofremos muito, cho- 

ramos muito — diz Ricardo. 

Flávio Machado, do Con- 
selho Missionário Indige- 

nista (Cimi). conta que os 

ataques a casas de reza pio- 

raram desde 2020. Segundo 
ele, um ano antes, num dos 

casos de maior dor entre os 

kaiowás, cinco chirus de 

mais de 200 anos foram 

queimados em incêndio na 

Terra Indigena Jaguapiré, 

em Tacuru, na reserva de 
Dourados (MS). 
Eraa casa de reza de Getú- 

Ho Juca e de sua mulher, Al- 

da, feita de madeira e sapé, 
que quéimou em menos de 

20 minutos. Três chirus to- 

ram destruídos. O rezador 
conseguiu salvar apenas 
um. Depois do fogo, foram 

feitas trés noites de reza pa- 
ra, segundo Getúlio, “acal. 
mar” o espírito do chiru, 

it sorri: 

Q 
"Quando a nossa 
casa de reza foi 
incendiada, 
sentimos como se 
fosse um pedaço de 
nossa vida sendo 
queimado” 

Ricardo Benites, rezador 

"A casa de reza é 
uma casa de 
educação, tradição e 
relações sociais. E lá 
que são tomadas 
decisões políticas. 
E um local simbólico” 

Gustavo Soldati Reis, 
professor de religião da UEPA 

ls 
Re os 

pás incêndio criminosa, rezadora de Japuapirá recolh 

que não pode sequer ser re- 
tirado de um lugar para ou- 

trosem que se peça licença. 

A casa também servia para 

encontros de jovens dive 

nas e até pela Secretaria de 

Saúde Indigena. Era a única 
daaldeia. 

— E como matar nossa vi- 

da, nosso costume. Os caral- 

bas (não indigenas) sabem 
que não é bom para nós — 
diz Juca. 

INTOLERÂNCIA E DISPUTAS 
O antropólogo indizena Toni- 

co Benites, que intermediou o 

contato do GLOBO com os re- 
zadores Ricardo e Martina 
(eles não falam português), 

acredita que 04 incêndios têm 
duas causas prováveis Umaéa 
intolerância religiosa, princi- 

palmente nas reservas criadas 

pelo antigo Serviço de Prote- 
ção ao Indio. Ela costuma ser 
fomentada por igrejas pente- 

erestos dos chirus centenáros queimados 

e di 
7 

Ra go, 

costais, que atribuem aos reza- 
dores atos de feitiçaria e “liga- 

cão com o Satanás”. 

Reservas como ade Dou- 
rados, a mais populosa do 

Mato Grosso do Sul, têm 

mais de 100 igrejas evangé- 
ticas. Boa parte dos pastores 
é de indigenas. 

Outra causa apontada é o fa- 

to de que, nos locais onde há 
disputa por terras, as casas de 
reza se tornam alvo pot serem 
as malores em tamanho e ser- 
virem para reunir grandes gru- 
pos. Os rezadores também são 

perseguidos porque têm a res- 

ponsabilidade de recuperar 
pessoas, como usuários de 
drogas e ex-presidiários. 

Três homens toram detidos 

por atear fogo na casa de reza 
em Rancho Jacaré. Soltos, re- 
tornaram à terra indigena, on- 

de também moram. O trio só 

falará na Justiça. 
O Ministério Público Fede- 

a 
| 

ACESSA 
APENTE 
DCEILIa 

PARA 
DOS LOLL 

ral informou que os procura- 

dores só atuam em ações cole- 
tivas. No caso das casas de re- 
za, o entendimento tem sido 

de que o crime é apenas con- 

tra o rezador. O Ministério 
Público estadual não retor- 
novo contato do GLOBO. 

O professor Gustavo Sol- 
dati Reis, doutor em ciênci- 
as da religião da Universida- 

de do Estado do Pará, diz 
que os incêndios atacam 
muito mais que crenças. 
— À casa de reza não é um 

mero templo, no sentido dado 
por outras religiões. E uma ca- 
sa de educação, transmissão 

de conhecimento, tradição é 

aprofundamento das relações 
sociais. E onde são tomadas as 
decisões políticas. E um local 

simbólico —alirma Reis, avali- 

ando que os ataques têm rela- 
ção com o mamento político 

do pais, e o aumento da pre- 

sença de missionários evange- 
licosem terras indígenas, 
— OU que aumentou foi a 

presença de um modelo dog- 
mático e fundamentalista, 
Na pan demia, tivemos pas- 

tores ortentando indipenas a 

não se vacinarem —diz. 

OMS estã entre os três es- 
tados que repistram mais vi- 

olência contra indígenas 

nos últimos anos. Em 2020, 
Eni o terceiro com mais as- 

sassinatos (34 de 182 casos) 
e o segundo com maior nú- 
mero de suicídios (28). Dos 
15 territórios indigenas 

reivindicados no estado, 85 

não têm qualquer providên- 
cia em curso. Às terras indi- 

genas declaradas e bomolo- 

gadas são 13 —as demais es- 
tão em fases intermediárias 
no processo de demarcação. 
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Enem: correção 
extraoficial 
começa após 
fim da prova 
O GLOBO terá gabarito do exame feito 
em parceria com a Plataforma AZ; 

professores comentarão ao vivo no site 

aí JOTEÇÃO CO 

A: que as provas do 
primeiro dia do Exame 

Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 terminarem, 

os jornais O GLOBO e Ex- 
tra, em parceria com à Pla- 

tatorma AZ de Aprendiza- 

gem. da Conexia Educa- 
ção, darão início a uma 
grande correção detodas as 
questões de Linguagens e 

Ciências Humanas. A par- 
tir das 18h45, os professo- 

res da plataforma se reuni- 

rão para fazer um gabarito 
extraoficial da avaliação e 
analisar e corrigir ao vivo 
alguns dos temas aborda- 
dos na prova. 

O gabarito extraoficial fi- 
cará disponivel no site oglo- 

bo.com.brienem e será atu- 
alizado à medidaque os pro- 
fessores derem suas respos- 

tas, logo depois da prova, Já 

alive com a correção ao vivo 

dealgumas questões do exa- 
me será transmitida nos si- 

tes do GLOBO e do Extra e 

em suas redes sociais (veja 
mais no quadro oo lado). 
A professora Roberta 

Luz, que dá aulas de Histó- 

riae participará da live de 
correção, acredita que a 
prova de Ciências Huma- 

nas deste ano poderá trazer 

temas ligados a Histária 
Antiga, incluindo Grécia, 
Roma. Mesopotâmia e Egi- 

ta, escravidão, periodo do 
Império no Brasil, Primei- 

raRepública, Huminismoe 

as revoluções influencia- 

das poresse movimento, 
— Sobre a prova de His- 

tória, não sabemos àó cer- 

to o que esperar. Nas duas 
últimas edições quase não 
apareceram questões so- 
bre oséculo XX — analisa. 
— Esse tema até então 

sempre esteve presente, 
pois é um conteúdo muito 

estudado ao longo do ensi- 
no médio. 
funto com Roberta Luz 

Domingo 21 1.2024 

Da olho na correção. As questões de Linguagens e Ciências Humanas e a proposta de Redação serão analisadas por professores ac vivo, do lim das provas 

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 

Gabarito extraoficial 
As respostas da prova. dadas pelos 

protessores ca Plataforma AZ, 
estarão disponíveis no site oglo- 

bo. com, be/emem hoje, a partir das 

18h45. 0 gabarito será abualizado à 

medida que a prova for comigida 

Live de correção 

Também a partir das 18545, nos 

sites dos jornais O GLOBO e Extra. 

haverá uma ve com professores 

que comentarão questões aborda- 

das no exame. À transmissão acon- 

tecerá aindapelas redes do GLOBO 

CrouTube Facebook e Instagram)e 

do Extra (Facebook). 

Uma prova para quem tem 
nervos de aço e determinação 
Alunos sentem a pressão, e professores dizem que evitam temas sensíveis 

MELISSA IMUA TE 
roda doar tes ig ee 
PADCEDE Na 

RASÍLIA —A preparação 
para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) éuma 
maratona. Até a linha de che- 
gada, consagrada pela con- 

quista da tão sonhada vaga na 
universidade, há um longo 
percurso, rodeado por livros, 

aulas e exercicios. A corrida 

deste ano, porém, trouxe 
novos obstáculos para os estu- 

dantes. A ansiedade e o estres- 

se, Lão comuns nessa fase, se 

intensificaram às vésperas da 
prova, diante de uma crise 

set precedentes no Instituto 

Nacional de Estudos e Pesqui- 
sas Educacionais Anísio Tel 

xeira (Inep), deflagrada de- 
pois que 37 servidores entre- 
garam seus cargos com -de- 
núncias contra a direção do 

órgão. À maioria deles traha- 

lhavana elaboração e na logis- 
tica do exame, e há temor de 
que problemas de última hora 

não sejam resolvidos com 
agilidadee eficiência. 

Para o estreante em pro- 
vas do Enem Kauã Gomes 

Gonzalez, de 18 anos, as 
últimas quatro semanas de 
preparação foram desgas- 

tantes, não só pelo ritrno da 

preparação, mas também 
pela apreensão, agravada 

pela crise do Inep. Em meio 

as incertezas, ele mira uma 

vaga na Universidade Fede- 
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) 

ouna Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 
— Como o Enem é uma 

prova que define o futuro 
de muitos jovens, inclusive 

o meu, escândalos como 

ESSE faze mm com CuMe Sur 

paranoias ao redor da prova 

sabre os porquês do pedido 

de demissão coletivo. A 
incerteza nos faz dar passos 
para trás —diz o aluno do 3º 

apo do Colégio AZ, em Ipa- 

nema, no Rio. 

Andressa Meireles, de 21 

anos, moradora de Luziânia 

(GO), questiona quais im- 
pactos a crise pode ter na 
prova. 

— Se 04 próprios colabora- 

dores do Inep pediram demis- 
sãoem massaenão concor- 

dam com à que acontece ali, 

então como será essa prova 
que tem “a cara do governo"? 
Isso afeta, sim, diretamente os 

alunos —diza jovem, fazendo 

referência à frase dita na se- 
mana passada pelo presidente 

A opinião é compartilhada 

pela estudante Rayane Targi- 
no, 23, que voltou a se dedicar 

ao Poá pm 

depois de cursar um ano de 
medicina em ensino remoto. 
Agora, O ob jetivo é conquistar 

uma vaga numa instituição 

não sá mais conceituada, mas 
também perto da familia, dos 

amigos e do namorado, coro 

a Escola Superior de Ciências 
da Saúde (ESCS je a Universi- 
dade de Brasilia (UnB). 

— À gente nunca sabe 

como vai ser à prova, e pare- 

ce que todo ano tem uma 
coisa diferente. Eu ficocom 

medo, porque nãoseise a 

prova val Sé a nesta, ó 

que foi alterado, se as ques- 
tões vão mudar muito do 
ano passado para cá... Não 

sei se o tema da redação val 
ser voltado para o social, 
como nos outros anos, Ou 

não. Fico apreensiva, com 

certeza— contada lum d, Cri 

Brasília. 

REFLEXONAS AULAS 

Para a psicóloga do Hospital 
Universitário de Brasilia 

(HUB), vinculado à UnB, 
Fabiana Ribeiro, a crise traz 
desafios ainda maiores aos 

jovens, que já enfrentavam 

ensino remoto e os desgastes 
EIDOCHONAIS ocasionados 

pela pandemia, 
— Comessacrise (do 
Inep), o que tenho visto é 
que Pero Tuta 1 nsegura Ti- 

ça. reforçou a ansiedade que 

jáera própria do exame, 
somada à pandemia e a todas 
as dificuldades que a educa- 

ção enfrentou. Para que o 

jovem consiga ter um bom 

desempenho, não existe só a 
questão do preparo relacio- 

nado av estudo. À gente 

percebe que a questão emo- 
cional é tão importante 

quanto —avalia. 

Débora Duarte, 26, deci- 

diu brigar por uma vaga em 
medicina, após fazer gradua- 

na correção ao vivo estarão 
as professores Rodrigo Ma- 

galhães, de Geografia, 
Victor Delmas, de Lingua- 

gens. À prova de Redação 
será comentada por David 

Gonçalves e Marina Ro- 

cha, logo no início da live. 
— Com relação ao tema, 

há sempre uma enorme ex- 
pectativa por parte dos alu- 

nos. Muitos acham que o te- 
ma deste ano pode ser Co- 

vid. Eu, particularmente, 

acho que não será. No en- 
tanto, acredito que, se os 
candidatos conseguirem fa- 

zer possíveis relações com a 

pa ndemia em seus textos, 

isso será bem avaliado — 
afirma David Gonçalves. 

Em Linguagens, o protes- 
sor Victor Delmas aposta 
que temas como funções de 

linguagem, gênerasliterári- 
qse tipologias textuais po- 
dem aparecer na prova: 

— U Enem segue um pa- 

drão, que tem se repetido 
nos últimos anos. Naáreade 
Linguagens, por exemplo, 

as estudantes pr ECiSami Pe- 

conhecer as estruturas gra- 

maticais, como objeto e su- 

jeito, não para nomeá-las, 

nas para saber quais são as 

suas funções e como elas 

contribuem para o conteu- 

do do texto. 

GABARITO EXTRAÓFICIAL 
O gabarito extraoficial pode 
diminuir a ansiedade dos 
candidatos e ajudá-los na 
preparação, explica a jorna- 

lista Josy Fischberg, respon- 
sável pelo projeto maos jornais 
OCGLOBO e Extra: 

— O gabarito oficial do 
Enem é divulgado somente 
alguns dias depois da segun- 

da prova. Sabemos que às 

estudantes buscam as res- 
postas das primeiras avalia- 

ções para ficarem trangui- 

los e se sentirem mais pre- 
parados para o exame da se- 

manaseguinte. 

Segundo Sandro Bonás, 

CEO da Conexia, a parceria 
entre os dois jornais e a Pla- 

taforma AZ dá acesso a con- 

teúdos de qualidade na pre- 
paração do Enem para estu- 
dantes de todo o Brasil. 

— Com a correção da pro- 

va, os treineiros também 
têm a oportunidade de 

aprender oestilo do Eneme, 

assim, otimizarem seus re- 

sultados no ano seguinte — 
afirma. 

Sentimentos alterados. Rayane Targ no, que tenta vaga em medicina: estado emociona ganhou mais importância 

ção e mestrado em direito, A 

jovem voltou a estadar há 
um ano, em Goiânia. À pre- 

paração, no entanto, tem 

resvalado muma forte inse- 
gurança, já queuma das 

principais formas de estudo 

para o Enem é a resolução de 
exames anteriores. Funcio- 

na como um treino: o estu- 
dante sabe o perfil das ques- 

tões que deverá encontrar e 
o tempo necessário para 

resolvê-la. Ou, pelo menos, 

era assim. 

— Embara você faça 
provas antigas, você não 

se sente seguro. Assuntos, 

temáticas que eram “de 
carteirinha”, essenciais 

no Enem, como, por 

siso plo, ditadura e Era 
Vargas, foram censuradas 
edeixam de cair. Você fica 

com medo de cairem ou- 

tros assuntos | nendo fo- 

ram tão focados no cursi- 

nho pré-vestibular. 

A redação é um dos pontos 
que mais preocupam os alu- 
nos. Oestudante deve pro- 

blematizar o tema da disser- 
tação e propo rsoluções para 

o que foi apresentado. Nos 

últimos anos, por exemplo, a 

estigmatização de doenças 
mentais no Brasile a demo- 

cratização do acesso ao cine- 
ma foram abordados. 
A professora de redação 

Samarah Souza, do Curso 

Exatas, relata os reflexos 

dacrise pela ótica doedu- 
cador, Ela deixou de traba- 

lhar temáticas considera- 

das sensíveis para o atual 
governo, como minarias e 

justiça social, e passou a 

usar o que pudesse focar 
em outros assuntos, Como 

doação de órgãos e nomo- 

fobia, que é a dependência 

digital. 
— Tentamos tranquilizar 

os alunos, mas eles ficaram 

com muito receio em rela- 
ção à redação. Então, pro- 
curamos o que éatuale o 
que envolve uma problema- 

tização que não seja do go- 
verno, que não vá criticá-lo 
— explica. 

Num documento de 36 
paginas, os servidores do 

Inepalegam que foram 

vitimas de assédio moral e 

de perseguição por parte 
da cúpula doúrgão. Sus- 

tentam ainda que houve 
uso político-ideológico do 
instituto pelo Ministério 

da Educação, inclusive 

com interferências no 

conteúdo dos exames, em 

questões relacionadas a 

temas como a ditadura 

militar (1964-1985). 

Na semana passada, 
logo após asaída dos ser- 

vidores, o presidente Jair 

Bolsonaro afirmou que a 
provacomeçavaatera 
“cara do governo”. O pre- 

sidente do Inep, Danilo 

Depas, nega as acusações 
deinterferência. Jáomi- 

nistro da Educação, Mil- 
ton Ribeiro, afirma que 
“abriu mão” de ter qual- 
uer acesso ao conteúdo 
aprova, elaborada por 

professores contratados 
pelo instituto. 
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TCU nega pedido para afastar 
presidente do Inep em dia tenso 
Ministro, entretanto, pediu que denúncias de pressões políticas apresentadas 

por servidores do orgão, responsável pelo Enem, sejam apuradas pelo tribunal 

PÂMELA DIAS 
pomeio desihagioos com br 

véspera do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) foi um 

dia tenso. Ontem, o ministro do 

Tribunal de Contas da União 

(TCU) Walton Alencar negou um 
pedido para afastar do cargo o pre- 
sidente do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). Danilo Du- 

pas. O pleito toi apresentado por 
um grupo de nove deputados após 

servidores que ocupavam cargos 
de chefia do órgão entregarem 
seus postos nos últimos dias. Eles 
acusam o governo de pressões po- 

lticasedeinterferirno Enem. 

Embora não tenha acolhido a soli- 
citação de afastamento, o ministro 

recomendou que a área técnica do 

TCU apure supostas irregularidades 
na realização do exame, outro pedido 
encaminhado pelos parlamentares. 

Alencar cita como focos de suspeitas 

a revisão das questões do Enem sem 
respaldo técnico e pedagógica, possi- 

vel violação ao sigilo das provas e 

eventual atuação das autoridades no 

processa, além do impacto da dehan- 
dada de servidores do Inep, a poucos 

dias das provas. 

“Quanto ao afastamento cautelar 
do Presidente do Inep, não há nos 

autos, até o momento, indícios de 

que, Eno no exercício de 

suas funções, ele possa: retardar ou 
dificultar auditoria ou inspeção 

Ma berlinda. Presidente do Inep, Danilo Dupas é acusado de assédio moral par servidores 

deste Tribunal: causar novos danos 
ao Erário; ou inviabilizar seu ressar- 

cimento”, disseo ministro. 

Em seu despacho, o ministro lem- 
brou que a 16º Vara Federal Civel da 

Seção Judiciária do Distrito Federal 

já havia indeferido pedido de atasta- 
mento do mandatário do Inep nu- 
ma ação apresentada por entidades 

representativas dos estudantes. 

Entre as muitas queixas, a principal 
diz respeito a pressões políticas para 

queo conteúdo das provas se ajuste ao 
perhil ideológico do presidente Jair 

Bolsonaro que, ao longa dos anos, tem 
sido um criticodoexame, Ontem, ser- 

vidores disseram ao GLOBO que, no 
ano passado, uma questão do Enem 
toi retirada da prova principal. O item 

era uma tirinha da Turma da Mônica 
que mastrava um diálogo em que um 

indiozinho aponta para árvores corta- 

das e perguntas outrocomo os 'cama- 

bas” (alusão a homem branco) cha- 
mavam a cena, O outro responde: 
“Progresso. À pergunta envolvendo 

desmatamento só ficou na prova des- 
tinada a jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas. Procura- 

dos, o Ministério da Educaçãoeo Inep 
não comentaram o caso, ocormido, se- 
gundo os servidores, em 2020 
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Candidata desiste 
porque prova será 
a 700Km de casa 
Moradora de Recife, que sonha cursar direito, diz que 
se surpreendeu ao saber de jocal marcado pelo Inep 

oradora do Grande Reci- 

| fe, Danielle Sarmento, 
de 40 anos, não vai consegui 

fazer o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) hoje e 
no próximo dia 28 porque o 
local de prova selecionado 

pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educaci- 

anais (Inep) fica a mais de 
TOO quilôm etros do seu en- 

dereço. Ela percebeu, na 

quinta-feira, que sua prova 
seria aplicada em Petrolina, 

no Sertão. 

O Inep respondeu, por e- 

mail, namanhã de sexta-feira, 
que a prova aconteceria “con- 

forme solicitado no periodo 

da inscrição , não sendo pos- 
sivel alterar o endereço. En- 
tretanto, Danielle afirma que, 

segundo as regras gerais do 

Enem, a distribuição das par- 
ticipantes é feita em um raio 

de até 30 quilômetros do local 

de sua residência. Trabalhan- 

do como secretária há 19 

anos, ela sonha estudar direi- 

to e, durante a preparação pa- 

ra as provas, ao longo do ano, 
conciliou trabalho, afazeres 

domésticos cestudos 

— É frustrante — lamen- 

Lol. 

Danielle hoje mora em 
Recife, mas disse que quan- 

do fez a inscrição dela e dos 
filhos de 15 e 22 anos no 
Enem residia em Jaboatão 

dos Guarar apes, na Região 

Metropolitana, endereço 
que consta no cadastro. O 

Inep não se pronunciou. 

mes punção 

= 

Fora do páreo. Daniele Sarmento estudou muito a ckz ter ficado frustrada 

Saúde dos olhos 
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Dr. Hallim 
Feres Neto 

Médico Oftalmologista 

Membro do Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia 

é Diretor da Prisma Visão 
ft 23/N às 18h . 

São horas de trabalho ou estudo no computador, uma olhadinha nas redes sociais, 

no celular, de vez em quando e no fim do dia um pouco de TV para relaxar, sem falar 

nos games. Nunca estivemos tão expostos a telas e mais do que nunca precisamos 

cuidar dos nossos olhos, Nesta live, vamos falar sobre como reduzir os danos e os 

cuidados especiais para quem usa óculos ou lentes de contato. Não perca! 

TRANSMISSÃO: 
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Prioridade nordestina. lar Bolsonaro ao lado de Pedro Guimarães, que dinpge a Calxa Econômica Federal, em cerimôma: 

sm TRANCA DIGITAL 

Má EE 

=? Pane em app paralisa carros elétricos 
Falha em servidor da fesla de Elon Musk, impede motoristas de darem partida 

ARMAR ato Ra 

FOCO NO NORDESTE 
Caixa amplia atuação na região onde 
Bolsonaro tem menor avaliação 
GERALDA DOCA E 

FERNANDA TEROTTO 

econemisPegiaês com br 
Brasilia 

issão Velha, na região do 

Cariri, no Ceará, é conhe- 

cida pelas belezas naturais, pe- 
la festa do padroeiro São José e 

pela grande concentração de 
lússeis. Em julho deste ana, à 
cidade de 35 mil habitantes 
que fica a 300 quilômetros de 

Fortaleza também ganhou no- 

toriedade por inaugurar uma 
agência da Caixa Econômica 

Federal com a presença virtual 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Ele participou do evento por 
meio de uma videochamada 

enquanto estava em um hospi- 

tal em São Paulo, onde tratava 
uma obstrução intestinal, 
Durante seu discurso, Rol- 

sonaro lembrou que uma vez 
fez uma parada em Missão Ve- 
lha, foi a um bar, jogou simaca, 

bebeu refrigerante e ouviu do 
povo “que e faltava uma agência 
bancária”, Resolveu que não 
faltaria-mais. A fala foi trans- 

mitida pelo presidente da Cai- 

xa, Peciro Guimarães, que con- 
firmou a história do chefe e 

contou que recebeu dele à pe- 

dido da agência para a cidade, 

como registra um video divul- 
gado em suas redes sociais: 

CENAS DA ATUAÇÃO POLÍTICA DE PEDRO GUIMARÃES 

Portas abertas 

O presidente da Caixa, 

nocentro de colete, 
posa com funcionarios 

daagência de Missão 

Velha, no Ceará, que 

inaugurou em julho. Das 
168 novas unidades da 

Caixa previstas para 

este ano, 4? são no 

hordeste 

— Ele repassou esse pedido 

para mim. Nús analisamos 

matemática e socialmente, é 

ficou claro que Missão Velha 
precisava de uma agência. 

O evento no interior do Ce- 

ará não é isolado, Foi um dos 
promovidos por Guimarães 

po Nordeste, onde a Caixa 

tem reforçado a sua atuação e 

a popularidade de Bolsonaro 
é mais haixa: só 15% dos mo- 

radores da região avaliavam o 

govemo como bom ou ótimo, 
de acordo com pesquisa Data- 

Ra divulgada em setembro. 

No Sul e Sudeste. são 28'K rei 

23%, respectivamente. 

SEMENTES POLÍTICAS 

Executivos da Caixa, inte- 

grantes do governo e lideran- 
ças políticas admitem que a 

guinada do banco estatal em 

direção ao Nordeste tem co- 
mo objetiva semear dividen- 

dos políticos para Bolsonaro 

colher votos em 2022. Uma 

parte dessa estratégia consis- 
te em expandir a presença da 

instituição financeira na regi- 

do. Somente neste ano, a Cai- 
xa anunciou aaberturade 168 

novas agências, sendo 70 de- 
las, ou 42%, em cidades nor- 

destinas, O movimento vaina 

contramão do setor bancário, 

E o 

que reduziu em pouco mais 
de 10% 0 número deestabele- 

cimentos no pais entre 2018 e 

2020, segundo levantamento 
recente do Banco Central, 

Um superintendente e pe- 

rentes da Caixa, que pedem 
anonimato, explicam que não 
há uma onentação oficial para 

privilegiar o Nordeste, mas 

uma estratégia compartilhada 
por Guimarães na alta admi- 

uistração. Eles dizem que no- 

vas agências são abertas em 
pequenos municipios próxi- 

mos numalógica politicaenão 

comercial. Só em 2021,0 Bar 

codo Brasil, também estatal, 
fechou 112 agências, 44 no 

Nordeste. Foi um dos motivos 

da saida de André Brandão da 
presidência do BB no iniciodo 
amo. Balsonaro recebeu quei- 

xas de políticos de cidades que 

perderam agências, 
A insatist ação não se repete 

com Guimarães. Ao contrario, 

o presidente da Caixa é um fre- 

quentador das transmissões 
de presidente em redes sociais 

e um dos auxiliares mais enga- 

jados no plano de sua reelei- 
ção, Esteve ao lado de Balsona- 

vo em eventos políticos con- 
troversos como os do último 

Sete de Setembro e chegou a 
ameaçar titar a Caixa da Fede- 

Amarriê 

Desde que assumiu à 

Caixa. em 2019, ele já 

visitou mais de 100 
cidades, com atenção 

especial ao Nordeste. 

Heune-se comautorida- 

des locais e cumpre 
agenda de político, como 
dançar quadrilha em 

Carpina Grande (PB), 

ração Brasileira de Bancos (Fe- 
braban) par causa do manifes- 

to assinado pela entidade em 

favor da democracia após falas 
golpistas do presidente. 

A Caixa também expandiu 

nos últimos dois anos os em- 

préstimos para governos lo- 
cais do Nordeste e do Norte. A 

fatia das duas regiões no total 

de operações de crédito reali 
zadas pela banco saltou de 

18%, em 2019. para 31,5% no 

periodo entre janeiro e outu- 
ro deste ano, À Caixa não de- 

talha os dados por região. Mas, 

de acordo com balanço tri- 
mestral do banco, uma das es- 
tratépias adotadas pela insti- 

tuição financeira foi a pulveri- 

zação do crédito, em áreas d0- 
mo agricola, construção e in- 

fraestrutura, permitindo que 

municipios de menor porte, 

que, até então, não eram con- 
templados com financiamen- 

tos, tivessem acesso aos recur- 
sos da instituição, que central 
za o pagamento de benefícios 
sociais como à Audio Brasil. 

DESTINO PREFERENCIAL 
Em 2021, 0 presidente da Cai- 

xa realizou 202 viagens pelo 

Brasil e exterior. Excluindo 

deslocamentos até São Paulo, 
seu estado, Guimarães reali- 

executivo tem inaugurado agências no Nordeste em nome co presidente 

zou 153 expedições, sendo q 

Nordeste à região com mais 

destinos: 41, segundo dados 

obtidos pelo GLOBO via Lei 
de Acesso à Informação (LAI). 

Uma dessas viagens ocorreu 

no início de julho, quando o 
executivo foi inaugurar uma 

agência da Caixa em Serrinha, 

município da Bahia adminis- 

trado pelo prefeito Adriano Li- 
ma, do PP, partido da base do 

governo. Com 81 mil habitan- 

LES, cidade conta com nove 

agências, incluindo BB, Bra- 

desco, Caixa, Itaú Unibanco, 

Banco do Nordeste e coopera- 

tivas. Naquela ocasião, Bolso- 

naro gravou um vídeo na área 

externa do Palácio do Planalto 

que toi transmitido na soleni- 
dade. O presidente destacou o 
fato de Guimarães ter idoatélã 

para abrir uma núva agência. 
— Fara onde ele vai só leva 

boa noticia — disse Bolsonam, 

que arrematou dizendo que à 

Caixa sob Guimarães [az um 

trabalho espetacular” 
O CEO da gestora Finacap, 

Luiz Fernando Araújo, avalia 
quea Caixa, livre da pressão de 
mercado (o BE tem ações ne- 

gociadas em Bolsa). pode ado- 
tar um modelo de gestão que 

dá liberdade a movimentos 
com maior interesse político 

Trânsito no Planalto 

À dedicação de Guima- 

rães ao projeto político 

de Bolsonaro é reconhe- 

cida pelo presidente. que 

o convida frequentemen- 

te para suas ves nas 

redes sociais e elogiasua 

gestão na Caixa, que taz 

pagamentos de benefici- 

os sociais, 

OQRELEL 

que comercial, como aamplia- 

ção da rede de atendimento: 
— Essa lópica de abertura 

de agências no Nordeste 

tem claramente finalidade 
sociopolitica: é onde tem o 

maior contingente de bene- 

ficiários de programas de 
transferência de renda. 

Além de cumprir as missões 

dadas por Bolsonaro, o presi- 

dente da Caixa busca atender 
políticos aliados do presiden 

te. Desde o início do governo, 

o banco abriu duas superin- 

tendências, uma em Petrolina 

(PE) e outra em Campina 

Grande (PB), redutos políti- 

cos do senador Fernando Be- 
zerra (MDB-PE), lider do po- 

vemo no Senado, e do deputa- 

do Aguinaldo Ribeiro (PP- 
PB). Para isso, o banco fechou 

superintendê ncias em gran- 

des centros do Sudeste. como 

São Paulo e Belo Horizonte. 

USO POLÍTICO RECORRENTE 

Ao longo das últimas décadas, 
a Caixa Econômica tem funo- 

onado como instrumento po- 
lítico de diferentes governos. 
A instituição financeira, que 
funciona comorepassadorade 

muitos recursos federais para 

estados e municipios, já reali- 
zou negócios que se tarnaram 

alvos de investigação, toi pe 

sionada a reduzir a taxa de ju 
ros de empréstimos abaixo da 
média do mercado e até con- 

cedeu crédito para a constru- 

ção de um estádio de futebol 
para a Copa do Mundo no Bra- 
sil No governo Bolsonaro, o 

roteiro não é diferente. 

— Às ações da Caixa podem 
ajudar a assegurar uma fatia de 

votos que pode ser fundamen- 

tal para Bolsonaro ir para 0 se- 
gundo turno, porque ele corre 
um risco razoavel de ficar fora. 

As projeções económicas para 
O proximo ano Não Sadr postti- 

vas, Por isso, o campo econó- 

mivoé fundamental —dizoci- 

entista político lairo Pirmentel, 

sócio da Ponteio Política. 

"OBJETIVO ESTRATÉGICO" 
Procurada, a Caixa não res- 
pondeu a todos os questiona- 

mentos do GLOBO, Em nota, 

limitou-se a informar que 

“nesta gestão, a Caixa destina 
ES pecial atenção às regiões 

Norte e Nordeste”. Informo 

que 67 municipios não possul- 
amoperação de crédito com o 

banco até 2020 e realizaram 

contratos neste ano, sendo 14 

de Norte e Nordeste, corres- 

pondendo a 24,42% do total 

O banco disse que o proces- 

so de expansão está alinhado à 
sua visão estratégica e infor- 
mou a abertura de 268 novas 

agências. incluindo 100 pos- 

tos agro. “A ação de expansão 
visaaampliaracapilandade da 

Caixa, fortalecendo seu papel 

social e contribuindo para al- 

cance do objetivo estratégico 

de se tomar o maior banco de 

varejo do país. Além disso, a 
Caixa passa à Estar presente 

em 100% dos munidl nãos cóm 

população maior ou igual a 40 

mil habitantes, tortalecendo o 

propósito de ser o banco de to- 
dos os brasileiros”. diz a nota. 

DD OMCÕCÕãÕãÕCCO 
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Com Alvaro Gribai (de São Paulo 

Amazônia morre 

diante de nós 

Pp: mais tempo que eu viva, jamais esquece- 
reio lider imdigena Piraimaã, da Aldeia Juri- 

ti falando em tom aflito, “Eles estão matandoas 

árvores, eles estão nos matando” Foram 745 
milhões de árvores que tombaram em um ano 
para que o número de 13,235 km3 desmatados 
tosse possível. No governo Bolsonaro foram 
derrubados um bilhão e novecentos milhões de 
árvores. Esse é o projeto Bolsonaro. À simbiose 
entre árvores e gente que eu ouvi do lider indi- 

gena, em 2072, explicão Brasile suatragédia. O 
que estã ocorrendo não é tolerável, Diante dos 
nossos olhos Bolsonaro executa o projeto de 
destruição e morte. Este governo está matando 

asárvores, ele está nos matando. 

Os cálculos de quantas árvores morreram 
neste ano e neste BLVE Erro foram feitos por 

Tasso Azevedo, do MapBiomas. Assim fica 

mais fácilentender à imensidão da tragédia 
que vivemos. A informação daalta de 21,9%; 
no desmatamento em um ano foi, além de 

tudo, ocultada. O mundo viu o ministro do 
meio ambiente falar manso na COP, como 

se fosse diferente do seu antecessor e men- 
tor. O presidente voou para as arábias para 
mentir melhor no meio de ditadores e afir- 
mar que a floresta está intocada. 

A Amazôniasangra e morrediante de nossos 
alhos. E toleramos. Os indigenas têm as suas 
terras invadidas por garimpeiros que desma- 
tam econtaminam as águas da maior bacia hi- 
drográfica do mundo. E toleramos. O govemno 
mente ennossonome parao mundo. Etolera- 
mos. Dados são escondidos por ministros. E 

toleramos. Deputados e senadores legalizamo 
crime dos grileiros, ladrões da terra nossa. E 
toleramos. As Forças Armadas vão para dentro 
da Horesta, a um alto custo, para combater o 
desmatamento, eele cresce, Toleramos. 

O projeto de destruição e morte de Jair Bol- 
sonarose espalha pelo Brasile fulmina os seres 
vivos. Diante da pandemia, o presidente traha- 
lhou para espalhar o virus mortal. Bolsonaro 
debochou dos mortos e dos doentes. “Mari 
cas, ele disse. Conspirou contra à vida usando 

o aparelho do Estado. E toleramos. Políticos 

corruptos protegem o presidente porque es- 
tão na fila para receber o dinheiro dos nossas 
impostos em nacos do Orçamento através de 
emendas que legalizam a corrupção. 

Para derrubar tanta mata assim em um ano 
é preciso ser um projeto de governo, ter à co- 
bertura do Congresso em leis que estimulam 
Issa, demelir o aparato estatal de proteção da 

Horesta e dos indígenas, ter a ajuda de um 
procurador-geral, O 

Tomberam 745 Congresso é cúmplice, 
milhões de árvores O Procurador-Geral da 

em um ano no República é cúmplice. 
Brasil Tal absurdo Os ministros são cúm- 
só aconteceu plices. Os generais são 

porque é um cúmplices. Eles pover- 

projeto de nam o Brasil para o des- 
destruiçãoemorte | penhadeiro moral, am- 
dedrvoresegente  biental, climático e hu- 

mano. 
Asempresas pintam de verde as suas propa- 

gandas, mas elas estão neste pais da marte da 
Horesta. Se são todas sustentáveis, seriam as 
partes melhores do que o todo? É preciso que 
se levantem mesmo que seja em defesa de 
seus próprios negócios contra à governo que 
nos tira do mundo e transforma o Brasil em 
criminoso ambiental. Não haverá mercado 
para os produtos brasileiros. Uso esse argu- 
mento porque talvez funcione com o capital 
brasileiro. À Europa começou na última se- 
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mana a se fechar para produtos que não este- 
jam livres de desmatamento e degradação da 
Horesta. Os Estados Unidos ea China assina- 
ram um acordo se comprometendo a tam- 
bém seguir o caminho de banir produtos que 
venham do crime ambiental. O cerco está se 
fechando, senhores do capital, 
As empresas colorem de preto as sãas propa- 

gandas, tingindo terem em seus quadros de di- 
reção pessoas pretas. É não há uma única mu- 
lher negra na direção de qualquer empresa 
grande brasileira. Os homens negros são uma 
minoria infira. Enquanto isso o governo ins- 
tala dentro do setor público, exatamenteno ór- 
pão criado para a promoção da maioria discri- 
minada, pessoa capaz de otender diariamente 
os pretos e as pretas do Brasil. E toleramos. 
A destruição da Amazônia é parte de um 

projeto muito maior que mata pessoas € so- 

nhos e valores e árvores. Que exclui e regri- 
de. 4 letra da música “Maninha”, de Chico 
Buarque, tem um verso assim: "Pois hoje só 
dá erva daninha no chão que ele pisou.” Isso 
me lembra o atual governo, Meu irmão 
Cláudio, na ditadura, costumava me conso- 
lar cantando essa música. Em outro verso à 
música diz: “Se lembra do futuro que a gen- 
te combinou” Não podemos esquecer do 
futuro que a gente combinou, no qual a lo- 

resta e seus povos seriam protegidos. Escre- 

vemos isso na Constituição. 

Pacote eleitoral de Bolsonaro já soma R$ 90 bi 
Presidente cita projetos, planos e promessas vagas de medidas com forte apelo popular que resultariam em novas despesas de 

ao menos R$ 75 bi em 2022. Apetite por gastos dificulta encaixar tudo no Orçamento, mesmo com a PEC dos Precatórios 

ELIANE OLIVEIRA E 

MANDEL VENTURA 
Etetatrdo deggletra eder. ta 
máasiiá 

E programas, projetos, 
planos e promessas, o pre- 

sidente Jair Bolsonaro vem de- 

senhando uma espécie de 
cote de melado vu Er 
das de apelo popular que signi- 
ficarão mais gasto público em 
2022, quando pretende dispu- 
tar a reeleição, As ideias aven- 
tadas vão de reajuste para ser- 
vidores a um vale-gás e já so- 
mam R$ 90 hilhões, com pelo 
menos R$ 75 bilhões em esti- 
mativas de novas despesas no 
ano que vem. Com pressões 
por mais gastos no ano eleito- 
ral, os planosdificultam fechar 

as contas do Orçamento de 

2022, mesmo se a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
dos Precatórios for aprovada 

no Senado abrir uma fol- 
gade maisde R$ 90 bilhões. 
Com a queda de sua popula- 

ridade, Bolsonaro passou a in- 
vestir em temas que possam 
render dividendos eleitorais. 
Um deles é um auxílio mensal 

de R$ 400 para caminhonei- 
ros (uma das bases do bolsona- 
rismo) até o fim de 2022, com 
custo de R$ 4 bilhões. Seria 
uma forma de compensar a es- 
calada do preço do diesel. 
Os combustíveis são uma 

dor de cabeça do presidente. O 

governo jácitoua ideia de criar 
um vale-gás de cozinha para 

famílias carentes:O custo é es- 
timado em R$ 6 bilhões. 
Bolsonaro prometeu tum 

reajuste para todos os servi- 

dores federais se a PEC for 
aprovada, Não citou núme- 
ros, mas, nas últimas sema- 

nas, o Executivo vinha discu- 

tindoum aumento linear de 
5%, 0 que custaria R$ 15 bi- 

lhões em 2022. A ideia gerou 
resistências no Congresso. 

FOLGA DA PEC JÁ LIMITADA 
O governo já anunciou o Au- 
xílio Brasil de no minimo R$ 
400 ao lôngo de 2022, E cus- 

to adicional de cerca de R$ 

50 bilhões na comparação 
com o orçamento do Balsa 
Família, substituído pelo no- 

vo programa que Bolsonaro 

quer transformar em vitrine 
eleitoral, Não há dúvidas so- 
bre o impacto social de um 

programa de transferência 
derenda mais robusto, mas o 
valor temporário é alvo de 

críticas de que se trata ape- 
nasdeuma arma eleitoral. 

Somados, esses planos che- 
gam a R$ 75 bilhões. Além 

disso, a tendência é que, no 
ano eleitoral, aumentem as 
pressões de parlamentares e 

ministros por mais obras pú- 
blicas, liberações de emendas 
parlamentares e alguma solu- 

ção para conter aalta no preço 

da gasolina, outra ideia aven- 
tada no governo que pode ter- 
minar na comta do Tesouro, 

A LISTA DE DESEJOS DE 
BOLSONARO PARA 2022 

O presidente Jair Bolsonaro têm associado à 

PEC dos Precatérios planos de uma sárie de 

gastos para o ano eceltoral, que já espotariam 

O dinheiro extra 

R$ 91,6 bilhões 

praticamente todo o espaço fiscal 4 set aberto 

No que o presidente cogita gastar 

Êo espaço para novos gastos a ser aberto pela PEC 

dos Precatórios se o lexio aprovado na Câmara 

passar no Senado sem modificações 

os. Para o cientista político 
Carlos Pereira, professor da 
FGV, Bolsonaro recorre à ir- 

responsabilidade fiscal pen- 
sando na eleição, mas isso po- 
derá lhe tirar votos em 2022: 

— Presidentes mal avaliados 
buscam competitividade em 
medidas populistas que agra- 
dem extratos eleitorais. Masos 

resultados são duvidosos, 
ay é Mesmo o auxílio emergencial 

concedido por causa da pan- 
demia mostrou que há limites. 

R$ 50 bilhões R$ 15 bilhões R$ Ghilhões R$ 4 bilhões ii a 
Auxílio Brasil Reajuste para Vale-Gás Aunilio Digsal 

Pagamento mensa servidores Subsídio planejado Espécie de vale LISTA PODE ENCOLHER 

de 17 milhões de 
beneficios de no 
minimo R$ 400, os servdores pobres à adquirr 

numa versão públicos federais botijões de gás de 
ampliada do Bolsa corinha, que pesa 
Família muito no orçamento 

de tamílias pobres 

—, Quiras pressões por novos gastos 
| =. Corpressistas e ministros pressionam por mais despesas com 
sm 

Aumento salarial 

de 5% para todos 
pelo governo para 

ajudar famílias 
combustivel para 

caminhoneiros. 

categoria que é parte 

da base eleitoral da 
presidente, para 
amenizar alta do 

diesel pela Pelrobras 

Com o impasse orçamentá- 
rio, políticos já falam em en- 
xupara lista de desejos de Ral- 
sonara. Um Auxílio Brasil de 
R$ 400, por exemplo, poderia 
dispensar o vale-gãs. 

obras públicas. emendas pariamentares e fundo de estab lização 
do preçó dos combustiveis. entre outras inciativas 

Além de planejar mais gas- 
tos, o governo ainda autorizou 

que o setor elétrico contrate 
empréstimo de R$ 15 bilhões 
para evitar um tarifaço de mais 

de 21% nas contas de luz em 

2022. Nesse caso, o dinheiro 
não sai do Orçamento, mas a 
conta virá para o consumidor 

nos anos seguintes. Na prática, 
aalta será apenas adiada. 
O Ministério da Economia 

deve divulgar amanhã novo 
cálculo do espaço fiscal que 
espera ser aberto pela PEC 
dos Precatórios por conta da 
revisão dasexpectativas para 
a inflação. A folga deve subir 
dos R$ 91,6 bilhões estima- 
dos pelo governo até agora 
para R$ 115 bilhões. Mas boa 
parte desse dinheiro tem 
destino certo. E preciso am- 
pliar a previsão com uma sé- 

Edtoria de Aria 

rie de gastos obrigatórios, 
como saúde, educação e apo- 

sentadorias. Ou seja, a conta 
não fecha, porque sósobrari- 
amcercade R$ 10bilhões pa- 
ra todos os gastos extras de- 
sejados por Bolsonaro, exce- 
too Auxílio Brasil. 
Até pela dificuldade de fazer 

tudo caber no Orçamento, 
parte destes números são ex- 
pectativas ou meros exerctei- 

PEC ainda tem um longo e difícil caminho no Senado 
Texto aprovado na Câmara enfrenta resistências de grupo numeroso que não quer facilitar bandeiras eleitorais de Bolsonaro 

JULIA LININER 
pila freiras Deh globo com br 
ELEITO 

Sao COMO CCOTIrE EM 

tras pautas econômicas, o 

govemo enfrenta dificuldades 
para aprovar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
dos Precatórios no Senado. As 
discordâncias de senadores 
em relação ao texto aprovado 
na Câmara mobilizam Planal- 
toe equipe econômica em ne- 
gociações. À resistência vem 
principalmente de senadores 

não querem facilitar hban- 

iras eleitorais que Jair Bolso- 
naro possa empunhar em bus- 
ca da reeleição em 2022. À 

PEC altera regras para 0 paga- 

mento de dividas judiciais da 
União e o cálculo do teto de 
gastos para abrir espaço fiscal 
de mais de R$ 90 bilhões no 
Orçamento do ano eleitoral, 

MAIS DE 30 CONTRA 

O desconforto ficou mais evi- 

dente quando Bolsonaro suge- 
riuusar parte do dinheiro mum 

reajuste para servidores. 

—O presidente está queren- 
do fazer muita coisa com esse 
dinheiro, né? — diz o senador 

Orar Aziz (PSD-AM), desta- 
cando, porém, que todos são 
favoráveis ao Axceilio Brasil. 
Levantamento do GLOBO 

mostrou que o governo não 
tem votos suficientes no Se- 
nado para aprovar a PEC sem 
alterações. Dos 81 senadores 

em exercicio procurados pe- 
la reportagem, ao menos 34 
disseram que não apoiam [e] Negociação. Plenária do Senado: texto da PEC deve ser alterado e fatiado 

— Ào que parece, 0 espaço 
da PEC não será suficiente pa- 
ra todas as despesas que o go- 
vero pretende — diz Daniel 
Couri, diretor da Instituição 

Fiscal Independente (1FI). 
Para Carlos Kawall, diretor 

da ASA Investments e ex-se- 
cretário do Tesouro, Bolso- 

naro pratica “populismo fis- 
cal” par interesse eleitoral: 
— Essa agudização do popu- 

lismo fiscal teve como gatilho 
a piora da inflação, que por sua 
vez piorou a popularidade do 
presidente, como tradicional 

mente ocorre. Ficou clara à 
rendição do Ministério da 
Economia à pauta populista. 

texto que veio da Câmara. 

Diante da resistência, des- 

de o início o governa esteve 
aberto às negociações e já 
admitia que o texto voltasse 

para a Câmara. Após uma 
séricde reuniões, senadores 

estudam agora O fatiamento 

da PEC para evitar isso, 
Na negociação, senadores 

também insistem em uma for- 
ma de tornar o Auxilio Brasil 

de R$ 400 permanente. A pre- 
visão anal innitaçEs so fim de 
2022, seria para eles uma evi- 

dência da motivação eleitoral. 
— É uma proposta eleito- 

reira e que teve um adicional 

inesperado e esperto, o au- 

mento do funcionalismo pú- 
blico — afirma o senador La- 
sier Martins (Podemos-RS). 
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ENTREVISTA 

José Isaac Peres / PRESIDENTE DA MULTIPLAN 

Aos 81 anos, executivo que é referência na área de 
shoppings no Brasil aposta em demanda por 
convivência' para aquecer setor no pós-pandemia 
GLALUCECAVALCANTI E LUCIANA RODRIGUES corona Dogista cor & 

“NOSSO 
NEGÓCIO É 
DAR PRAZER 
AS PESSOAS 

fundador da Multiplan, Jo- 
sé Isaac Peres, descreve-se 

como um empresário ousado, 

Inovador e sem medo de errar. 

Não economiza elogios aos 
próprias projetos. O Parkjaca- 

repaguá, shopping inaugura- 
do na semana passada no bair- 

ro da Zona Oeste do Ria, o pri- 
meiro grande lançamento do 

setor este ano, é “o melhor que 

tem na Brasil, nas palavras de- 
le. O Golden Lake, megacon- 
domínio que ergue em Porto 

Alegre, terá "tudo o que pensar 

que passa resolver sua vida” 
Aos Sl anos, Peres frequenta 

quase diariamente os corredo- 

res do BarraShopping, vizinho 
à sede da Mulriplan, no Rio, 

onde concedeu entrevista ao 

GLOBO, Planeja replicar em 
outros centros comerciais O 

que batizou de “shopping das 

emoções”: a MultiSer, clínica 

de atendimento psicológico 
aberta este mês no Ribeirão 
Shopping, E mais uma “inova- 

ção global”, diz o empresário. 
Durante o lockdoum, medi- 

da recomendada pelos espe- 

cialistas em saúde pública pa- 

ra conter a pandemia em seu 
momento mais agudo, Peres 
foi um ferrenho defensor da 

reabertura dos shoppings. E 
hoje comemora não haver 
exigência de comprovante de 
vacinação para à entrada nos 

centros Comerciais. Segundo 

ele, osetor já retomou as ven- 
das pré-pandemia com desta- 

que para cidades como o Rio, 

que é “mais aberto, mais des- 
contraído, é menos máscara”, 

AMultiplan acaba de abrir um 
shopping após um ano dificil no 
setor. Como vê à retomada? 
O ano de 2021 foi o pior (em 

inaugurações) da história do 
setor de sho oppings em mais de 
uma década. E o primeiro 
grande shopping sendo inau- 
gurado. E vou dizer, não é au- 
toelogio, cu me gabar do que 
fiz, mas, pelo que conheço no 

Brasil e no munda, este (Park- 

Jacarepaguá) é um dos shop- 
pings mais bonitos e intrigan- 
tes do pais. Incorpora deman- 
das da sociedade, como ter 
mais área verde, shoppings 
mais abertos para a luz. 

E como vai ser o consumo 
depois da pandemia? 

Está vindo muito forte. Os 

números de outubro já são 
melhores que os de 2019. On- 
de o brasileiro pode se encon- 

trar hoje que seja de domínio 

público? Na praia ou no shop- 
ping, Não tem discriminação, 
entra quem quiser. O shop- 

ping viabilizou o comércio, a 
principal empregador do pais. 
E não é sá o consumo. No Bar- 

raShopping, há 42 clinicas, 
que fazem 300 mil exames e 
consultas por mês. Há 30 anos, 

quando fiz o centro médico, 

acharam que eu estava malu- 

co. Dois anos atrás, a Associa- 
ção Internacional de Shop- 

ping Centers recomendou 

que shoppings tenham cen- 
tros médicos. E a Multiplan es- 
tá inovando em nível global 

mais uma vez, em Ribeirão 

Preto (SP), trazendo a psica- 
nálise para dentro do shop- 

ping. Nosso negócio é dar pra- 

zer às pessoas. Mas não existe 
dar prazer sem dor, Todas as 

pessoas no shopping têm al- 

gum problema emocional. 

Idealizameso serviço comum 
dos maiores psiquiatras do pa- 

is. um dos grandes best-sellers 

da autoajuda no mundo, Au- 
gusto Cury. Fizemos uma par- 
ceria para desenvolver o proje- 

ta, que torna acessivel e pode 

desmistificar a psicanálise. 

O senhor já fez psicanálise? 

lá. De vez em quando, tem 

Lirria questão pa Ea rs todos, 

crises existenciais. Mas esse 

produto (a terapia) não está 
disponivel ( para o público em 
geral). Então, coloquei no mail 
principal, onde estão as lojas, 

porque lá também tem o cen- 

tro médica. O BarraShopping 
é um shopping democrático. 

para todo mundo, rico, pobre. 

Clima terá impacto direto na 
produção das hidrelétricas 
Estudo revela que vazão dos rios pode ser reduzida em 40% na Amazônia 

AMA LUCIA AZEVEDO 

alubagiooa com Er 

A: mu a in climáticas 

ameaçam reduzir a capa- 

cidade e elevar os custos de 
projetos de hidroeletricidade 
na Amazônia. Uma análise das 

351 hidrelétricas planejadas 
para a região amazônica, 60% 
delas no Brasil, mestra que a 

crise climática abetará em 

cheio a viabilidade econômica 
da geração de energia hidrelé- 

trica devido à diminuição das 

chuvas e da vazão de rios. 
Publicadona revista cientih- 

ca Global Environmental 

Change e liderado pelo brasi- 

leiro Rafael Almeida, pesqui 
sador na Universidade de Cor- 
nell, nos EUA, cestudo mostra 

que os efeitos afetarão o Brasil. 

Em especial, o sul da Amazô- 
nia onde a vazão dos nos pode 
cair até 40%, com consequen- 

te redução da capacidade das 
usinas a fo dágua (com baixa 
capacidade de armazenamen- 

to de água para evitar minimi- 

zar o impacto da formação de 
grandes lagos) planejadas. 
— Não hã dúvida de que as 

mudanças climáticas vão ale- 
tar muito o sistema elétrico. 
imos isso no centro-sul do 

pais, com os efeitos da longa 

seca. Mas, na Amazônia, tam- 
bém teremos problemas, se 
não houver planejamento 

adequado —frisa Almeida. 
O estudo projetou a vazão 

dos rios em função dos cenári- 
os de mudança climática do 

Painel Intergovernamenta! de 

Mudanças Climáticas (IPCC). 
A maioria dos presetos previs- 

tas para a Amazônia é a fio d'á- 

gua. Porém, Almeida explica 
que as mudanças climáticas 

tornarão as interrupções por 

baixa vazão mais frequentes. 

Será mais dificil operar em 
plena capacidade. A conse- 

quência será mais que dobrar 

o custo de 25% das hidrelétri- 
cas propostas para a região, 
tornando-as menos competi- 
tivas que outras fontes renová- 
veis, como solar e eólica. 

PLANEJAR À LONGO PRAZO 

Hidrelétricas | demandam 
tempo de planejamento e 
construção, e muitos projetos 

propostos só estardo operacio- 

nais em meados do século, 

quando poderão não ser mais 

custo-efetivos devido às mu- 

danças climáticas, disseramos 
autores do estado, 
Os cientistas destacam que 

o planejamento enerpético 

ndotem levado em conta o lm- 

pacto da mudança do clima. 
Normalmente, às projetos são 

baseados nos históricos hidro- 

lógicos dos rios. O problema é 
queacrise climática já altera e 

deve mudar ainda mais a hi- 

drologia. Isso é particular- 
mente grave mum país como o 
Brasil, onde as hidrelétricas 

representam 60% da matriz 

Energer oa. 

— Projetamos o impacto da 
mudança do clima na vazão de 

tos abrangidos pelos projetos 
de hidrelétricas que constam 
da cesta de expansão energéti- 

ca da Agência Nacional de 

Emerpia Elétrica (Aneel). Não 
quer dizer que todas serão 
construidas. Mas há riscos sig- 

nificativos. Inclusive para as 
que jáexistemafiod água —ex- 
plica Almeida, acrescentando 

que a situação de Belo Monte. 

no Pará, por exemplo, é alar- 
mante. — Belo Monte foi um 
emo, um elefante branco naflo- 

testa, não produzo que deveria 

e é muito vulnerável. Asusinás 

a fio dágua são extremamente 

vulneráveis porque precisam 

controlar o pulso do rio. 
Os cientistas fizeram suas es- 

timativas a partir de dados so- 

As pessoas entram e ninguém 
AR carteira, Não pedecartei- 
rade vacinação, graças à Deus. 

Imagina essa loucura? Faço à 

ressalva porque acho que nes- 
se quesito nós, brasileiros, es- 

tamos perdendo a hberdade, o 

direito de escolher, deserlivre, 

de poder se expressar. 

Outras cidades têm essa 

exigência nos shoppings? 
No shoppin g seria invi ável 

se isso fosse estabelecido. Isso 

(shopping) faz parte da vida 
humana. Vou mais longe: o 
Brasil tem 600 shoppings. Se 

todos tzessem uma greve de 

15 dias seria um caos urbana. 

AMultiSer poderá ser replicada 
emoutros shoppings? 

É um projeto- piloto. É o 
shopping das emoções: Emo- 

ção não é visível, não é uma 
mercadoria, não é uma merca- 

doria que você entra na loja e 

vê. Você pode comprar uma 

camisa, que custa R$ 140. Ou 

pensar “estou com um proble- 
ma, me angustiando muito, 

E, ao invês de comprar a cami- 

“Oque sinto 
hoje muito 

forte, nessa 
volta, é que ds 
pessoes esto 

precisando 
conviver. Nós 

SOFTHOS 
vregários, 

PRECIsaNtas 

das pessoas” 

“Emoção não 
é visivel, não é 

Lima 
mercadoria 
que você 
entra na loja e 
vê. E qo invés 

de comprar 
uma camisa 
você entro na 

MultiSer. É o 
shopping des 
emoções 

sa, dr ao MultiSer. Você tem 
dez psiquiatras e psicanalistas 
ue atendem diariamente por 

ds horas. E a consulta módi- 

ca, emtomo de R$ 140 por 50 
minutos. O objetivo da Multi- 

plan não é panhar dinheiro, 

mas tornar acessivel. Foi um 
objetivo meu. Eu tratava das 
coisas materiais, do prazer, da 

alegria, de tudo. Mas não com- 

seguia resolver à insatisfação 
que é inerente ao ser humana. 

E nús vamos também doar. 

Penso que de cada dez consul- 
tas, duas serão gratuitas. Esta- 
mos trazendo uma maneira 
simples de ver uma coisa que, 

de modo geral, ainda é um ta- 
bu. E iieinlvel 

O ser humano mais equilibrado 
emocionalmente é um 
consumidor mais sensato? 

Quero dar conforto. No pas- 
sado, quando a pessoa tinha 
um conflito enorme, um pro- 

blema, um sentimento de -cul- 

pa arrasador, como laziar la à 

igreja, se confessava, ao rabi- 
no, Hoje o grande confessor é 

o psicanalista Mas a psicanáli- 
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se ainda não se popularizou 
porque não é acessível. O que 
sinto hoje muito forte, nessa 
volta (após o isolamento no 
auge da pandemia), é uma de- 
manda por convivência. As 
pessoas estão precisando con- 
viver Nós somos gregários, 

precisamos das pessoas. 

No braço imobiliário, o bairro 
planejado surge repaginado? 
Estou fazendo um empreen- 

dimento em Porto Alegre, o 
Golden Lake, em frente ao Rio 

Guaiba, com Investimentos 
totais da ordem R$ 2,5 bilhões 
alonga prazo. E um bairro pri- 
vado. com lago, praia privativa, 

spa, restaurante, escola, hotel 
para cachorro. Tudo o que 

pensar que possa resolver sua 

vida val estar lã. Nossa estraté- 
gia é surpreender positiva- 
mente as pessoas. Para mim, é 

umaalegriaenorme ver as pes- 

soas felizes. Mas o palhaço 
também tem problema, né? 
Falo porque já fui bem psica- 
nalisado (risos). 

Ainflação está subindo muito. 
É um problema. Mas, no 

Brasil, se você for esperar os 
problemas passarem, munca 
vai fazer nada. Souempresário 

há 55 anos e à cada cinco anos 

sempre tinha um problema. 

Haverá mais lançamentos de 
shoppings em 2022? 

Eu não sei se vai crescer tan- 

ta, porque o nosso setor sofreu 

muito. Mas, neste momento, 

estamos vindo muito forte. 

550 em todos os shoppings? 

Na maioria, em todo o país. 
O Rio talvez tenha saido na 
frente porque foi o estadormais 

aberto. Talvez porque a gente 

tenha praia na frente de casa, à 
gente é mais aberto, mais des- 
contraido, é menos máscara. 

Estou aqui conversando com 
vocês, é um ambiente fechado 
(com janelas abertas, distanci- 
amento social e jornalistas de 
máscara), mas eu não consigo 
falar de máscara ou respirar di- 

reito. Se eu tivesse que dar 
uma entrevista de máscara, 

você teria aqui um cara depri- 
mido falando para baixo, Sem 

máscara, fico mais altivo. 

Riscos. Belo Mente, no Pará. é tida cômo extremamente vulneráve! às mudanças cumáticas dizespecialista 

bre as vazões máximas e míni- 

mas em condições atuais e fu- 
turas. Uma usina precisa ope- 

tar dentro do Foo dágua para 

o qual foi projetada. Fluxos 
muito baixos não geram ener- 

gia e 05 muito elevados preci- 

sam ser expelidos, o que causa 

problemas e não gera mais 
energia, explicaramos cientis- 

tas em seu estudo. Variações 

extremas de altos e baixos im- 
pedem que as usinas operem 

na capacidade para a qual fo- 

ram projetadas, 
Até o meio deste século, a 

vazão dos nos da Bacia Ama- 

zônica em que há hidrelétri- 

cas projetadas deve ser redu- 
zida entre 13% e 20%. Mas 
haverá grande variação regi- 

onal. O declínio será maior 

no leste da bacia (Amazônia 

brasileira), variando entre 
18% e 23%. E será ainda mais 

intensa no Sul da Amazônia 

brasileira, podendo chegar a 
40% de redução de vazão. 

No entanto, no oeste da ba- 

cia (paises da Amazônia andi- 
na) poderá haver aumento da 

vazão, em tomo de 15% a 

2,9%. À geração de energia, 
por consequência, deverá 

acompanhar essas variações. 

RISCO DE RESERVATÓRIOS 
Almeida ressalta que trocar 

os projetos a fio d'água por 
outros com reservatórios, a 

exemplo de Tucuruí, tam- 

bém no Pará, será trocar um 

problema por outro: 

— Reservatórios tém impac- 
to climático na região até mai- 

or porque causam desmata- 

mento e se tornam tonte de 
metano, além de outros pro- 
blemas ecológicos e sociais. 

Duvido que a discussão de re- 

servatórios não seja retomada, 
mas val esbarrar em financia 
mento internacional devido 

ao impacto ambiental. 
Os cientistas sugerem que 

as hidrelétricas sejam plane- 

jadas para operar em conso- 

nânciacom fontes solare cóli- 
ca para que nos periodos de 

baixa vazão não haja impacto 
no sistema elétrico. Eles tam- 
bém propãem que novas hi- 

drelétricas devam ser cons- 

truidas em locações de Humos 
de rios menos irregulares e 
projetadas para funcionar mu- 

ma variação de vazão maior 

da que os históricos indicam. 

ambipar.COM 
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É liderada por Guilherme Ben- tada, por exemplo, pelo 
m tem O S e chimol, na cor dourada. Ga- touro, — Tudo isso, mexe 

nha quem abrir uma contãe com o imaginário do inves- 
fizer um investimento de R$ tidor iniciante, que se sente 

E ão 100 até o próximo dia 26. fazendo parte desse time, 

V 0] C as ma | Us — Antes, investiratravésde  dessenovo mundo. Como 

2 corretoras era para pessoas os novos investidores têm 
, A mais ricas. Hoje, com R$100 facilidade em usar as ferra- 

jáé possivel entrar nesse mentas de tecnologia para 
S ) m ho O e ) S cu mundo. A oferta de brindes investir, também se sentem 

que identifiquem uma marca umaespécie de trader ao 

para investidor 
tem o objetivo de aproximá-la 
desses novos clientes. Ea 

comprare vender ações. 

No mesmo caminho para 
concorrência por espaço n Fisgar os investidores inici- 
cabeça do investidor — diz antes, o Nubank, maior 

Rafael Nascimento, professor banco digital do país, reser- 

Touro polêmico e brindes nas corretoras demimneogiarr its uu pelomente DS ADO, 
EE Oferecer roupas com lopo- milhões em BDRs, que são 

revelam estratégias para tentar manter a tipascomomimoséuma — recibasdeações listadas no 

confiança de quem se arrisca na Bolsa forma de fazer o novo cliente 
literalmente “se sentir ves- 
tindo a camisa da empresa”, 

observa Nascimento. 

exterior, para que seus cli- 
entes invistam nesses pa- 
péis e se tornem “sócios da 

empresa”, como diz sua 
PAES NE fissionais que circulam na A Rico Investimentos, que | publicidade. O Nubank vai 
joe sanirs sgaginbo cum br ARE CE rn au E À 
Anil região da Faria Lima, centro tema XP comosócia, ofere- abrir seu capitalem dezem- 

financeiro de São Paulo. O Tentativa de ceu moletons comseulogoa — brona Bolsade Nova York. 
O simbolismo é uma marca objetivo é envolver os recém inspirar. quem abrisse uma conta de O blog do banco digital 

registradado mercado  chegadosao mercado de Pedestre tira investimentoemoutubro a recorre imagem de um 
financeiro em todo o mun- capitais, que aspiram se tor- seliecomtouro — partirde R$ 100. A indumen- pedaço de cristal como um 

do. No Brasil, em temposde nar prósperos investidores. da Bolsa: táriaestá ligada ao estilo do simbolo da chance de adqui- 
instabilidade na Bolsa, in- mercado influerciador digitale fanda- riro papel, Ainda que ocris- 
certezas fiscaisejurosaltos, COLETE PARA CLIENTE linancercadora  dordo negócio, Thiago Nigro, talseja virtual, ele serve para 

o setor parece estar ainda O famoso colete de mylon dos simbolismos que ficou conhecido na imer- o Nubank convencer os cli- 
mais ávido por marcas que agentes da XP Investimentos netcomo Primo Ricodando | entesdeque, ao comprar o 
inspirem valores como arro- — agora faz sucesso também dicas sobre investimentos. BDR, ficam com um pedaço 
jo e resiliência, A chegada de como mima para investidores Procurados, XP e Rico In- de uma empresa valiosa. 

novos investidores à Bolsa estreantes. Na semana passa- asmação  Vestimentos não quiseram Os presentes e agrados aos 
no Brasil (já são mais de 4 da, coincidindo com a inau- BRR comentar suas estrategias. povos clientes também aju- 
milhões de pessoas fisicasje  guração da estátua da B3 — Rica Brinde O consultor de investimen- damas empresas do setor 
atarefa de reté-loslevamas queviroualvo de protestos, tenta atrair o tos e sociólogo Paulo Bitten- Einanceiro à mudar sua ima- 

gestoras a reforçaremo PP resim-  púbicojovem courtobserva que adistribui-. gem"sisuda observa Nasci- 
marketing paracriarnovos  bolizaraopulênciadomerca-  paros | ção dos brindes é uma ação mento, da ESPM Rin Con- 
simbolos que sejam capazes doem área empobrecida do imestimentos a 7 >" puramente de marketing No quistar esse novo público com 

de manter aconfiançadessa  centrode São Paulo —,aXP | embolsa LTS) alvo das gestoras estão princi- os presentes, além da alerta 
turma, particularmente trouxe como novo brinde para | == palmenteo público formado — deweducação financeira, favo- 
formada por jovens, seus clientes urna miniatura | por jovens de até 30 anos. rece um maior conjunto de 

Seo touro de ouro instala- de pelúcia do touro. “ — O coletinho cos maole- investidores no futuro, diz: 

do na semana passada em O “tourinho” (nome apro- “| e tons estão voltados para — Trata-se de um setor que 
frente à Bolsa de Valoresde  priadodo bordão criado pelo € este público mais jovem. não tem uma relação tão pró- 
São Paulo, a E3, foro exemplo — influenciador digital Pablo Um boné já não teriao mes- ximacom os consumidores. 

mais visivel —e polêmico — — Spyer, patrocinador do touro [ mo apelo que teve no passa- Os brindes ajudam a tornara 

dessa estratégia, outros sim- da B3e que este ano se tomou 2 do — diz Bittencourt, refor- marca mais palatável. A ban- 
bolos se espalham pelas redes sócio de um braço de educa- E A q cando que quemestiche-  carização digital é uma opor- 
como mimos ebrindes para ção financeira daXP) já vem 1 gando ao mundo dos inves tunidade de aproximação 
emular um estilo farialimer, devidamente vestido com o a. timentos tem necessidade | comosclientese dá uma 
como são conhecidosospro- — colete-símbolo da empresa dessa simbologia represen- visibilidade maior da marca, 
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Modelo pay-per-use chega aos residenciais do Rio 
Condomínios escolhem os serviços que vão oferecer aos moradores, como pequenos reparos, massagistas e passadeiras 

MORAR: | 
edependerdasincor- 

| paradoras, a ideia de 
ter imãs na peladeira 

com contato de presta- 
dores de serviço está com 
os dias contados, Fen- 
sando em comodidade e 

segurança, cada vez mais 
o mercado imobiliário 
oferece serviços par-per- 

LTP ads 

requisitados, porque os 
recém- proprietários, em 

geral, fazem algumas pe- 
quenas intervenções na 
unidade, como a instala- 

ção de armários — diz a 
gerente de Incorporação 
da Carvalho Hosken, Tali- 
tha de Abreu Ribeiro. 

Ela ressalta que o modelo 
pay-per-use traz muita co- 
modidade para o cliente, 

use aos compradores de e pode acioná-lo de acor- 
seus residenciais. Profis- com sua conveniência e 

sionais especializados necessidade e é ainda mais 

em pequenos consertos 

ou em instalação de ar- 

justo com os demais mora- 

dores, pois não encarece as 
mários, massagista, per- cotas condominiais daque- 
sonal organizer, faxinei- les que não fazem usa dos 

ras e tudo que possa ser serviços ofertados. 
No caso do Flora, em- 

preendimento da Mozak 
no Jardim Botânico, o pay- 

per-use surgiu como alter- 
nativa para investidores. À 
parceria com a Housi, pri- 

útil na manutenção de 
uma residência e que não 
pese no bolso: afinal, co- 

mo o nome diz, só paga | 
quem usar, 

Nos grandes condomí- 

LIMPEZA PÓS-OBRA 
No Ilha Pura, bairro plane- 
jado da Carvalho Hosken, 

de serviço val oferecer 
aos moradores. A prefe- 
rência tem sido por pe- 

Engenharia. No residen- 
cial que terá 24 unida- 

“As pessoas des, de três a cinco quar- 
nios da Barra, sempre estão em busca quenos reparos, massa- tos,o pay-per-use é um na Barra da Tijuca, com meira plataforma demora- 

houve oferta de serviços, de comodidade. gistas e passadeiras. atrativo amais paraosfu- 3,604 apartamentos em 31 dia porassinatura do mun- 
especialmentenasáreas Cama pandemia — A administração do turosmoradores,quepo- prédios, além da oferta de do, permite queo compra: 

- | 

dor de uma das 22 unida- 

des que deseje alugar seu 
imóvel possa oferecer ao 
futuro locatário uma vasta 

derão contar Com massa- 

ista, personal trainer é 

az-tudo, entre outros 

profissionais. 

condomínio faz uma es- 

pécie de curadoria, € O 

morador sabe que está 
contratando um serviço 

de lazer, como aulas ou 

práticas esportivas. Na 
Zona Sul, porém, carac- 
terizada por prédios pe- 

serviços no próprio condo- 

minio — como salão de be- 
leza, spa, academias —, os 
moradores dos residenci- 

passaram a ficar 
mais tempo em 

casa, e isso se reflete 
quenos, essa demanda só na demanda que foi checado antes — — Às pessoas estão em ais Millenio, Viuree Saint gama de serviços que fun- 

toi percebida com a pan- Serasa observa o especialistade busca de comodidade. Michel, quefazemparteda  cionam 24 horas por dia. 
demia. Nada que os no- PE EA Incorporação da RJZ Cy- Com a pandemia, passa- ação Ilha Pura On, podem | — O mundo Eos age 
vos lançamentos não re-  pay-per-use rela, Matheus Aranha. ramaficarmaistempoem contratar arrumaçãosim- por demanda. As pessoas 

solvam. A RJZ Cyrela, Um dos empreendi- casa, e isso se reflete na plesou completa, lavande- querem mais experiên- 

por exemplo, criouuma  SCHALOM GRIMBERG mentos quecontamcom demanda por serviços niaelimpeza pós-obra,en- cia, mais comodidade e 
centralde facilidades de Dono da Sig Engenharia essarededeserviçoséo pay-peruse — afirma tregutras facilidades. mais serviços exclusivos 

— afirma CEO da Housi, par-per-use, e O condo- 

Alexandre Frankel. mínio escolhe que tipo 
Oka Residence Lagoa, 

uma parceria com a Sig 
Schalom Grimberg, dono 

da Sig Engenharia. 
— O serviço de limpeza 

pós-obra é um dos mais 

— | j 
E J 
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DEFESA DO CONSUMIDOR 
ONDE RECLAMAR 

Economia | 29 

O Instituto Bras eira de Defesa do Consumidor (Idec) funciona de segunda a sexta-hnra das 9h ás Lhe das Eh às 17h, 

na Rua Desembargador Guimarães 21. Água Branca, São Pauo/SP.O telefone é (1H) 3874-2152 

SETOR DE TURISMO Ministério da hetiça o deste ano, o Consumi- TELECOMLINICAÇÕES exipida pela Agência Consumidores da AGENDA do Consumidor O 

Consumidor.gov:  Consumidorgovbr Chega dor gowbr recebeu Mais queixas a Nacionalde Telecomuni-  AnatelLotatode os Congresso evento acontece 
Airbnb adere a aJonimerndeempre-  4229reciamações ouvidorias do cações (Anatel) em registros nas ouvidor i- debate direito or-line de quarta a 

sas do seprnento de relativas a hospeda- > À aposto de 2020. Onume-  assuperar asrecla- i sexta-feira desta 

platatorma viagens turismoehospe- gem Nototal aplata- que a Anatel ro é 3306 maior que o mações à Anatel é do consumidor semana. Na propgra- 

dagerm-cadastradas na formado Governo totaldequeixas registra positivo “signdicaque mação, debates com 

mm Abr, Umadas  platalormaque para Federal tem 1.130 — 5 QUIdOr ias de das contraascincoope-  oconsumidor tem com) 15 CONES SO especialistas sobre 

maiores empresas de tanto. comprometem-sea  empresascadastradas Claro, Oi Sky, Time Vivo radoras na agênciano mais opções de fazer Brasileiro de Direito do temas como superen- 

aluguel portemporadado oferecer uma resposta 24,8 milhões de recla- somaram ii3milhõesde mesmo periodo (2,35 sua voz ser ouvida. E, Consumidor promovido dividamentoe prote- 
mundo, aderiu ao portal para os probiemas dos mações finalizadas, sobcitações deconsumi milhões) Naavalaçãõode principalmente ter as pelo Brasilcon va celebrar cãodedados Insert 

de imermediação de consumidores ematêder  comíindicemediode doreseml?mesesdesde  Elsaleonel superinter-  suasdemandtas 05.30 anos de promulga ções em. SUcde.co- 

contito de consumo do dias Dejaneroagutubro solução de 780% aimplementação delas dente de Relações com atendidas” | çãodo Código de Defesa mbr/inscricao 

Vazamento de 
dados dispara, 
e a conta quem 

paga é o cliente 
Consumidores recebem faturas de 

telefone e até de financiamentos 

feitos em seu nome por criminosos 

POLLYANHA BRÉTAS 
pla dia ore ta serra oil Er 

uso de nome, RG. CFE en- 

tre outras informações 
pessoais em operações fraucdu- 
lentas tem setormadoumaepi- 

dermia nó país e gerado muita 

dor de cabeça aos consumido- 
res. Neste ano, a PSafe — em- 
presa especializada em segu- 

rançadigital —identificou três 
grandes vazamentos de dados 
de consumidores no Brasil. O 

primeiro, em janeiro, expós 

dados de mais de 223 milhões 
de pessoas, e o mais recente, 
em setembro, exibiu em site 

público cerca de 426 milhões 

de dados pessoais e 109 mi- 
lhões de informações de 

CNPJs e placas de veículos. 

Só no terceiro trimestre des- 

teano, dispositivo da Psafe blo- 
queou 12 milhões de malwares 

(programas maliciosos. que 
contaminam sistemas, com 

putadores ou celulares e 

abrem uma porta parao acesso 

de cibercriminosos a dados), 
uma alta de 150% em relação 
ao trimestre anterior. Os vaza- 

mentos têm sido o combusti- 

vel do uso indevido de dados 
de brasileiros em várias opera- 

ções, de compras na intemet à 

abertura de contas em empre- 
sas de serviços, como telefonia 

ebancos, com emissão fraudu- 

lenta de cartões, contratação 

de crédito consignado e até fi 
nanciamentos de automóveis. 

— Os cibercriminosos sa- 

bem que dados sensíveis têm 

um alto poder lucrativo e, de 
posse de informações vaza- 

das de uma pessoa física, po- 

dem realizar as mais diversas 
fraudes — ressalta Emilio Si- 

moni, executivo-chete de se- 
gurançada PSafe 

Entre os alvos mais frequen- 
tes de tentativas de fraudes es- 
tão o segmento de telefonia, 
que recebe 37,2% das investi- 
das de criminosos, seguido por 

setor de serviços (314%), ins- 
tituições bancárias (23,6%je 
varejo (6,3%), segundo dados 
da Serasa Experian, 

FALTA INVESTIMENTO 
A aposentada Cecília Rodri- 

gues, de 61 anos, moradora 

da cidade de Rio Pomba, em 
Minas Gerais, foi surpreen 

dida por ligações insistentes 

de cobranças referentes a 

uma conta de telefonia aber- 
ta na Vivo, em Mauazinho, 

no Amazonas. Ela procurou a 

empresa, o Procon e mais de 
um mês depois a queixa foi 
considerada “procedente”, 

— Alguérm usou meu nome 

eCPF, eabriuumaconta. Não 
tenho ideia de como pegaram 

meus dados —diz Cecília. 

A Vivo afirmou que o caso 
foi solucionado e disse revisar 

constantemente políticas e 
procedimentos para alcançar 
altos controles de segurança. 
O aumento no volume de 

vazamento de informações 

coincide justamente coma en- 
trada em vigor da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
— que regula o tratamento de 

dados pessoais no pais — e 
com a criação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Da- 

dos, que tem papel de fiscali- 

zar o cumprimento da legisla- 
ção Para Roberto Achar, espe- 

clalista em cibersegurança da 
ClearSale, embora tenha au- 
mentado a preocupação das 

MALA DIRETA 
Às nmetamações a sia seção devem sar enstadas pelo me oglobo com. bee fe sadoconsunmdo 

Vende e não entrega 

Comprei uma cômoda na Toque a 

Campanha Passada a data da 

entrega, informaram-me que não 

jam entregá-la Acerte trocar por 
uma mesa, complementando o 

valor Após GQ dias, voltei à loja e 

sugeriram cancelar a compra, pois 
não conseguiriam entregar nova 

mente. A exclusão foi em 16 de 

aposto. mas o reemboko... 

IRINEA FERREIRA CABRAL 
ini 

À Toque a Campainha se limitou 

a dizer que tomaria providência 

Cobrança indevida 

Apesar de ter cancelado O servi- 
ço da Deezer, quase tado mês 

tenho que ligar para a TIM recla- 

manda da cobrança 

MATASHA BLMULHDOSA DA SILVA 

Ra 

Segundo a TIM, foi feito crédito 

de R$ 12,90 na fatura pela co- 
brança indevida 

.E 

eee e | 

Tentativas de fraudes. No 3º trimestre ceste ano. empresa de obersegurança bloqueou 1? milhões de malwares 

Entenda CHAVES PIX mentode CPF.Elesofere- senha to comprometida 
como se Especialistasdizemqueê  cemumsenviçoon-line Isso oferece aoportumida- 

proteger importanteo consumidor  quemonitoracada vez de de alterar as senhas 
cadastrar as chaves Pis, queoCPF for consultado  quepossamestar nas 

mesmo que não plareje parapedidos decrédito, mãos deterceiros. 

REGISTRATO usá-las agora. É bom compras de veiculo & 
O Registratoéumsiste-  ftazeraomenoshêsuma imôvelouqualquertipo  'PHISHING' 

mado Banco Central relacionada ao telefone, de transação dentro do E um golpe para adquirir 

(BC) que permite 205 outraaoCPFeaindauma sistema financeiro. senhas e número de 
usuários feramacessoa  comume-mail issoevita cartões. Golpistas imi- 

relatórios de informa» que terceiros laçam CONTROLEDE SENHA  tamsites deempresas 

ções sobre transações chaves com seus dados. Alguns aplicatnose o conhecidas, muita vezes. 

com seus dados feitas próprio Gocgleoterecem  simulandootertas, para 

eminstituições tinan- LISTA DECRÉDITO lerramentas de controle estimular o clique no link 

ceiras, comooperações Ossites Boa Vistãe desenhasemostramao  NoBrasil 150 milhões 

decrêditoe de câmbio Serasa lazemmonitora-  usuáriodaredeseessa foram vitimas este ano. 

empresas com tratamento das 
informações coletadas após a 
LGPD, faltam investimentos; 
— Uma pesquisa Datafo- 

lha mostra que 70% da em- 
presas dá muita importân- 
cia para o vazamento de da 
dos, mas sem aumento ex- 
pressivo de investimentos 
para preveni-los. Ainda vai 
demorar muito para ds em | 

presas se adequarem à lei. 

Luã Cruz, pesquisador da 
área de telecomunica- 

ções e direitos digitais 
do Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consu- 

AEaOO PÉS GOAL 

Confusão em série 

Tenho dois logins do site da Oi. o 
do fixo (no CPF do meu falecida 

irmioje o do celutar (no meu 

CPF). Recertemente, foi tenta a 
troca da titularidade do fixo para 

meu nome. Ohistórico de contas 

do Oi fixo desapareceu, mas O 

login do fixo ainda mostra o CPF 

do meu irmão. A Ui não me de- 

volveu valores pagos a mais. 

LEONARDO LAULETTA DA CRUZ 
RO 

midor (Idec), aponta talhas 

na prevenção de fraudes nas 
empresas para evitar que um 
terceiro consiga contratar 

seu serviço por meio de pro- 
cedimentos fáceis de burlar. 

Transtorno, 

Cecilia 

Rocripues 

| recebeu 
cobranças de 

faturas que não 

So Gs 

AC diz estar cuidando do caso & 

E acrescenta que. mesmo 
após a notificação do erro, 
muitas empresas não atuam 
com agilidade para resolver o 

problema: 
— As empresas falham 

quando o assunto é verificar 

fraudes nos processos de con- 

tratação de serviços. Na ânsia 
de aumentar sua base de clen- 

tes, certos procedimentos de 

segurança são ignorados. 
Sempre na mira dos crimi- 

nosas, às instituições financei- 

ras dizem que vêm aumertan- 
do os investimentos em segu- 
rança. Segundo dados da Fe- 

ras ao telefone superaram 1h30 

já ter contatado o chente. No site não há previsão de ex- 
cepcionalidade. Só quero poder 

reapendar minha viagem 

E a exceção? JOAO LITE SOARES FILHO 

nO 
Em 13 de setembro, fiz uma À Smiles informa que resolveu o 
reserva de passagens, via Smi- 

les, para São Paulo. No fim de 
setembro, no entanto, minha 

mulher foi diagnosticada com 

câncer de mama e, por recomen- 
dação médica. está impossibili- 

tada de viajar. Estou tantando 
contato com a Smiles, às Espe: 

caso com o cliente 

Troca de titularidade 

À Prolagos se nega a retirar 

meu nome-do cadastro de for- 
necimento de água, apesar de 

deração Brasileira de Bancos 

(Febraban), o setor investiu 
R$ 25,7 bilhões em tecnologia 

em 2020, sendo 10% voltados 
para cibersegurança. 

Matheus Vieira, perente de 

Segurança da Informação do 
Banco do Estado de Sergipe 

(Banese) — que teve o vaza- 
mento de 395 mil chaves de 

Pix identificado pelo Banco 
Central, em setembro — diz 

que, nos últimos dez anos, os 

investimentos em segurança 

e prevenção a fraudes aumenr- 
taram mais de 16 vezes. 

— O Banese, assim como 05 

bancos associados à Febraban, 
vem implementando mensa- 

gem criptografada autentica- 

cão biométricae tokenizaçãoe 
ouso de tecnologias como big 
data, analytics e inteligência 

artificial em processos de pre- 

venção de riscos —diz. 

AÇÕES NA JUSTIÇA 
Erica Brito Bakonyi, pesqui- 
sadora do Centro de Tecno 
logia e Sociedade (CTS) da 
EGY Direito Rio, diz que pro- 

cessos com basena LGPD co- 
meçam a chegar nos tribu- 

nais. Segundo ela, já há pelo 

menos 700 ações que invo- 
camanovalegislação, São ca- 
sos de fraudes com bancos, 

crédito consignado, telefo- 

nia e e-commerce. 

— À partir do momento que 
trata dados do consumidor, à 

empresa assume a responsahi- 

lidade sobre aquelas informa- 
ções, e precisa se cercar de to- 

dos os méios para tanto, ade- 

quar política de privacidade e 
termos de uso —reforça Erica, 
O advogado Daniel Guari- 

ento, sócio do escritório 

Machado Meyer, que atua 
em diversos casos, diz que 

ainda não há jurisprudência 

consolidada sobre à tema: 
— Mas a Justiça tem enten- 

dido que as empresas têm 

obrigação de manter uma ope- 

ração segura para os clientes. 
E, se comunicada sobre uma 

fraude, tem que dar assessoria 

para resolver o problema 

Erica lembra que, pela 
LGPD, as companhias têm 

que indicar um contato de 

um serviço encarregado do 
tratamento de dados, onde o 

consumidor pode se infor- 

mar sobre como seus dados 

são tratados, armazenados e 
sobre compartilhamento de 

suas informações pessoais: 
— Tomara que não funcione 

como os antigos SAO. 

estar em dia e ter apresentado 

encerramento de contrato de 

aluguel e a declaração da entre- 

ga das chaves do imóvel. À 

empresa quer me obrigar à 

preencher um documento 
interna passando a conta para 
o nome de terceiros, O que não 

é deminha responsabilidade. 

ALESSANDRA FENSARBEM 

CABO FRIO 

A Prolagos informa que entrou 

em contato com acliente e 

realizou a troca de titularidade 
da conta de água. 
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DEUS ÁFRICA CONTRA CONSERVADORISMO 

O igreja em Ruanda acolhe fiéis LGBTQIA+ 
NAMES Entrefrecuentadores está famoso cantor gospel que se assumi pay 

ENCRUZILHADA CHILENA 
Eleição decide se transformações no 
país devem prosseguir ou sofrer recuo 

AMDRE DUCELADE 
aivdea ducha dad epploe com br 

Chile vai às umas hoje para 

as eleições presidenciais 
mais polarizadas e incertas 
desde a volta da democracia 

em 1990, As últimas pescqu ISas 

apontam uma fragmentação 

um esvaziamento do centro, é 

uma provável disputa no se 

gundo turno entre Gabriel Ro- 

ne, jovem liderançada esquer- 
da, e José Antonio Kast, vetera- 

no da mais dura direita chile 

na. Embora as pesquisas te- 

nham errado muito nas úhti- 
mas votações, se o cenário se 

conficmar, no dia 19 de de- 

zembro estará em jogoa reafir- 
mação ou o refreamento das 

transformações que eclodi- 

cam em 2019, canalizadas pa- 

raa Convenção Constitucio- 
nal em curso, encarregada de 

sepultar aCartaescrita nadita- 

dura de Augusto Pinochet. 
Em tudo os candidatos são 

opostos: Boric propõe uma 
mudança de modelo econó- 

mico, Com uma roador partici- 

pação do Estade, a ser financi- 

ada com aumentos de impos- 

tos sobre as classes mais altas. 
Propõe também past as OO 

portamentais, como a legali- 

zação do aborto eo casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, 

Já Kastvisanãosõa continui- 

dade da atual situação, mas 

um retoro a valores do passa- 

do. Naeconomia, propõe mais 
liberalização — o seu nome fa- 

vorito para assumir à pasta é 

josé Pifiera, irmão do presi- 
dente eum dos Chicago Boys 

originais. Nos costumes, 
propõe a reabilitação do lega- 
do da ditadura militar e maior 
influência da Igreja Católica. 

SUBIDA METEÓRICA 
Kast teve uma ascensão mete- 

órica, dizendo-se a opção da 

direita no lugar da moderação 
docandidato vencedor das pri- 
márias da centro-direita, Se 

bastiân Sichel, que dizia que- 

rer “construir uma identidade 
liberal de centro” O candidato 
do Partido Republicano, fun: 

dado por ele em 2019. empu- 

nhou as bandeiras da ordem e 
da segurança contra a instahi- 

lidade. Frente a uma crise eco- 

púrmica, a protestos Incendia- 

rios em terras ancestrais ma- 
puche no Sul e a uma crise ti- 

gratória no Norte, disse ser à 

candidato do “senso comum”; 
— Chamam-nos de intole- 

rantes e extremistas, por di- 

zer a verdade e falar aberta- 

mente, Ao contrário da es 

querda, nunca respaldamos 

aviolência —disse Kast. 

Á vinculação a dit achura co- 

meçou a desgastá-lo no fim da 

campanha. Apósaseleições de 
fachada na Nicarágua, sugeriu 
que Pinochet nãoforaum dita- 

dor, “por ter entregado o poder 

e beito uma transição à desris 
cracia em 1989, À repercus- 

são da fala foi terrível, ca clase 

seguiu uma participação fraca 

no último debate, na segunda- 
feira, onde se constrangeu 

quando Boric listou pontos do 

seu programa como o tim do 
Ministério da Mulher e o au- 

mento das aposentadorias 

apenas para militares. Kast 

também é uma figura conhe- 

cida da política tenda sido di- 

rigente da União Democrática 

Independente (UDI). Isso po- 
de diferenciá-lo de fenômenos 

antissistema como Jair Balso- 

naroe Donald Trump. Ao con 

trário deles, ele se expressa 
num tom calmo: 
— Kast permanece muito 

vinculado a setores tradiclo- 

nais da política para parecer 
outsider — disse Claudia 

Heiss, cientista política da 

Universidade do Chile. 
Seu adversário Boric, de 35 

anos, começou a carreira poli- 

DOIS ANOS DE MOBILIZAÇÕES E POLARIZAÇÃO 

Protestos incontroláveis 

Em 18 de outubro de 2018, protestos 

contra o aumento do transporte 
público ganharam força e incluíram 

putras pautas. Haviamamiestantes 

pacíicos e outros violentos, que 

depredaram 81 estações de metrô 

O presidente Sebastián Pifiera 

decretouestado de emergência é 

ermiou o Exército às ruas. No dia 18. 
decretou toque de recolher. Às ruas 

da capital nãcesvaziaram e em25 

de outubro, Lº milhão de pessoas 

protestaram contra a desigualdade 

Proposta de nova Carta 

EmS de novembro de 2018. após 

quase um mes de protestos, murtas 

vezes violentos, que pararam o país 

um acordo entre todas às partidos 

no Congresso, exceto o Comunista. 

decidiu pela convocação de um 

plebiscito para consultar à popula: 

cãosolre a mudança da Constitui 

ção, herdada da ditadura. O pacto, 

considerado impensável até pouco 

termpo antes, visava descomprimir 

asTuas é canalizar a msatisfação 

paraumavia institucional 

tica como dirigente estudantil 
em 2011, e se elegeu deputado 
em 2013. Em uma chapa aber- 

tamente de esquerda — além 

da Frente Ampla, seu partido, 

airntegra o Partido Comunista, 

que se identifica como marxis- 

ta-leninista —, o candidato 
buscou se desvincular de acu- 

sações de radicalismo, sendo 

churo em falas públicas contra 
regimes antonitárioscomo Cu 

ba, Nicarágua e Venezuela 

Na economia, Boric propõe 

A governabilidade será 
um desafio a despeito do 
vencedor, que não terá 
maioria parlamentar 

aumentar a arrecadação em 

8%, taxando grandes fortunas 
e reduzindo isenções fiscais, 

para com isso expandir a rede 

de proteção social — por 
exemplo, criando um sistema 
de Previdência pública. Sua 

principal mensagem term sido 
ade que mudanças estruturais 
são possíveis, sem gerar caos. 

= Não se contagiem por es 

spestratégia de que tudo preci- 

sa seguir igual ou então virá 
um desastre — afirmou Boric 

no seu último comício. 

MERO Go RR PERES 3 DA 20-19 

Fúria nas ruas, Ban era mapuche curante protesto em outubro de 2018 

Além da Presidência, os chi- 

lenos votarão para vereadores, 

todos os deputados e parte dos 

senadores. A governabilidade 
será um desafio para qualgque! 

um dos vencedores, que não 

deve ter maioria, À relação 
com a Convenção Constitucl- 
onal também vai depender do 

vencedor, Boric tem afinidade 

com o órgão, enquanto Kast já 
declarou apoiar o “rejeito” nm 

plebiscito previsto sobre a no- 

va Carta emelaboração. 

Segundo Juan Pablo Luna, 
cientista político da Universi- 

dade Católica. para. o próximo 

governo ter sucesso precisará 
“impulsionar uma agenda de 

mudanças de maneira gradual 

e com diálogo" . Segur ndo ele, 
Boric está mais bem posicio- 
nado, ao menos “em termos 

simbólicos e a curto prazo”. 

— Se Kast governar com 
membros do governo Pera é 

uma agenda de mão dura, ra- 

pidamente terá problemas. 

DISPERSÃO NAS PESQUISAS 

A divulgação de pesquisas 
dentro do Chile está proibida. 

Na última consulta do instita- 
to AtlasIntel, divulgada apenas 

tora do país anteontem, Kast 

tem 24,6% dos votos válidos, 
Boric tem 20,2%, o populista 

antissistema Franco Parisi — 

que passou toda a campanha 
nos EUA, onde mora—tem 

15,8%, 0 liberal Sebastián Si- 
chel tem 12,7H e Yasna Pro- 

voste, da centro-esquerda, 
12,5%. Exceto os dois prinei- 

Pos, Ras os candidatos tive- 

ram alta. No segundo LLLTTIO, 

Kast e Boric estão em empate 

técnica, com 50,3% e 49,7%. 

Segundo Andrei Roman, 
presidente do instituto, “oChi- 

le está descobrindo de última 

hora que talvez houvesse op- 

ções melhores a Boric e Kast”: 
—Mas a pulverização das 

candidararas e à falta de tem- 

po faz com que seja difícil ul- 
trapassá-los — disse Roman 

A maior possibilidade de 

uma surpresa relaciona-se à 
participação eleitoral. O ple- 
biscito que aprovou a Consti- 

tuinte com quase SU dos vo- 

tos, em outubro do ano passa 
do, mobilizou muito os jovens, 
mas menos pessoas mais ve- 

lhas. Isso se deu em parte pelo 

tema e pela pandemia descon- 
trolada, Agora, todas as idades 

podem ir às urnas. 

— Uma eleição como essa, 
com dois candidatos tão dife- 
rentes, pode enotivar uma par 

Licipação mais alta que a meé- 

dia— afirmou Federica San- 
chez Staniak, da Universidade 

Albert Hurtado. 

ESTESAA PELDUAFP: 18-01-0] 

Quatro dos 
candidatos. Ca 

esquerda para à 

direita: Gabne! 

Borne, José 

Antonia Kasl 

fasra Provosie e 

Sebastián Sche 

noútimo 

debate, na 

sepunda-leira o 

candidato 

antissistéria 

Franco Fars, 

que fambem 

subiu mas 

pesquisas, 

passou toda a 

campanha pos 

EUA 

Constituinte de esquerda 

Depois de ser adiado por seis meses, 

pot causa da pandemia, o plebiscito 
aconteceu no dia 25 de outubro de 

2020 À proposta de mudança da 

Constituição, com a eleição de uma 

Constituinte exclusiva, ganhou com 
quase 80% dos votos. A eleição para 

cs deputados conetibuines aconte- 

ceuemlãe 6 demaio de 2021 A 
composição do organemo é trag- 

mentada, mas de esquerda: adreia 

não alcança um terço dos assentos, 

quórum exigido para vetar artigos 

Reação conservadora 

Em outubro, o presidente Pifiera, 

com a popularidade no chão, se vê 

envolvido em umescândaio de 

corrupção sobre venda de uma 

mineradora nos anos 2000. A oposl- 

ção abre processo de impeachment, 

que fracassa no Senado Seucandi- 

dato, Sebastián Sichel, se apresenta 

como um centrista moderado. Ele 
rapidamente perde força, no entar» 

to, em favor de José Antonio Kast 

queabraçaa agenda conservadora. 
sobe nas pesquisas e pode se eleger 
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Eleição testa Maduro e oposição que volta às urnas 
Pela primeira vez em 16 anos, o chavismo permitiu observação internacional qualificada; opositores 

chegam à disputa por 23 governos estaduais e 335 prefeituras mais fragmentados do que nunca 

JANAINA FIGUEMEDO 

jasuina guns dotbagiobeo om br 

Venezuela realizará, hoje, 
uma eleição regional cujo 

resultado terá enorme impac- 

to no cenário político local e 
nas estratégias do governo de 
Nicolás Maduro e de seus opo- 

sitores. Não se trata, apenas, 
de eleger 23 governadores, 

335 prefeitos e qutras autori- 

dades locais. O que está em jo- 
go são as chances de o chavis- 
mo recuperar certa legitimi- 

dade externa —pela primeira 

vezem 16 anos haveráuma ob- 
servação internacional qualifi- 

cada, da União Europeia (UE) 

—e de a oposição, fragmenta- 
da em cinco coalizões, definir 
qual de suas vertentes terá 

mais peso daqui para frente. 

Além dos enviados da UE, 
estão no paisouiros UN obser- 

vadores, de 55 paises, segundo 

o Conselho Nacional Eleitoral 

(CNE), reformado recente- 
mente por pressão opositora € 

internacional. Continua sen- 

do um organismo questiona- 
do, que nesta eleição será sab- 

metido a uma prova de fogo. O 

relatório final da UE é aguar- 

dado com expectativa por to- 
dos os países que desconhece- 

ram a reeleição de Maduro em 

2018, entre eles o Brasil. 
Com a “Presidência interi- 

na” de Juan Guaidó se tornan- 

da insustentável do ponto de 

vista jurídico, a comunidade 
internacional debate como se 

relacionar com a Venezuela à 

partir de 2022, e 0 aval ou não 

aseleições regicmais teráenor- 
me peso nessa discussão. 

EXTRADIÇÃO E TRIBUNAL 
No território nacional não há 

dúvida de que o chavismo é 

dominante, embora pesquisas 

mostrem que hoje a intenção 
de voto nos candidatos do go- 

vemista Partido Socialista 

Unido da Venezuela (PSUV) é 

de apenas 23%. Mas, fora do 
país, o governo tem sofrido 

derrotas relevantes, entre elas 

a extradição do empresário 
Alex Saab, para muitos testa de 

ENTREVISTA 

Pensando em 2024. 0 opositor Henrique Ca 

Q 
“Ainda não podemos 
falar em eleições justas, 
livres e transparentes. 
O que os observadores 
internacionais disserem 

será fundamental para 
legitimar, ou não, à 
rota eleitoral como 
estratégia política” 

Oswaldo Ramírez, da empresa 

de consultoria ORE 

terto de Maduro, de Cabo Ver- 

de para os EUA, e a decisão do 

Tribunal Penal Internacional 
(TPI) de abrir uma investiga- 
ção formal contra autoridades 

venezuelanas por supostos cri- 
mes contra a Humanidade co- 
metidos após 2014. 

Hoje, o PSUV detém 19 dos 
23 governos estaduais, e 306 
das 335 prefeituras. Das qua- 

Steven Levitsky CiENTISTA POLÍTICO 

'PESO ELEITORAL DA 
NOVA DIREITA AINDA 
NAO ESTA CLARO” 

O fenômeno de José Anto- 

mio Kastno Chile se inse- 

re numa rede transnacional 

de ultradireita, que na Améni- 
ca Latina vem substituindo as 

direitas clássicas, muito mais 

compro retidas com às regTAS 

do jogo democrático. Essaéa 
avaliação do cientista político 

americano Steven Levitsky, 
coautor de “Como as demo 
cracias morrent” Levitsky diz 

nunca ter imaginado que o 

discurso de Donald Trump 
encontraria eco na região. 

Uma eventual vitória de Kast 
representaria um risco para a 

democracia chilena? 
O Chile vive um cenário 

muito polarizado. Um gover- 

no de Kast, se seguisse uma 
linha de mão de termo contra 

os protestos, o nível de confli- 
tosocial seria muito alto, dado 

o nivel de mobilização social 

de setores de esquerda e anar- 

quistas. Se 0 presidente Sebas- 

tiân Pinera não conseguiu um 

minimo de consenso na soci- 
edade, um eventual governo 

de Kastime parece uma situa- 

ção de alto risca. 

O surgimento de Kast o 
surpreendeu? 

Não, porque tem surgido 

uma direita antiliberal em 

muitos países da região. Te- 

mos visto como a direita libe- 
ral — representada, por exem- 

plo. por Pifiera no Chile, o 

Partido de Ação Nacional 
(PAN) no México, Pedro 
Pablo Kuczynski no Peru, 

juan Manuel Santos na Co- 

limbia —tem perdido terre- 
no para esta direita antilibe- 

ral A direita liberal está com- 

prometida com a democracia, 
queruma economia liberal, 
não se interessa tanto por 

termas culturais e sociais, A 
direita antiliberal, na maioria 
dos casos, é muito mais auto- 

ritária. Isso não deve nos sur- 

preender, porque quase sem- 

pre, quando temos um alto 

a 

tro coalizões O positoras que 

participarão das eleições —a 

ala mais radical, entre eles a si- 
gla Venha Venezuela, de Ma- 

ria Corina Machado, não par- 

ticipa — duas são mais rele- 

VAntes: a Plataforma Unitária, 

lormada por partidos de peso, 

como Primeiro Justiça (P]) e 
Vontade Popular (VP), ea Ali- 
ança Democrática, liderada 

pelo ex-chavista e ex-candida- 

to presidencial Henry Falcón. 
Mas existem nuances, que 

são cruciais para entender o 

momento do chamado campo 

democrático venezuelano. O 
“governo interino” de Guaidá, 

ainda reconhecido por mais 

de 50 países, entre eles o Bra- 

sil, estã formalmente na Plata- 
forma Unitária, mas se mante- 

ve distante do processo eleito- 

ral, Sabe-se que Guaido, hoje 
uma figura desgastada em seu 
pais, era contrário à participa- 

ção eleitoral, mas dentro de 

seu partido, o VE, a discussão 
interna foi vencida pelos que 

prlesem campanha em fare. no estado de Miranda; ee lidera a ala que a 

pregam a rota eleitoral como 

melhor alternativa para pro- 

VOCAr UMA mudança. 

CAPRILES VERSUS GUAIDÓ 
Um dos principais defensores 
da necessidade de recompor a 
via eleitoral é o ex-governador 

do estado de Miranda e ex- 
candidato à Presidência Hen- 
rique Capriles, já pesicionado 

para as presidenciais de 2024. 

O fracasso de Guaidó e seus 

aliados em conseguir uma rá- 
pica saída de Maduro do po- 

der fortaleceu dirigentes co- 

mo Capriles, que querem der- 
rotar o chavismo nas urnas. 
Para o “govemo interino. eles 

são cúmplices do chavismo e 

estão condenados a perder 
eleições fraudulentas. 

— Ainda não podemos falar 

em eleições justas, livres, 
transparentes e verificáveis. 
O que os observadores inter- 

nacionais disserem será hun- 

damental para legitimar, ou 
não, a rota eleitoral como es- 

JESBAA TRECEA EA FORA TALS (8d POD 

Dúvida. Para Levitsky, se Kast ganhar no Chile, terá d fculdade de governar 

nivel de mobilização popular 
associado com a esquerda, 
com certo nivel de violência, 

isso sermpre provoca uma 

reação na direita, com apoio 
em setores da classe média e 
também populares, Foi assim 

na Espanha dos anos 1930 e 

no Chile nos anos 1970, Não 
pode haver mobilização de 
esquerda, como vimos no 
Chile agora, sem uma reação 
direitista. Dito isso, não me 

surpreende que Kast tenha 

25% ou 30% de apoio, porque 
existe um setor de direita que 

está assustado. Mas ficaria 

surpreso se ele fosse eleito, 

Esta nova direita deve 

continuar crescendo na 

região? 
Esta nova direita representa 

titia Lt ed pala Us direitos 

liberais, os direitos que grupos 
historicamente marginaliza- 

DA REL TERA O DR 

MM 
q 

posta na via leitora! contra o chavismao 

tratégia política — explica o 

analista Oswaldo Ramirez 

Colina, diretor da empresa de 
consultora ORC. 

Seo chavismo vencer den- 

tro de regras consideradas de- 
mocráticas, diz Colina, “as 
eleições serão legítimas. Mas 

isso não implica reconhecer 

pleitos do passado. A jogada 
do governo, diz, “é retomar vi- 

torioso à mesa de diálogo no 

Méxica e voltar à carga como 
pedido de flexibilização das 
sanções internacionais . 

Se, pelo contrário, a opost- 

ção que aposta na rota leitora! 
conseguir um múmero expres- 
sivo de governos estaduais é 

prefeituras, o governo interi- 

no” de Guaidá poderia sofrer 
ur duplo revés: Maduro mos- 

traria ão mundo que aceitou 

uma eleição democrática, e à 
oposição que participa se con- 

solidaria para as presidenciais 

de 2024, enterrando outras vi- 

as de derrota do chavisma. 
— Votar não é suficiente, 

dos ou excluídos conquista- 

ram, os direitos humanos. 

Existe uma diferença muito 
importante entre esta direita 
antiliberal representada por 

Kast, Jair Bolsonaro, Javier 

Milei [deputado eleito na 
Argentina] e a direita que 

vinha dominando desde o 

chamado Consenso de 
Washington. Presidentes 
como Pifiera. oarpentino 

Mauricio Macri, O mexicano 

Felipe Calderón bem ou mal 
jogaram comas regras do jogo 

da democracia e apoiaram a 

expansão de direitos de gru- 
pos historicamente margina- 

lizados. Em termos de demo- 

cracia, existem variações. 

Alguns, como Bolsonaro, são 
abertamente autoritários. A 

democracia brasileira sobrevi- 

ve apesar de Bolsonaro e pela 
fortaleza de suas instituições 

Outros são menos óbvios 

como ameaças à democracia. 
E uma tendência global, que 
ainda não entendemos. Eu 

jamais teria pensado que 

Trump, ou o trumpismo, teria 
eco na América Latina, À 
influência do partido espa- 

nabo! Vox também é muito 
importante. 

Por que o senhor não pensou 

que Trump teria influência? 
Trump é racista, nacionalis- 

mas deixar de votar tampouco 

— gustuma dizer Capriles. 

Na opinião da analista Arpe- 
lia Rios, “este é um processo 

eleitoral muito especial, por- 

que as oposições competem 
contra o povemo e entre si. 

— Vejo dificil uma vitória da 
Oposição que participa. Sem 

união não existe paraiso na Ve- 
nezuela. São tempos sombrios 

para os opositores do chavis- 

mo—afirma ela. 

Pesquisas recentes mostram 
que 42% dos venezuelanos se 

consideram eleitores da oposi- 

ção, masdesse total apenas 9% 
continuam respaldando à “go- 

vermo interino” de Guaido. 

Outros 36% não estão do lado 

da oposição nem do governo. 

BIDEN Á ESPERA 
Para o professor de Direito 

Constitucional José Vicente 

Haro, da Universidade Central 

da Venezuela, “é muito dificil 

justificar a Presidência interi- 
na de Guaido a partirde 2022”. 

— À liderança de Guaidó foi 

muito afetada por seus própri- 
os atos. Em 5 de janeiro [data 

em que vence, formalmente, à 

mandato de Guaidó como pre- 

sidente da Assembleia Nacio- 
nal paralela, controlada pela 

oposição], seu status deverá 
ser revisado —aponta Haro. 

Muitos esperam a reação in- 
ternacional ao resultado. Na 

visão de han Briscoe, diretor 

do programa da América Lati- 
na do International Crisis 

Group, "o governo joe Biden 

está em modo de espera, e val 
avaliar o relatório da UE sem 
assumir grandes riscos . 

—Para os EUA, é um equili- 

brio delicado. Biden não pode 
dar sinais positivos sobre Ma- 

duro porque isso afetaria a po- 

lítica americana no estado da 

Flórida — comenta Briscoe. 
OQ governo Bolsonaro tam- 

bém observa, de longe. O recu- 

nhecimento a Guaidá se man- 
tém, masexistea pressãodeal- 
guns setores, principalmente 
militares, para buscar algum 

tipo de recomposição da rela- 
ção bilateral, 

ta, oque ele pode oterecer a 

eleitores latino-americanos * 

Mas, clara, existem vinculos, 
por exemplo através dos mo- 

vimentos evangélicos. Tam- 

bém existe uma rede transna- 
cional de ultradireita que 
inclui Rússia, Turquia, outros 

grupos de ultradireita na Eu- 

ropa, Benjamin Netaryahu, a 
família Bolsonaro. O que não 

sabemos é até onde chega seu 

apoio eleitoral. Tenho dificul- 

dade em acreditar que esse 
discurso terá muito eco popu 

lar. Esse eco existe em um 

setorminoritánio na Bolivia, 
em setores da elite de Lima, 

poderia ser maior em países 

onde existe uma direita e uma 

classe média alta poderosas, 
Que Milei tenha 17% na cida- 
de de Buenos Aires ainda não 

me chama a atenção. Essa 
nova direita ainda precisa 
mustrar sua força eleitoral, 

Bolsonaro venceu em cir- 

cunstâncias particulares, uma 
tempestade perfeita no Brasil, 

foi um voto anti, mais do que 

um voto a favor de Bolsonaro. 
O que vemos hoje é que existe 
uma nova identidade de direi- 

la mais agressiva e muito 

menos liberal, com apoios na 
Espanha e nos EUA. Poderia 

crescer mais, teremos de 
esperar para ver. (Janaína 

Figueiredo ) 
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Grupo planeja 
transição verde 
e busca adesão 
de candidatos 
Vazio em plano econômico ambiental do 

governo estimula especialistas a criarem 
iniciativas próprias para levar à oposição 

ratael and Pspoadabo com Es 
tin RO 

À administração Bolsona- 
PA ro ainda não acabou, e 
talvez não acabe em 2022, 

mas os especialistas em 
meio ambiente que se veem 
apartados da gestão federal 

já começaram a planejar a 
política do setor para o pró- 
ximo governo, Cientistas e 
ONGs já têm na mão um 

plano de desenvolvimento 

econômico com metas soci- 

ocambientais, um programa 

de diretrizes para o clima e 

uma agenda de desenvolvi- 
mento para a Amazônia. 
Falta agora um candidato a 

presidente que os abrace. 

A elaboração desses proje- 
tos começou cedo, até dois 

anos antes da pandemia. eo 

cenário de articulação ficou 
claro a partir da COP26, a 
conferência do clima de 

Glasgow, onde os projetos to- 
ram apresentados. Sem espa- 
ço no estande oficial do go- 
vermo brasileiro durante O 

evento, essas iniciativas des- 

filaram todas no Brazil Cli- 
mate Action Hub, espaço 

bancado por três ONGs. 
Entre muitas iniciativas 

de políticas públicas apre- 
sentadas ali, a mais detalha- 

da foi um projeto de um 
“Green New Deal” para o 
Brasil, um plano de recupe- 

ração econômica inspirado 

nas medidas de estímulo do 
pós-guerra, mas adotando 
um enfoque ambiental. 

Oeconomista Carlos Edu- 

ardo Young, da UFRJ (Uni- 
versidade Federal do Rio de 
Janeiro). apresentou à uma 

plateisem Glasgowos resul- 
tados de suas simulações. 
Uma análise concluiu 

que, num cenário de inves- 

timentode 7% do PIB para a 
retomada econâmica, um 

programa com enfoque na 
preservação de Horestas e 
nocortedeemissões(I giga- 
tonelada a menos de carbo- 

no por ano), o país geraria 

800 mil empregos amaisaté 
2030, com salário médio 

thaior e uma mator parcela 

com vinculo empregatício. 
— Usamos para isso um 

conjunto de técnicas de si- 

mulação económica, com a 

matriz de insumo-produto 
do IBGE [base de dados so- 

bre cadeias produtivas] e 

combinamos com vetores 

deemissões degases de efei- 
to estufa — explica Young. 

O Green New Deal Brasil 

detalha quais seriam as fon- 
tes de investimento para sua 
implementação, e pe 30 

medidas e planos deestimu- 
lo onde esses recursos seri- 
am aplicados. O projeto é 

bastante mais específico do 

Retomada econômica 

com foco ambiental 
geraria mais empregos 

que plano tradicional 

ve o atual Plano Nacional 

de Crescimento Verde, do 

Ministério do Meio Ambi- 
ente, criticado porespecia- 

listas por reciclar progra- 

mas velhos e ser vago nas 
fontes de receita 
O projeto de Young foi en- 

comendado por um fiador 

político, o deputado Ales- 
sandro Molon (PSB-R]), 
que foi a Glasgow para à 

apresentação do trabalho. 
Segundo ele, a ideia do pla- 
no não é necessariamente 

acoplá-lo a uma candidatu- 

ra específica, mas balizar as 

propostas de diversas delas, 
— Wii levar essa proposta 

a todos os candidatos a pre- 

sidente da República que se 
firmarem, exceto o atual 
presidente, porque ele já de- 

monstrou que não acredita 

e não quer esse caminho pa- 
rao Brasil — diz o deputado. 

CLIMA EM FOCO 
Outro plano de retomada 
econômica para o Bras iléa 

inciativa Clima e Desenvol- 

vimento, coordenada pelo 
centro de estudos Instituto 

Talanoae pelaCoppe/UFR]. 

Este projeto se baseou na 
consulta a 300 especialistas 
e representantes da SOCLE- 

dade civil, com enfoque em 
acelerar a redução de 
emissões de CO: do país. Se- 
gundo Emílio La Rovere, 

professor da Coppe, 0 con- 
senso moderno na acade- 
mia é que o ambiente deve 

ser um norte para a política 

econômica e precisa de ob- 
jetivo concreto, 

— À questão do clima não 

pode ser só uma dimensão 

marginalizada, ela faz parte 
de uma estratégia de desen- 

volvimento — diz ele. — Não 

adianta ficar indicando neu- 
tralidade climática em 2050 
ou em 2040 se não tiver indi- 

cadores de desempenho de 

a aim 
Planos. Pastagem em fazenda no Pará que se propõe a preservar OM da foresta, cortar estim 

monitoramento, tudo relata- 

do com transparência. 
Assim como o trabalho de 

Young, o de La Rovere proje- 

ta tima recuperação econó- 

mica que ocorre com mais 

robustez e com melhora nos 

indices de desigualdade soci- 

al, quando comparada a um 
cenário de retomada tradici- 

onal, sem foco no clima. 

A iniciativa está também 
bem ancorada politicamen- 
te, com um comité que in- 

clui Izabella Teixeira, ex- 

ministra do Meio Ambien- 

te, e Sérgio Amaral, ex-em- 
baixador do Brasil nos EUA. 

Uma das idealizadoras do 
projeto foi a economista Ana 
Toni, diretora-executiva do 

Instituto Clima e Sociedade. 
que ajudou à bancar o hub 
das ONGs na COP26. Para 
ela, o entrosamento que se 

viu entre ambientalistas, fi- 

guras da academia políticos 
em Glasgow é sinal de que 

uma boa plataforma para o 
ambiente será um trunfo Vad- 

lioso na próxima eleição. 
— Se Os candidatos antes 

podiam ignorar esse tema 

durante as campanhas elei- 
torais, agora não mais. Agora 

a população vai pedir para 

eles se posicionarem — diz, 
Para Ana Toni, o empresa- 

riado brasileiro também já 

começou a sentir os novos 
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ventos, em parte por pres- 

são dos mercados externos, 
ese mostra mais dis pasto a 

catalisar essa mudança. 

— Aqui na COP26 quem 
estava presente não eram 

mais os executivos de ter- 

ceiro ou quarto escalões eos 

gerentes de sustentabilida- 
de das empresas, Quem veio 
foram os CEOs — diz Toni. 

Um terceiro projeto que 
atraiu atenção na COP26 foi 
a gen de desenvolvimen- 

toda inciativa “Uma Concet- 

Plano de redução de 

emissões de CO» está 
alinhado com redução 
da desigualdade social 

tação para a Amazônia”, coa 

lizão que envolve empresas, 

ONGs e gestores públicos. 
Coordenada pelo Instituto 

Arapyaú, a proposta se base- 
ou em reuniões mensais que 
o projeto vem realizando e 
delineou diretrizes econó- 

micas e ambientais para à re- 

gião. O projeto detalha ações 
por tipo de ambiente do bio- 

ma: cidades, Aorestas preser- 

vadas, áreas consolidadas do 
agronegócio e áreas de fron- 
teira do desmatamento. 

Roberto Waack. presiden- 

Na Austria, milhares protestam contra vacinação 
Convocados por extrema direita, austríacos vão às ruas contra quarentena obrigatória; lider de partido não foi por estar infectado 
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| ilhares de pessoas se ma- 

M nifestaram ontem em Vi- 

ena, a capital austriaca, con- 
traaquarentena ea vacinação 
obrigatória anunciadas na 

sexta-feira pelo governo con- 
servador, em uma tentativa 

de conter o aumento dos ca- 

sos de Covid-19 no país. O or- 

ganizador do protesto foi o 
Partido da Liberdade, de ex- 
trema direita, mas seu lider, 

Herbert Kickl, não compare- 
ceu porque está contaminado 
com o coronavirus. Protestos 

similares aconteceram tam- 

bém na ltáliaena Austrália. 
Com cartazes denunciando 

a“ditadura corona” e gritos co- 

mo “não à divisão da socieda- 
de”, a multidão se reuniu perto 
da sede do governa, O protesto 
ocorreu sob forte vigilância 

policial, já que as forças de se- 
gurança temiam a chegada de 
apoiadores violentos e mili- po 

tantes neonazistas. O Partido 

da Liberdade (FPO, na sigla 
original) tem a terceira maior 

bancada do Parlamento e vem 
fazendo há meses campanha 
contra avacinação. 

— Não é normal que tirem 
nossos direitos — disse Katari- 
na Gierscher, uma professora 
de 42 anos de Tirol, estado na 

fronteira com a hália. —O po- 

verno quer nos dividir. Temos 
que ficar juntos. 
O chanceler (premier) aus- 

triaco, Alexander Schallen- 
berg, do conservador Partido 
Popular Austriaco (OVP), 
LDL DOLL Th sexta-feira LEA 

quarentena para toda a popu- 
lação que começa na segunda- 
feira e vai até 13 de dezembro. 

Lima sernana antes, O govemo 

havia decretado a quarentena 
somente para não vacinados. 
A partir de amanhã, os 8.9 

milhões de austríacos não po- 
derão deixar suas casas, exce- 
to para compras essenciais, 

atividades esportivas ou con- 

sultas médicas. As escolas 
permia necem abertas, mas 0% 

pais são aconselhados a man- 
ter seus Alhos em casa. 

O governo austríaco fol o 
primeiro do continente a im- 
paravacinação obrigatória pa- 

ra toda a população, a partir de 

1º de fevereiro de 2022. A Aus- 
tria atingiu, na sexta-feira, 
15.809 novos casos de Co- 

vid-19, um recorde, enquanto 

os vacinados com as duas do- 

ses são 65%, ahaixo da média 
da União Europeia e muito 

corona. 

Man estantes 

imarcham contra 

medidas 

tomadas pela 

governo porá 

conter a 

pandemia na 

Austria 

abaixo de paises que vêm so- 

trendo menos com a quarta 
anda da pandemia, como Por- 
tugal e Espanha, 

Na ltália, um grupo de mani- 

festantes voltou às ruas ontem 

também para protestar contra 
a exigência de passe sanitário, 

o a) 

io precatório é parte de novos panos verte de recuperação 

«Aos api ai q 

te do conselho do Arapyaú, 
diz que o projeto avançou 
na diálogo com estados e 

municipios e conta com re- 

presentação de 300 entida- 
des locais. Aguarda, porém, 
o fim do governo Bolsonaro 

para interagir coma política 

federal para a região. 
— O Plano Nacional de 

Crescimento Verde é raso e 

superhicial. Ele traz coisas re- 
levantes, mas não se apro- 
fundaem coma realizá-las. O 

que a pente busca fazer na 

Concertação é entrar nesse 
detalhe de como realizar. São 
prescrições muito mais con- 

cretas do ponto de vista de 
Como lidar com a economia 

da Amazônia —diz Waack. 

MARINA AUSENTE 

Paradoxalmente, a busca de 
diálogo dos ambientalistas 

com vários atores do espec- 

tro político fai facilitada 
neste ano por uma ausência 

sentida na COP26: a da ex- 

senadora e ex-ministra Ma- 

rina Silva. Nos bastidores, 
sua não candidatura e a he- 

sitação numa reaproxima- 

ção com o PT abriram espa- 
ço para a formação de uma 
frente ampla ambientalista 

que tenha diáloga tanto 
com o ex-presidente Lula 
quanto com candidatos ro- 

tulados de “terceira via”. 

apesar de o governo ter proihi- 
do protestos em “áreas urba- 
nas sensíveis”, como centros 

históricos das grandes cida- 
des. Em Milão, momentos de 
tensão foram registrados no 

centro da cidade, onde cente- 

nas de manifestantes antivax 

correram para fugir da polícia, 

MARCHAS NA AUSTRÁLIA 
Na Austrália, milhares de 
pes S0Oas fora na às ruas em 

pro testó contra à ob rigato - 

riedadeda vacinação contra 
a Covid, enquanto peque- 
nos grupos se reuniram para 

apoiar às medidas que leva- 

ramo país a ser um dos que 
mais vacinou no mundo, 
Quasc 85% dos australianos 
com Lá anos ou mais foram 

totalmente vacinados con- 
traa Covid-19, Em números 

gerais, o país imunizou com 

ao menos uma dose 77H da 

população e 71% com as du- 
as. Embora o processo de va- 

cinação em todo o país seja 
voluntário, estados e terri- 

tórios têm tornado obriga- 

tória à imunização para tra- 

balhadores e pera os 
nãovacinados de frequenta- 
rem restaurantes oe s how. 
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PESSOAS 
ALTAMENTE 
SENSIVEIS 
Conheça os indivíduos 
que aliam empatia e 
superpoder sensorial 

Q 
“Hoje consigo 

perceber 
eua ndo esti [10] 

estimulando 

demais meu 

cérebro, 

Preciso 

reduzir o 

estímulo é 
estabilizar. É 

incrivel saber 

dpuic ExTsto 

mais gente 
assim 

Carolina, que 

se descobriu 

uma PAS 

“A mato 

parte das 

PESSOAIS 

Runca OLL 
fodar disso. 
Não se trata 

de um traço 

da psicologia, 

É um 

sensibilidade 

sensorial” 

Maila Flesh, 

psicóloga 

E o 

CONSTANÇA TATECUH 
emplaca fi esti mr o 
Ras md 

ça não faz nenhum 

esforço para perceber 
como estão as pessoas da sua 
equipe na empresa. É co- 

nhecida por ser alguém ca- 
paz de se colocar no lugar do 

outro. Vê conexões onde 

ninguém ve, percebe pa- 

drões complexos e sente o 
ambiente. Por outro lado, 

faz, sim, esforço para lidar 

com mudanças súbitas, to- 
mar decisões mais rapida- 

mente e suportar o barulho 

do ar-condicionado. 

Estas não são caracteristi- 
cas da personalidade de Ca- 
rolina. Tanto qs as pectos po- 

sitivos quanto os negativos 
fazem parte de umtraço mai- 
or. presente em cercade 20% 

ou 30% da população: ela é 

uma Pessoa Altamente Sen- 
sivel, também conhecida por 

aqui como PAS, é nasceu as- 

sim. São individuos mais sus- 

cetíveis a estimulos internos, 
como as emoções afloradas, e 

externos, como barulhos al- 

tos, cheiros fortes, muitas lu- 
zes ou superficies ásperas. 

O termo foi elaborado ao 

longo de décadas de pesqui- 

sa pela psicóloga americana 
Eliane N, Aron, autora do li- 
vro “Pessoas altamente sen- 

síveis, que já vendeu mais 
de um milhão de exempla- 

res no mundo e está sendo 

relançado no Brasil pela edi- 
tora Sextante. Carolina des- 
cobriu na terapia que era 
uma PAS e depois passou a 

pesquisar sobre à tema. 
— Foi muito libertador sa- 

ber desse conceito, foi um 

momento de muita alegria, 
senti que encontrei explica- 

ções para entender minhas 

reações ou aprender a lidar 

com as situações, Hoje const- 

goperceber quando estou su- 
perestimulando meu cére 

bro, preciso reduzir o esti- 

mulo e estabilizar. É incrível 
entender esse mecanismo 

dentro de você. E saber que 

existe mais gente assim — 

conta ela, que prefere nãoser 
identificada pelo nome real 

por questões pr ofissionais. 

SUPERPODER SENSORIAL 

Aron usa à sigla DOES, um 

inglês, para explicar os prin- 

cipais aspectos de uma pes- 
soa PAS. D de “deep proces 

sing” (processamento pro- 

tundo), indica que toda in- 
formação que esa a essa 
pessoa é processada detalha- 

damente. Por exemplo: uma 

decisão envolve centenas de 
aspectos ou um feedback no 

trabalho reverhera interna- 

mente por dias. À tetra O sig- 
nifica “overstimulation” (es- 
timulação em demasia, que 

aleta os sentidos). Se por um 

lado a pessoa parece ter um 
superpoder sensorial (como 

quvir melhor uma música ou 

sentir cheiros que ninguém 

percebe), por outro, seu limi- 
te aos estímulos é menor. 

QOEcaempatia um dostra- 

cos mais marcantes dessas 
pessoas, pelas quais frequeri- 

temente são reconhecidas. E 

como se sentissem mais, 

pensassem mais e se impor- 
tassem mais. E aquela amiga 
que acolhe, mas que se ma- 

poa mais facilmente. Por fim, 
vemoS de sensibilidade, não 

só relacionada às emoções, 

mas também aos estímulos. 

VISÃO NEGATIVA 
Embora a maior parte dos es- 

tudos indique que ser PAS é 
um traço majoritariamente 
positivo, segundo Aron, Es- 

sas pessoas muitas vezes são 
alvo de uma visão nepativa e 
tachadas como frágeis, fracas 

ou tímidas (embora 30% de- 

las sejam extrovertidas). 
— À maior parte do mun- 

do pensa que há um proble 

ma com a gente. Crescemos 
acreditando que hã algo eT- 
rado, nos sentimos diferen- 

tes, o que às vezes é dificil. 

Por isso é comum entre PAS 

haver problema da baixa au- 
Loestima. Mas quando en- 

tendem quem são e por que 

deixam de ver a sensibilida- 
de coma um problema, Às 

pesquisas mostram que é 

um traço favorável — disse 
Elaine Aron ao GLOBO. 

A psicóloga Maila Flesch é 

certificada por Aron como 

terapeuta para PAS e atende 
essas pessoas há mais de 15 

anos. Ela explica que não 

tenta “normalizar” seus pa- 

cientes. O caminho que se- 
gue é fazer com que a pessoa 
descubra quem é, como fun- 

ciona, se respeite, aprenda o 
lado positivo e crie ferra- 

mentas para viver melhor. 

— À maior parte das pesso- 

as nunca ouviu falar disso. 
Não se trata de um traço da 

psicologia, é uma sensibili- 

dade no processamento sen- 

sorial. Uma PAS é diferente 
da outra, porque as pessoas 
não têm à mesma personali- 

dade. Busco trabalhar noem- 
poderamento dessas pesso- 

as. que têm muito a oferecer. 
mas, para isso, precisam es- 
tar bem com elas mesmas. 

Essas ferramentas têm sidk 

descobertas em conjunto no 

seu consultório. Como o exe- 
cutivo que passou a usar à 
pausa do caté entre uma reu- 

nião e outra para se recolher 
dez minutos no carro, em si- 

lêncio, reduzindo estímulos. 

Ou a outra pessoa que leva 
um tampão de ouvido para al- 

gum lugar em que o barulho 
é, para ela, excessivo, 

DOSE DE REFORÇO O 
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Descoberta. Carolina se identificou com o pertil das PAS na terapsa e do: buscar mais miormações por conta própra: “Fo muito ilbertador” 

VOCÊ É ALTAMENTE SENSÍVEL? 

Faça o teste elaborado pela psicóloga Elaine Aron 

1 Pareço atento às sublezas ao meu redor, N F e tr 

2 Ohumor das outras pessoas meateta, (VHF TT 

3 Costumo ter multa sensib |idade à dor W F E bué pê 

4 Freoso me recolher durante dias () 

agitados, para qualquer lugar onde 
possa ter um pouco de privacidade eme ) 
alastar dos estímulos HE) 

) A da bd 

5 Sou particulacmente sensível sos adia NO 
eleitos da caleina EN) A 

6 Fico facilmente perturbado com coisas Sorteio 
como luzes intensas, odores fortes ad 

tecidos ásperos ou smenas próximas = 
LER 

Tenha uma vida inbervar res é compara. (N) F k 

Sinto desconterta com ruldos o REA + 

em alto volume. ME) td 

As artes ou a música me emocionam nani 
prolundamente. VM 

o Oq 

(NX Sou COMSCENCIÕS GEAR IO 
TI Assusto-me com facilidade INHLE 

12 

13 

Fico perturbado quando tenho muita a 
fazer em pouco tempo INHE 

Quando às pessoas Se sentem 
descontartáveis em um ambiente E 
costuma saber o que deve ser leito IVA F 

ar À Sua pontuação 

Janssen pede autorização à Anvisa 
NAMES  AgênciatemaUdas paraatalisa proposta de alteração na bolado imunizante 
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Pad, 

ACESSAE 
APEMTE 
O CELULER 

PáRá 
O QREDEE 

14 Fico imitado quando tentam me botar para 

lazer muitas cóisas ao mesmo tempo A) 

15 Faço um grande esforço paraevitaretos 

pu esquecimentos (NF 

| 

Faço questão de evitar fimes ou 
prógramas de televisão vioientos INES 

17 Fico agitado de um modo desagradável 
quando muitas coisas estão aconltcendo 

A minha volta NA) 

Sentir muita loma provoca intensas 
reações em mim, perturbando minha ; 
concentração ou meu humor INAE, 

Sinto-me abalado pelas mudanças em 
minha vida ar 

Percebo é aprecio pertumes, sabores 
sons e trabahos artísticos delicados E 

refinados 

Dou alta prioridade a orparndar minha vida 
de modo a evitar situações perturbadoras 
ou avassaladoras MAE 

Quando preciso competir Ou ser 
observado enquanto realizo uma tarefa, 
ico tão nervoso e agitado que tenho um - 
desempenho pior. IVA 

Quando criança. meus país Ou Meus 
professores pareciam me considerar 
sensivel ou timido LV AF 

| Sevocê respondeu “Verdadeiro” a doze ou mas questões. é provavel que seja altamente sensivel 

Fonte: Pessoas Altamente Sensives, ed tora Sextante 

Aron dá algumas orienta- das e fazer tudo funcionar, os públicos em troca de edu- 

car um número maior de cri- ções para viver melhor sendo 

PÃS. À primeira é aci editar, 

se informar e aceitar não ser 

igual à maioria. A segunda é 

conhecer outras pessoas alta- 

mente sensíveis, embuscade 
reafirmação. Depois, refor- 

mular sua história, enten- 

dendo decisões e falhas do 

passado. Por fim, mudar o es- 
tido de vida, ou adaptá-o. 

Paraa psicóloga, Do merca- 

do de trabalho onde hã exi- 

gências, como suportar es- 
tresse, tomar decisões rápi- 

acaba passando despercehi- 

doo valor de quem traz criati- 

vidade, vê coisas que os ou- 
tros não veem, melhora o 

mortal daequipe centendeos 

sentimentos dos outros. 
— Se a pente querum mun- 

docam profundidade nas re- 

lações, nas decisões, nos en- 
sinamentos, nos produtos, 

precisamos empoderar pes- 
soas PAS. Fomos tirados de 

papéis tradicionais como 
educadores, médicos, artis- 

tas, advogados e funcionári 

anças, atender pacientes é 
clientes mais rapidamente. 
Mas isso explica também por 

que temos mais reclamações 

lje55as areas: [Es Tue à SEmnSt- 

bilidade foi colocada de lado 

em busca de mais quantida- 

dee menos qualidade. 

Aron conta que certa vez 

estava cúm a cantora cana- 
dense Alanis Morissette, 

PAS assumida, e ela desaba- 

fou: “Pelo amor de Deus, 

apenas nos deem umte mpo”. 
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Treino de alta intensidade impacta coração e mente 
Programa que consiste em breves sequências de exercício vigoroso intercaladas com descanso auxilia na 

memória e no fortalecimento dos músculos, mas deve ser praticado de forma complementar e restrita 

GRETCHEM REYMOLDOS 
Elo Mora Ford Times 

Nº s últimos cinco anos ou 
mais, o treinamento in- 

tervalado de alta intensidade, 
ou HITT tem sidouma das for- 
mas deexerciciomais popula- 

res e controversas. Composto 
de breves sequências de exer- 
cício intenso intercaladas 

com descanso, várias versões 

de HIT foram testadas, expe- 

rimentadas, comentadas e às 
vezes ridicularizadas por in- 

contáveis pesquisadores, Uia- 

ches, jornalistas, influencia- 
dores e quase qualquer pessoa 

interessada em ginástica. 

Franquias de academia e au- 

las online se especializaram 
em HITT. Dezenas de estudos 

científicos a cada mês explo- 

ram seus benefícios e desvan- 
tagens. Em todos os aspectos, 

o HITT é um assunto quente. 

Mas muitas perguntas per- 

manecem sobre a madalida- 
de, Ela é particularmente boa 

para nossos corações* Men- 

tes? Expectativa de vida” Me- 
didas? E melhor para nós, a 

longo prazo, do que dar um 

passeio rápido diariamente? 

Eoquesignificaexercicio"in- 
tenso"? Com as resoluções de 

Ano Novoquase chegando eo 

“projeto verdão” já em anda- 
mento, agora parece Sep prHo- 

mento certo para se concen- 
trar no HIT. 

O QUE É HT? 
Como HITT, você pedala, cor- 

re, nada, pula, faz abdominal 

ou outra forma de esforço ae 
rábico vigoroso por alguns se- 

gundos, diminui a intensida- 

de ou descansa por mais al- 

guns segundos, e repete essa 
sequência de três a quatro ve- 

zes ou mais, O objetivo é “de- 
safiar” seu sistema cardiovas- 
cular e músculos durante ca- 

da intervalo, sem cairem uma 

exaustão ou lesão, explica 
Martin Gibala, professor da 
Universidade MeMaster em 

Hamilton, no Canadá, e proe- 

minente pesquisador de HI- 
IT. Como atrativo, esses trei- 

nos podem ser bastante bre- 

ves, muitas vezes levando pne- 

nos de 10 minutos no total pa- 

ra serem concluídos. 

Essa abordagem de exerci- 
cio não é nova. Há décadas, 
atletas em busca de melhori- 
as de desempenha incorpo- 

ram sessões intervaladas em 
seus treinamentos. Mas o 

HIIT de hoje é frequente- 

mente promovido como o 
UNICO EXEPCLO «que WD pre- 

cisa fazer — e não um com- 
plemento para outros treinos 
mais longos € moderados. 

O HUT FUNCIONA ? 

— Para a maioria das pessoas, 

não há dúvida de que o HIIT 
leva a aumentos maiores no 

VOZmax (consumo méximo 

de oxigênio, uma medida de 
nossa aptidão aeróbia e resis- 
tência) do que exercícios de 
natureza mais moderada — 

disse Ulrik Wislott, professor 
e chefe do grupo de pesquisa 

de exercícios cardíacos da 
Universidade Norueguesa de 
Ciência e Tecnologia em 
Trondheim, que estuda HITT 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

hã mais de 20 anos. 
Um VOZmax mais alto está 

fortemente associado à uma 

maior longevidade, acrescen- 
touele, sugerindo que os inter- 

valos de exercício vigoroso 

provavelmente têm uma in- 

fluência mais potente em nos- 
sã longevidade da que, por 

exemplo, caminhadas leves. O 

HIIT também pode ajudar à 
reduziros estoques de gordura 

localizada de forma tão eficaz 
quanto exercicios mais longos 

e fáceis, e parece ser benéfico 
paraonosso cérebro. 
Segundo Jennifer Heisa, 

professora da Universidade 
McMaster e autora do livro 

“Move the body, heal the 
mind" ("Exerciteocorpo, cu- 

re a mente), “o HITT melho- 
raa memória em adultos jo- 

' : td . o 

LP DD EEE SEI E 

e 

vens e em mais velhos” de 
uma forma que o exercício 

moderado padrão não conse- 

gue. Apenas exercicios exte- 
nuantes fazem os músculos 
produzirem lactato quimico 

em grande quantidade, que 

então viaja pelo sangue até O 
cérebro, onde é conhecido 

par promover a criação de 

novas células e vasos sangui- 
neos, melhorando a saúde do 

cérebro e diminuindo o risco 

para demência, completou. 

Mais atraentes, os treinos 

HIT podem ser incrivel- 

mente rápidos. Em um fa- 

moso estudo de 2006, por 
duas semanas, um grupo de 

estudantes universitários 

pedalou bicicletas ergomé- 

tricas moderadamente por 
GQ a VOO minutos, três vezes 

Walozas é furiosos. Alraentes por serem concluídos em pouca bempo os treinos IT não devem ser leitos mais 

o 

a à 

por semana, en cqtia nto cu 

tro grupo suau a camisa por 

quatro a seis sessões de 30 

segundos de pedalada in- 
tensa seguidas de quatro mi- 

nutos de recuperação. 
Us praticantes de exerci- 

cios moderados, que atingi- 
ram o máximo de 12 horas 

de exercicio ao todo, mos- 

traram melhores medidas 
de condicionamento físico 

e remodelaram de forma 

saudável o funcionamento 

internodesuas células Pmana= 

culares. Mas 05 praticantes 

de HIT, que completaram 

12 minutos no total de exer- 

cícios intensos, também fi- 
caram em forma e moústra- 
ram ainda mais alterações 
moleculares dentro de seus 
músculos. 

ii agindo 2 

de três vezes por semana, para evitar |esbes 

QUANDO O HUT É INEFICAZ? 
— Não é prático nem aconse- 

lhável fazer HITT diariamen- 

te —disse Jamie Burr, profes- 
sor da Universidade de 

Guelph, em Ontário, que es- 

tudou os efeitos fisiológicos 

de muitos tipos de atividades 
físicas. Ele disse ainda que as 

diretrizes de saúde geral- 

mente desaconselham ELSE 

tipo de exercicio mais de três 

vezes por semana, parsevitar 
esgotamento ou lesões. 
Nesse caso, porém, não 

estaríamos nos exercitando 

por pelo menos quatro dias 

da semana, o que também 
pode ser problemático. Se- 

gundo Burr, “há uma série 

de benefícios para a saúde”. 
a maioria deles relaciona 
dos a melhores níveis de 

RIODE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO(SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Não haverávacinação Reforço paramaioresdelBanosque  RepescagemD3,D2eDl  CURITIBA(PR) 

receberama segundadosedavacina  daPfizer Não have 
até 17 de junho BRASÍLIA 

SEGUNDA = Repescagem para SEGUNDA — Repescagem da SALVADOR (BA) 

homens e mulheres de EB) anos segunda dose Não fra Vacina 

açúcar no sangue e niveis de 

pressão ar terial, que 0cor- 

rem apenas nos dias em que 
tazemos exercícios, Quan- 

do deixamos de malhar, 

mesmo que tenhamos feito 
HIIT no dia anterior, nosso 
açúcar nosanguee o contro 
leda pressão arterial podem 

cair, prejudicando os ga- 

nhos metabólicos de longo 

prazo desses intervalos an- 

Leriores. 

Portanto, se você decidir 
praticar HITT, planeje outros 

tipos de exercícios, como ca- 
minhada moderada, pedala- 
da, natação, corridaou ginás- 

tica nã maioria dos outros di- 

as da semana, disse ele. 

BARREIRA DO NOME 

Talvez o maior obstáculo ao 

HIT para muitas pessoas, 
no entanto, seja esse nome. 

— Gostaria de começar a 

usar o termo mais abran- 

gente “treinamento inter- 
valado”, em vez de HIIT, dis- 

se Gibala. — Muitas pessoas 

ficam intimidadas, porque 
pensam que o HITT tem que 

ser esse treino estafante. Pe- 

lo contrário, E um treino de 

esforço fisico médio 
Em um experimento de 

grande escala há alguns 

anos no Japão, quase 700 
adultos de meia-idade e ido- 
sos caminharam por 30 mi- 

nutos, alguns em seu ritmo 

normal, enquanto outros al- 
ternavam três minutos de 

trote com três minutos de 

caminhada. Ao final de cin- 
CO meses, DE caminhantes 

intervalados estavam consi- 

deravelmente mais em for- 
ma e mais fortes do que os 
outros. E quando os pesqui- 

sadores analisaram os vo- 

luntários dois anos depois, 

70% dos caminhantes inter- 
valados haviam voluntaria- 

mente dado continuidade 

ao programa de exercicios. 

NÃO COMPLIQUE 
Interessado em experimen- 

taro HIT agora? Ótimo! De 
acordo com Wisloft, o ideal 
É que se pratique ao menos 

uma sessão de HIT por se- 
mana, “por uma questão de 
saúde”, afirmou. O primeiro 

passo é escolher a variedade 

de HIT que mais te agrada, 
Você pode tentar intervalos 

de um minuto, o que signifi- 

caque você seestorça por 60) 
segundos, descansa por 60 
segundos, e então repete a 

se uência; ou os exercicios 

de intervalo de quatro mi- 
nutos empregados frequen- 
temente na pesquisa de 
Wislofl, com quatro minu- 

tos de esforço extenuante 
seguido por quatro minutos 

de descanso. 

Outros pesquisadores 
usam intervalos de quatro 

segundos, e eu tentei e gos- 
tei daabordagem 10-20-30, 

que foi iniciada por cientis- 
tas em Copenhagen, duran- 

te a qual você corre ou se 

exercita suavemente por 30 
segundos, aumenta o esfor- 

ça por 20 segundos e em se- 

guida acelera por 10 segun- 
dos antes de retornar à cor- 
rida suave de meio minuto. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 

Aponte a câmera 

do seu celular 

Ro paraoQRevea 

E ocalendário 
de algumas cidades 
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RECEITA 
DE MÉDICO 
o, 
Claindia Coser Kalil Í 
Endocriródagists; codndesadára do 

Múchpo-cha Ctmegiciada a fic ss josmos ! 
AlemeALoara do etpara Seja Laet | 

Prejuízo ósseo e 
muscular no 
pós-pandemia 

S: avida moderna já era considerada tóxi- 
ca para os ossos e músculos pelo seden- 

tarismo e facilidades de locomoção, imagi- 
ne pós pandemia. Home office, delivery, es- 
tudo à distância, isolamento social, lock- 

down são as novas palavras do momento e 
as desculpas para piorar a falta de exercici- 
os, Seantes faziamos pouca atividade física, 

hoje nesse período mais crítico de isola- 
mento mal nos Mmovi mentalinos. Nossos 

músculos ficaram por quase 18 meses com 

carência de escadas, ladeiras, caminhadas e 
mal damos atenção a isso. À pandemia afe- 

tou principalmente os jovens que se movi- 
mentaram e exercitaram menos durante 
uma fase de vida tão fundamental para for- 

talecimento e ganho de massa óssea e mus- 
cular. Por esse mesmo motivo que o estilo 
devida e hábitos alimentares na adolescên- 

cia sdo tão importantes. 

Dietas restritivas, redução do consumo 
proteico, abolir leite e derivados sem orienta- 
ção médica podem ser prejudiciais nessa fa- 

se. À partir dos 20 anos de idade tendemos a 
só perder massa óssea gradativamente. 
Os adultos, por sua vez, associaram a ina- 

Lividade física a hábitos pouco saudáveis, 
contribuindo para uma perda óssea maior e 
uma qualidade de osso com mais porosida- 
de e fragilidade. Antes, a osteoporose era 

descrita princi Ses na mulher pós- 
menopausa, relacionada à deficiência do 
hormônio estrogênio, Hoje, esse conceito 

está mais amplo, vista que os fatores que 

propiciam a perda óssea vêm sendo preva- 
lentes desde faixas etárias menores. O taba- 

gismo, a magreza, a falta de atividade física, 
excesso de cafeína, a redução do consumo 

deleite e derivados, o excessoda ingestão de 

álcool, a menor exposição ao sol vêm con- 
tribuindo para menor densidade óssea. À 

genética e o status hormonal são muito im- 

portantes, por isso que à menopausa € an- 
dropausa contribuem para uma aceleração 

da perda de massa óssea e muscular. Nunca 
aandropausa foi tão prevalentenos homens 
coma atualmente, atribuida principalmen- 

te ao estresse à obesidade abdominal. 

Clinicamente, a osteopeniaouosteaporose 
não costumam apresentar sintomas, somen- 
te o maior risco de fraturas a uma simples 

queda ou escorregão. A inatividade e isola- 
mento dos idosos em casa propiciaram acele- 
ração da perda de massa muscular com maior 

dificuldade para movimentos simples, como 

se levantar cuse abaixar, pioradas doresmus- 
culares e fraqueza nos movimentos. Torna- 

CAm-se mais pendentes € com menor auto- 

nomia, a fragilidade muscular favoreceu 
maior incidência de quedas e escorregões. 
Os individuos que tiveram quadros graves 

de Covid-19 e necessitaram internações hos- 

pitalares prolongadas sentiram esse quadro 
de perda muscular e óssea de forma mais in- 
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tensa. Sairam do hospital com muitas limita- 
ções, dores, fraquezas e dificuldades articula- 

res. Experimentaram em períodos curtos de 
15-30 dias uma deterioração importante de 
suas capacidades físicas. Quanto maior a ida- 
de, maior a lentidão e dificuldade de recupe- 

ração, até pelas menores taxas hormonais em 
idades avançadas. Por esse motivo à preven- 
ção é de suma importância e deve começar 
desde a juventude. 
Para recuperar esse prejuizo, precisamos 

associar esforços alimentares, físicos e medi- 
camentosos. Esse fortalecimento deve, mui- 
tas vezes, ser feito com acompanhamento 
profissional para evitar lesões. Para as crian- 

ças e adolescentes, reduzir as “horas de tela” 
— impor limites nos horários dos games, no 
uso do celular, tablets e laptop — e estimular 

atividades que exijam trabalho muscular são 
fundamentais. Os esportes atraem pela di- 
versão e costumam cumprir esse papel. 
Como a expectativa de vida está maior, a 

adequada movimentação e força muscular 
são Rebate áaio para uma baa qualidade 
ro envel hecimento E autonomi Lenni NOssSas 

atividades rotineiras. Investir em algo que 
sú vamos tomar ciência da importância na 
senilidade é pensar no futuro, 

ENTREVISTA 

Noreena Hertz / Economista 

Em livro sobre o impacto do isolamento na 
saúde mental, na política e na economia, 
acadêmica britânica defende um pacto 
pós-pandemia em prol das conexões sociais 
EDIR EO GRAÇA edusiõs graci updobo com be sbgmarLo 

“A SAÚDE DE 
MILHARES DE 
PESSOAS E A 
DEMOCRACIA 
ESTÃO 
AMEAÇADAS” 

m “O século da solidão” 

a (Record), a professora da 
Universidade de Londres 
Noreena Hertz disseca às 

males gerados por estarmos 

cada vez mais sós, Calcada 
em percepções empíricas e 
dados coletados em cinco 

anos de trabalho, a econo- 
mista cunhou o termo “pan- 
demia da solidão” e disseca 

seu impacto na saúde men- 

tal, no tribalismo impulsio- 
nado pelas redes sociais e no 
avanço do populismo de di- 

reita contra a democracia. 
Hertz também aponta sai- 

das, quase todas relacionadas 

a se enxerpar o outro: “é im- 

portante notar ue à OUITA 

pandemia (a de Covid-19) 
pode nos ter oferecido um 

momento de virada radical 
de prioridades, inclusive no 
trabalho. A volta ao trabalho 

presencial pode ser a oportu- 

nidade de se valorizar mais O 
contato Comi contra, ter inte- 

resse real na saúde mentaldo 

colega, do chete, do coman- 

dado, no que vai ser melhor 
para eles”, diz. 

De onde veio a ideia dolivro? 

O primeiro motivo veiode 
meus estudantes. Leciono 

há 1l5anos enos últimos cin- 

co algo me intrigou: o au- 
mento significativo de alu- 
nos sofrendo com a solidão. 

Eles já usavam a palavra iso- 
lamento, muito antes da 
pandemia. Logo percebi 

que o fenômeno local se da- 
va na mesma proporção em 
que o populismo de direita 
explodia em escala global, 

Comecei a entrevistar pes- 

RUAS que passaram E apoiar 

movimentos e partidos de 

extrema direita e todos dizi- 

am “sofrer de solidão”. Não 
tinham amigos, se sentiam 
ignorados pelos outros. Edi- 

ziam ter encontrado senso 

de comunidade nos grupos 
extremistas. Foi asegunda 
razão para ESCTIEVELO livra. 

Asenhora escreve que estes 

movimentos exploraram de 
forma consciente a solidão do 
outro... 
Definitivamente. O que 

ESLEs movimentos fizeram 

foi criar “comunidades de 

invisíveis”. São predadores, 
que enxergaram presas nos 
que sofriam com a solidão, 

que % recebiam o mundo 
hostil, se sentiam ameaça- 
dos pelo outro, Quanto mais 
só, maior o interesse pelo te- 

atro da comunidade: daí os 

comícios, os bonés com 
mensagens, as uniformes, 

os simbolos do trumpismo, 

Mas não foiassim coma 

emergência do fascismo e do 
nazismo? Nosso século é tão 

mais solitário assim? 
Sim. Há momentos histá- 

ricos que embalaram a pan- 
demia de solidão sem prece- 
dentes que vivemos. À solidi- 
ficação do neoliberalismo, 

por exemplo, a partir dos 
anos 1980, alterou o signifi- 
cado de termos como efici- 

éncia & competição, € 0 sér 

humano é visto como consu- 
midor, não cidadão. Mesmo 
Ha linguagem, no Pops perce- 

bemos a mudança: antes o 
Queen nos dizia “nós somos 

os campeões” e David Bowie 

que “podemos ser heróis”. 
Apora Kanye West diz “usou 
um deus” e Ariana Grande 
faz músicas declarando amor 

aelamesma. 

Ehá as redes sociais... 
Sim, as que mais potenci- 

alizaram a exploração da so- 
lidão em nossa era. Elas se 
transmutam em umasala de 

st/1 

Ecos. que repete o que você 

pensaedá uma sensação fal- 
sa de pertencimento, Em 
geral, elas, no entanto, se- 

em excludentes: sua soli- 

dão só termina ao perceber 
que você cabe em determi- 

nado grupo, mas 0 outro, 

não. A pessoa que sofre de 
solidão se tornou uma enor- 
me oportunidade de marke- 

ting, é não só político. 

Nolivro asenhora trata da 

“economia da solidão". 

Sim, que é meu terceiro 
ponto de partida, Comprei 
uma Alexa e comecei à ob- 

servar que o dispositivo ins- 
talado na cozinha já tinha 
virado substituto de uma 

amiga. Passei a refletir so- 

bre a “economia da solidão”, 

com produtos pensados pa- 
ravender conexão, 

Quando pensamos em 
solidão, tendemos a 
relacioná-la com pessoas 

mais velhas, que não são 
público prioritário para 
inovações tecnológicas... 

Isso mudou. Esta é, tam- 

bém, a geração mais decla- 
radamente solitária, No 

Q 
“Solidão não é apenas um 
estado de espírito 
subjetivo, mas coletivo, 
inimigo da tolerância e da 
inclusão, Ao abrir mão da 
conexão, abandonamas a 
reciprocidade, base da 
democracia” 

Reino Unido, pouco antes 

da pandemia, uma em cada 
quatro pessoas se dizia soli- 
tária o tempo todo. Na mes- 

ma época, 47% dos traba- 
lhadores em meu pais afir- 
mavam não ter relação de 

amizade com os colegas. 

Ea pandemia de Covid-l9 
piorou ainda mais esse quadro? 

Intensamente. já estava tra- 

balhando há dois anos no li- 
vro e pedi uma extensão 

quando a pandemia come- 

comu O que logo me chamoua 
atenção, curiosamente, foi o 
quão fácil, em termos relati- 

vos, foi adaptar-se, para quem 
podia, claro, ao home clfice, 

Como assim? 
A mudança deveria ter si- 

do mais dificil, Mas é que já 
estávamos 465, Não intera- 

glamos tanto. Pensamos ca- 

da vez mais em números, 
cliques. Pois agora vivemos 

o momento de se voltar a 

conviver nos escritórios. É 

issivel, claro, sofrer de so- 
idão no meio de outros: 

Mas, nesta volta, seria im- 

portante perceber que a 
pandemia nos ofereceu 
oportunidade de uma vira- 

da radical, Podemos priori- 
zar a valorização do contato 
com coutro, o interesse real 

na saúde mental do colega, 

do chefe, do comandado. 
Levar em conta o que vai ser 
melhor para a pessoa e não 

apenas para a produtividade 
da empresa. Por outro lado, 
aceleramos ainda mais ru- 

mo economia da solidão. 

Pode dar exemplos? 
Um exemplo óbvio são 05 

apps de comida. Ou os exer- 

ciclos feitosem casacomate- 

lacomo guia. Às microtrocas 
Cond garçom € Com dus cole- 

gas na ginástica são mais es- 
senciais do que imaginamos. 
Trinta segundos de conversa 

com a pessoa que faz o cafezi- 

nho representam uma enor- 
midade no combate à pande- 
mia da solidão. 

Mas a praticidade dos apps 
não proporciona a sensação 
boa de se poupar tempo? 
E o que diz a cartilha da 

economia da solidão, que 
VUDE compra CONVEnernca, 

e. assim, “ganha tempo”. 
Mas ganha para quê, e para 
usar com quem? Já escre- 

vendo o livro, quis experi- 

mentar como eta a intera- 
ção nas estações de trem de 
Londres. Passavam pormim 

50 pessoas o tempo todo 
sem qualquer troca de 
olhar. Descobri então que a 

velocidade com que cami- 

nhamos aqui aumentou 
10% nos últimos dez anos. 
Olhamos muito menos para 

nosso entorno. Estamos tro- 

cando, muita vezes sem 
consciência disso, conexão 

pela ilusão de que o tempo 

está, agora, de fato, do nosso 
lado. Mas a noção detempo, 
ve mudou muito durante a 

Covid-19, também nos ole- 

rece a possibilidade rara de 
refletir sobre como a outra 
pandemia, a da solidão, é 

uma ameaça à democracia. 

De que modo? 
Solidão não é apenas um 

estado de espírito subjetivo, 
mas coletivo, inimigo da to- 
lerância e da inclusão. Ao 

abrir mão da conexão, aban- 

donamos a reciprocidade, 
base da democracia. Penso 
na pessoa que ajuda a outra 

que não consegue alcançar a 
prateleira no supermercado. 
Ou na que, no ioga, cuida pa- 

ranão virarseutapete nácara 

docutro. Estes exercicios co- 
tidianos de civilidade são 
fundamentais para nossa 

saúde mental e também para 
a prática democrática. O que 
está em jogo é a saúde de mi- 

lhares de pessoas e também a 

dademocracia. 

Asenhora encerrão livro 

elencando Ideias para 

restabelecermos conexões. 

Quais as mais urgentes? 
Um bom começo seria co- 

brar do Estado a regulação 
das mídias sociais, especial. 
mente danosas para jovens 

com solidão. Às empresas 

recisam entender que a so- 
idãoafetaa produtividade e 

U engajamento e deveriam 

criar programas voltados 
para seentendere combater 
problemas de saúde mental 

causados por ela. Também 

devemos cobrar dos pover- 
nos investimento em Biblio. 
tecas, centros sociais, pra- 

ças, onde a população possa 
se encontrar, olhar o outro. 
E quer saber de algo sim- 

ples, mas que ajuda muito? 

Por favor... 
Vejase há alguém no seuen- 

torno sofrendo de solidão, En- 
contre um jeito de ajudar o 
outro, em ações de voluntari- 
ado ou fazendo algo positivo, 

por menor que seja, para al- 
guém que não seja você mes- 
mo, 15s0 é saúde. Saúdecívica. 
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FESTA NA CINELÂNDIA O 

O VÍRUS DA FOME 
Onda de solidariedade diminuiu, mas 0 
número de necessitados aumenta a cada dia 
LUDMILLA DE LIGA 
Madero dir sbogisbo ções Em 

os primeiros meses da 

N pandemia, uma rara boa 

notícia trazida junto com à 
Covid-19foia onda de solida- 
riedade que varreu o pais. A 

sociedade civil saiu na frente 

do poder público e tratou de 
socorrer a parcela mais ne- 

cessitada da população, que, 
em tempos de isolamento so- 
cial, foi submetida a priva- 
ções ainda mais profundas 

do que as habituais. Quem 
tem fo me, tem pressa, Emnst- 

now o sociólogo Herbert de 

Souza, o Betinho (1935- 

1997). Na Ação da Cidada- 
nia, ONG fundada por ele, o 

sinal de alerta vem agoracom 

a constatação de que as doa- 
ções responsáveis pela ali- 
mentação de muitas famílias 

já não chegam nas mesmas 

velocidade e quantidade de 
meses atras. 

A bem-vinda baixa nos nú- 

meros de contaminação e 
mortes, provocada pelo 
avanço na vacinação, deve 

ser comemorada, mas, por 

outro lado, desmobilizou 
pessoas físicas e empresas 
voluntárias. À inflação nas 

gôndolas dos mercados e a al- 
tadopás piorarama situação. 
Como resultado dessa com- 

binação, a Ação da Cidada- 

nia, que chegou a arrecadar 

mais de R$ 10 milhões por 
mês este ano, agora recebe 

em torno de R$ 300 mil, uma 

redução de mais de 90%. 
Na outra ponta, E! quanti- 

dade de gente pedindo aju- 

da não para de crescer. No 

Rio, entidades menores, em 
rede, tentam apoiar umas às 
outras, trocando alimentos 

e outros donativos para su- 
prir necessidades emergen- 
ciais. Outro fenômeno cha- 

ma atenção: pessoas que 
mudaram de lado, passaram 
de voluntários a candidatos 

a algum tipo de auxílio. 

Crislaine Inglidis, de 32 
anos, sempre participou ati- 
vamente do projeta Parque 

Viva, que funciona há 18 anos 

na Gávea com aulas de retor- 
ço escolar e outras atividades 

para moradores do Parque da 

Cidade e da Rocinha, na Zona 

Sul. Com o desembarque do 
cerenaviras no Rio, perdeu o 

emprego de recepcionista em 
uma clinica médica, que fe- 
chou, Ela e o filho, Juan, de 7 

anos. que vivem no Parque da 
Cidade, chegaram a depen- 

der integralmente de cestas 
básicas repassadas na entida- 

de, parceira da campanha Eu 

Ajudo Como Dá, criada na 
pardemia pela dentista Si- 
mone Levy. 

— sempre fui ativa como 

voluntária no projeto, aju- 
dando muitas pessoas como 

pouco que tinha. Mas che- 

gou uma hora em que eu 
precisei de ajuda também 
— conta Crislaine, que ain- 

danecessita de apoio, mas já 

começa a ver luz no fim do 
túnel, na forma de alguns 

trabalhos extras. 

Histórias como a de Cris- 
laine estão longe de serem 
incomuns. Diretor-exeçuti- 
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À animada reabertura do Amarelinho 
MAWES  Mavolaao circuito barno Centro distribuiu chope de graça e recebeu políticos 

Caridade. Maria Lúcia Alves e areta, Liva, moram no Santo Amaro: a avé traba ha, mas ainda depende da cesta básica, que passou a ter fornecimento irregular 

NE 
vo da Ação da Cidadania, 
Rodrigo Kiko Afonso conta 
que a instituição, atuante 

junto a uma rede de ONGs, 
movimentos e lideranças de 
tado o Brasil, agora convive 

também com pessoas fisicas 

batendo à porta. A próxima 

edição da tradicional Cam- 
panha Natal sem Fome é sua 

esperança de ver as doações 
voltarem acrescer. 
De janeiro a agosto deste 

ano, a Ação da Cidadania 

conseguiu arrecadar cercade 

R$ 100 milhões entre doa- 
ções financeiras e de alimen- 
tos — um recorde na história 

da fundação. Em setembro, 
no entanto, q montante 
mensal desabou. 

—Háã a crise aletando as 

empresas e também a ques- 
tão cultural das pessoas que 

só ajudam na tragédia e não 
doam no drama. Quando as 
pessoas veem na capa do jor- 
nal Extra famílias pegando 

ossos para comer, vão cor- 
rendo doar. Mas não há uma 
cultura de doação continua. 

Fora que hã gente que doava 

e agora está mais apertada. 

Os servidores públicos do 
Rio eram grandes doadores, 

mas iss0 já não se vê mais 

—observa Kiko. 
Este ano, por outro lado, a 

fundação aumentou de 2.100 

para 3 mil as instituições as- 
sistidas. Para o diretor, a CEL 

econômica enfrentada no Rio 

desde 2016 também é um [a- 

tor que agravao quadro de mi- 
SETA: 

— A Covid serviu para ace- 

lerar o processo, Sem o virus, 

inevitavelmente daqui a um 
ou dois anos estariamos vi- 
vendo o cenário de agora. 

MÊS SIM, MÊS NÃO 
Moradora dao Morro Santo 

Amaro, no Catete, Maria 

Lúcia Alves da Silva, 63 
anos, ainda precisa, mas já 

não conta mais com as doa- 

ções como antes. Ela tem a 
guarda de dois netos, Leon, 
de 11,e Lívia, de 15,e se des- 

do 

E ão to, 

nf 

Concorrência. Mara a fiha Beatr.z: catadora dsputa latinhas com viz nhos 

SAIBA COMO AJUDAR COM DOAÇÕES 

Ação da Cidadania 
(21)98464-4264 

União Rio 
movimentouniaorioftgmail.com 

Eu ajudo como dá 
(2900 80-4143 

Projeto Parque Vivo 

(21)98725-6283 

dobra em faxinas para dar 
conta do sustento dos [o- 
vens. Os três vivem num có- 
modo (que precisa urgente 
deobrascontra infiltrações) 
com dinheiro de um salário 
minimo de pensão do mari- 
do de dona Lúcia, falecido, 

mais R$ 500 mensais que à 

idosa recebe por seu traba- 
lha pesado: 

— Aqui soe Deus —resu- 

Associação 

Beneficente Amigos pela 
Caridade 

(21) 99810-4273 

Família na Mesa 

[21/98986-0893 

Instituto Pastoral 

São Cosmee 

São Damião 

(21) 9BERT-5I4A 

me ela, que eventualmente 

é ajudada pelo Instituto Pas- 
toral São Cosme e Damião, 
parceiro da Ação da Cidada- 
nia: 

— Eles tentam ajudar, mas 
nem sempre dá. Tenho re- 
cebido a cesta um mês sim, 

outro não. 

O movimento União Rio 

se destacou na pandemia 
com a entrega de leitos e 

materiais hospitalares, co- 
mo EPIs. Depois, focou no 
auxílio a famílias em situa- 

ção de vulnerabilidade. 
— Logo no início a gente 

entendeu que a fome che- 

gou antes do virus nas co- 
munidades. Tivemos um 

boom de dóações até julho 
de 2020, Em janeiro deste 
ano, as pessoas não estavam 
mais doando cestas de ali- 
mentos. E isso casou com o 

tim do auxílio emergencial 

do governo— lembra Dani- 

ella Raimundo, cofundado- 
ra do União Rio. 

Segundo Daniella, a fome 

nas casas dos mais pobres 
voltou com força em A 

ro, e o assunto na mídia fez 

elevar de novo as doações: 
— De abril a julho deste 

ano distribuímos em tormo 

de 30 mil cestas por més. 

Mas ai as ofertas voltaram a 
diminuir de novo. Em outu- 

bro, tinhamos só 300 cestas 

em estoque. 

MENOS CESTAS BÁSICAS 
Esse movimento de ioló nas 

ações de solidariedade é um 
tormento à parte. Na comu- 
nidade do Batan, em Realen- 

go, a Associação Beneficente 

Amigos pela Caridade, que 
nos momentos mais críticos 

de restrições na pandemia 

entregava 2 mil cestas bási- 

cas por mês, atualmente não 
tem como atender nem as 
160 famílias cadastradas no 

seu projeto de reforço esco- 
lar, Hã seis meses, começa- 

ram os cortes na lista de be- 

peficiados e, como resultado, 

dias com filana porta, de pes- 
nascem desespero. 

— Agui no Ratan temos 

pessoas passando fome 
mesmo, E a alta dos alimen- 
tos sÓ agrava essa situação- 

— relata Agnes Ribeiro, fun- 
dadora da associação, 
Catadora de garrafas PET e 

de latinhas na comunidade, 

Maria Aparecida Conceição, 
de 43 anos, tem duas filhas. 
Beatriz, de 12 anos, é inscrita 

O GLOBO 

no projeto de Agnes e, por is- 

sa, recebe a cesta básica. 
— Muita coisa mudou. À 

gente ganhava muitas doa- 

ÇÕES. E |5SO já não acontece 

mais. Agora tem mais cata- 

dores no bairro, porque 

muitos moradores fio 

sem emprego. Acestabásica 

é a base da nossa alimenta- 
ção—revela Maria. 

EM BUSCA DE DOADORES 

Também atuante nos últimos 
tempos, a campanha Eu Aju- 

do Como Dá calcula em 60% 

a-queda nas doações de ali- 
mentos e dinheiro em com- 

paração comas meses de acir- 

ramento da pandemia: o mo- 
vimento da sociedade crvil, 

desde abril do ano passado, 

quando teve início, ajudou 
mais de 20 mil pessoas e dis- 
tribuju cerca de 3 mil cestas 

básicas. Hoje, por mês, ameta 

é entregar o kitde alimentos a 
algo entre 100 e 200 familias 
de projetos ligados ao Institu- 

to da Criança. À dentista 5i- 
mone Levy, criadora. lider da 
campanha, adianta que, no 

Natal, receberão ajuda 200 fa- 

mílias. Para driblar a crise nas 
doações, ela vem investindo 
em campanhas até em condo- 

minis. Na ação “Meu condo- 
múmio ajuda como dá', são ins- 
talados um banner e uma cal 
xa para receber os alimentos 

durante 30 dias. A mesma ini- 

ciativa já foi levada a escolas. 
— Temos o tempo todo 

que fazer campanhas para- 

lelas para que as pessoas ve- 
jamo nosso projeto. Mesmo 
quem doa desde o início já 
está ajudando de lorma 
mais modesta, com valor 
menor ou menos alimentos 
— afirma Simone. que pre- 

cisou criar uma modalidade 
de cesta básica mais enxuta. 

— Com à aumento do valor 

dos alimentos, uma cesta 

básica por R$ 70 reais pas- 
sou a ser inviável. Então, 

agora para o Natal, lança- 

mos duas: uma no valor de 
R$ 50 e outra no de R$ 100, 
A menor não tem proteina, 

muitas vezes não tem óleo e 

manteiga nem café. E o ar- 
roz, em vez de ser no pacote 
deSke éde2kp. 

No Parque Vivo, famílias ho- 

je dividem os alimentos de 
uma única cesta hásica. 

— É o pior é que a situação 

das pessoas que perderam 
emprego na pandemia está 

mais grave agora, ainda 
mais com a inflação lorte — 
diz Andreia Martins, uma 
das fundadoras do projeto. 
Simone Levy. que tam- 

bém atua com sua campa- 
nha junto à população em 

situação de rua, vê no dia a 

diadas ações de distribuição 
de alimentos nas calçadas o 
sofrimento sentido na pele 

por um número crescente 

de pessoas: 
—hHá famílias inteiras nas 

ruas. E, além das que a gente 

sempre encontra nas nossas 
ações, vêm surgindo sempre 
pessoas novas — diz ela, fa- 

zendo um apelo. — Tem vári- 

as maneiras de ajudar. Uma 
delas, por exemplo, é divul- 
gando projetos coma o nosso, 
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Encontros de 

chefs repletos 
de sabor e 
histórias 
Rio Gastronomia vai reunir em dezembro 

no Jockey programação com cozinheiros 

renomados em aulas inéditas e gratuitas 

BIC 
E 0H" 
FT: err A 

GASTRO 
NOMIA 
CAROL EAPRA 
catolina topa cpa dbachgiade pórm in 

migos de longa data, par- 

ceiros nas panelas e na 
vida ou mesmo chefs que 
nunca cozinharam juntos, 

do Rio e de outros cantos do 

Brasil. Essa turma, às voltas 
com preparos de receitas e 
conversas sobre temas sabo- 

rosos, estrela a programa- 
ção de sessenta aulas gratui- 
tas que vai tomar conta do 
1º Rio Gastronomia, entre 

9 e 19 de dezembro, no 
Jockey Club Brasileiro, 
De volta à versão presen- 

cial, agora na imensidão ao 
ar livre da áreano Jockey co- 
nhecida coma Pião da Pra- 

PROGRAME-SE 

QUINTA-FEIRA S 
Auditório SENAC 

Ih: Sabores do Chez Claude. 

Comos chets Claude Troisgros e 

Jessica Trindade 
18h30; De Veneza a istambul, 

duas cidades unidas pela cozi- 

nhamediterrânea, Com Piero 
Cagnin e José Raimundo Padilha 

(Oterecimento Zona Sul). 

Auditório Santander 
17h30: Queijos e vinhos, brasilet- 

ros! Com Dantel Martins (Queito 

com Prosajelais Aocki(Oteque!). 

SEXTA-FEIRAIO 

Auditório SENAC 
15h: A comidado Pantanal Como 
chef Paulo Machado. 

16h30: Segredos da cozinha 

portuguesa do Dão como chef 

Diogo Rocha, do Mesa de Lemos. 
18h: Segredos de coquetelaria é 

confeitaria. Comos cheis Elia 

Schramm (BabboQsteria) e 
Bruno Katz (Nosso) 

Auditório Santander 
15h30: Burger Class Rox SP 
Oficina com Yasser Régis (Ex- 

Touro) e Paulo Toller (Meats). 

E: Minas, cozinhade tradição e 
vanguarda Rodolfo Mayes (Angatu) 

do, o maior evento de gas- 
tronomiado país já está com 

entradas à venda — no site 

ingressocerto.co nO. 

Além das aulas, a estrutu- 
ra, que volta à Gávea após 

quatro edições no Pier 
Mauá, reúne quiosques e fo- 
odtrucks das melhores cozi- 

nhas da cidade, feiras de pe- 

quenos produtores e de ca- 
chaças e atrações musicais. 
Nos encontros com chefs, 

com duração média de 1 ho- 

ra cada um, as inscrições se- 
rão feitas in loco; senhas se- 

ráo distribuídas 1 hora antes 

decada sessão. 
Divididas em dois ambi- 

entes, as aulas prometem 
surpreender pelas duplas 

no palco. Claude Troisgros 
abre os trabalhos no auditó- 

rio SENAC no dia 9 de de- 

zembro (após a cerimônia 
de entrega do Prêmio Ria 
Show de Gastronomia, res- 

e Flávio Trombino (Xapuri) 

SÁBADO 11 

Auditório Senac 

16h: Cozinha afetiva a quatro 
mãos. Nathalie Passos (Naturalie) 

e Manu Zappa (Prosana Cozinha) 

17h30: Umbabó que vai dar oque 
falar, Com Katia Barbosa e Bianca 

Barbosa, 

Auditório Santander 
13h30: Insights: inovação e o mer- 

cado de orgânicos no Brasil, cor 

Fred Orgânicos e Danni Camilo 
15h: Acozinha do Tapajós. Como 
Saulo Jennings (Casado Saulo). 

18h: Cozinha mineira criativa. Com 
ochel Caio Soter (O Jardim — BH), 

DOMINGO 12 

Auditório SENAC 

13h: João Diamante ensina: 

berinjela laqueada. cuscuz nor- 

destino, sagu com mara. 

14h30: Comes e bebes do Zaza 
Bistrô. Com Pedro Lacerda e 

RausleyC er. 

16h: Interpretação e evolução da 

canja imperador do seculo XIÃ da 

Casa Marambaia comos chels 

Roland Villarde David Mansaud. 

11h30: Duas versões do piranucu 
selvagem de manejo Com Ricardo 

+ A "À a À | N 

Brinde. Conversa entre amigos: os chefs E la Schramme Bruno Katz tratam de doces e drinques em aula no dado 

trita a convidados) ao lado 

de Jessica Trindade, seu bra- 
co-direito no Chez Claude 

Os amigos Elia Schramm, 

da recém-inaugurada Bab- 

bo Osteria, e Bruno Katz, do 
Nosso, vão com partilhar no 

dia 10 de dezembro segre- 

dos de confeitaria e coque- 
telaria, preparando um 
drink a partir da receita de 

Lapeyre (Escama)e Fabiana Pinhei- 
ro (Sallva Bar e Ristorante, Brasilia). 

Olerecimento Gosto da Amazônia 

19h: Receitas afetivas com Rodri- 

go Guimarães e a mineira Bruna 

Martins, do "Mestre do Sabor” 

Auditório Santander 

13h30; Sabores do Brasil Com 
Lorena Abreu e llarcelo Scofano 

(OHerecimento Zona Sul), 

15h; Brunch: ongvo cale da 
manhã dos brasileiros com 

influência dos ingredientes 

nacionais. Com Eduardo Áraúo 

(Café 18 do Forte) e Meguru 
Baba (Coltivi). 

16h30: A recente história da alta 

gastronomiabaiana com Fabricio 

Lemos (Origem — Salvador). 

uma sobremesa clássica, à 

pannacota. 
—E sempre um prazer 

participar do Rio Gastrono- 

mia, ainda mais dividir a ce- 

na com o Katz, que, além de 
amigo, é um chef que admi- 

ro, uma fera da nova geração 

— iz Elia. 
Outra dupla que se conhe- 

ce de carnavais passados, as 

Cabral do tapa 

Comidaria Pop 

Bras lira: 

Lempéros 

nacianais em 

pautanã auiado 

dia 17 

QUINTA-FEIRA JE 
Auditório SENAC 
15h: Cristiano Ramalho (Bistrô da 

Casajeo fotógrafo de pastrono- 

mia Tomás Rangel. 
16h30: Comida deruacoreara. 

Com Emerson Kim (SpicyFish) 

18h: Bread Rolls, pãopratoda 
obra ComaSlowBakery 

Auditório Santander 
15h30: Partanale Cerrado con- 
temporâneos. Ariani Malout (Ma- 

halo Cozinha Criativa. Cuiabá). 

17h: Rio: território da cachaçade 

qualidade. Isadora Relio Fornari 

(especialista em cachaça), Vicen- 

te (Cachaça Fazenda Soledade)je 

Katia Espirito Santo (Cachaça Da 
Quinta). 

chefs Joana Carvalho ( Proa 

Cozinha Bar) e Roberta Ci- 
asca (Miam Miam e Brota) 
vão falar de comidinhas pa- 

tão pós-praia no dia 17. 

— Essa ideia de “comida 
reconfortante” que é a assi- 
natura da Roberta é um dos 

caminhos mais legais da co- 
zinha afetiva. E nada me: 
lhor do que um carinho ape- 

SEXTA-FEIRAI 
Auditório SENAC 

15h: Adocenatrancesa: duas 

versões de creme brulê Como 
chef Didier Labbé (Didier Bistrot) 

16h30: Comida pós prata. Com 

Joana Carvalho (Proa) e Roberta 
Ciasca (Miam Miame Brota) 

Auditório Santander 

15h30: Temperos damesa brasi- 
lera,com Andressa Cabral (faya 

Comidaria Pop Brasileira), 

1h: Coquetelaria, com Jonas 

Eisengart (Quartinho) e Anderson 
Santos (Liz Cocktails) 

SÁBADO 18 

Auditório SENAC 

14h30: Cozinha tropical brasilei- 

raemversão vegana Com achei 

Morena Leite (Capim Santo = 5P). 
16h: Alguimiana cozinha: carbos 

narano prato e bloody mary na 

taça, comochet Michele Petenz| 
eomixologista Alex Mesquita, 
19h: Merenda escolar saudávele 

prática com Janaina Rueda (Casado 

Porcoe Dona Onça = SP) 

Auditório Santander 
13h30: Manejo do pirarucu selva- 

gem. Com João Vitor Campos 
Silva. Heracimento Gosto da 

titoso depois de um dia de 
praia, no iniciode um verão 

que promete — diz Joana. 

Na ala dos encontros inédi- 
tos, Paula Prandim, do Empó- 

rio Jardim, e Vera Saboya, do 

Ateliê Culinário, vão ensinar 
a preparar uma ceia de Natal 

original no dia 19. Antes, no 

dia 10, a vez é de um convida- 
do internacional: o chef por- 

tugués Diogo Rocha, que em 

Sua Lerta natal comanda 0 TE- 

quintado restaurante Mesa 
de Lemos, na região do Dão. 

Não dá para perder 
O Rio Gastronomia é rea- 

lizado pelo jornal O GLO 
BO, com apresentação do 

Senac RI cidade-anfitriã In- 
vest.Rio | Prefeitura RJ, pa- 
trocinio master do Santan- 

der. patrocinio de Stella Ar- 

tois, Naturgy e Coca-Cola, 
apoio Secretaria de Turismo 

Governo do Estado da Rio 
de Janeiro, Gosto da Amazô- 

nia, Aspen Pharma, Amáz- 
zomi Gin, Agua Pouso Alto, 

Supermercado Zona Sul, 

Sesc RJ e iFood, ticketeria 
oficial Ingresso Certo e par- 

ceria de SindRio. 

O 
Ingressos: Us bilhetes do segundo 

ate custam R$.50 (quinta e sexta) e 

R5 60 (sábado e domingo). Qutra 

cpção é o ingresso so idário hesa 

Brasi Sesc Ri com 3084 de desconto 

fazendo uma dação de R$ 10 ou R$ 5 

revertida em aiméntos para o projete. 

Na compra do ngresso paraum ia, 

assinantes O GLOBO ganham uma 

segunda entrada Mars informações 

sobre descontos para assinantes de O 

CLORO e Vaor Econômco. alunos 

Senac Rjectentes Santander estão 

nogstedo ingresso Certo. 

Amazônia 

15h: Redescobrindo ingredien- 

tes. Com Rafa Gomes (ltacoa). 

16h30: O verdadeiro tarmtotable 
brasileira. Como chef Rodrigo 
Bellora (Vale Rústico - R5). 

DOMINGO 19 
Auditório SENAC 

13h Lidando com carnes âmada à 

italiana Neilo Garaventa (Grado) 

14h30: Ceia de Natal original 
Com Paula Prandini (Empório 

Jardim) e Vera Saboya (Ateliê 

Culinário) 
16h: Cozinhando com produtos 

locais. Com o chel Rafa Costa e 

Silva (Lasal). 

Hh30: Panetone do João Padeiro & 
Cia Com Adriano Amarante 

19h: 40 anos do bistrô Guimas. 

ComChico, Comingas, Lusae 

Bebel Mascarenhas 

Auditório Santander 

15h: Brasileirosabe comer cevi- 
che? Comochet Checho Gonza- 

lez (Mescla = SP). 

16h30: A imiluênciaoriental na 
mesado brasileiro, Com Lucio 

Vigia (Lilia) e Raul Ono (Naga). 

18h: A lorça da mulher na cozi- 

nha. Com Dani Rosa (Ganic Lab) e 
Manique Gabiatti (Cozinha), 
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Carnaval já agita a alma dos que mais se isolaram 
Folionas e foliões acima dos 60 anos, faixa muito afetada pelas regras de distanciamento, começam a tirar a poeira dos 
instrumentos com os quais embalarão os blocos. Alguns mergulham de cabeça nos ensaios, mas há quem ainda esteja cauteloso 

LITAMEILLA DE LIMA 
bird; fenataghisa cam im 

o tenho tanta alegria, 

adiada/ Abafada, quem 

dera gritar/ Tô me guardando 
pra quando ocarnaval che- 

gar. Cinquenta anos depais 

do lançamento desses versos 
de Chico Buarque, de 1972, 0 
Rio —se a pandemia deixar 

— promete ser palco da mai- 

ou farra momesca de todos os 
tempos. Para os foliões e 

falionas de coração que fo- 

ram mais atingidos pelas 

regras de isolamento e dis- 
tanciamento, ou seja, aqueles 
com mais de 60 anos, não hã 

mais completa tradução do 
que ESSA CANÇÃO, 

Aos 68 amos, Lia Palka, ba- 

tuqueira de diferentes blocos, 

contessa estar ansiosa. Figuri- 
nha fácil em sambas pela 

cidade — Samba do Traha- 

Ihador é o meu crush' —, ela 

ensaia (de máscara jcom o 
seu chocalho nas noites de 

quarta no Circo Voador junto 

da bateria do Quizomba. Lia 
seguiu à risca todas as regras 

de proteção contra a Covid, 

mas agora recupera o ritmo de 

antes e não vêa horadecome- 
morar os 69 anos caindo na 

farra, já que o aniversário, no 

dia 25 de fevereiro, será desta 
vez justamente na sexta, vês- 

pera de carnaval. 

—Eu sempre brinco com 
quem acha que sou uma 
pessoa muito séria que, no 
carnaval, incorporo alguma 

coisa: quando solto a tranga 
édi fícil colocá-la de volta 
na gaiola —diverte-se Lia, 

editora de midias sociais 

numa empresa americana e 
moradora de Copacabana. 

ATÉ FESTA JUNINA 

Viúva e sem filhos, ela nasceu 
em Londrina, no Paraná, 

viveu com as pais em São 

Paulo e, em 1970, chegou ao 
Rio. Mas bem antes disso foi 

mordida pelo bichinho do 

carnaval. Torcedora do Sal- 

gueiro, teve sua fase de desfi- 
lar no Sambódromo. Mas, nos 

últimos anos, mergulhou de 

vez nos blocos: no ano passa- 
da, tacou em quase dez corte- 

jos pela cidade. Aliás, o carna- 
val para ela já começou: 

— Ha uns cinco anos, vi que 

as pessoas que tocavam fica- 

“Minha carne é de carnaval. Lia de BA, com seuchoca-ho em ensaio ro Lirca Voador: sem máscara só para a foto 

vam dentro da corda, Esse foi 

meu primeiro incentivo para 

começar a tocar. Outro é o 
desafio de, na minha idade, 

aprender um instrumento. 
Mas a minha principal moti- 
vação é não precisar esperar 

fevereiro; quem toca em blo- 

co tem carnaval o ano inteiro! 

— diz ela, lembrando que os 
blocos até festa junina fazem 

— Agora estou menos receosa 
de participar dos ensaios, 

proNTICqui já ESbo terceirizada 

(com a 3º dose da vaca). 

Após um 2021 sem festa, a 

carioca Ana Lad, de 61 anos, 

tira a poeirado seu tamborim. 
Ex-bailarina, mãe de três eavó 

de dois, ela sempre vibrou 

com alolia: nos últimos tern- 

pos, passou a tocar em quase 
todos os blocos de Laranjeiras, 
onde mora, como Xupa mas 

não baba e Quem num guenta 
bebe água. Desde 2017, atra- 

vês do Terreirada Cearense, é 

apaixonada pelo sequeré 

(cabaça usada como uma 
ESpÉC je de chocalho hComo 

“Valeu, Zumbi!": Mulher celebra luta do povo negro 
FETO: DOMINGOS PERROTO 

Ontem, na celebração do 50º Dia da Consciência Negra. houve festa, manifestação e discurso diante do monumento a Zumbi dos Palmares, na 

ob 
im Sa Ti E 

qual dará pinta em 2022 no 

Caranmmela, bloco de forrô. 

— Falo com meus filhos 
que já tenho 61 anos e tomei 

as três vacinas, por ser profis: 

sional de educação física — 
diz ela, que já frequenta en- 
saios, ponderando: — Ainda 

estou receosa. Na minha 

cabeça, o deadline é o réveil- 
lem, quando haverá muita 

gente de fora, Val ser tipo um 
teste: se depois de 15 de janei- 
rocontinaar tado bem, vou 
parao carnaval de rua. 

Avenida Presidente Vargas. De punhos cerrados entre aplausos é cânticos, os presentes lembraram mais uma vez: “Vidas negras importam”, 

a q 

Ritmo, Lia e Jana, deb? anos, com à baleria do Quizomba: matando saudades 

Q 
“Agora estou menos 
receosa de participa 
dos ensaios, porque já 
estou terceirizada (com 
a terceira dose da 
vacina) 

Lia Palka, adora de mídias sociais 

e balugqueira em blocos 

“Essa aproximação dá 
uma animada, mas 
também preocupa Entrar 

na muvuca como eu fazia 
não rola mais, não” 

Jana Maria Brito Silva, 

personal de idosos e foliona 

Presidente do bloco Larga a 

Onça, Alfredo!, Manoel Jor- 
ge, de 63 anos, tem rodado 
botecos da cidade cantando 

com amigos numa roda de 

samba de raiz alternativa. 

Esse movimento, ele come- 

çou há pouco mais de um 
mes, Sobre o carnaval de roa, 

de certo apenas a sua partici- 
pação no Larga a Ônça, que 

reúne uma turma acima dos 

50 em Laranteiras, no domir- 
goanterior à folia: 
— Não estou super ani- 

Internados por 
Covid-19 
zerados na 
rede municipal 

Lívia NEDER 
livia sredert opiaso com br 

À rede de hospitais munici- 

pais do Rio de Janeiro ze- 

ou o número de internados 

por Covid-19. Divulgada on- 
tem, pela secretaria munid- 

pal de Saúde, através de rede 

social, a boa-nova é atribuida 

ao avanço da vacinação na ca- 
pital fuminense. 

“A ciência está vencendo 

na cidade do Rio de Janeiro. 
Neste exato momento, é Zem 

anúmero de inter nação por 

Covid9 nos hospitais mu- 

nicipais do SUS na cidade do 
Rio. Sim, é isso mesmo que 

você leu: não tem ninguem 
internado por Covid nos hos- 

pitais da prefeitura na nossa 

cidade”. dizo texto publi cado 

mado para o carnaval, mas 

também não acho que será 

uma catástrofe universal, 
uma desgraça homérica. 
Pelo fato de ter ficado afas- 

tado desse movimento, 

ainda não peguei aquele 
virus da folia. Até porque a 

gente do bloco se dispersou 

nesse tempo de pandemia 
— relata o aposentado, mo- 

rador do Bairro de Fátima. 

Nascida em Salvador, mas 

canoca e toliona de corpo e 
alma, Jana Maria Brito Silva, 

de 62 anús, só se liberou até 

agora para os ensaios do Qui- 
zomba no Circo, Profissional 

de educação fisica e personal 

de idosos —seus alunos vão 

dos 60 aos 90 amos —, ela 

prefere ir devagar. 

— Tenho segurado a onda, 

não tenho ido para a noite, 

por causa do meu trabalho. 

Mas o Circo é um lugar aber: 
to, eestão fazendo falta esse 

convivio com outras pessoas 
ecssa batucada — comenta 

Jana. que mora em Botafogo 

como marido e diz ter "21 

anos de carnaval no Rio, — 
Ficarum ano sem carnaval 

toi muito importante pelo 

que passamos. Não tinha- 
mas vacina. Essa aproxima- 

ção dá uma animada, mas 

também preocupa. Entrar 

na muvucacomo eu fazia 
não rola mais, não 

pela SMS no Twitter. 

Fora da rede municipal, os 

hospitais do SUS na cidade 
têm 30 pessoas internadas, 

1H delas no Instituto Naclo- 

nal de Infectologia da Fio- 
cruz, que passará a funcionar 

como hospital de referência 

po tratamento da doença, 
com 197 leitos exclusivos, 
— Com alcance de 96% 

dos adultos vacinados, à 

pente vê o número de inter- 
nações caindoacadadia, Es- 
tamos na 13º semana de di- 

minuição de internações na 

cidade, com uma queda bas- 
tante expressiva. Já chega- 

mos a ter 1400 pessoas in- 

ternadas simultaneamente 

— afirmou doranz 

Ontem, os postos ficaram 

abertos até as 17h, como parte 

de um mutirão da segunda do- 
se, liberada para maiores de 12 

anos, voltado para cerca de 

600 mil cariocas com a aplica- 

ção atrasada. Até o fim do dia, 
19.571 pessoas se vacinaram 

com segunda dose, 13.287 

com reforço e 1.753 primeira 

dose —foi o alor pico de pri- 
meira dose no últimos 30 dias, 



O GLOBO | domingo 21.11.202) 

produtos químicos, o 
fim dos carros roubados 
Inquéritos mostram que quadrilhas 'cortam veículos para 

vender peças ou apagam numerações originais para clonagem 

PADLLA SERRA 

prol seno ini giada cam De 

já Está usando a serra aí? 

3 Mais tarde, separa pa- 
farmim CLEO Prec Sar CcoF- 

tarum negócio desse Honda 

que chepo u. Tempo está 

bom para fazer corte, mas 
tem que ter as ferramentas”, 
“Estou aqui na rotatória, va- 

mos usar (a serra) para cor- 

tar o teta do Vectra. Inter- 
ceptadas pela Polícia Civil, 

com autorização judicial, 
conversas como essas deta- 
lham a atuação de quadri- 

lhas especializadas em rece- 

ber, desmanchar, clonar é 

revender carros roubados 

na Região Metropolitana do 

Rio. Nos diálogos grampea- 
dos, os bandidos que são al- 
vos de investigações da De- 

legacia de Roubos e Furtos 

de Automóveis (DRE A) me- 

gociam valores, discutem 
locação de espaços para as 

atividades criminosas e ain- 

da dividem suas funções. Ão 
longo deste ano, mais de 
cem receptadores foram 

presos pela especializada. 

Segundo o delegado 
Márcio Braga, titular da 

ds ser ma 

DRFA, os inquéritos mos- 

traram que os veículos 
roubados no Rio têm desti- 

no certo: são repassados a 

outros criminosos que 
atuam no desmanche e na 
clonagem. Dentro de fave- 

las dominadas pelo trático 

de drogas ou pela milícia, 
háterrenosespecificos pa- 

ra essas ações. “Pede para 

ver se tem vaga lá para co- 

locaro Gol. Abriu um esta- 
cionamento novo lá no 

morro, pareceque éatéco- 
berto”, avisou um desses 
bandidos, que atua no En- 

genho Pequeno, em São 

Gonçalo, em outro áudio 
gravado. 

— Nosso foco tem sido su- 

focar as ações dos recepta- 

dores por eles representa- 
rem a ponta final do e “ES que- 

ma que provoca toda a ca- 
deia criminosa à partir da 

demanda. Então, atuamos 
com o monitoramento, por 
meio de interc ept açõ Cs Le- 

lefônicas, parcerias com 
instituições como Detran e, 

ainda, integrados com ou- 

tras forças de segurança pa- 

raa troca de intormações de 
inteligência. Todas as de- 

LANE [Ad 

núncias que chegam tam- 

bém são checadas pelos po- 
liciais em até 24 horas — ex- 

plica Brapa. 

Os inquéritos mostram 
que, após entrarem nas co- 
munidades, os carrossãose: 

parados de acordo com en- 

comendas previamente rea- 
lizadas. Enquanto uma par- 

te tem a carcaça completa- 
mente cortada e as peças en- 

viadas a ferros-velhos, outra 
é clonada, Nesse segundo 

processo, são usados produ- 

tos químicos para retirar as 
pumerações originais de 

chassis, motores é vidros, 

além de equipamentos so- 

fisticados para marcar as 
novas informações, em pro 
CESSO semelhante ão das 

montadoras. 

'TRABALHO SEGMENTADO 

Em uma conversa inter- 

ceptada, a rema açao é é 
negociada por R$ 300,1 

comunidade Sete fina, 

em São Gonçalo. “Eu esta- 
va dependendo de arriar 

um motor de um (Renault) 
Kwid paraa gente escrever, 

aquele três cilindros. 

Quanto você acha que dá 

Is sustentável 

E? 

E a 

O 

a 
E 

&ô carcaças. Carros roubados são evado 

Sob encomenda. Peças e pedaços dos carros são vendidos para farros-ve lhos 

para fazer? Qual o valor da 
sua mão de obra?” questio- 
na um dos integrantes da 

quadrilha. “Eu nunca ar- 
ranquei essa p... , diz o 
comparsa. “Vou te falar. E 

mais fácil do que o Sande- 

ro, porque não precisa ar- 
rancaro bico” 

É preciso aguçar os sentidos. 
“ Quetal com ecarpela 

Nos nossos podcasts você ouve a galera que tem realmente o que 
falar sobre sustentabilidade e as melhores decisões pelo planeta. 

& ambipar 

ACESSE, OUÇA E ATUE 

Braskem À oNGiG 
"7 
+ 

natura 

Ó crime envolve divisão 

de tarefas. Há quadrilhas 

que fazem apenas às novos 

documentos e revendem os 
veiculos roubados a preços 

abaixo do valor de mercado. 

Dados do Instituto de Se- 

gurança Pública (ISP) 
apontam que, nos últimos 

os para estacionamentos am favelas, onde partes são cortadas com serra 

anos, Os roubos de carros 

vêmcaindoemtodo cesta 

do. Comparando os meses 

de outubro, por exemplo, 
em 2016 houve d.18lcasos 

e este ano, 1.885. Anali- 

sando a média de 2016 a 

2020e de 2021, adiminui- 
ção fai de 46,4% 

Diante das operações 

frequentes, as intercepta- 
ções telefônicas mostram 

também a preocupação 

dos criminosos com a che- 

gada de viaturas da Dele- 
gacia de Roubos e Furtos 

de Automóveis. 

“Estão aqui por baixo, 

hein. Já chegaram aqui na 

Coreia, o pessoal da DRFA, 

são três viaturas, uma 

grandona e dois Corollas. 
Estão aqui desde cedo, mo- 

rador [alouquesão trêscar- 

ros cheios”, avisa um dos 
bandidos numa ligação 
gravada. “Qualquer coisa 
você me fala aí, então. Vou 

até me adiantar logo”, res- 
pondeo comparsa 
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Consciência Negra 

Dia 20 novembro, data do 
falecimento, em 1655, de Zumbi 
dos Palmares e, em sua 

homenagem, o Dia da 
Consciência Negra. O Brasil foi 

um dos úllimos paises à 
proclamar a libertação dos 

escravos. O fez premido por 

aspectos puramente 
econômicos. e não pelos de 

natureza humanitária. As 
injustiças contra a raça negra, 

portanto, se perpetuaram, 
2 0 país tem um passivo 
enorme a ser sanado em todos 

quesitos, que transitam pelo 
social e desembócam nas 

diversas oportunidades que 

permilam a ascensão 
econômica e profissional. À 
tarefa é árdua é cont uma longa 

estradaa sepercorrer É 
mentira que o Brasil não seja 

uma nação racista! 

HILTON FERREIRA MAGALHÃES 

RO 

Nunca como agora o combate 

à patologia social do 

preconceito racial estrutural 

entre nós toi tão forte. Tal 

benéfica postura exige muita 
perseverança, posto que 
tivemos a mais longeva 

escravidão racial negra. por 

mais de três séculos, realidade 
que até hoje produz 
consequências e fragilidades a 
quem póssul a cor da pele 

oriunda de matriz africana, 
como costumeiramente 

verificamos no noticiário 
da mídia. Sabendo-se que mais 
da metade de nossa imensa 

população pertence a essa 
origem racial, tal luta contra o 

preconceito é mais que salutar 
para a harmonia de nossa 

sociedade. 

JOSÉ DE ANCHIETA N. ALMEIDA 
RE 

PEC dos Precatórios 

Em "A gambiarra do calote” (20 
de novembro), Carlos Alberto 

Sardenberg expõe 

dicdaticamente o absurdo dessa 

proposta de emenda 

constitucional, apelidada de 
PEC dos Precatórios. o que vem 
demonstrar a total 

irresponsabilidade e o 

baixissimo nível dos nossos 
congressistas ão aprová-lana 

Câmara dos Deputados, 
submetendo-se totalmente às 

prassões do Executivo, cujo 
interesse na medida está 

diretamente ligado à reeleição e 
à busca desenfreada de 
recursos para azeitar sua 

política populista. Sob o falsa 
álibi de socorrer os mais 

necessitados, dá um calote nos 
precatórios é fura o teto de 

gastos. Sardenberg acerta na 

masca ao denominar tal 

proposta de “gambiarra do 
calote”. 

DIRCEU LUIZ NATAL 
RIO 

Auxílio 

Não sou contra a ajuda do 

governo aos mais necessitados. 

Porâm, deveria ter 
necessariamente uma 

contrapartida. Assim, aqueles 
que recebem ajuda deveriam 
trabalhar pelo menos seis horas 
por dia. Fazendo a limpeza de 

ruas e praias, ajudando na 

segurança e vigilância, faxina 

em hospitais, trabalhando nos 
três Poderes e outras 
atividades. [550 teria que ser 

supervisionado pelas 
prefeituras, é poderia ser um 

programa permanente. Os 

governos poderiam economizar 
muito dinheiro em vez de pagar 

salários absurdos 308 
comissionados que, 

comprovadamente, não fazem 
nada, E alnda caracterizar 

dignidade, e não esmola. 

RIA DE SÁ DODDE 

PIO 

Mulheres no poder 

Bolsonaro e Lula na Europa. O 

primeiro pagou vexame. ea 

diplomacia devia ter evitado 

556. Já à segundo optou por 

encontros com amigos tão 

esquerdistas quanto ele. Os 
dois, típicos egocêntricos, 
esbanjaram discursos do 

tempo do Onça. Sou do grupo 
dos “nem nem”, Entendo que 

Lula e Bolsonaro já tiveram o 
seu tempo. E que tempo! O 

Brasil necessita de renovação 

Necessita de gente com novas 
ideias. O tempo é inexorável. 
Que 2022 venha com outros 

ares e que escolham, desta vez, 
para presidente uma mulher, 

Sim, uma mulher, por que não? 
Se Dilma fo: um desastre, à 
princesa Isabel foi notável. O 
machismo jamais permitiu à 

presença das mulheres no 
poder. Que mudem isso! Chega 
de marmanjo cara de pau. 
EUTEBIO SIMÕES TORRES 

RO 

Bolsonaro 

O governo do capitão será 
lembrado pela banalização da 

mentira, da morte, da violência, 
da destruição, do retrocesso, 

das rachadinhas, do deboche, 
da ignotância e de uma grande 

decadência. O seu legado ao 

povo brasileiro será uma 
enorme ruína, que terá custo 

alto. Bolsonaro nunca mais. 
ELIANA RACY NEMER 
RD 

Desmatamento 

Entre agosto de 2020 e julho de 
2021, a Floresta Amazônica 
perdeu 13.235 quilômetros 

quadrados de mata nativa 

devido ao tresloucado 
desmatamento acobertado 
pelo governa Bolsonaro. Esse 

número representa pouco 

menos que um terço do 

território do Estado do Rio, o 
que significa que a cada 3,3 
anos uma área equivalente à do 

território fluminense é 
impunemente desmatada. Com 
base nessa série histórica, 
pode-se inferir que, se ele for 

reeleito, vai incorporar uma 
área igual à do Espirito Santo ao 
seu currículo de devastação 
ambiental. O piorêorisco de 
ter que ouvi-lo dizer que não 
existe desmatamento na 

Amazônia no seu governo e, 
sim, uma “derrubadazinha” de 
arvores. Ninguém merece. 

JOSÉ LERER 

Ro 

Moro e Lula 

Segundo o leitor Joaquim 
Francisco de Carvalho, Sergio 
Moro ganha de Luta na sintaxe. 
Será? Lula começou a trabalhar 
aos 14 anos é não cursou à 

Ensina Médio. Apesar das 

adversidades, Lula aprendeu 
coma vida e hoje em dia 
raramente comete erros 

gramaticais, de resto 
perfeitamente compreensíveis 

dado seu nivel de educação 

formal. Moro faia “conje” em 
vez de “cônjuge” esediz fã de 

Edith Piá (sic), Num artigo 
recente, Moro escreveu que 

criticos da Lava-lato alegam 
que “teriam (sic) havido 

excessos”. Esses solecismos 
primários são inadmissiveis da 

parte de quem teve todas as 
oportunidades educacionais é 
galgou o posto de juiz. Moro não 

ganha de Lula nem na sintaxe. 
NIVALDO A. LEMOS 
Bo 

Sabatina 

Sem justificativa, 0 STF estã 

desfalcado. Desde o início de 
julho, foi indicada o postulante 
auma vaga de ministro da 
Corte. mas o Senado não o 

submete à sabatina para 
aprovar ou não a indicação. Dal 

a Segunda Turma capenga. 

Como o empate absolve o réu, 
com frequência isso resulta em 
impunidade. Infelizmente, 
impunidade e desserviço fazem 
parte do cotidiano brasileiro. 

Parece mentira, mas é verdade. 

HUMBERTO SCHU WAR TE SOARES 

VELA VELHA ES 

Damingo 2111.2021] O GLOBO 

O ACERVO 

À obra que reinaugurou Centro do Rio 
MAM  PereraPassosseinspirouem Paris para abrir a Avenida Rio Branco em 1905 

Reajuste salarial 

Hãuma onda midiática contra 
os servidores públicos, sem 
aumento faz tempo. Ocorré 

que, como qualquer salário, O 

do servidor também é corroido 
pela infação, e. quando se fala 

de servidores públicos, não se 

fala daqueles que são indicados 

por políticos e caem de 
paraquedas em órgãos públicos 

(das esferas federal, estaduais 

é municipais) sem serem 
concursados e com salários 

altas. Na verdade, os servidores 

públicos não foram 

aparentemente tão 
prejudicados na pandemia 

como os trabalhadores 

privados de nivel médio 
Contudo, o salário do servidor 

de nivel médio concursado vem 

sendo sistematicamente 
deixado de lado desde muto 
antes do surgimento da 

Covid-19. 

ANTONIO FERNANDO MATIZA 

RIO 

Fábula 

Linda a crônica de José 
Eduardo Agualusa ("Uma 
viagem com minha filha ao País 
dos Biscoitos”, 20 de 

novembro), com uma poesia 
que nos transporta como um 
tapete mágico a uma terra 

encantada, o País dos 
Biscoitos. Um colírio para nossa 
vista cansada da leitura pesada 
das lambanças políticas que 
assolam o noticiário. Obrigado 
avocê, Agualusa, é à sua 
filhinha e musa inspiradora 

CARLOS FERNANDO E. MOTEA 
PETRÓPOLS, RU 

Injustiça 

Se Um cidadão corta uma 
árvore em seu quintal, pode ser 
preso por crime inafiançável. Se 
saca ou deposita determinada 

quantia no banco, é identificado 

por Receita Federal e Coal. Se 
compra um imóvel sem ter 

renda ou um carro de mais de 
R$ 100 mil, também é 
identificado. Como, então, 

corruptos, ladrões, traficantes 

eoutros conseguém ficar 
invisíveis a estes órgãos 

durante anos? Que pais é este 
que prende um cidadão por 

derrubar uma árvore e deixa 

tratoristas derrubarem 

centenas delas de uma vez? 

Não está passando da hora de 
vasculharem registros gerais de 

imóveis, Detrans, Capitanias 

des Portos etc, para 
identificarem possuidores de 

bens sem recursos para tê-los? 

REINALDO OLIVEIRA 

Ela 

Políticos 

Oportunistas estão chegando. 

Lastimável e lamentável. Para o 
bem da Brasil, chega de direita 

eesquerda. 

ALTAIA HUMBERTO SANTOS 

Bm 

Espigões em Niterói 

E absurdo e revoltante o que 
acontece em Niterói. À 
prefeitura vai autorizar que O 
gabarito da orla de Charitas 
suba para 15 andares. O mais 
grave-e chocante é que o 
prefeito Axel Grael é q primeiro 

ambientalista a ocupar o carço, 

uma das razões que me 

levaram a votar nele Eu e 
milhares da pessoas. Debaixo 
de muitas críticas, começou O 

governo criando a Secretaria do 
Clima. O prefeito participou de 
toda a COP26, em Glasgow, 
acompanhado de comitiva. 
Agora comete o desatino de 
querer encher Charitas de 
espigões que vão desmatar, 
aumentar a temperatura da 

regido e provocar caos na 

mobilidade com a repentina 
chegada de milhares de 

pessoas. Exatamente o oposto 
do que pregou a COP26, a ética 

eo bom senso. 

CARLOS ALFREDO NUNES 

MTERÓL RU 

Clube 
O GLOB EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 

CONSLATE CONDIÇÕES BA DFERTAMO SITE CLUBEDOLOBO COM BR 

Referência italiana 
na Barra da Tijuca 

dois. menu executivo 

= e pizzas especiais 
Com ambientação 

aconchegante acasa 

—=aranta 15% tem cardápio repleto 
de desconto no Di demassase carnes, 

Fernando Trattoria& complementado com 

Pizzeria umareterên- prandevariedadede 

ciadaculináriaitalias  docesparaasobre- 

nanaBarradaTijuca. mesa Acartadebehi- 

É preciso apresentar das permite todo tipo 

acarteirinhadoClube  deharmonizaçãos 
(lisicaoudigitalipara atendeapaladares 

da mais baixo no passeio onssenelota deparar | Hotel no melhor ponto do Rio, 
do Bondinho Pão de Açúcar bebidas burratas,  almoçarcomatamiia | entre Copacabana e Ipanema 

parmegianas para ou estar com amigos. 

— NTEs mesmo da para visitação ate revisitar — 0 teteféri- a TE E. ita — — Temnovidadeentre mascharmosadoRiode  S7apartamentos repletos 

sextafeiramaisespera:  odiai9dedezembro.  comaistamosodo E O q - os bensficiosemserviços Janeiro ahospedagem de comodidades como 
dadoang assinanteO  Aotertaévalidapara  Brasiledomundo, um ps - À oferecidos pelo Clube O estáemumdosmelhores  TVacabo, ar-condiciona- 
GLOBO tem direito compras online dos malores cartões- a | GLOBO: apora. assi- pontoscaZona Sul do colredigitale frigobar, 

apré-vendado feitas durante postais cariocas, 7 nante pode se Entrou | doRiaêmos Tudo decorado em tons 
Bilhete Black odiadehopje, Aexperiência é única Ex hospedar pagando ro ipanema, também brancos, com fluxos de luz, 

Fruday para visitar mediante o Liso e inesquecivel, contor- - menos no Hotel está a poucos materiais em madeiras 

o Bondinho Pão de docôdipo de des- me indicamos altos Bossa Nova ipanema, metros deCopaca-  viirosumftogueespecial 

Açúcar, na rca, Zona conto disponível no indices de procura noArpoador Aofertaéde — banaeaapenasSkmdo dado por jardins verticais. 
Suldo Rio de Janeiro. sitedo Clube Aopor- pela atração entre 16% de desconto em Aeroporto Santos Du Nadiária ainda estão 

Como benelicio aen- tunidadeéúnicapara  turistasnaCidade reservasnabamatempo:  montcomiáciacessoao  mclusos café damanhã 

tradaparaopasseiosal  quemsonhaemeo- Maravilhosa Veja radae de 10% OFF na PaodeAçucareaoCristo  eserviçode praia Confira 
por apenas R$ 39.90 nhecer = oudeseja mais em nosso site. alta Localizado na praia Redertor. No espaço, há detalhes em nosso site 
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CLUIMATEREAO 

Os Morros da ja 

cidade, mais de 
10 milhões de 
novas árvores 
Programa Refloresta Rio faz 35 anos 
tendo replantado 3.460 hectares, 
quase a área da Floresta da Tijuca 

ALEX BRAGA E PEDRO ARAUpO! 
gra radeon rom bm 

m 1996, otopa do Mormoda 
a Babilônia, no Leme, Zona 

Sul do Rio, era uma desolação 

de capim e pedra. Contavar- 
se as árvores nos dedos das 
mãos. Vinte e cinco anos de- 

pois, o mesmo localéumama- 
ta densa. O que transtormou 
esecoutros morros da cidade 
foi o Refloresta Rio, programa 

da prefeitura que completa 35 
anos este mês e já replantou 
mais de 10 milhões de mudas 
numa área de 3460 hectares 
— para efeito de comparação, 
a | mia da Tijuca bem cr 
de 3.900 hectares, 
Criado antes mesmo da pró- 

pria Secretariade Meio Ambi- 
ente (SMAC), o Programa de 
Reflorestamento e Preserva- 

ção de Encostas brotou em 
1986, ligado à Secretaria de 
Desenvolvimento Social. A 
primeira muda, porém, só boi 

plantada em fevereiro do ana 
seguinte, no Morro São José 

Operário, na Praça Seca, Zona 

Oeste dacidade. 
Débora Barros Augusto, 

subsecretária de Meio Ambi- 

ente, está envolvida com o re- 
florestamento desde 2004: 
— E uma política pública 

ee perpassa gestões e que 
: com que o carioca receba 

esses beneficios, como a me- 
lhoria do microclima e a con- 

tenção de invasões, 

EXPANSÃO DAS MILÍCIAS 
Um dos principais desafios 

encontrados para as ações de 
reflorestamento no munici- 

pio é um problema crescente 

de segurança pública: à ex- 
pansão das milícias. Em ju- 
nho, uma ação recuperôue re- 
florestou um terreno de apro- 

ximadamente dois hectares 

que havia sido desmatado por 
um grupo criminoso na Vila 

Aliança, Zona Oeste do Rio. 
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Conheça NUMSÓPLANETA — o maior 

momento editorial brasileiro para 

promover praticas sustentáveis & 

enfrentar a mudança climática, 

Acesse umsoplaneta.globo.com 
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Depois. O Morro Dois irmãos, na Zona Su 

— Nosso sistema de traba- 
lho de mutirão utiliza a mão 

deobralocaleos próprios mea- 

radores são contra essas ações 
das organizações criminosas, 

Eles tinham, muitas vezes, 

medo de fazer algum tipo de 
ação por conta própria. Mas 
às hocais e os voluntários sen- 

tem os beneficios que essa 

6 ambipar 
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Ames, O Dos 

Irmãos em 1908: 

mudança radical 

na paisagem em 

20 mos 

área recuperada pode afere- 
cer —explica Débora. 
lrapuan Caetano do Nasci- 

mento, de 69 anos, trabalha 
em ações de reflorestamento 
pelo programa desde 2014 em 
Campo Grande, na Zona Oes- 
te. Naquele ano, ele e outros 
dez moradores da região re- 
plantaram, com financiamen- 

Braskem à 

emb, após o processo de reflorestamento; além 

CBN 

toesuportetécnicoda secreta- 
ria, uma área de 25 hectares 

que havia sido queimada. Ho- 
je, a mata faz parte do Parque 
Estadual da Pedra Branca. 

— O trabalho trouxe uma 
recompensa enorme, porque 
jádáparaverummontede ár- 
vores, animais silvestres, ta- 

manduás e até araras apare- 
cendo de vez em quando — 
comemora Irapuan. 

Uma das pessoas inspira- 

das pelo programa é o profes- 
sor Richieri Antônio Sartori, 
do Departamento de Biolo- 

giada PUC-Rio, um dos auto- 

res do livro “Florestas aos 
múntes: FL] recuperação das 

matas da Rio de Janeiro”: 

— Faço pe da restauração 
ambiental desde 1998 enunca 
vi uma prefeitura, em qual- 

quer outra parte do mundo, 

CRE 

CNGiICe 

«O INICIAVA VERDE 

NOTA DE FALECIMENTO 

damelhoria do clima, repiantio auda a combater masões 

ter uma influência tão grande 
em termos de reflorestamen- 

to Não fosse a redução da tem- 
peratura ambiente provocada 
por projetos como esse, seria 

impraticável viver na cidade 
do Rio atualmente. 
Ao longo de 35 anos de tra- 

balho, o Refloresta Rio já plan- 

tou 273 espécies, sendo 63 sob 
ameaça de extinção. Hã seis 
viveiros de mudas, onde são 

preparadas para plantio espé- 
cies como pau-brasil, ipé, an- 
gico, paineira, pau-ferro e aro- 
eira, entre outras. Além dos 

morros, à Refloresta também 

recupera áreas de mangue, co- 
mo no Jequiá, na Tha do Go- 
vernadeor. e de restinga, como 

a Praia da Reserva, no Recreio, 

“Estagiários sob supervisão 

de Gimpacto Morgado Braga 

natura 

= 

Em nome da Dlretoria da ANBIMA e de toda 3 nossa equipe interna, 

expressamos profundo pesar pelo falecimento ce 

Sasa Markus, 

nosso ext=diretos [2009 à 2020) e atual membro do Conselho de Etica da Assocação. 

Saga Markus pardopou da criação da ANBIMA coze anos airás. À época, ele era diretor da 

Andima (Assodação Nacional das 'rstituções co Mercado Financeiro) que junto com a Anbid 
(Associação Nacional dos Bancos de Imeestimento), ceu migem anossa história em 2009 

Homem ce negócios: investidor à frente do seu tempo pormais de 50 anos dedicou sua 

energia e conhecimento técnico ao desenvolymento do mercado de capitais ro Brash 

Lamentamos a perda e expressamos nossa solkiasecade à familia e amigos do executivo 
que tanto contribuiu pata à evolução do mercado e da própria Assocação. 

Paranús, da ANBIMA, fica uma grance saudade do tempo em cue testémunhamos à 

companheirismo dele e o reconbecimento por todo 0 seu empenho e trabalho voluntásio 

A, 
ANBIMA 
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MARCELO 
BARRETO 

O STJD goleia a 
luta antirracista 

dia 18 de novembro toi um marco na lu- 
taa favor doracismono futebol! brasilei- 

ro. Na antevéspera do Dia da Consciência 

Negra, a data do assassinato de Zumbi dos 

Palmares, 0 5T]D feriu mortalmente aespe- 
rança de que ofensas raciais (que passaram 
Ser enquad radas como crime na mesma 

semana, em decisão do Congresso Nacio- 

nal) custem mais do que alguns milhares de 
reais ao clube do infrator, quando proferi- 
das num estádio. A decisão de devolver os 
três pontos que tinham sido tirados do 
Brusque pela agressão verbal e moral do di- 
rigente Júlio Antônio Petermann ao joga- 
dor Celsinho, do Londrina, toi festejada co- 
mo uma goleada de 5 a 2 pelos racistas, pe- 
los negacionistase pela turma que acha que 
o mundo está chato e toda reclamação é mi- 
mimi. Enquanto a equipe catarinense vê 
aumentarem suas chances de permanecer 
na Série B, o esporte mais popular do Brasil 

é rebaixado por sua corte suprema. 
“Vai cortar o cabelo, seu cabeça de cacho- 

pa!” Segundo cinco dos auditores de STJD, 
com direito a mudanças de posição que der- 
rubaram decisão tomada pelo pleno, essas 
palavras, proferidas por Petermann, que é 
presidente do conselho deliberativo do 
Brusque. configu ram ato grave, mas não 

gravíssimo, Ou seja, no mundo encantado 
do futebol há 50 tons de racismo, E possível, 
então, ser muito. pouco ou mais ou menos 

racista. Assim decidiu uma corte formada 

ARRITMIA 

| Ó Agúero deve se aposentar aos 33 anos 
| NAMES  Alacantevaideixaros gramados por problemas cardiacos, diz jornalistaespanhol 

em sua totalidade por homens brancos. 

Eu também sou um homem branco. E já ti- 
ve cabelo grande. Foi com ele que me apre- 

sentei para a entrevista de estágio aqui em O 
GLOBO, em 1991, vestindoa camiseta de um 
evento universitário a que tinha ido pouco 

antes, em Viçosa, no interior de Minas. Seria 
leviano dizer que, com essa aparência, teria 
sido reprovado se fosse negro. Mas demorei 

muito a entender o pri- 

Decisão do vilégio que tive: não 
tribunal, mum precisar pensar sobre is- 
raro momentoem so, apenas desfrutar da 
que foi chamado  irresponsabilidade ju- 
para tratar de venil de quem não pen- 
assunto quesai sacemchegar bem arru- 
do campo, põe mado para uma conver- 
preço baixo sa que pode definir seu 
em ofensa ramo profissional. 

Na mesma semana 

da decisão do STJD, fiquei sabendo da histó- 

ria de joão Felipe, estagiário do esporte da 
Globo, Durante o processo de seleção, ele 
pensou que precisaria cortar o cabelo. Mas 

um dia viu Marcos Valentim, comentarista 

Domingo 2111.2021] O GLOBO 

do”Redação SporTV”, participando do pro- 
grama com dreadlocks iguais aos que usa, 
Decidiu mantê-los e foi aprovado. 
Quem grita da arquibancada uma ordem 

como a que se ouviu no estádio do Brusque 
não está apenas alheio à diferença entre es- 
sas histórias; acredita nela, e quer relurçá- 
la. Mas os únicos negros na sessão do STJD 
eram Celsinho e seu advogado. Faltou pers- 
pectiva aos auditores, como era de se espe- 

rar; mas faltou sensibilidade também, e é aí 
que estã a maior derrota, 
O futebol brasileiro é o mais tribunaliza- 

do do mundo. Profissionais com formação 
jurídica se reúnem semanalmente para de- 
cidir se xingar um arbitro, trocar sopapos 

dentro decampoou dizerem entrevistaque 

o Brasileiro é uma várzea deve ser punido 
com um ou muitos jogos de suspensão — 
coisa que, emoutros países, um funcionário 

da administração da liga resolve sozinho às 
segundas-feiras, Nodia 18,0 tribunal se ma- 
nifestou sobre um caso que sai dessa esfera 
de agressões comezinhas, E decidiu que o 
preço de uma ofensa racista é R$ 30 mil. 

Um escândalo sexual pega a China no contrapé 
O sumiço da tenista Peng Shuai, que acusou um dirigente do Partido Comunista Chinês de assédio, deflagrou 
uma onda de cobranças de atletas e entidades por respostas a poucos meses dos Jogos Olímpicos de Inverno 

0) caso da tenista Peng Shu- 
ai, que sumiu do mapa de- 

pois de acusar um figurão do 

Partido Comunista da China 

(PCC) de abuso sexual, é um 
exemplo de que a melhor es- 
tratégia é esperar 0 inespera- 

do, mesmo num ambiente 

controlado como o chinês, À 
menos de três meses do even- 

to esportivo mais importante 
do país desde a Olimpiada de 
2008, um escândalo envol- 
vendo política e esporte era 

talvez aúltima coisaque as au- 
toridades locais esperavam 
neste momento. Marcada pa- 
ra fevereiro de 2022, a Olim- 

piada de Inverno de Pequim 
tem sido planejada com es- 
mero para ser uma nova vitri- 

ne das conquistas do país, as- 

sim como ocorreu há 14 anos, 
sÓ que agora com a confiança 
turbinada pela expansão plo- 

bal e q sucesso na contenção 
da pandemia. 

Agora à € hina ocupa as 

manchetes esportivas, mas 
não da forma como o PCC 

gostaria, O sumiço de Peng 

Shuai, 35, deflagrou uma on- 

da de solidariedade entre te- 
nistas, incluindo astros como 
Serena Williams e Novak 

Djokovic, exigindo que seja 
esclarecido o seu paradeiro e 
haja uma investigação sobre 

as acusações que ela fez con- 

tra O ex-primeiro-ministro 

Zhang Gaoli, Pode-se dizer 
quejáéo episódio mais explo- 

sivo ocorrido na China do 

movimento “Me'Too”, que en- 

EH! GRE BAMÉRIRER 
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Sem notícias. Peng Shuai saca curante partida do China Open, em 2017: seu paradeiro causa questionamento. mesmo diante das postagens da TV estatal 

coraja mulheres a denunciar 

casos de abuso sexual. Não 
necessariamente pelo enre- 
do, mas pelos personagens. E 

a primeira vez que uma de- 
núncia desse tipo atinge al- 
guém do topo do poder chi- 
nês, como agravante de ter si- 

do disparada por uma celebri- 
dade do esporte nacional, 
Numa mensagem dramáti- 

ca publicada numa mídia so- 

cialchinesa há duas semanas, 
É | tenista contou ter sido coa 

gida a lazer sexo com Gaoli, 

hojecom 75 anos. A denúncia 
ficou pouco tempo no ar, sen- 
do logo apagada pela implacá- 
velcensurachinesa. Mas o es- 

trago já estava feito. Além de 

ter sido divulgado pela im- 

prensa estrangeira, O caso 
também acabou circulando 
amplamente entre os chine- 

ses que, com mensagens ci- 
tradas, compartilharam refe- 
rências ao assédio. Mesmo 
sem saber detalhes, muitos 

chineses tomaram conheci- 
mento da escândalo, enquan- 
togovermo e imprensa do país 

se mantinham em silêncio. 

SILÊNCIO QUEBRADO 
Até que na última quarta-fei- 
rao silêncio oficial foi quebra- 
do, masa emenda foi pior que 
osopeto: No Twitter, a TV es- 

tatal CGTN exibiu o que seria 
um e-mail enviado por Peng a 

Steve Simon, presidente da 

Associação de Tênis Femini- 
no (WTA, na sigla em inglês), 
em aque negava ds ACUSAÇÕES e 

dizia que não havia desapare- 
cido, apenas estava “descan- 
sando em casa”. Escrito em 
linguagem oficialésca, o e- 

mail levantou suspeitas gerais 
sobre sua autenticidade, in- 
clusive do próprio Simon. 

Na sexta-feira, nova posta- 
gem da CGTN no Twitter 
com o intuito de esfriar os ru 
mares de que Peng está desa- 
parecida só serviram para re- 

forçarainda mais as suspeitas. 
Nela, a tenista aparece sorri- 

dente segurando um panda 
de pelúcia, em fotos suposta- 

el 
mente enviadas por ela a uma 

amiga. Curiosamente, uma 

das fotos tem ao fundo um re- 
trato de Peng abraçada com o 
Ursinho Pooh, personagem 
infantil da Disney que chegou 
a ser censurado nas redes so- 
ciais chinesas porque era usa- 

do para ironizar o presidente 
Xi Jinping. Pouco depois, o 
editor-chefe do jornal estatal 
“Global Times” também pu- 
blicou uma mensagem afir- 
mando que a tenista esta “h- 
vremente em casa e não quer 

ser perturbada. Ela aparecerá 
em público em breve e parti- 
cipará de algumas atividades” 

Ã medida em que a campa- 
nha em defesa de Peng Shuai 

ganha força, aumenta d sus- 

pensendoapenasemtormode 
seu paradeiro, mas sobre co- 
mo o governo chinês se des- 

dobrará para reduzir os danos 
à imagem do pais, que ganha- 
ram uma dimensão inespera- 

da. O episódio dá mais muni- 

ção aos que defendem um 
boicote à Olimpiada de Inver- 
no, em resposta à violações a 

direitos humanos na China. 
O presidente americano, Joe 
Biden, disse nesta sexta que 

os EUA estão considerando 
um boicote diplomático. 
A ONU também se juntou 

à pressão. À preocupação 

não seria tão grande não fos- 

se o histórico recente da 
China com o desapareci- 

mento de celebridades e ati- 
vistas que desagradaram o 
governo. Alguns reaparece- 
ram mais tarde, em con- 

fissões de seus erros na TV 

pública que foram ampla- 
mente consideradas como 
tendo sido obtidas sob coa- 

ção. Dai a suspeita de que 
Peng estaria detida e sendo 
submetida a interrogatório. 
Numa atitude corajosa é 

pouco convencional, a WTA 
ameaçou tirar seus torneios da 
Chinaseo caso não foresclare- 

cido, oque aa perda 
de um mercado importante. 
O feminismo e o movi- 

mento &MeToo sempre fo- 
ram motivo de incômodo 
para o governo chinês. O 

movimento pode ter dado o 

empurrão que faltavaa Peng 

pa ra tornar pública a sua 
aistória, mesmo sabendo 

que certamente elas provo- 

cariam um terremoto, 

final única fracassa em público 
Diante de arquibancadas quase vazias, paranaenses ficaram com a taça 

A Conmebol sofreu o pri- 
meiro revés desde que re- 

solveu implementar a cultu- 
rade final única, típica da Eu- 
ropa, ma América do Sul. 
Atlhetico e Bragantino dis- 
putaram o título da Sul-Ame- 
ricana diante de arquibanca- 
das com pouca torcida, que 
deram ao Centenário, com 

capacidade para 60 mil, o cli- 
ma de jogo desprestigiado. 
Uma pena porque a parti- 

da teve grande significado 
para seu vencedor, O Athle- 
tico, na caminhada rumo ao 

reconhecimento público de 

sua grandeza, virou ontem 
lider de uma estatistica de 
peso. Venceu o Red Bull 

Bragantino por la e se tor- 
nou o único brasileiro bi da 
Sul-Americana. O gol do ti- 

tulo foi de Nikão. 

Agora é o time que mais 
venceu a competição conti- 

nental, ao lado de dois gi- 

gantes das Copas: os argen- 
tinos Boca Juniors e Inde- 
pendie nte. A companhia no 

Para poucos. N kão comemora o poi da vitória do Furação no Centenário 

topo dá uma boa noção do 

lugar em que o Furacão está 
se consolidando, 
Faltou um clima mais con- 

dizente com um feito tão re- 

levante: o Centenário rece- 

beu público pequeno, con- 
sequência principalmente 

do preçoelevado dos ingres- 
sos. Se a presença de torcida 
tor decepcionante também 

na decisão da Libertadores, 
dia 27, entre Flamengo e 
Palmeiras, o recado para a 

Conmebol, de que exagerou 
naganância, ficará claro. 

LIBERTADORES FEMININA 

Sem adversários no conti- 

nente, o Corinthians está a 
um passo de ampliar ainda 

mais à hegemonia sul-ameri- 

cana. Hoje, o time feminino 
busca o tricampeonato da Li- 
bertadores, no Centenário, 

em Montevideu, às 20h. O 

adversário será o time do 
Santa Fe, da Colômbia. 
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Altos e baixos 
no ensaio geral 
para a decisão 
da Libertadores 
Flamengo supera o Inter com ataque 
voraz e defesa exposta; Atlético-MG 
vence e mantém vantagem confortável 

ER BLA USO 
beso mm afitoBeçtrs fritar 

É oi diticil imaginar que a 
postura adotada pelo 

Flamengo na partida contra 

o Internacional, ontem, se 

repita contra o Palmeiras, 
sábado, na final da Liberita- 

dores. À carga emocional e 

de responsabilidade na de- 
cisão em Montevidéu será 

muito maior, O que deve in- 

terterir diretamente na ma- 

neira com que o time cario- 
Case lançará Li ataque, 

No Beira-Rio, foi um luta- 

dor de boxe com apetite e 
guarda baixa, Venceupor2 a 
1, mas foi tão ameaçado na 

defesa que deixou a sersa- 

ção de que tudo poderia ter 
acontecido diferente em 
Porto Alegre. Brincou de ro- 

leta russa e levou a melhor. 
Um pouco obra do acaso. 

Tal estratégia depende da 
disposição do adversário pa- 

ra ela acontecer. Quando 
Gabigol abriu o placar bem 
no começo da partida, o In- 
ternacional se lançou com 
tudo para o ataque, entrou 
na dança proposta pelo Fla- 
mengo. Bom para quem as- 
sistia à partida, aberta, em 

alta velocidade, especial- 
mente no primeiro tempo 
— daqueles jogos gostosos 
dese ver. O segundo gol ru- 

bro-negro, de Andreas Pe- 
reira, foijuma pintura coleti- 

va. Taison desconton. 

Para jogar tão exposto, o 
Flamengo precisa confiar 

muito no seu taco. Michael, 

raridade a essa altura da 
temporada, teve atuação 
discreta. Isso, somado à au- 
sência de Bruno Henrique. 

reduz significativamente o 
poder de decisão rubro-ne- 

Mão na taça. Com gols de Hulk, Atlótico-NiG venceu com recorde de público 

gro. Se, na final da Liberta- 
dores, o Palmeiras der os 

mesmos espaços que o Co- 
lorado deu ao Flamengo, eo 

time de Renato Gaúcho esti- 
ver numa tarde normal, o 

tricampeonato será dos ca- 

riocas. não há dúvida. Na 
purae simples queda de bra- 

ços de talento individual, 
ninguém no Brasil ganha do 
pessoal da Gávea hoje. 
Outro ponto que faz pen- 

sar que um jogo eletrizante 
Como à de ontem não se re- 

petirá no Uruguai é o pró- 

prio estilo do Palmeiras. 
Não faz a cabeça de Abel 

Ferreira a imprudência 
adotada pelos gaúchos em 

determinados momentos 

da partida. Em condições 
normais, será um Palmeiras 
compacto, de linhas mais 

baixas. O tipo de adversário 

que o Flamengo de Renato 
Gaúcho tem mais dificulda- 

des para superar. 

A novidade na equipe ru- 
bro-negra foi o retorno de 
Arrascaeta, Ele entrou Do 

segundo tempo e também 

deve acumular minutos na 
partida contra o Grêmio, no 
meio de semana, de olho na 

final da Libertadores. 
— Tive muito tempo para- 

do. Estou feliz de voltar e 

quero estar 100% lago — 

afirmou o camisa 14, 

TRIUNFO MINEIRO 

Com o resultado no Beira- 

Rio, a vantagem do Atlético- 
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Internacional Flamengo 
MarceloLómba, Chego Almes, isla 

Saravia (Heitor), (Matheusirbo), 
Bruna Mandar, Rodrigo Caio, 
VictorCuestas Davidluize Filipe 
Motsés Rodrigo Luli (Ramony; 
Lindoso Rodrigo  NWilianÃrão, 

Dourado (Mauri- Andreas Pereira é 

cio). Patrick Enerton Ribeiro 

(Gustavo Mimiaje  (Arrascaeta): 
Edenison;Taison Michael /Rodinai), 
a Pa acios [Ma- Gabipol é Vitinho 

thous Cadorini) (Remedy) 

Gata TT Gabigol, nos Jemmutos Arões 

Pereda, dos MD miudos e Tabon, 04-40 

cromos, huale Sávio Pinta Gimp (DF) 

Cariões amarmos: Brno Méreior hHMosés e 

Cabigol Público papanta: 14.268 Remda: R$ 

B39.127 Locak Beira-Rio, een Porto A egre, 

BRASILEIRO 
34º RODADA 

MG, lider do Brasileiro, em 

relação ao Flamengo, se- 
guiu sendo de oito pontos, 

No Mineirão, que recebeu 

61.476 torcedores, recorde 

de público desde que foi re- 
formado, o Galo venceu à 

Juventude por 2 40. Com a 

derrota do Palmeiras para o 
Fortaleza por la 0, apenaso 

Flamengo tem chances ma- 

temáticas de tirar o título 
dos mineiros. 

Fluminense conta com talismã para vencer o Coelho 
Invicto no Maracanã, “bebê pé-quente” do tricolor viraliza entre torcedores e estará presente diante do América-MG hoje 

MARCELLO NEVES 
muamcelho eve ço a oem fá 

p= torcida que se preze 
GE dpega a amuletos para 

ajudar o clube do coração — 
afinal, sorte nunca é de- 

mais. No caso do Fluminen- 
se, que € nfrenta o América- 

MG hoje, às 17h, o talismã 

sequer nasceue jáse faz pre- 
sente. laso porque Felipe 

Morais. de apenas cinco 

meses de gestação, se tor- 
noualiado deuma fanática e 
supersticiosa família trico- 

lor na busca por vitórias. 

Felipe, filho de Caroline 
Morais e Pedro Henrique, 
tem fama de pé-quente 

9 4) 
Fluminense América-MG 
M.Felipe Samuel Matheus Cavichi 
Eirber, Nino, David  o!l, Palric, Eduar- 

Brare Mason; do Bavermann, 

Animê, Nonado é Rieado Silva o 

ago Felipe; Jhon Marlon; Lucas Kal, 
Arias (Cazares) E Minhas Aldo 

Paulista (Luiz Ademir. Zárate e 
Henrique) é Fred Felipe Azevedo 

Uohn Rennedy). [Car los Aberto). 

Local: Maracard. Horário: 19% Ártilhro: 
Has Roberto Lopes (50). Transmissão: 

Promietes Rádios Gobo e CEM 

E Es 
Ouça na Rádio 

CB CAN, com Hugo 

e E] — Lago e comer 

ez lâriga de Canos 

Eduardo Ebal, em 92,5 FM 

mesmo antes de nascer. O 

motivo é que, desde que o 

casal soubedagravideze pá- 
de voltar às arquibancadas, 
ainda não viu o Flu ser der- 

rotado. Ou seja, bebé no Ma- 

racanã, vitória tricolor. 
A criança esteve presente 

— na barriga de Carol, claro 

—nas vitórias por 3a 1 sobre 

o Flamengo, por la O diante 
do Sporte 2a 1 sobre o Pal- 

meiras. A boa noticia é que 

os ingressos estão compra- 
das para o trio estar presen- 
te diante América-MG. 

— Quando chegamos no 
estádio, o pessoal fica brin- 
cando com aminha barriga, 
falando que é amuleto. E in- 

Retorno do Botafogo à Série A 
tem a marca da superação de Carli 
Próximo de seu segundo título com o alvinegro, argentino vira 
referência e ganha até pedidos para entrar no mural de ídolos do clube 

VITOR SETA 
ilha ep ogiobo cam 

uandoo Botafogo anunci- 

cuoretormo de JoelCari, 

em março, adesconfiançato- 
mou conta de parte da torci- 
da do alvinegro. Afinal, o za- 
gueiro vinha em meio a uma 
renegociação de divida tra- 
balhista como clube e quan- 

do o elenco parecia bem re- 

forçado no setor defensivo. 
Mas a história estava dese- 
nhada para ter um final feliz: 

o retorno à Série A, confir- 

mado na última segunda-fei- 
ra, teveo capitão comoum de 

seus protagonistas. 

Navitória do acesso por 2 à 
sobre o Operário, o Xerife, 
apelido que ganhou na pri- 

meira passagen, COMetno- 

rou no gramado com o tilho 
Valentin. Às imagens dos 
dois visivelmente emociona- 

dos no Nilton Santos capta- 

ram o sentimento de um jo- 
gador muito ligado à família, 
que desde 2016 adota o Rio 

cada dia mais como sua se- 

gunda casa — carinho ligado 
diretamente ao Botafogo. 

— Momento muito espe- 

cial. Eu e minha família so- 
nhamos com 1550, cu voltei 
para isso, Poder comemorar 

com nossa torcida e com à 

família é um momento ines- 

quecivel — disse o jogador 

nasáída do gramado. 

Para chegar à titularidade 
c à apoteose do acesso, 0 ar- 
gentino de 35 anos superou 

. 

» 9) 
Brasil-RS Botafogo 
Marcela, Dbepo Loureiro, 

Netto, ficara, Dane Borges, 
Camiho a Joe! Carli, Fanva 
Héventom, Carlinhos; Luis 
Disgo, Matias, Oyama, Barreto, 
Patrick, Renati- Warley, Marco 
nho e Rildo; Antônia e Diego 
Ertson. Gonçalves; Rafa 

Navarro 

Local: Bento Fretes, err Pelotas Horário: 

16h drbhitiros Acsson 5d Furtado (TO), 
Transmissdo TY'Clabo Premiere as 

Fibirtas Globo é CRM tramemidtemoa parisda 

ÉBN 
Ouça na Rádio 

CBN, com 

nárração de 

Erisim Miguro é 

comentários de Eraldo Leno em 42 5Fh 

dificuldades fisicas que jão 
acompanhavam desde o fim 
de sua primeira passagem 

pelo clube. Na reta final da 

Série B, u zagueiro esteve 

em campo em nove dos últi- 
mos DNnZe jogas, sendo LEIA 

das ausências pelo terceiro 

cartão amarelo. Com eleem 

campo nesse período, o alvi- 
negro E fre Apenas quatro 

gols, além de registrar uma 
única derrota. Um aprovei- 
tamento de 74%, 

DUPLA DEU CERTO 
Numa das receitas mais clássi- 
cas do futebol brasileiro, a du- 

pla do experiente argentino 
com o jovem Kanu engrenou. 
Em entrevista 20 GLOBO, o 

técmoo Enderson Moreira ex- 

plicou que queria o zagueiro 
como referência. O processo 
de reincarporação contou 

com uma recuperação física, 
que provou-se vital para a se- 
quéncia de jogos. 

— À primeira coisa que 

guntei ao Freeland (Eduar- 
do, diretor de futebol) foi se 
ele estava com alguma limi- 

Caroline, Com 

Felpenabarriga, 

e Perro: gravidez 

imicta na 

Maracanã 

tação para jogar. Não havia. 
Acreditei muito que ele pu- 
desse ser a nossa referência 
dentro de campo. Não adian- 

tava ter um jogador com lide- 
rança dele fora do processo 
— contou Enderson. 

Hoje, às 16h, o Botafogo vi- 

sita o lanterna Brasil-RS no 

Bento de Freitas. Se vencer a 
partidaeo Coritiba, que enca 

ra simultaneamente o CSA. 
tropeçar, o alvinegro garante 
otituloda Série B antecipada: 

mente. O trotéuseriao segun- 

do de Carli no clube, após a 
épica conquista do Campeo- 
nato Cariocade 2018, quando 

marcou nos acréscimos e le- 

vou adisputa para os pênaltis. 
hei ceu ndo ES trangei ro Que 

mais atuou com a camisa do 

Botatogo na história (165 
jogos), Carli ganha adeptos 
para figurar no muro de ido- 

los em frente a General Se- 
veriano. Às artes, tocadas 

por um grupo de torcedo- 
res, têm Seedorf e Loc 

Abreucomo homenageados 
mais recentes. Em campo, 0 
capitão faz poro nde. 

crivelcoma na hora dos rols 

do Fluminense, ele já fica 

agitado, chutando, pulando 
— conta a mãe, jornalista. 
Nas redes sociais e na fami- 

lia, já tem até quem queira 
pagar os ingressos. 
— No primeiro jogo, pos- 

tamos que 0 Felipe era pé- 

quente. Até então, era uma 

coincidência, No segundo, 
falaram para levar ele sem 

pre. Já no terceiro, falaram 

que “se o Felipe vai estar lá é 
vitória” —brinca Caroline. 

HOMENAGEM 

Em celeb ração ao Dia da 
Consciência Ne gra, O elen- 

a] trio olor entrará em colm- 

po homenageando as perso- 
nalidades negras da sua his- 
tória, estampando nomes 

nas camisas. Os lembrados 
vão do ex-jogador Didi a tor- 
cedores ilostres, como Car- 

tola e Chico Guanabara. 

Interino do 
Vasco lamenta 
vaia, mas dá 
razão à torcida 

pós o empate do Vasco 

como Remo por 2a 2, 
em São Januário, marcado 
por umasonora vaia e pro- 

testos, à técnico interino 

Fábio Cortez deu razão à 

torcida cruz-maltina em re- 
clamar do momento do clu- 

be, que vai encarar mais um 
anonasérie B. 
— É uma tristeza sem ta- 

manho. O torcedor está no 

direito dele, não tem pro- 
blema nenhum. Fizemos 
um ano rim, triste. Tenho 

certeza que o Vasco voltará 

ao cr deude ele não me- 
rece sair — disse. 

O último jogo da tempora- 
da será contra o Londrina, 

domingo, forade casa. O Vas- 
coéo nono, com 49 pontos, 



O GLOBO | domingo 21.1 202) 

ESPORTES 
esportegib Sogiobo com br 

MARCELO CAMPEUNATO 

BARRETO BRASILEIRO 

No STJD, uma Flu tem amuleto 
vitória do racismo para jogar hoje 

PÁGINA dá PÁGINA 43 

A COPA DOS MAIS RICOS 
À um ano do início, crise e dólar alto deixam 
Mundial bastante restrito para bras 
BRUMO MARINHO 
Bina or ane es ia in br 

lávio Canedo, 33 anos, é 

advogado e torcedor do 
Flamengo. Em dezembro de 

2019, passou 14 dias no Qa- 
tar para acompanhar O LINE 

no Mundial de Clubes, Sem 

contar com os ingressos pa- 
ra OS jogos, gastou aproxi- 
madamente R$ 6,4mil, afir- 
ma. No cálculo, passagens 

aéreas, diárias em um hostel 

“bem basicão, sem café nem 
nada”, transporteem Doha e 

alimentação simples, cozi- 

nhada por ele mesmo no 
hostel, com a comida que 

comprava no mercado. 
Dois anos depois, a um da 

primeira Copa do Mundo 
no Oriente Médio, o cenário 

é ainda mais dispendioso 

paraotorcedor brasileiroda 
classe média. O dólar, moe- 
da que precifica da passa- 

Jem aérea à barra de choco- 

E dentro do estádio, sal- 
tou de R$ 4,20 para R$ 5,50, 

desde a experiência de Ca- 

pedo até hoje. O Relatório 

de Mercado Focus, divulga- 
dono começo deste mês pe- 

lo Banco Central, estima a 
moeda americana seguindo 
neste patamar em 2022. 

E claro, existe quem passe 

à margem das oscilações no 

câmbio e da crise econômi- 
ca do pais. Em fevereiro, a 

Fifa começou à comerciali- 

zação de pacotes de hospita- 
lidade (ingressos e serviços 
dentro do estádio) para jo- 

gos da Copa do Mundo. E à 

procura por parte de torce- 
dores brasileiros é grande, 

afirma Rildo Amaral, geren- 

teexecutivo da Stella Barros 
Fra nqueado ra, agência o fi- 

cial de venda de pacotes. 

A expectativa da empresa 

é levar dez mil pessoas para 
o Qatar. À compra de paco- 
tes que incluem hospeda- 

gem, translado terrestre e 
facilidades em Doha, e 
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Contagem regressiva. Of ciais verificam o gramado do estádio À -Thumama, em Doha, uma das oito arenas gataris da Copa do Mundo. que começa em 2L de novembro do ano que vem 

mais à pacote de hospitali- 

dade da Fifa, sai, o mais ha- 

rai E 24 Fa ape nas uma par- 

tida da fase de grupos, por 

7 9mil dólares, aproxima- 

damente R$ 43 mil — as 
passagens aéreas não estão 
na conta. O torcedor que 
quiser assistir a sete parti- 

das, seguindo a seleção em 
uma eventual ida à final, 

gastarácercade R$ 327 mil. 

Trata-se de turismo voltado 
para pessoas em nada afeta- 
das pela pandemia ou pela 

crise a reboque. 

— À Copa do Mundo tem 

disso, muitas vezes o torce: 
dor é uma pessoa que não 

sofreu impacto financeiro 
na crise. O problema para 

ele não é de investimento, 

ele tem dinheiro — afirma 

Amaral: —Mas tem pessoas 
que se ca pitaliza m para ir a 

um Mundial, elas vendem 

apartamento, CARDS. 

SETEESTÁDIOS PRONTOS 

Será o primeiro grande 

evento global com público 
depois da explosão da Co- 
vid-19, em 2020. Isso gera 

uma perspectiva de procu- 
ta maior por parte dos fãs 
de futebol, incluindo os 

brasileiros. Mas se engana 

quem vislumbra nesta Co- 
pa a grande experiência 

catártica de vida pós-pan- 

demia. Os costumes do pa- 
is do Oriente Médio pe- 

Fórmula 1 desembarca no 

Oriente Médio sob críticas 
Qatar, criticado por desrespeito aos direitos humanos, estreia hoje na categoria 

TATIANA FURTADO 
Eira tartadodE ogro cr ri ta 

Fórmula 1 desembarcou 
no Oriente Médio para o 

GF de estreia do Qatar hoje, 
às 11h (de Brasília). Daqui a 
15 dias, segue para a Arábia 
Saudita, outra estreante. Po- 

rém, o assunto que ronda o 

fim de semana não é somen- 
te a disputa entre Lewis Ha- 
milton, que larga na frente, e 

Max Verstappen, que come- 

ça logo atrás, ou as novidades 
dos circuitos. À chegada da 

modalidade em dois países 

amplamentecriticados pelas 
violações aos direitos huma- 
nos tem dominado a pauta. 

O longo histórico dos pai- 
ses em relação ao desrespeito 

aos direitos de mulheres, tra- 

balhadores e homossexuais 
levanta o debate se é válido 
aceitar à dinheiro dessas na- 

ções que usam o esporte co- 

mo forma de limpar à própria 
imagem chamado 

sportswashing Qatare Arábia 
saudita assinaram longos 
contratos com a Fl e serão 
agora presenças constantes. 

Sempre ativo nas causas 
sociais, Hamilton, da Mer- 
codes, nãose furtou a cobrar 

mais da organização da Fór- 

mula 1. Suaftorma de protes- 
to foi usar um capacete com 
as cores LGBTOIA+. Em 

— à) 

ambos os países, a homosse- 
xualidade é considerada ile- 
gal. Além da perseguição a 

ativistas é restrições à liber- 
dade de expressão, 
— Estamos cientes que há 

problemas nesses lugares pa- 
ra os quais vamos. Mas éclaro 
que (o Qatar ) parece ser con- 
siderado um dos piores nesta 
parte do mundo. À medida 
que os esportes vão para esses 
lugares, eles têm q dever de 
aumentar a conscientização 

para essas questões. Esses hu- 
gares precisam de escrutínio 

— disse o britânico. 
Hoje é a Fórmula 1 que re- 

cebe as críticas constantes 

de organizações não gover- 

dem moderação, nada pa- 

recido com as extravagán- 

cias protagonizadas pelos 
cerca de 34 mil brasileiros 

que foram à Copa da Rús- 

sia, em 2018. 
Saulo Mendonça, 29 

anos, consultor de planeja- 
mento, foi um dos que vive- 

ram o Mundial passado in- 
tensamente. Ele é membro 

do Movimento Verde Ama- 

relo, torcida que tem acom- 
panhado o esporte brasilei- 
ro em competições pelo 

mundo. Ele disse que irá pa- 

fã O iatar, mas reconhece 

no custo um impeditivo pa- 
ra muitos. Mariana Neme, 

bancária de Brasília, esteve 
na Rússia e ainda não se de- 

a 

cidiu se bancará uma nova 

Copa no curriculo: 

— Eu preciso me planejar 
para conseguir viajar. E real- 

mente está muito caro. por 

causa do câmbio. E o Qatar 

jáé um pais caro, por si só. 
A conhecida restrição ao 

álcool é uma questão: as 

bebidas só poderão ser 
consumidas em determi- 

nados hotéis ou nas fam 

fests, áreas reservadas para 
torcedores confraterniza- 

rem. Em 2019, orubro-ne- 

gro Flávio Canedo lembra 
ter pago R$ 50, no câmbio 
da época, em uma cerveja 

long neck em um desses 

hotéis, ecercade R$ 35 nas 
fan fests. À experiência co- 

mo solteiro também foi 

frustrante: 

— Flerte, pegação, isso 
não existe lã. Zero. 

O que prevalece é à ideia 

de Copa não tão atraente pa- 
rao turista, mas perfeita pa- 
rao grande fã de futebol. A 

um ano do Mundial, sete 

dos oito estádios já estão fi- 
nalizados—o Estádio 974,0 

mais recente, ficou pronto 

ontem. Eles estão separados 
por uma distância máxima 
de 50km. Tamanha proxi- 

midade dará ao torcedor a 

chance de assistir presenci- 
almente a mais de uma par- 

tida por dia. A mobilidade é 

ponto lorte, com metrô co- 

nectando os locais de jopo 

DU CR 

A frente. Hamilton (Mercedes) e Esteban Ocon (Alpine) na pista de Doha: britânico foi um das criticos à provano Qatar 

namentais, como a Anistia 

Internacional, é até parte 
dos fãs. A exato um ano da 

Copa do Mundo, a Fifa sabe 

que, em breve, esse tipo de 
pressão será voltada para 
ela. Para a Anistia, os paises 

usam o glamour desses 

grandes eventos como dis- 
tração para que não haja dis- 

cussão sobre o assunto. 

Às organizações dos pai- 
ses costumam se defender 
com o discurso pronto de 

ue reforçam a necessidade 
e se manter os direitos dos 

trabalhadores nas constru- 

ções de autódromos ou está- 

dio. E acreditam que as mu- 

danças estão acontecendo 
no seu tempo. 
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ENTREVISTA KONDZILLA 

DONO DE UM 
IMPÉRIO ERGUIDO 

' EM TORNO 
DO FUNK, 
EMPRESÁRIO 
PRODUZ O 
ESPECIAL 'MÃES 
DO BRASIL E 
CONTA COMO A 
DELE O AJUDOU A 
CONQUISTAR O 
QUE TEM HOJE 

TALITA DUVANEI 

baita duvanaiogiobs om br 

uando criança, um dos 
passatem] NOS ia VONtos de 

Konrad Dantas, o Kondzilla, 

de funk do Brasil, eraajudar a 
mãe a passar à limpo peário 

de classe. Professora da rede 

municipal do Guarujá, lito- 

ral de São Paulo, dona Aurea 

tinhaa ajudado filho mais ve- 
lho para preencher notas e 

“Mulher preta, de fav ela”, 

formada em Letras e Psiec pre 

gia, dona Aurea teve um 

riama cerebral e morreu 

aos 46 anos. Kond tinha 18 

quando se viu sem amãe, mas 

não sem dinheiro. Ela deixou 
apólices de seguro para eleeo 

irmão, algo que financiou os 

estudos e, indiretamente, O 

império que ele tem hoje. 

E nd val Se reconectar 

com a força de Aurea no dia 

[º de dezembro, quando es- 
trela O esp al “Mães do 

Brasil”, ma lobo. Produ- 

zido pe ondzilla Filmes 
em parceria com a Favela 
Filmes e a Cufa, o documen- 

tário mostra a mobilização 

deseis mulheres paragaran- 
tira sobrevivência de suas 
Famílias e comunidades du 

rante a pandemia. 
Não da para saber o que Au 

rea planejava para o filho, mas 

oque ele tem para mostrar são 

CAE TOS Cu To Us ua a ENCITI JS 

[rálã Trials OtimAstas mam 

sonhar. O ovem que começos 

a carreira com uma produtora 
de videoclipes de funk osten- 
tação hoje tem um canal no 

YouTube com 65 milhões de 

itos. Duas de suas produ- 
ash tidas do 

ira 

Li d 

plosão”, de Kevinho: e “Bum 

bum tam tam, de MC Foti), 

Também é o nome por trás da 

série de sucesso" Sintonia” (na 
Netflix) e do programa “E o 

o" (no Multishow ) 
vos de atuaçã 1 

com uma empr ; 
amento, um portal de conteú 

do para jovens de periferias e 

prepara nm rvidades na área de 

educação remota. Mas o hunk 

ainda é o ramo principal, 

mesmo que tenha passado 

OT uma Mi dano | de Fora As 

Cras E LETAIS | He reTrnetem 

à violência ouexploração se- 

xual ficaram para trás na 
Kondzilla 

=D consumo mudou, à so 

Legado. ciedade se transformou. Te- 

Konrad Dantas, ETNOS CJ TuOS adaptar, ner 

o honda lia soladonum hotelem Buda 

aomarrer peste, na Hungria, por ter con- 

sua mãe. traído Covid-l9 mama viagem 
Aurea, que era de negócios à Europa, o em- 

professora presário (vacinado e sem sin- 

deisbi apólices tomas ) aproveitou para “orga- 

ta para 2022 e MRS que financiaram nizar as 

os estudos dele e dar a entrevista que se lêna 

edommão & página seguinte. 

Seis MEPÚCIOS 

PORNOVOS EMICIDAS 3 

DJAMILAS, NA PAGINA 2 
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CACÁ 
DIEGUES 

VÍRUS E FUZIS 

governo Bolsonaro é uma fonte constan- 

tede más noticias. Se uma vacina contra à 
Covid-19 é um bem para todos, pois evita o 

contágio mesmo dos que não acreditam nele, 

éum contrassenso quese po passaporte 
sanitário paraaprovação deum projetona Lei 

Rouanet. Pobres produtores de cultura do pa- 

is! Além do desgastante conflito com os ho- 

mens dos serviços de cultura, ainda terão que 
enfrentar agora os dispositivos tolos que vão 

impedir que façam o que desejam fazer com 
seus filmes, livros, poemas, canções, peças de 
teatro, novelas e tudo mais. 

Como escreveu Gregório Duvivier, hoje 

não é exagerado dizer que o presidente não 

suporta os brasileiros. Não só ele nos odeia, 
como tenta acabar com a gente de todas as 

formas. É como se passasse o tempo pen- 
sando em coma cortar nossa onda e zerar 
nosso entusiasmo, até que nos tornemos 
um núcleo de pensamento domesticado 

que não lhe dé mais trabalho como tonte de 

ideias novas. E essa campanha liderada pelo 
presidente contra a vacinação é simultânea 

à sua campanha pelo armamento civil. "O 

virus pode estar partindo — os fuzis vão fi- 
car, diz Gregório Duvivier. 
O ódio sem motivo evidente e, claro, típico 

da direita que se espalha pelo mundo, não é 

mais resultado de ideologia evidente e clara. 
Há poucos dias, soubemos de mais uma alegre 

aventura de jovens Talibãs, que mataram três 
músicos sem religião que tocavam no casa- 

mento dem casal de ami- 

gos de escola. Do jeito 

que estão indo es- 

sas ideias pelo 
mundo afora, 
temo pelo que 

pode aconte- 

cer no Brasil 
com o fim da 

pandemia 

além, espero!, 
do fim do gover- 

Do Bolsonaro, ou 

tro criador (às vezes 
inconsciente) de certos 
mitos do mal, 

OÓDIO, TÍPICODA Eurípedes Alcânta- 
DIREITA QUE SE ra, aqui mesma no 
ESPALHA PELO GLOBO, escreveu 
MUNDO, NÃO É que Ce rener o outro, 
MAIS RESULTADO e E np 

DEIDEOLOGIA  npacido, é parte de 
CLARA. HÁ nossa Ep Por 
POUCOS DIAS isso têm tanto valor 
JOVENS TALIBÁS religiões, filosofias e 
MATARAM TRÊS obrigações trazidas 
MÚSICOS SEM pelo convívio em so- 

RELIGIÃO ciedade quando aju- 
dam a superar esse 
pecado original da es- 

pécie, fazendo da colaboração e não da com- 
petição, o grande recurso que nos trouxe até 
acui como uma mesma gente. 
Depois de uma pandemia em que nos 

afastamos compulsoriamente uns dos ou- 
tros, durante tanto tempo, a volta será sem: 
preade uma magna e dolorosa dúvida sobre 

como trataremos e seremos tratados pelos 
seres humanos em volta de nós, mesmo 
aqueles que já foram nossos amigos de fé. Já 

escrevi aqui, nessa mesma coluna, que os 

dois sentimentos humanos que mais desen- 
volvemos, nesse periodo longe da ciranda 

humana que sempre nos cercou e nos tirou 
para dançar durante tempos “normais”, toi 

a solidão e a solidariedade. Foi a primeira 
que nos levou à segunda, como única forma 

decente de sobrevivência. 
Faz parte da tradição utópica da huumanida- 

de pensar que, sempre que umgalo canta o sol 

vai se levantar para que o dia nasça. Porém, o 

mistério do galo não está na ilusão de que ele 

seja capaz de fazer o sol nascer; mas em que 
seu canto amuncia a existência do sol, que ain- 

da está por nascer. À felicidade val estar sem- 

pre no futuro e nós aencontraremos amanha. 
Essa é a ideia básica da vida humana, é isso que 
nos faz ir em frente. O abraço de Bolsonaro ao 
casal von Storch, que veto da Alemanha para 
afagá-o como novo lider de uma nova direita 
internacional nascente e vagabunda, éum sin- 
toma desse futuro sem garantias. 

Gosto de ler colunas de jornal com notícias 
do passado, elas podem nos ajudar a com- 
preender o presente. Na primeira página do 

Correioda Manhã do dia 12 de agosto de 1937, 
podia-se ler que os fascistas haviam desfilado 
em Roma, sobcartazes emque Benito Musso- 

lini, olider do fascismo, declarava: "Só um po- 

vo armado é forte e livre. O mesmo que Bol- 

sonaro disse em Brasilia, quando liberoua im- 
portação de armas no pais. 

No set, 

Rondelianas 

gravações de 

“Sem boni. SÉrre 

DE SUCESSO QUE 

crcugpára a 

Mellix "a 

historia de um 

múalegue de 

laveia contando 

uma hisiória 

para a tavela” 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 
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ES ELOA SLERS Pi PALO 

TENHO QUE LUTA 
PARA REVELAR NOVOS 
KONDZILLAS E EMICIDAS 
O que você pode nos adiantar 
sobre o“MBes do Brasil"? 

É (um especial) sobre o 
protagonismo de mulhe- 

res guerreiras, que estão 

recebendo ajuda, ou orga- 
nizando como ajudar. 
Não vai ser um programa 

sobre assistencialismo, 

de ficar descarregando 

caminhão e entregando 
cestas. Vamos mostrar a 

história de mães das fave- 
las do Brasil. 

E quem fola sua mãe? 

Uma mulher preta, de fa- 

vela, que morreu com 46 
anos, Era professora da pre- 

Leitura do Guarujá e sempre 

SE ES forçou nuuito pa Eà ThE 

dar estudo, Às vezes, ela 

conseguia trabalhar numa 

escola particular, então eu e 

meu irmão ganhávamos 
bolsas. Ela fez duas faculda- 

des, uma de Letras e outra 

de Psicopedagogia. A edu- 
cação sempre foi presente 
naminha família. 

Eoseu pai? 

Ele era marinheiro na 

época. Dentre os meus 

dImnigos, EU Bra O Uni COM 

os pais divorciados. Foi 

muito ruim lidar com isso. 

Fui criado pela minha mãe 

E passava as férias na cása 

dele. Por alguns periodos 

da minha adolescência, 

não tivemos tanto contato. 

Mas, com a partida da mi- 
nha mãe, ficamos super- 

proximos. já tive à oportu- 

nidade de levá-lo para dar 
uma voltinha pelo mundo. 

Tudo que quis dar para mi- 

nha mãe e não consegui, 
me esforço para dar a ele. 

'MOLEQUE DA 
PERIFERIA QUE 
TEVE ALGUNS 
PRIVILÉGIOS; 
EMPRESÁRIO 
LEMBRA OS 
'NÃOS' QUE 
RECEBEU E 
EXALTA A FORÇA 
DOS JOVENS DAS 
CLASSES CED 

a 
E 

Nesses dez anos de empresa 
Kondrzilla e de funk, você 

mudou muito sua abordagem 
namúsica... 
Não fui eu que mudei. O 

consumo mudou, asocieda- 

de se transformou. Temos 
que nos adaptar, né? Não 
tem sentido fazer um estilo 

de música que val agredir 

um grupo. 

Acha, então, que temos um 

funk menos hostila mulheres 
e população LGBTQIAP+? 

Menos hostil, sem dúvida. 

Mas não podemos querer ta- 

par O FA pe a peneira e 
achar que esses problemas 
estão resolvidos. Nós damos 

nossa contribuição para que 
(machismo e homofobia) se- 
jam eliminados, tanto da so- 
ciedade, como da indústria. 

Temos iniciativas bem prag- 
máticas, não é discurso para 
entrevista, Há ao projeto 

“Hervolution" (que dá visibili- 

dade para mulheres em diver- 
sas dreas do ramo musical), 

idealizado pela minha espo- 
sa, Alana Leguth (sócia-fun- 
dadora da Kondzilla). Esta- 
mosnepociandocomartistas 
mulheres trans e em breve 

varnDos anual às nOInes. 

Está satisfeito com oespaço 

que o tunke os artistas 
oriundos dele, sobretudo os 
negros, recebem em 

premiações e emações de 

gravadoras e plataformas de 

streamings? 
(No caso de prêmios) uma 

coisa é a academia, outra éa 
audiência. E para o público 
ou a academia escolher 
quem ganha? Mas queria 
tendes essa agenda antir- 
racismo. Temos que valori- 

zar os talentos, que geral- 

mente são negros, e que 
constroem uma cultura, Es- 
tava assistindo à série “ Ex- 

plicando” (Netflix), e ela 
mostra que quem inventou 

o moomwalk foi um bailarino 

negro. Depois que o Micha- 
el Jackson colocou num 
show, quando ele já era 

branco, o negócio bombou. 

Muitas dancinhas do Tik- 
Tok são de artistas negros, 

mas só viralizam com pesso- 

as brancas. Temos que en- 
tender quem cria movimen- 
tos e valorizar mais isso. 

Sua primeira grande incursão 
na TV, “Sintonia” (ele é o 
criador e showrunner da série 

da Netflix), tem sido um 

enorme sucesso, À que atribui 
isso? 

Poderia responder de vári- 

as formas, mas resgatoa ideia 
original de “Sintonia”: a his- 

tória de um moleque de fave- 

la contando uma história pa- 

ra a favela. É isso, Caiu nas 
graças da crítica, da impren- 

sa. Mas com a audiência, 

com todo respeito, nós já sa- 
biamos o que ia acontecer, 

Nunca tinha feito nada de 

ticção e jáeraomaior no You- 

Tube. Não foi “ah, vamos dar 
chance para o menino negro, 

da tavela”. Agradeço muito à 
oportunidade, mas não acre- 

dito que apenas atendemos 
as expectativas da platafor- 

ma, nús superamos. 

Um dos trunfos da série é o 
elenco. O Christian Malheiros 

é um ator excepcional. 
Isso foi algo questionado 

na época: o elenco não tinha 

tanta experiência. Mas lo- 

mos na raça. (Aliás) Muita 
gente não topou participar 

de projetos. No começo, hou- 

Novidade. 

Rondzilia entre 

Fanighe Lucas 

Penteado, que 

apresentam o 

programa “fo 

Fio", no 

Its: 

bastidares 

da cultura 

periférica e do 

fumk paul sta 

ve quem não pç traha- 
lhar com o moleque do funk. 

Você conhece muito os jovens 

das classes C e D. Como eles 
seveem no Brasil de hoje? 
Com as ocupações nas es- 

colas (em 2015 e 2016), a ju- 
ventude novamente enxer- 
gou o tamanho da força que 

tinha e começou a acompa- 
nhar mais 05 movimentos 
políticos, reivindicar e lutar 

por direitos. Estáentenden- 

do a força que tem, não ape- 
nas para reclamar na inter- 
net. A galera arregaça as 
mangas. Se precisar, para 
tudo e vai para cima, Tem 
muita iniciativa no debate, 

seja político, seja racial, de 
homofobia. 

O que espera do Brasil para o 

ano que veme para 2023? 
Caminhamos para um 

lugar de dois extremos 

bem potentes. Espero que 

ndo percamos à esperança 

de construir um pais me- 

lhor e que tudo seja feito 
de uma maneira respeito- 
sa. Mas estou confiante, 
Sou totalmente apartidá- 

tio, mas tenho minhas 

ideologias. Sei de onde eu 
vimeo que defender. 

E quais são as suas 
ideologias? 

Sou um moleque que veio 
de uma periferia, tive aopor- 

tunidade de estudar, tive al- 
guns privilégios. Tenho que 

lutar para que revelemos no- 

vos Kondzillas, novos Emici- 

das, novas Celsos Athaydes, 
ROvas Djamilas. Esse é o meu 

papel: trazer mais atores co- 
mo esses. Tem muito talento 
de onde eu vim, 

(Talita Duvanel) 
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Rar ambientadas na 
Guerra Fria costumam 

ter poucas cenas de derra 

mamento de sangue e mui- 

ta tensão. 

seus truques e gadgets sen- 

sacionais que puxam essas 

tramas. ássim foi com 

“The americans”, que já 

pode (pode sim) ser consi 

São os espiões € 

derada um clássico. Com 

“Glória”, primeira produ 

início dos anos 197 

NALARA ANDERALE 
taliiva arde se dd gaba dif or 

E] 

nes Brichta repetem o pa- 
rentesco na ficção a partir de 
amanhã, quando estreia na 
Globo “Quanto mais vida, 
melhor”, novela das sete « 

Pp: e filha, Vladimir e Ap- 

—E omeu primeiro traba- 
lho pra valer — diz Agnes, de 
2 anos. 

do portuguesa 

lan çada pela Netflix, éum pouc 

te. E queope rtodo retratadona trama —ú 

O — coincide com as 

INTERIOR 
PORTUGUES | 
NA ROTA 
DA GUERRA 
FRIA 
SÉRIE NOVA, 
GLÓRIA 
RETRATA 
AVENTURA DE 
ESPIONAGEM 
FICTÍCIA, MAS 
COM FUNDO DE 
VERDADE 
HISTÓRICA 

protagonista, Jode 

lutou, ficou traumatizado e 

foi recrutado pela KGB. 
Nunes), 

guerras coloniais. Angola está con- 
vulsionada, assim como Moçambi- 

que e a Guiné. Pc rtugal envia suas 

tropas para tentar conter os movi- 

mento 

rede 

E de independência. Esse en- 

dirigido por Tis 

clui flash-backs na Africa. 

Guedes) in- 

onde o 

Vidal (Miguel 

João Vidal é engenheiro. Ele chega à 

iteren- 

aldeia de Glória do R 

na RARET, como se chamava uma célula 

americana que transmitia propaganda oci- 
dental via ondas de rádio para os países do 

ateio para trabalhai 

EmLGaÇÃo me Tr 

Bloco do Leste. À Polônia, a Tchecoslová- 
quia, a Bulgária, a Roménia e a Hungria es- 

tavam na rota dessas En SAE ns. Em me 

normedida, osamericanos também recebi- 

am um contrafluxo de informação secreta 

daCortinade Ferro. À trama é fictícia, masa 

Rádio Retransmissão (RARET) realmente 

funcionou na Glória do Ribatejo coma pro- 
teção relativa dos salazaristas. 

João se habilita ao trabalho técnico, 

mas a realidade oculta é outra. Ele foi 

muito bem treinado por Moscou, O per- 
son E em é interessante por suas m úhti - 

plas É acetas. Seu pai, Henrique ( Marcel 

lo U geghe IR ocupa um alto posto no go- 

VLADIMIR BRICHTA E FILHA 
ENTRAM EMCA 

NA NOVELA DAS 
SETE QUE VAI AO 
AR À PARTIR DE 
AMANHÃ, ATOR 
VIVE PAI DA 
PERSONAGEM DE 
AGNES BRICHTA, 
EM SUA ESTREIA 
COMO ATRIZ 

Quando estava com essa ida- 

de, em 2001, e iniciava sua car- 

peirana Globo, na novela" Por- 

to dos Milagres”, Vladimir tra 
vou uma batalha judicial com 
Maria Eugênia Ribeiro, avó 
materma de AgTies 5, pe la guar- 

dadafilha Ocasoficou conhe- 

cido nacionalmente. A mãe da 
menina, a cantora Gena Karla 

Ribeiro, morreu em 1999, vit 

ma de porfiria. 
— Conheço minha mãe poi 

fo tos E histy VE IE 1 CJLHO me Come 

PO JUNTOS 
tam. Lembranças, não tenho, 

eu tinha só 2 anos quando ela 
se foi, Meu tio diz que ela não 

era muitoalta, mas EJUe no 1al- 

co ficavacnorme! Essa éa ima- 

gem mais linda do mundo pra 
mim — conta aatriz, — Euera 

muito criança, entendia pou- 

Co 0 que estava acontecendo. 
Mas tanto meu pai quanto mi- 

nha avó fize aum tude pra ficar que 

OUT gi. Essa disputa BOA LUtri d- 

nal de amor por mim 

Ela explica que adotou o 

hábito de visitar a avó duas 

vezes por ano, nas férias. 
— À gente está sempre em 

contato, temos uma relação 

útima. Ela está animadissi- 

ma para assistir à novela 
No pai, Agnes sempre viu 

uma referência. Adriana Es- EA 

teves, de 51 anos 
com Vladimir desde 2006,e 

Agnes chama de mãe 

desde a infância, também 

contribuiu para a paixão da masestou longe de ser um cra- 
enteada pela dramaturgia. 
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verão Salazar. Depois que o ditador mor- 

re, passa a ministro de Marcelo Caetano. 
João é bem educado e transita bem entre 

osamericanos. Finalmente, conta com as 
doses necessárias de idealismo e frieza 
para atuar Como agente TETO. 

“Glória” tem tensão, ação e romance. O 
fraco de seu herói são asmulheres e ele se 

envolve com Carolina (Carolina Amaral), 

funcionária da lanchonete. A história se 
abre em subtramas de fá! emplo 

é a do médico) Miguel ( o átimo ator brast- 

leiro Augusto Madeira |; outra, à do casa- 

mento infeliz de Sofia (Maria loão Pinho), 
que sofre violência em casa, 

A reconstituição de época é minuciosa, 

mas, eventualmente, cai na ingenuidade. 
Os exageros do esforço forma! emba- 

çama naturalidade, criando um” E au”. 

Um exemplo: 05 Carros antigos do tão 

numerosos nas cenas que à sult ado é 
eventualmente artificial, deencer 

das elas lindase... com cara de locações. 
Mas nada disso atra palha seriamente à 

série, e Portugal faz uma estreia muito fe 

Liz na Netflix. São dez episódios. UÚ pri- 

meiro terço parece confuso e morno 
Mas, domeio paraofinal, avoltagem sobe 

muitoatéchegar a 

preendente. Merece toda a sua atenção. 
umencerramento sur 

— (O talento e a dedicação 

deles me inspira 
Vladimir vê mais seme- 

lanças entre ele e afilha: 

— Ao mesmo tempo que so- 
mos COMUDICAtivos, nao Sal- 

mos por aí falando sobre inti 

midades. Samos 

— pontua o ator. 
NI: 1 novela, A je estreaa cm 

reservados 

os 16] capitulos à gras ados 

ele é Neném, extogador de hu 

tebal que entrou em dex unia 

por causa da vida desregrada, 
APS interpreta Tina, CL 

Cquio l sepuiir d Carreira de pi. 

Em cena, quando necessá- 

rio, entram em-campo dublês. 
— Não sou tum pé nade pai, 

casada 

que —brinca Vladimir 

JÁ DISPONÍVEL 

EM TELA 
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CLARICE LIS 

RUAS DE SOUSA GABRIEL 

emp abeca Rib gata Em De 
Dig Pánhoo 

Em 1971, 0 carmanista Hen- 
Rs fil estreou, no jornal O 

Pasquim, as tirinhas do Ca- 

bóco Mamadá, espéciede co- 
veiro que enterrava, no “Ce- 

mitério dos Moartos-Vivos”, 

figuras públicas que simpati- 
zavam coma ditadura militar 
ou, em sua opinião, se omitt- 

am diante das atrocidades do 

regime, caso, na visão dele, 
de Elis Regina, Pelp o Gilber- 

to Freyre. Em 1972, 0 quadri 

nista sepultou Clarice Lis- 
pector, ou melhor, "Clarisse 
Lispector”, conforme se lia 

na lápide. Henfil afirmou 

que enterrara Clarice “por- 
que eia se coloca dentro de 

Lima redoma do Pequeno 

Principe, para ficar num 

mundo de fores e passari- 
nhos, enquanto Cristo está 
sendo pregado na cruz”, € 

chamou-a de “alienada”. 

Documentos descobertos 

por Teresa Montero, autora 

da recém-lançada biografia 

“A procura da própria coisa, 
revelam que a ditadura não 

considerava Clarice alienada 

A escritora foi fichada pela 
polícia política. Em junho de 
1973, 0 Serviço Nacional de 

Infe mações (SNI) produziu 

um pequeno dossié sobre ela 
composto por dois telegra- 

mas, cópias de documentos 

como as certidões de casa- 

mento e de desquite de Clari- 

ce, além de cinco telexes 
Os telegramas solicitavam 

us “antecedentes” e “outros 

dados" da autora. JÃos telexes 

relatam, por exemplo, a par- 
ticipação de Clarice em atos 
públicos, como a Passeata 

dos Cem Mil, a maior mani- 

festação popular realizada 

contra a ditadura, em 26 de 

junho de 1968, no Rio. Após 
o ati à dl ESC Titi ra teria Se reu 

nido com religiosos, sindica- 

listas e artistas no Colégio 
Santo Inácio e discursado so- 

bre “a necessidade de união 

clas classes contra a ditatura” 

O SNI também lembrou que 
em janeiro daquele ano, ela 
dissera, ao jornal Ultima Ho 
ra, que os estudantes têm to- 

da razão em lutar pol PURI! 

mundo menos podre do que 

este que vivemos atualmen- 
te”. E que, em junho de 1962, 
ela assinara um manifesto de 

intelectuais em apóio à px má 

tica externa de San Tiapo 
Dantas, chanceler do gover- 

no João Goulart, derrubado 

pelos militares. Clarice, cujo 

marido, Maury Gurgel Va- 

lente, era diplomata, fora 

armiga de Dantas. 

Teresa Montero, a biógrafa, 
cliz que não sabe o que moti- 

vou a ditadura a fichar Clari- 

DOCUMENTOS 
MOSTRAM QUE 
ESCRITORA, 
CHAMADA DE 
ALIENADA EM 
TIRINHA DE 
HENFIL NOS ANOS 
1970, FOI FICHADA 
PELO GOVERNO 
DUTRA E PELA 
DITADURA 
MILITAR 

ce. Ela costumava se manifes- 

tar pt diticamente em sua co 

lunano Jornal do Brasil, às ve- 

zes de maneira obliqua. Em 
janeiro de 1973, sem citar a 

oposição à ditadura, escre- 

veu: “eu marcho com eles, eu 
INE engajer”. Montero afirma 

que Henfil foi injusto ao acu 

sar Clarice de “alienada”, mas 

contemporiza: lembra que o 
irmão do cartunista, o socio 
logo Herbert José de Sousa 

(1935-199,0 Betinho — o 

“irmão do Henfil" cuja volta 

se espera na canção “O bélia 

doe a equilibrista”, de João 

Bosco e Aldir Blanc — fora 

forçado ac exílio. Para Henfil 
quem não denunciava a dita 

dura com todas as letras, ape- 
Sl da Densura, Eraom LE ] 

— Clarice era uma cidadã 

consciente, preo ct pada 

com a justiça social desde 
CI Lamiça quando conheceu 

os mocambos (eram, nú ca 
so, moradias erguidas sobre 

palafiras em dredsa lagadas ) 

— diz Montero. —Ela 

propõe uma reflexão sobre a 
vida. Se isso não é político, 

não Gero que & 

Montero descobriu ainda 

que a polícia política do go- 
verno Dutra também fichou 
Clarice, em 1950, O docu- 

mentoafirma queelaeraca- 

sada, tinha “nacionalidade 
russa”, é lista alguns de seus 

livros. À escritora nascera 

na Ucrânia, durante os cor 

Íitos que se seguiram à Re- 

volução Russa, Montero 
desconfia que U larice aca- 

hou fichada por ser soviéti 

ca e judia. O governo Dutra 
vigiou de perto os judeus co- 
munistas. Além disso, Clari- 

ce era amiga de notórios co 

munistas, Bluma 
Wainer, mulher do funda 
dor do jornal Ultima Hora, 
Samuel Wainer 

Montero já havia publicado 

Como 

uma biografia de Clarice em 

1999, “Eu sou uma pergunta”, 
esgotada desde 2010. No es- 

forço de atualizá-la e relançã 

ja no centenário deClarice, no 

ano passado, encontrou tanto 

material inédito em a ECUTVOS 

públicos (os quais defende 

veementemente) que acabou 

escrevendo uma nova biogra- 

fia. Entre os achados estão, 

além do dossiê preparado pelo 
SNI, uma entrevista desco- 

nhecida dé Clarice à TVE, em 
1976, e uma fotr wrafia inédita 

ca escritora na Passeata dos 
Cem Mil, em que ela aparece 
sentada no chão, ao lado do 

dramaturgo Dias Gomes. Já 

eram conhecidas outras duas 
fotos de Clarice no ato, em que 

ela Aparece do lado de artistas 

como Tônia Carrero, Paulo 
Autran e Odete Lara. 
Em 1985, Henfildisse que 

se arrependia de ter “enter- 
rado duas pessoas: Elis Re- 
gina € Clarice. À escritora 

comentou o ocorrido ape- 

nas umaver, em entrevista 

ao Jornal das Letras. Disse 

Cu ficou"aborrecida”, “mas 

depo is passou”. E que, se en- 

contrasse Henfil, já sabia o 
que diria a ele: "Olha, quan- 

dovocêescreversobremim, 
Clarice não é com dois es- 
ses, écomc,vinr. 

— Em vez de reclamar “co- 

mo você teve coragem de fa- 

er isso comigo?” ela fai mais 

contundente: disse “meu no- 

me não é com dois esses c0- 
mo quem diz “você não me 

conhece” —afirmaabiógrafa. 

E mm 

EC 
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A escritora nó 
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UMA OBSERVADORA 
CRÍTICA E GENEROSA 
DA SOCIEDADE 
ESTUDIOSOS DEFENDEM QUE AUTORA 
NÃO ESTAVA DESLIGADA DA REALIDADE DO 
PAÍS E RESPONDIA DE FORMA ESTRATÉGICA 
ÀS COBRANÇAS POR ENGAJAMENTO 

a crônica “Literatura e 

N justiça”, Clarice Lispec- 
, saber se 

aproximar de um modo "li- 

tor confessa não 

terário” da“coisa social”. Ex- 

plica que seu desejo por jus- 
tiças ra “tão óbvio e tão bãsi- 

Di que E ão CONSE guia “e 

surpreender com ele. 

tem me Surp reend et, E O 

consigo escrever” afirmou. 

O sentimento de justiça 

nunca foi procura em mim, 
nunca chegou a ser desco 

berta, co que me espanta É 

que ele não seja igualmente 
úbvio em todos”. 
Num dos textos do livro 

“Um século de Clarice” — 

uma das obras sobre a escri- 
torta d FeTEIMmM lançadas nos 

próximos dias —, o ensaísta 
José Miguel Wisnik escreve 

que, em Literatura e justi- 

“aescritoradavauma res- 
estratégica eS 

“ às cobranças por engaja 

mento. No entanto, Segui 

do Wisnik, “engana-se, pois, 
quem pensar Clarice como 

uma escritora desligada da 

GINCE- 

inquietude e do fervor soci- 

al”. Naobrade Clarice, o"“so- 

cial” aparece até em contos 
como"Amor, no qual LUNA 

mulher de classe média tem 

uma epitania após ver um 

| scar chiclete e 

sento náusea ao se lembrar 

de que há gente com tome. 

Para húlio Diniz, professor 

am b " F “g v INTEGRA 

e À cego, 

da PUC-Rio e organiz ador 

do livro “Quanto ao luturo, 

Clarice , é absurdo chamar 

de alienada uma escritora 

que criou personagens co- 
mo Macabéa, a mipgrante 
nordestina de “A hora da es- 

trela”, e Janair, a empregada 

doméstica negra que habi- 
tava o quartin hoondean 

rado! ade: A p: AIx ai 150 gundo 

G.H” enfrenta à barata. 

— Clarice é uma intérpre- 
te do Brasil, não no sentido 

da tradição do pensamento 

social em nosso país. mas 

como uma observadora cri- 

COM Dó 

ANTES 
iso º 3 
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SUBVERSIVA 

tica, às vezes muito dura, e 
LO mesmo tempo gene rosa 

dos impasses, dilemas e 

conflitos da sociedade bra- 
sileira — afirma Diniz. 

Danielle Ramos, proles- 

sora da UFR)], recorda um 
dos textos mais políticos de 

Clarice, a crônica "Mineiri 

nho”, de 1962, na qual ela 

expõe sua indignação dian- 
te darmarie da bandido Mi- 

neirinho com 13 tiros pela 

polícia. Segundo Ramos, 

Clarice denuncia : 

vência da populaç 

tamente pacífica com poli- 

ticas de exterminio”. 

Jão é de estranhar 

que, nas eleições de 2018, a 

“coni- 

SL ENO 

extrema-direita tenha re- 
cuperado esse texto dizen- 
do que Clarice defendia 

bandido — diz Ramos, que 

é autora de um ensaio so- 

bre a marginalidade na 

obra da ritora incluido 

polivro"“Clarice Lispector. 

uma vida na literatura” 

Foto inédita 

Learice 

Lispector, de 

tençonacabeça, 

no canto nferior 

direto durante 

à Passeata dos 

Cem Mino Rio 
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VISITO =TRNV/=IO 
RA DAR ASAS 

WIVINCIINTACATO 
“ 

MARIANA TEIXEIRA 
mianens sevesDiniogiaha cam br 

ão é a primeira vez que 
Karen Acioly se aventu- 

ta amoantar uma ópe Ta P Arad 

crianças. Já fez isso em 

2003,com Bapunçãaa!!! — 

OÚpera baby” e, seis anos de- 
pois, com “Fedegunda”, Ho- 

je;a diretora, dramaturpa e 
pesquisadora estreia mais 
uma, “Bem no meio”, com 

sessão gratuita no Oi Futu- 

ro. Porém, como ecradesces- 

peraremsetratandodacria- 
dara, não será uma monta- 
gem convencional, mas 

uma ópera-instalação. que 
oletece uma experiência 

imersiva ao público, 

Idealizado por Karen e 

com composição do francês 
Camille Rocailleux (seu 

parceiro também em “Fede 

KAREN ACIOLY 
MONTA ÓPERA- 
INSTALAÇÃO 
PARA CRIANÇAS 
SOBRE UMA 
MENINA QUE, SEM 
CONSEGUIR SER 
OUVIDA PELOS 
PAIS EM 
PROCESSO DE 
SEPARAÇÃO, 
ENTRA NAS 
HISTÓRIAS QUE LÊ 

gunda ), o espetáculo será 
apresentado em dois forma: 

tos, presencial e “expandi- 

do”. No primeiro, o público 

assiste ao vivo à performan- 
ce doelenco —formado pos 

Luisa Vianna (Bem), Carol 

Botelho (Gaia) e Guilherme 
Borges ( Ponto) —, que inte- 

rage com projeções filma- 

das dos atores Sabrina Kor- 

gut (mãe), Ciro Acioli (pai) 
e das cria nças do Coro In- 

fantilda UFRJ]. No talmode- 

lo expandido, o espetáculo 
será exibido numa instala- 
ção cenográfica. Algo como 

um “cinemópera : cinema 

+ ópera + instalação. 
— Não é um cinema por 

que a gravação não é proje- 
tada em uma tela, estamos 

em uma cenografia, em um 
espaço poética. Quando ex 

HorÓscoro Cláudia Lisboa 

Migerte Ugo todoi ovigóo da er rim funda 

Túdios temos sonhos a serem teslizados, o ndo podermos esperma que ghes 

(a ÁRIES (2143 a DOM) iscas Fogo Mad didade impune Ligpos dimpiesariao Lin 

simplesmente scomeção só porque assim desejamis É necessário Linet eslorço & 

traba lho à intenção. É tempo de batadhar pelo quê ques 

TOURO (ELA a BS) leer nba fora hd alidiadeo Fies Slgpra Gibi please E ncorpião. 

fagacão diva Sabin à pre Sire So roms 

Acertar à que não poder ser masisdo, ded camila-se do que de lató tem 
solução d a direção mais segura remoa só subtáso. É bemipo de vsar O seu poder da 
discermmento para avaliar às sfiições quê s. rgem 

Eq 
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Bege scira Sobre digo Chem com corionicade 

O que estava dificil de ser compreendido pela razão começa apura a ficar 
mas claro graças água besca por certas comperensões E tampo de ceara mesimtade 

a se favor, encontrando respostas pará ds Suas perguntas 

CÂNCER (2/6 a 22IT) Clasrairiá: hgua Redaliado iripiseo Ciro cemplama ia 

q Tapredoreo Bepério Los Sabimoa migo Crotega coer cémio 

AS mais Deias mudanças começam quando você se desprende caquito que 

p-4 
SOL Tdi d digo Losi cos afriiiido 

A dcd cipa iado De irradiar é e positividade É uma gue idade nãá só 

dm RLL 

damusica, Do 

cenánrode"Bem 

no Tea 

pandimos, há uma dilata- 
ção dos sentimentos — 
acredita a diretora, — Te- 
mos que descobrir como a 
música, q espaço, a movi- 
Ni entação + d OS Alores PrOVO- 

cam o imaginário das crian- 

ças, que é muito mais livre 
do que o nosso. 

VIAGEM AOS LIVROS 

“Bem nomeio éa história 

de Bem, uma menina que 
descobre ter o dom de en- 

trar e sair dos livros. Como 
LTL fosso POLO, ela ainda 

nasceu com um buraqui- 

nho nascostas, de onde sur- 

ge uma asa que a faz voai 
Em meio às descobertas, 

Bem tenta conversar com 
seus pais, em processo de 

separação, mas eles não a 
escutam, 

LEÃO ER a 228) bramestalbapa Mbadalidado: Fios Gigoicamplen antas dcoirio Bapisbe 

admite) como também smipaador. É tempo de tazer bom vsa dos seus dama, 

duminendo 05 caminhos daquees que estão do seu rado: 

VIRGEM [2/8 a 225) iesresto: fr Mecialdiade Voir Sagoa Docspitmertar Paises 

Engemio Spcóário Soa q go hu om ngharaladace 

Aproveibe o dia para parceber Se você vam se decditândo dO que, Cimo 

retorno, he desperta prazerosas sensações É tampo de se sentir merocador daquilo 

qua tra? satistação e sendadero contentamento 

LIBRA (23/3232/10) Demerto: de Mpedadidado: irpuldioo Sagromemploeretar rir 
Se gustao verao Goma 6 mdgrroa: Oofigêe corr err peça ria 

Sempre que passemos por stuações que tesigen nogces hab idades do 

mas da nos en FopueDormmos Cevirios em bosca da nossa caprodaM Ce tupra- 

ão E tempo de se mestra mara dorta do que os desgiios 

ESCORPIÃO (21/40 a 25 ED) dieemirta: Ages id ando Vias Sage dem pláêria Enorá. 

En genta Medida Gebit o digra té co rise 

Fira reparanmas algum equivoco, devbmos promero nos estorçar para 
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Espaço poético. Lunsa Vianna (Bem) e Carol Botelho (E aa) em cena 

Criadora do Festival Inter- 

nacional Intercâmbio de 

Linguagens (FIL). Karen 

contaque o en redo princi- 

pal de “Bem no meio” — se- 

paração dos pais da protago- 

nista e falta de atenção — 
surgiu a partir de entrevis- 

tas que realizou com crian- 

ças de 4 à 12 anos durante 
edições doevento, 

— Percebi na fala das cri- 
anças que os adultos não 

dão muita atenção para O 
que elas sentem, como se 

fossem sentimentos ba- 

nais, mas é muito profundo 

o que aquela criança está 
sentindo, Então quando a 

gente faz uma ópera, em 

quea música te invade, isso 
cria uma ressonância e a 
criança embarca. 

CENÁRIO ACONCHEGANTE 

Para criar essa sensação de 
aconchego e intimidade, a 

diretora criou o que chama 

de “espaço poético”, queca 

soma da cenografia com a 

luz, à movimentação e a 
música. O cenário tem três 

pontos principais:oninho, 

a concha e o ponto, peças 
redondas que têm o objeti- 
vo de transmitir segurança 
e abrigam os momentos de 

felicidade e descoberta na 

história 
Parceiro de longa data da 

diretora, O compositor, pi- 

anista e percussionista Ca- 

mille Rocailleux comemo- 

raa oportunidade de criar 

propostas contemporáne- 

as para um formato teori- 
camente de dificil acesso 

para crianças, 

— Não se trata de simplifi- 

Car ou tornar às COLSas mais 

acessíveis, acho importante 
que as crianças venham ao 
teatro descobrir coisas dibe- 

rentes do que estão acostu- 
madas — defende 

Rocailleux explica que, 

para compor uma ópera in 

tantil, a abordagem musi- 
calnão é diferente de quan- 

do se cria para o público 

adulto. O que é preciso ter 

em mente são os rumos e 
objetivos da história 

— No começo, eu e a Ka- 

ren conversamos muito 
sobre a pro post ad PO cami- 

nho emocional dos perso- 

nagens. Isso permitiu que 

eu me projetasse no ima- 
ginário dela. Depois 

quando ela disponibili- 

zouo libreto, foia minha 

vez de compor e fomos 
ajustando da melhor ma- 

neira. Nesse espetáculo, 

tivemos um cuidado espe- 
cial porque criamos inter- 

venções de vídeos em al 

gumas cenas —explica. 
A diretora conta que a 

história da menina Bem 

começou como um conto, 
tornou-se um libreto de 

úpera e vai virar um livro 
infantil, trabalhando vári- 

as linguagens. 

— Para mim, o melhor 
amigo que podemos teréo 

livro. À Ópera tem essa pe- 
gada, eu gosto de estimu- 
lar esse amor pela leitura, 

pela literatura infantil— 

destaca ela, acrescentan- 

da que a ideia é que as duas 
versões do espetáculo, 

presencial e expandido, 

rodem pelo Brasil. 

O 
Onde: O Futuro. Rus Dois de 

Dezembro 63, Flamengo Te 

3131-3060. Quando: Apresentações 

presenciais hoje, 25 Lh30, edia 2? 

(sabado) às 16h. Formato expandido: 

apartir do dia 28 (domingo). todos 

os finais de semana até 19 de 

dezembro, às loh,a5 lhe as 1h 

Quanto: Grátis Classificação: 
Indicado para maiores de 5 amts 
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ad a apos Dad meo hos, made campnte pormidém entendimentos grandi- 

os, E (ra S5o É preciso qua a mec esina devidamenta orpan zada É tumpo da 

penta com calma eisireando bem 05-e/us argumentos 

pn | PEIXES (2042 a 20/00) Dane: Água Maddiidado: isotivel ja cosrplimentar: inpi= 

Eagu-be Fesroro Esbia à dijre irtiá cas dantrs 

| Quando se trata de reldconamerto remar os acombbcimemos só dlrasa a 

aspede o desenvolvimento da sua história É tempo de usar sua enorrme vemsili! dude 

pará perbeber o gue prócisa ser de sado pura tra, 

Chmprecndormos as cazões que permitiam determinada faia. É tempo de avaliar 

3228 escolhas se permitindo evolui cotr O que frssou 

Ehanbe de tDmar aliludes que permitem 04 bons gégados É lêmpo de Seguir aan 

com sabedoria, imdstindo nas teconcilações. 
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vouTuBE A MENMES A PAR TI DE SEGUNDA-FEIRA 

VOZES NEGRAS NO CENTRO 
DA PRODUÇÃO DIGITAL 

Seis minidocumentários protagonizados por criadores 

negros apoiados em 2021 pelo Fundo Vozes Negras do 

YouTube contamo processo criativo desses produtores 

de conteúdo, apresentando suas raízes, desafios e 

inspirações. Entre eies estão Ramana Borba, Jacy 

Carvalho e Papo de Preta. 

HBO dg DE QUUNTA-FEIRA 

A VIDA CONTURBADA DA 
ELITE DE MANHATTAN 

P 

Oto anos após = trama original, a história acompanha 

uma nova geração da elite nova-iorquina e foca na relação 

conturbada das irmãs Jullen Calioaay (Jordan Acexander] 

e Zoya Lott (Whitney Peak) Na segunda parte da prmeia 

temporada, as tensões não param de aumentar alina',as 

duas estho apaixonadas pelo mesmo garoto. 

DISMET +, À PARTIR DE QUARTA-FERA 

BARTON CHEGA PARA 
CELEBRAR O NATAL 
À nova série do MOU (Universo Cinematográfico da Marvel) 

ambientada na cidade de Nova York pós-blip chega ao Disney +. Após 
ter sua família exterminada junto com metade de todos os seres vivos do 
Universo, escolhidos aleatoriamente, por Thanos e conseguir trazé-los de 

voltaao final de * Vingadores: Ultimato”, o ex-vingador Clint Barton 
(Jeremy Renner) tem uma missão: voltar para sua familia a tempo de 
celebrar o Natal, Com a ajuda de Kate Bishop (Hailee Steinteld), uma 
arqueira de 22 anos que sonha em se tórnar uma super-heroina, os dois se 

veem obrigados a trabalhar juntos quando uma figura do passado de 
Barton ameaça perturbar mais que o espirito festivo. Clint começou seu 
trabalho como um agente da 5.H.1.E.L.D. até ser recrutado por Nick Fury 
para se tornar um Vingador. Em sua primeira missão, a Gavião Arqueiro 
— seu codinome-—toi controlado por Loki (Tom Hiddleston), irmão de 
Thor (Chris Hemsworth), mas conseguiu se libertar do controle do Deus 
da Trapaça e batalhou contra ele ao lado dos Vingadores. O personagem é 
conhecido também por sua forte relação de amizade com Natasha 
Romanoff, a Viúva Negra, faterpetáda por Scarlett Johansson. Para 
salvar o mundo e a vida do amigo, a heroína se sacrifica no lugar de Barton 
e ele assiste a sua morte no último filme da franquia dos Vingadores. À 
série é dirigida por Rhys Thomas, mais conhecido pelo seu trabalho no 
“Saturday Night Live”, da emissora americana NBC. Dividia em seis 

episódios, apenas dois estarão disponíveis a partir desta semana. 
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HE-MAN REPAGINADO: 
HERÓIS LUTAM PELO PODER 

Este ano, He-Man ganhou novas versões. Numa delas, O 

persorspem principal não manopo!iza atenções. para dar 

mais protagonismo à Testa. sua escudeira, desagradando 

os [bs mais nostáfgicos. Na segunda parte da sória, 

Esqueleto esta coma Espada do Poder e 05 heróis precisam 

se umir para iutar contra as forças maignas 

i | L | 

IV CLS. ADIA a DE ES pia 

HUMOR ÁCIDO E ÓDIO 
FOLCLÓRICO ENTRE VIZINHAS 

A serie exibida originalmente no 6 banido másoarna TV 

E lobo pe'a primeira vez, Inspirado por uma fhreaddo 

Tuliter. Miguel Falabe'la construiu uma hostóra de humor 

e údio entre vianhas que têm um reto em comum. De um 

lado, Turandot (Ariele Sales) do outro, Yolanda (Vera 

Haitz) am" — apelido dado pea primeira. 

CRUZADAS VERSOGRAMA 

A Inspiralioná tol a Mecanismo de barga- | Progedl- 
nha entre 0 -| mento | primeira à orbitar a 
s0e0 Planalto cirúrgico Terra com a tripu- 

“BSRIDE DA TELLO SER TO — JEM — [IE 

lação só de civis 

romanos 
Imposto 
municipal 

E 21 52 2937 80 

O e o DA 

es o a e ee 

ES eae = acontecimentos 
456177 6 2757 

mm ms =unguento 
ERES 

na a “mi to at a a; E = Cada ums das pessoas ligadas pelo casamento em relação uma à outra 

= mudança peródica da pele de certas jarvas de insetos 

--= área de estacionamento em que a tropa só dispõe 
de abrigos naturais, especialmente árvores 

= parte de terreno situ ado para três de um mile comenconado 

= tribo religiosa árabe 

=membro do Senado 

= porção muiito pequena 

= (piur ) problema de solução dificil 

=interupção 

= que em os 05505 muito sabentes 

NO ALTAR BRANCO DAS DUNAS. 45 PRECES DO POTENGUI 
POETA: LUCASBARROS 

= que está livre 

CONCEITOS - LANCE S-UNTURA-CONJUGE AL SA FAN SE NADO Re DE TA | ECIASE BIVAQUE-APOROS-RECUO-RUPTURA-DSS UDO-SOLTO- 

= 
cr 

E» 

5 
= 

E 
o 
E 
o 
= 
a | 

Fm 
ca 

um 

a 
os: 

E 
FA 
a 

É 
<t 
um 

e 

E 

oglobo com.br/cultura Edlora: Gabneia Cosan (pabogicho com br) Editora adjunta: hier Niten (mana mile Beginho com Er: Editor assisberbec Eduardo Rodingues (erodriguevPogiobo com br) Diagramação: Qurriane Anuira! (pdamaraiBedigicho do com 1x) s Jacouaino a Dicciá 

E Guequeogiabo com bri Toleda nes: Redação 2534-5703 Pubileidado 25400 puéiicid adefPagiobe com br Cormespondáncia Rua Marquês; de Pomba 25 4º andar CEP DO 220.200 



8 | Segundo Caderno Domingo 2111.2021] O GLOBO 

ATE hesdoquira Feeesica clas Gavtes TER Lou destes (QUA Sets Fi Linsbens SLsra)  aa ie amnal QUUAL Cora Rr Lista Ferri Vini AMEI Mi cão deuses Mughuso Meira SÁ Jeruê Eidusedo Mgubuina IOM Cincá Dseprass 

HUMOR 

Sensacionaliate 

Casa a ad 

Ur gado chamou a atenção de quem 

passava pelo Centro de São Paulo 
nessa semana. Era um apoiador do 
presidente Jair Bolsonaro que apreci- 
ava a estátua dourada de um touro que 

foi colocada em frente ao prédio da 
Bolsa de Valores. 
Obavina áureo teria sido colocado ali 

para lembrar queo preçodacarnedeboi 

Estátua de boi dourado 
é para lembrar que a carne 
está a preço de ouro 

ISENTO DE VERDADE 

Enem com a cara do 
governo será corrigido 
por grupo de Telegram 

NT semana, o presidente Bolso- 
naro disse que val mexer nas 

questões do Enem para deixá-lo com 
a cara da governo. “Todas as respos- 
tas estarão corretas porque respeita- 
mos as liberdades individuais. Se o 
aluno escrever que a água ferve aos 
50 graus ou que rachadinha não écri- 
me, é aopinião dele e temos que res- 
peitar” disse o presidente. 
Bolsonaro ainda negou que tenha 

censurado questões do Enem e disse 
pe mandar prender e calar quem 

ar que existe censura. Num furo de 
reportagem, conseguimos acesso a 
uma pergunta do novo teste. Confira: 

BIOLOGIA 

Lima casal formado por um homem (0) 

euma mulher (Lk) se reproduz e forma 

uma tamêia trad cional. Que caracteristicas 

se tornou artigo de luxo na mesa do bra- 
sileiro. Outras pessoas dizem que o par 
de chifres da estátua é uma homenagem 
aos liberais que foram traidos por Faulo pespassarção para seus herdeiros? 

Guedes. Cópia do famoso touro de Wall fee 
Street, aestátuaentraparao rol de répli- ajintegridade 

Hei i ] bjamer ápátra cas brasileiras de simbolos dos EUA co- oiee atra 

mo a Estátua da Liberdade da Havan eo dios ia ls 

Trump do Palácio do Planalto, 

Lula rouba mandato de Bolsonaro e começa a governar antes do tempo 

O ex-presidente Lula es- 
tã em turnê de chefe 

de Estado na Europa e foi 

recebido no Parlamento 

Europeu pelo presidente 
Macron e pelo premiê da 

Espanha. 

Bolsonaro, cujo grande 
feito diplomático foi pisar 

rrDáde ncia Mérida 

se que Lula está roubando 
seu mandato, “Se ele ga- 
nhar, vamos descontar um 

ano do mandato dele por 

causa disso daí, tãok*”, disse 
Bolsonaro. “Ele já está gas- 

tando por conta”. 

Desempregado, Lula diz 
que se viu obrigado a fazer 
reelance para sobreviver. 

“Como essa é a minha últi- 

ma experiência profissio- 
nal, resolvifazer frilade pre- 

sidente”, disse. "Quero re- 
formar a imagem do Brasil 
lá fora”, continuou, “A Odes 
brecht já disse que vai me 

ajudar na reforma”. 

Petição quer adicionar 
a palavra “socorro 
à bandeira do Brasil 

fp e progresso já não bastam. De- 
pois da iniciativa de escrever “amar” 

na bandeira, uma ideia mais adequada 
surgiu, Substituir tudo apenas por “so- 
corro”, Qutros sugeriram somente um 
“Deu merda”. 
As discussões prosseguiram e acha- 

ram mais adequado retirar também o 
verde da bindeira, já que não temos 
mais tanto. Ou desenhar pequenos tra- 
tores acabando com aquele espaço. O 
amarelo que representava riqueza mu- 
daria para vermelho, para melhor re- 

tratar as contas públicas. É o céu cons- 
telado daria lugar ao preto das nuvens 
de uma tempestade. 

Colunista lança o 
grupo 'Nós do Moro' 

À torcida pela terceira via ganhou mais 

4 um reforço nessa semana. Indignado 

com o que considera falta de espaço ao ex- 
juiz Sergio Moro, um colunista da grande 
imprensa lançou o movimento “Nós do 

Moro”. "Qutro dia, liguei a televisão às qua- 
trodamanhãe não viuma entrevista do Mo- 
ro”. Absurdo”, disse ele a amigos. 
A iniciativa tem objetivo de levar arte é 

cultura aos apoiadores de Moro. Entre as 
ações está um powerpointaço coletivo para 
apoiar a candidatura do ex-juiz, exibições 

de"O mecanismo” e sessões gratuitas de fo- 
noaudiologia, 
O grupo também junta doações para en- 

comendar uma estátua dourada do ex-juiz 

para ser exibida em praça pública. 

[TE E) 
FESTIVAL BRASTL 

RLUAN DE SOUSA GARRÍEL 
roger tesao mor be 

A": um hiato de dois 

aros, forçado pela pan- 
demia de Covid-19, 0 Wired 
Festival Brasil está de volta. 

Nos dias 1º e 2 de dezembro, 
o Planetário da Gávea será 
tomado por debates sobre 

diversidade, ciência e tec- 

nologia, criatividade, as 
tendências do mundo digi- 
tal e o futuro. O tema do 

evento é “The lab of us” (al- 
go como “nós somos nosso 

próprio laboratório”). As 
inscrições, gratuitas, deve m 

ser feitas pelo link https:// 

www. ingressocerto.com( 
wired-festival-brasil. 

— Nús somos laboratórios 
de inovação, transformação 
e criatividade, À inovação 
não é só algo que buscamos, 

mas também está no nosso 

cotidiano, em pequenos ges- 
tos e decisões. Não nos da- 

mos conta, mas somos moto- 

res de inovação — diz Paula 
Mageste, CEO da Edições 
Globo Condé Nast (EGCN), 
que detém os direitos da mar- 
ca“Wired” no Brasil. 
A Wired é uma das mais in- 

Huentes revistas de inovação 

e tecnologia do mundo, com 
edições nos Estados Unidos, 
no Reino Unido, no Japão, na 

Alemanha e na Itália. Para 

além das páginas da publica- 
ção, os Wired Festivals atra- 
em atenção ao promover 
conversas qualificadas sobre 
temas diversos, como econo- 
mia, comportamento, urha- 

DIVERSIDADES, PALAVRA DE ORDEM 
QUE ANIMA VOLTA DO WIRED 

Mudanças Aativ sta indipera Alice Pataxó, que participa do Wired Festival 

EDIÇÃO DESTE ANO 
DO EVENTO SERÁ 
NO PLANETÁRIO 
DA GÁVEA E TERÁ 
ENTRADA GRATUITA: 
INSCRIÇÕES 
ON-LINE JÁ 
ESTÃO ABERTAS 

imfinencers. Gil do Vipor debaterá desafio de produzir conteúdo dgta! hoje 

En 

TIME DE PESO PARA DEBATER QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS 
> Conectada. Criada em 1993, em San Franciso.na 
Califórnia, a Wired é a revista detecnologiamais 

influente do mundo. Cobrindo temas como ciência, 

negócios, entretenimento e cultura e inovação, a 
publicação conta com edições em países como 

Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e 

Japão. No Brasil, os direitos da marca pertencem às 

Edições Globo Condé Nast (EGCN). 

> “Made in Brazil. Realizadas desde 2016 ,as 

edições brasileiras do Wired Festivale do Wired 

Conference já discutiram assuntos como moda, 
cibersegurança, videogames, empreendedoris- 

mo, preservação ambiental, tecnologia, saúde eo 

futuro das cidades 

> Grande elenco. Os eventos já receberam nomes 

comoa rapper Karol Conka, a atriz Marina Ruy 

Barbosa, a estrategista digital Clariza Rosa, 0 
CEO do Magalu, Fred Trajano, e a editora dos qua- 

drinhos da Marvel Sana Amanat. Este ano. o Wired 
Fostival Brasil contará no Planetárioda Gávea 

com personalidades como o rapper Rincon Sapi- 

ência,aatrize cantora Negra Li, Jeflerson Quiri- 

no, tundador do Favela Radical, a ativista Buba 

Aguiar, o designer Christian Ullmann, os produto- 

res deconteddo digital Gil do Vigor, Raphael Vi- 

cente, Jeska Grecco e Nataly Dias a Blogueira de 
Baixa Renda 

> Plural. À programação do Wired Festival, que vai 
ocupar as manhãs e tardes dos dias 1º e 2 de dezem- 
bro, está apoiada em três pilares: “Sociedade 2.0", 

quevai pautar discussões sobre bem-estar, educa» 

cão eo futuro das cidades; "Diversidades no plural”, 

quevai reunir palestrantes das mais diversas ori 

gens (sociais, éinicas etc.) para compartilhar suas 

experiências; é "Hot Trends”. que vai mapearas 

principais tendências do mundodo entretenimento. 
da produção de conteúdo digital ao metaverso. 

FESTIVAL 
nismo, tecnologia. A primei- 
ra edição do Wired Festival 
Brasil ocorreu em 2016, em 

São Paulo. Noano seguinte, à 

evento foi realizado no Rio. 
À programação deste ano 

foi montada em parceria com 

a consultoria de inovação 16 
01. A palavra de ordem é “di- 
versidades”, no plural mesmo, 

Entre os convidados. desta- 

cam-se o especialista em 
marketing Jonah Berger, au- 

tor de livros como “Contágio: 

EE que as coisas pegam”, so- 
re o fenômeno da viraliza- 

ção; a educadora financeira 

Nath Finanças, que faz suces- 
so na internet com dicas de 

economia para pessoas de 
baixa renda; e a ativista indi- 

pena Alice Pataxó, que vai ta- 
la sobre os impactos das mu- 

climáticas no aumen- 

to das desigualdades. O ex- 

BBB Gil do Vigor e Pequena 
Lá, fenômeno do TikTok, vão 

discutir os desafios de produ- 

zir conteúdo digital numa 
época em que todo mundo es- 
tã exausto, mas não tira os 
olhos do celular. 

— O Wired Festival chega 
no melhor momento possi- 
vel. Depois de tanto tempo 

sem eventos presenciais, é 
ótimo voltarmos anosver fi- 
sicamente para debater ino- 

vação e apontar caminhos 
para o futuro — diz André 
Miranda, editor executivo 
do GLOBO, 

O Wired Festival Brasil é 

uma realização Edições 
Globo Condé Nast e O 

GLOBO, com apresenta- 

ção de Invest.Rio | Prefei- 
tura RJ] e patrocinio de 
C&A, Draft Linee Unico. 
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Bruna Castanheira 

MODA 

Larissa Lucchese 

BELEZA 

Leila Turgante 

PRODUÇÃO 
Cauã veste camisa 

Louis Vultton 

16 
CAPA 

| sobre a qual fala, em detalhes, pela 

V E R DA D = primeira vez — em material para 
| | - os personagens da novela. Digeridos 

- VA | [) PAN [) H em anos de psicanálise lacaniana (e 

expurgados com uma recente troca de 

terapeuta), temas como a perda da mãe, 

or mais de uma vez — a esquizofrenia da tia e a fama precoce E / 
ao apresentar matérias se apresentam de forma emocionante MODA 
importantes das edições na entrevista que começa 
de ELA — comparei boas na página 16. “Eu me 

entrevistas a sessões de deslumbrei com a fama (...) 

análise, capazes de fazer com que o Não com dinheiro, mas 

entrevistado, inconscientemente, revele. com as meninas. Do nada, 

mais do que que gostaria. Esta semana, | você chega num lugar 

duas histórias me fazem ir um pouco além. e todo mundo olha para 

Lendo a matéria de capa com o ator você”, confessou, sobre 

Cauã Reymond, feita pela jornalista o início de carreira. 
Alessandra Medina, e a entrevista Na entrevista de Paula 

de Eduardo Vanini com a atriz Paula Burlamaqui, as características 
Burlamaqui, fica claro que as confissões  narcísicas do ego aparecem 

terapêuticas não nascem só na entrevista, de outra forma, igualmente 

mas muito antes dela, na sessão com genuina. “Sou muito vaidosa 

analistas de verdade, capazes Es » ejáfuicriticada 

por causa disso”, diz a atriz. de ajudar seus pacientes 

“Mas é o que sou (...) 

trabalhei isso na terapia 

porque a única alternativa a 

envelhecer é morrer”. E você, 

a encontrarem lragilidades 

e forças das quais não 

precisam sentir vergonha. 
No ar como os gêmeos 

de “Um lugar ao sol”, já parou para pensar no que 

Cauã transformou a trágica não precisa mais esconder? 

história de sua família — Faz um bem danado... 

MARINA CARUSO 
mcarusomogiobo com br 

EDITORA-CHEFE Marina Caruso DIAGRAMAÇÃO Cristina Flegner | 
EDITORA DE MODA Larissa Lucchese ELA NO INSTA Welaoglabo Rn MARTHA MEDEIROS 

EDITORA ASSISTENTE Joana Dale ELA NO FACE facebook com/ElaOGlobo 

REPÓRTERES Eduardo Varini, ACESSE NOSSO SITE 3 é E 

Gilberto Júnior, Lívia Breves, oglobo.com br/ela ho 2 LUANA GENOT 

Marcia Disitzer e Matheus Krúger E-MAIL pre 

EDIÇÃO DE ARTE Dushka e Mayu Tanaka revistaelamvoglobo.com.br ) | BRUNO ASTUTO 
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FOTOS JULiá RODRIGUES (JOSTARA) RAFAFI MELIGA (TATA) EF MARCOS HERMES (IUCIAME) 

POTÊNCIA 

VOCAL 
RIO GANHA FESTIVAL DE MÚSICA 
COMFOCO NA NOVA GERAÇÃO 
DE CANTORES E NOS DEBATES 
SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

Depois de um longo silêncio pandêmico, os festivais 
prometem inundar o calendário de eventos, e o Rio ganhou 
mais um para chamar de seu. O MPBoca promete unir 

sonoridades e um discurso político afiado da concepção às 

atrações que sobem ao palco, em edições 

trimestrais. À primeira delas rola no dia 15 
de janeiro, no Sacadura 154, na Saúde, com 

programação 100% feminina e foco na nova 

Luciane Dom fará participação 
em um dos shows, enquanto 
Tata Ogan (ao lado) vai garantir 
o embalo da pista de dança 

geração de cantoras negras. 

Liniker é a grande estrela, numa apresentação 

que será a primeira dela na cidade desde o início 
da pandemia. “Vamos fazer um show de verão 
com músicas que marcaram minha carreira, 

versões de artistas que admiro e também 

algumas do meu trabalho mais recente”, adianta, 

“Tenho sentido muita saudade do ao vivo, da 

vibração que a energia da música causa quando 

a gente se junta” 

“Além dela, Josyara — amiga pessoal de 

Liniker — também sobe ao palco num show 

que terá participação de Luciane Dom, ao passo 

que a DJ Tata Ogan garante a pista de dança. 
Essa mistura de talentos, segundo Josyara, 

é o ponto alto. “Quando dividimos a noite, 

acabamos nos apresentando para um público que, muitas vezes, 
não conhece nosso trabalho”, comenta a cantora, que vai desfilar 
o repertório do seu último álbum “Mansa fúria”, enquanto se 

prepara para lançar um novo trabalho em 2022. 

Diretora e curadora do festival, Mariana Leivas faz mistério 

sobre as atrações que virão nas edições seguintes, mas promete 

uma programação de fôlego. Afinal, segundo ela, a música 

brasileira anda transbordando talentos. “Há uma relação muito 

forte com movimentos de outrora, como foram os tropicalistas”, ESSES AR IISITIAS DEIXAM 

diz. “Assim como eles, esses artistas deixam um legado que UM LEGADO QUE EXTRAPOLA A 
extrapola a música e discute a construção de uma sociedade MUISICA EDICCI TE A CONSTRUC ÃO 

melhor, em cima de valores que combatem a homofobia, Ed ie aba ogia ce: oe E Sdaçe ico, E ibid wi iii 

a transtobia, o machismo e o racismo.” DE UMA SOCIEDADE MELHOR 

Como cantou Gilberto Gil, “já não somos como na chegada”. & MARIANA LEIVAS, DIRETORA DO FESTIVAL 

REVISTA ELA 9 



FRONT 
Por EDUARDO VANINI 

RECADO 

DAI 
No elenco de “Quanto 
mais vida melhor”, 
novela das 19h que 
“estreia amanhã na 
TVGlobo, Ana Hikari 
“está empolgada com 
“otrabalho, aomesmo 

tempo em que pede 

mais visibilidade para 
asiáticos no pais. 
"O Brasilnão enxerga 
pessoas amarelas 
como parte da sua 
identidade. Falta uma 
compreensão de que 

somos tão cidadãos 
e humanos quanto 
qualquer outra 
pessoa branca.” 

10 REVISTA ELA 

CAMISA DE 
BOTEQUIM 
Sabe aquela clássica cadeira 

de plástico do seu boteco 

lavorito? Olha só onde ela foi 

parar: na estampa de uma 

linha de peças exclusivas 

da marca cearense 

Baba ((Minsta.da.baba). 

“Trabalhamos muito com as 

cores primárias e buscamos 

inspiração no nosso cotidiano”, 

conta o diretor criativo Gabriel 

Baquit, que tem o bom humor 

como tônica de suas criações. 

“Paraa nova coleção, 

pensamos em coisas das quais 

sentimos muita saudade 

durante a pandemia. O bar 

e suas cadeiras estavam entre 

elas.” A camisa custa R$ 199. 

Pessoa de Queiroz, criadora: 

Depois de oito anos sem lançar novos 

trabalhos, a cantora e compositora Thaís Gulin 
está de volta à cena. O single “Quar3ntine — 

A valentine in the quarantine chega as 

plataformas nesta terça e abre alas para O seu 

próximo album, com lançamento previsto para 

2022 A letra versa sobre um relacionamento 
amoroso vivido durante o isolamento social. 

O lançamento bem quando mundo começa a 

vistumbrar uma retomada não é coincidência. 

“Não quis lançá-lo num momento tão triste”, 

conta. “Passamos, juntos, por um trauma 

e vamos, juntos, reaprender a viver” 

ARTE PURA 
A MH Studios anunciou o tema 

de seu Trent Planner, a agenda: 
mais sofisticada do pedaço, para 
o ano que vem: Semana de 
Arte Moderna de 1922. A notícia 
agradou tanto que já tem fila 
de espera com 1780 clientes. 
“Buscamos não apenas 

inspirações, mas também formas 
de disseminar informações 
de arte”, diz Maria Helena 

da marca, O lançamento 
será no próximo dia 25. POLL (AMA, SORO MNA INNER (THAIS E DIVULGAÇÃO FOTOS: MICOLE GOMES (MARIA HELENA), VICTOR 
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os. "e BOLA 
DENTRO 
Psicanalista e professor de 
educação física, Rodrigo 
Tupinambá Carvão faz sucesso 
com a escola de futsal Chutebol 

(oprojetochutebol), nos clubes 
Militar e Dos Macacos, famosa por 
priorizar o lado lúdico. Agora, ele 
leva a experiência para o livro 

“Histórias fantásticas de futebol”, 
com ilustrações de seu pai, Zema 

Carvão. “Escrevi os textos no auge 
da pandemia. Foi uma forma de 
não sair do eixo”, conta Rodrigo. 

ALCIONE EM FRANCES 
Nascida em Paris, filha de uma brasileira com um ANCAMENT( 

lrancês. a cantora e atriz Yara Cl latry resolveu 

transformar essa mistura em música. Ela acaba ias dci má 4 | | | | À e 

de lançar nas plataformas a versão de uma música MARIA, | NE | N [, A O de ninguém menos do que Alcione na língua de seu JIVRO INEANTII | 

país natal, “Você me vira a cabeça” virou “Tu me "CONIANIMA - Guitarrista da banda da cantora Letrux, 

fais tourner la tête”, numa tradução assinada pela a da io ci é Navalha Carrera lança um album no 
; a ai MIO LDL NI A xi I " ja i veis” própria Yara. “Alcione canta sentimentos NOBKE NA próximo dia 3. "Ondas consideráveis” 

pes ge Sd ca SÁ qa ESSA da é uma obra instrumental e foi produzida e emoções. Não existe linguagem mais universal MION EL A io ps 
| ' A ' A eção EN ad ME id FA ao longo do confinamento. “E como uma 
o) EI essa , dYdilad d moça. ado letras VISCOITaIs e N i E | To A trilha sonora com músicas de fundo de 

e que fazem com que as pessoas se identifiquem. E Era 0 um filme que não existe”, descreve, Alem 

Quem já viveu um amor, sabe bem o que ela diz.” NSTIRKUMENTAL da versão digital. havera um formato físico, 
com postais clicados por Gabi Carrera e 

uma zine feita pela própria quitarrista 

EFEITO COLATERAL. 
Prestes a entrar no ar com uma participação 
na novela das nove, “Um lugar ao sol”, 
da TV Globo, Fernanda Nobre avisa que 
se identifica bastante com a personagem, 
Maria Fernanda. “É uma mulher livre de 
moralismos”, diz. Casada com o diretor José 
Roberto Jardim na vida real, amoça contou 
à coluna como a pandemia impactou na vida 
a dois “Só adolescentes continuam sentindo 
tesão nesse cenário. Por mais:que o casal 
tenha intimidade e se dé bem, passamos por 
algo muito forte. Natural interferir no sexo” FOTOS: GABI CARRERA (MAVALHA) GISELE MAS (FERNANDA) E DIVULGAÇÃO 
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CRÔNICA 

MAR THA MEDEIROS 
marthamedeirosQterra com.br 

SEU TEMPO DE VIDA 
DEPOIS DA MORTE 

orremos, acabou. O que 

pensarem de nós, pouco 

importará. Humm. Será mesmo 

que somos tão indiferentes 

à impressão que deixaremos? 

Alguma curiosidade há de se ter 
sobre como nosso nome 

 circulará nas rodas de conversa 
(numa projeção otimista, dando como certo que alguns 

ainda falarão a nosso respeito). Quanto tempo de vida você 
imagina que terá depois de expirado seu prazo de validade? 

A boa notícia: enquanto alguém lembrar de você, sua 
morte será parcial. Minha avó Iby ainda vive (morreu aos 90), 
meu colega Rooney ainda vive (morreu aos 34), meus dois 
primos Flavio ainda vivem (um partiu aos 60, outro aos 56). 

É como contribuo para a imortalidade que lhes coube, eles que 

munca foram pilotos de Fórmula 1, jogadores de futebol, ídolos 
populares. Quem não é famoso, precisa garantir a própria 
imortalidade através da autêntica e sincera saudade. 

Soube pelo obituário que um querido amigo perdeu o pai. 
Fazia anos que eu não tinha contato com ele, mas recordava 

de que os dois eram muito próximos, e imaginei seu abalo 
emocional. Já nem sabia onde esse 

amigo morava, ele que vivia trocando 
de país, mas descobri um e-mail 

antigo e tentei: mandei uma 
mensagem de condolências. A 
resposta veio em poucos dias. Meu 

amigo contou que, apesar de muito 

ligado ao pai, desconhecia certas 
atitudes de seu passado que nunca 
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foram alardeadas. Sua morte fez brotar revelações comoventes. 

Os relatos chegavam de ex-colegas de profissão do pai, 

de habitantes da cidade do interior onde o pai morou quando 
jovem, de funcionários que haviam trabalhado para ele, 
de gente que nem ao menos o conheceu pessoalmente, mas 

que havia sido beneficiado por seus gestos. Para além de todo 
seu histórico de bom pai, bom marido e bom avô, meu amigo 

descobriu que ele havia sido, dentro da sua universalidade, 
um homem gentil, portanto, eterno não só para a família. 

Como uma coisa puxa a outra, me veio a palestra on-line 

que a The School of Life promoveu, semana passada, com 

o psicanalista Irvin Yalom. Já com a idade avançada e vivendo 
o luto de uma recente viuvez, Yalom, autor de “Quando 

Nietzche chorou” e outros livros sobre relações pessoais, 
confirmou: “Nossa imortalidade está condicionada à nossa 

gentileza, à maneira como tratamos conhecidos e 

desconhecidos”. Prosaico e profundo. É a cordialidade que 
nos manterá vivos na lembrança de quem conviveu conosco. 
Nem bens materiais, nem prêmios, nem festas, nem feitos: 

quando chegarmos ao final, nada contará tanto quanto nossos 
bons modos, nosso olhar amoroso e nossa disponibilidade 

para o afeto. É um alento. Morre cedo quem quer. & 

ER O PSICANALISTA IRVIN YALOM 
CONFIRMOU: 'NOSSA IMORTALIDADE 
ESTÁ CONDICIONADA À NOSSA 
GENTILEZA, À MANEIRA COMO TRATAMOS 
CONHECIDOS E DESCONHECIDOS. 
PROSAICO E PROFUNDO ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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GAPA 

“MINHA MÃE FOI ADOTADA, HÁ POUCO 
TEMPO DESCOBRI QUE A IRMA DELA MORREU 
DE DESNUTRIÇÃO. A HISTÓRIA DA MINHA 
FAMILIA FOIPOTENTE PARA À NOVELA! 

auã Reymond é fã de novelas desde 
" criancinha, mas não sonhava em ser ator. 

Na adolescência, a ideia de fazer um curso 

de teatro foi sugestão, primeiro, de sua 
mãe, a astróloga Denise Reymond (morta 
em 2019 vítima de um câncer), e, depois. 

y do pai, o psicólogo José Marques. Na 
época, ele tentava a vida como modelo em 

Nova York. Como a carreira não decolou, ficou perdido. “Estava 
namorando, tomei um pé na bunda e decidi voltar ao Brasil. 

A minha booker, nessa época, não levava a menor fé em mim. 
Aliás, passei muito por isso na vida: as pessoas não colocavam 

muita fé em mim. Ela me deu o panfleto do curso de atuação e 
disse: 'vai lá!', desacreditada, Já tinha mandado outros modelos 
para o curso, é ninguém tinha sido bem recebido”, lembra ele. 

Cauã acabou conquistando a simpatia da temida professora 
Susan Batson, coach de Nicole Kidman e Tom Cruise. Ganhou 

uma bolsa em troca de fazer faxina no Black Nexxus Acting 
Studio. Recebia uma diária de 20 dólares, o que só o permitia 
lazer uma refeição por dia. Na outra, enganava a fome com uma 
maçã e uma banana. Nesta época, dormia num colchão inflável 
no quartinho de serviço gentilmente cedido por um aluno de 

jiu-jitsu árabe. Susan profetizou que ele seria uma grande estrela. 
Com 41 anos, 11 novelas, seis séries e mais de 15 filmes no 

currículo, Cauã é um dos nomes mais requisitados da TV e do 
cinema. No ar em “Um lugar ao sol” como os gêmeos Renato 

e Christian, o ator narra as semelhanças do folhetim com a 

sua história de vida. “Vejo alguns colegas dizendo que muitas 
histórias só acontecem em novela. Antigamente, eu falava: 
Existe! A minha vida é assim". Hoje, fico calado. Na realidade, 

existe coisa bem pior!”, afirma. Num bate-papo sincero, é 

interrompido várias vezes pela emoção, Cauã, que trocou de 

terapeuta, traz à tona seus dramas familiares e fala ainda sobre 
Sofia (sua filha com Grazi Massafera) e o casamento com 

Mariana Goldfarb. Confira os melhores trechos a seguir. 

A MÃE 
“Minha mãe foi adotada. Há muito tempo sei disso, mas há 
pouco descobri que a irmã dela morreu de desnutrição. Forte, 
né? Ela não foi para um abrigo como o Christian. Minha avó 
tem cem anos e é deficiente desde que nasceu. A história 
da minha família foi bem potente como inspiração.” 
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A TIA 
“Minha avó adotou outra menina, a tia Simone, que era 

esquizofrênica. Quando cu tinha 11 anos, ela foi assassinada 

naquela clínica Dr. Eiras (fechada por ordem judicial no início 

de 2000), em Botafogo. Digo assassinada porque ela teve um 
ataque de fúria num dia, quebrou o braço de dois enfermeiros, e, 

no outro, apareceu morta. Minha família era muito pobre, e não 
fez nada, só aceitou... O curioso é que o escritório do meu 

primeiro empresário ficava na mesma rua da clínica. Parava 

o carro no estacionamento onde, na infância, ia visitar a minha 

tia. Não era uma sensação boa porque era obrigado a ir lá. 
Todo domingo, tinha que ir ver tia Simone dopadona. Ela foi 

estuprada por porteiros do prédio, engravidou, e a gente teve 

que encontrar um pai para a criança. Tia Simone, em surto, 

quebrava a casa inteira, e a gente tinha que dormir no corredor. 

Um dia, tentou cortar o meu pinto fora. Tinha muito medo.” 

MENTIRAS DE FAMÍLIA 
“Minha avó é a nona filha de uma família de franceses. Quer 

dizer, até hoje não sei. História de família, depois de um tempo, 
muda... O pessoal mentia tanto que não sei se a minha avó era 

francesa mesmo. Sei que ela fala com o sotaque até hoje! Ela 

nasceu com uma deficiência fisica, e a familia a escondia, era 
uma espécie de Corcunda de Notre Dame, Bem, pelo menos 

é o que minha avó fala. Olha, teve um período da minha vida 
que eu desisti de entender o que era verdade ou não.” 

REALIDADE E FICÇÃO 
“Minha mãe reencontrou a sua família biológica na época 
de Senhora do Destino' (de 2004). O curioso é que a trama 

falava sobre isso. Foi nessa época que ela descobriu que a 
irmã havia morrido de desnutrição. Acho até que era gêmea, 
não sei. Por isso tudo, o papel que estou fazendo hoje tem 
uma carga muito forte... E ainda teve a entrada do meu 

irmão (Pável, formado em Veterinária) na novela. Foi a 
Alinne (Moraes, atriz, ex-namorada e par romântico dele na 

novela), num ensaio, que sugeriu que meu irmão trabalhasse 

como o meu dublé, já que a produção estava à procura de 
um. Isso era inimaginável, E olha mais uma curiosidade: 

meu pai era gêmeo. O irmão dele morreu no parto. Quando 

lio texto de 'Um lugar ao sol”, marquei um papo com a Lícia 
(Manzo, autora) e o Maurício (Farias, diretor)” & 
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“AOS 25 ANOS, QUERIA PARECERO FILHO 
DE UMA FAMÍLIA DE CLASSE MÉDIA ALTA, 
COM MEU JIPE, UM LIFESTYLE MANEIRO.. 
TINHA VERGONHA DAS MINHAS ORIGENS” 
INFÂNCIA DIFÍCIL 
“Quando eu era bebê, quebrei a perna pulando o berço! Hoje, 
consigo identificar que foi uma forma de chamar a atenção da 

minha mãe, que trabalhava muito, Ela foi vendedora da Mr. Cat, 
da Company, vendeu paçoca. Odeio paçoca até hoje! Não 
consigo ver nem sentir o cheiro do amendoim! Minha casa era 
só o cheiro de paçoca que ela fazia para vender. E me levava com 

ela a todas as lojas de produtos naturais do Rio. A gente esperava 
horas, e ela ficava puta quando o gerente decidia que não ia 
vender a paçoca dela. A minha mãe ralou muito!” 

NOVOS RUMOS 
“Eu tinha 9 anos quando minha mãe se casou de novo e foi 
morar em Campinas. Ela me mandou morar com o meu pai, 
em Santa Catarina. Um ano depois, voltei. E, aos 12 anos, 

fomos para Friburgo. Aos 14, fui morar de novo com o meu 

pai. O ambiente da minha casa era muito violento, Minha 

mãe já quebrou vassoura e duas raquetes em mim! Eu era 
um menino rebelde. Tinha muita energia e faltava um pulso 
masculino. Via o meu pai só duas vezes por ano. Os meus 
avós paternos foram incríveis: pagavam os meus estudos 

e faziam mercado. lam até Friburgo e levavam tudo para 

nos ajudar. Passamos dificuldades. Uma vez, só tinha angu. 
Era muito duro. À família do meu pai era classe média, mas 
a da minha mãe, muito pobre, No Rio, a gente morava num 

edifício na Gávea, perto da Rocinha. Havia muita infiltração 
nas paredes. Então, minha mãe deixava eu pintar a casa toda. 

Não tinha restrição porque as paredes iam cair mesmo.” 

QUEBRA DE PADRÕES 
“Colocar a minha filha (Sofia, de 9 anos) para dormir é algo 

muito importante. Levá-la à pracinha para andar de patins é 

importante. Todo o meu tempo é para a Sofia. Não faço nem 
publicidade nos dias em que estou com ela. Às vezes faço uma 
conta: esse cachê vai me proporcionar uma viagem com ela? 

Tenho guarda compartilhada, de segunda a segunda, uma 
semana. E Sofia ama viajar. Enfim, poder dar o meu melhor 
como pai é mais do que quebrar um padrão da minha família, 
é uma questão de sobrevivência. Eu tenho esse compromisso. 

Minha mãe não foi carinhosa e meu pai foi ausente, apesar 

de ter ido morar com ele. Não guardo rancor e abraço toda 
a minha história. Quando era mais novo, eu não abraçava.” 

QUESTÃO DE IMAGEM 
“Aos 25 anos, estava dirigindo o meu carro e perguntei para a 

minha namorada à época: o que você acha que eu pareço? E ela 

disse que eu parecia o filho de um rico, desleixado. Era exatamente 
a imagem que eu queria passar! Queria parecer filho de uma 
família de classe média alta, com meu jipe, com um lifestyle 
maneiro... Não era uma coisa racionalmente pensada. Era à 

imagem que queria passar porque tinha vergonha das minhas 
origens. Hoje, consigo abraçar a minha história com orgulho, com 
saudades das pessoas que foram embora e de queixo erguido para 
os desafios. Tenho várias cicatrizes que não são físicas, Certa vez, 
um jornalista me perguntou, num lançamento de filme, por que 
eu fazia tantos personagens com conflitos familiares. Não soube 
responder. Gaguejei, ri, mas não respondi. Hoje, entendo. Essas 
histórias vieram até a mim por conta do que tenho para exorcizar. 

Acho bonito pegar os fantasmas e transformá-los em arte.” 

RAZÃO E EMOÇÃO 
“Tem uma cena na novela em que meu personagem conquista 
um sonho. É eu me emocionei muito. O Zé de Abreu (ator) 
me parabenizou. A galera toda falou que a cena estava ótima. 

E o (diretor) Maurício Faria entrou e falou: boa! Não me 

convenceu, sabe? E eu logo saquei que fui eu que me 

emocionei (voz embarga). Sugeri gravarmos de novo, E, na 
segunda vez, fiz mais contido, E o Zé falou que tinha ficado 
melhor ainda. É uma cena poderosa, lá pelo capítulo 60.” 

DOIS IRMÃOS 
“Eu e o meu irmão (Pável) sempre fomos próximos. A novela foi 
só mais um passo na nossa trajetória. Fomos criados separados. 

Voltamos a ter uma relação quando ele foi morar comigo, aos 

17. Deve ter sido muito dificil para ele porque eu era um 

general, Meu pai me educou assim, foi muito rigoroso comigo, 
Ele era psicólogo, mas em casa não tinha nada de psicologia! 
Tinha nome na comida na geladeira! Acho que comia tanto que 
ele precisava demarcar os territórios (risos). Quando o Pável foi 

morar comigo, meu estilo era igual ao do meu pai. Fazia tudo 
o que meu pai fazia comigo. Menos nome na comida. Nós dois 
ficamos muito unidos durante os cinco anos do tratamento da 

doença da nossa mãe. A hora que a máquina desligou, a gente... 

(a voz embarga e os olhos se enchem d'água). A gente estava lá, 

um segurando a mão e o outro o pé dela.” 
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“EU ME DESLUMBREI COM A FAMA NO 
PRIMEIRO ANO. NÃO COM DINHEIRO, MAS COM 
AS MENINAS. DO NADA, VOCÊ CHEGA NUM 
LUGAR E TODO MUNDO OLHA PARA VOCE! 

AMADURECIMENTO PRECOCE 
“No meio artístico, sustentar a família é muito comum. E eu, 

desde muito jovem, ajudava a minha. Estou falando isso pela 
primeira vez. Se minha mãe estivesse viva, não poderia falar 
essas coisas. Ela era muito difícil, Uma vez, ligou para o editor 
de um jornal e inventou uma história. Os fofoqueiros tentavam 

falar com ela. Ela me ameaçava, fazia chantagem... Não foi fácil 
mesmo, Outra vez, comentei que ia a um programa e ela disse 
que ia também. Tentou bancar a mãe de miss, sabe?” 

FAMA 
“Eu me deslumbrei com a fama no primeiro ano. Não com 
dinheiro, mas com as meninas (risos). Eu vinha de uma realidade 

financeira diferente, Então, sempre fui pé no chão. Sempre 
namorei modelos, independentemente de ter dinheiro. Mas, 

do nada, você chega num lugar e todo mundo olha para você!” 

ASSÉDIO 
“Já passei por tanta coisa. E, com o tempo, desenvolvi um jogo de 
cintura. Com esses movimentos que estão acontecendo, começo a 
questionar algumas coisas pelas quais passei. Não dá para comparar 

o assédio vivido por uma mulher e o assédio vivido por um 
homem. Existem vulnerabilidades físicas e históricas. Mas penso 
que uma situação que era considerada engraçada antigamente, 
hoje pode ser encarada como assédio. Quando era modelo, sofri 

muito assédio moral, sexual... Ficava desconlortável na hora, mas 
saia no humor. Até hoje acontece. Outro dia mesmo aconteceu, 

numa sessão de fotos. Fui embora incomodado. É normal, num 
tumulto, alguém passar a mão na bunda. Não é isso. Estou falando 
de algo intencional. Tipo em ensaio fotográfico, quando alguém 
tira proveito enquanto está ajeitando a sua roupa. Ainda estou 

elaborando. Como falar na hora de um jeito legal, que não seja 
bélico? Estou falando de assédio no trabalho, Não é de fã.” 

POSICIONAMENTO POLÍTICO 
“As pessoas falam que eu não me posiciono. Eu me posiciono, 
sim, quando algo me incomoda. Nas minhas redes sociais, posto 
sobre queimadas, feminicídio... Participo de conversas que acho 
que são impactantes. Acho tem que respeitar o que for orgânico. 

Hã pouco tempo, perdemos a Marília Mendonça e não encontrei 
uma maneira de me comunicar. Até o dia em que vi o post do Jão 
(cantor com 1,2 milhão de seguidores). Ele escreveu que não queria 

que as pessoas achassem que ele estava pegando carona. Me 
identifiquei com o texto e repostei. Eu não a conhecia, nunca tinha 

apertado a sua mão. Por outro lado, sei o quanto ela era amada... 
Tem lugares nas redes sociais que eu ainda estou tateando”. 

CASAMENTO 

“A Mariana me dá base. Uma hora vamos ter filhos. Eu quero, ela 

também. A gente tem uma relação muito boa, de parceria mesmo. 
Ela tem uma relação maravilhosa com a Sofia. Na medida certa. 
Não é mãe, mas a Sofia adora ela. Ela cuida da minha filha. 

As broncas, ela deixa para eu dar. Eu queria ter um casamento e 

consegui. Já fui casado com mulheres famosas e estava cansado de 

business, sabe? Não sei como a Tais e o Lázaro aguentam! (risos) 

A gente não fala de trabalho em casa. Preservo muito o nosso 
relacionamento. Temos a mesma onda de cuidar da saúde. 

Ela é de boaça. Não sente ciúmes das minhas cenas com a Alinne” 

CRISE DOS 40 

“Entrei em crise quando completei 36. Tenho crises adiantadas. 
Comecei a tentar entender como ia ser a minha carreira dali 

para frente. Até os 35, tinha realizado 95% dos meus sonhos 

profissionais. O que cu quero agora? Essa reflexão veio junto com 
a idade, mas também não tive muito tempo de parar misso porque 
foi o auge da doença da minha mãe, Ela morreu quando eu estava 
com 39. A morte está muito bem resolvida dentro de mim. Meu 

irmão também superou. Sentimos saudades e tal. Cada um teve 

a sua infância. Meu irmão nasceu 8 anos depois. Conviveu com 

outra mãe. E não conviveu com a tia esquizofrênica.” 

TERAPIA 
“Eu faço análise lacaniana há muitos anos. Há seis meses, faço 

com um homem! Pela primeira vez! Fiquei mais de dez anos 
com a antiga. Está sendo ótimo. Ele é bom, rápido. Ela era 
muito boa, mas... Ele já atendeu várias pessoas com os 
questionamentos parecidos com os meus, tem bons exemplos. 

Fazia com mulher talvez por carência de mãe. Pela primeira 
vez, esse assunto parece bem resolvido. Não que a minha antiga 
psicanalista fosse carinhosa. Ela era lacaniana e pá, pum. Tchau. 
A análise é um território de conversa neutra. Quando você 

ocupa um lugar público, parece que você tem um território 
menor de conversas neutras. A pessoa quer te dar uma opinião 

neutra, e ela nem consegue. Na análise eu consigo.” & 
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CONTROLO 

FENÔMENO ENTRE JOVENS NA 
PANDEMIA; TIKTOK VIRA OPÇÃO 
DE CARREIRA E JÁTEM CURSO 
SOBRE CONQUISTAR 

AUDIÊNCIA EM SEGUNDOS 

Por MATHEUS KRUGER 



elo 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

TikTok salvou 

aminha vida.” A 

professora carioca 

Vanessa Duarte, de 

31 anos, é categórica 

ao falar sobre a rede 

social que se tornou 

fenômeno durante 

a pandemia. Após enfrentar um quadro TE 

grave de depressão em 2020, ela começou E cos Melo 
a produzir conteúdo para a plataforma, 

inspirada em situações cômicas vividas em 
sala de aula. “Funcionou como terapia. Tive 

um ano muito difícil, quase perdi meu par”, 
lembra. O que não esperava era a viralização 

dos vídeos e a explosão repentina de seguidores: 

“Quando vi, já estava com 50 mil (followers) e percebi 
que poderia ganhar muito mais”, Quis, então, 
alavancar sua presença na rede e conheceu a 
Academia de TikTokers, criada pela gaúcha Clarissa 
Millford, de 36 anos, que ajuda pessoas como Vanessa 

a crescerem e aparecerem. Detalhe: a professora, hoje, 
tem mais de 1 milhão de seguidores. 

Formada em Cinema e autora de três produções 

para a Netflix, Clarissa ficou de mãos atadas durante 
a pandemia, quando sua produtora de conteúdo 

publicitário precisou pausar os projetos. Solução? 
Recorrer ao TikTok para produzir material à distância, 
“Estudei muito sobre a rede para entender as minúcias 
técnicas que faziam certos vídeos 

bombarem”, conta. “Fazer uma dancinha 

e apontar palavras não vão definir o 
sucesso de um perfil, Não serve para todo 
mundo. Um médico, por exemplo, não 

precisa de nada disso.” Ao lado do sócio 
Diego Davoli, ela se empolgou para abrir 

a Academia de TikTokers, curso on-line 
com mais de 40 horas de aulas, que ensina 

como construir de roteiros, editar vídeos 
e montar cenários. Uma dica preciosa: 

É preciso fisgar a audiência nos três 
segundos iniciais do video para o 

usuário não rolar o feed para o próximo, 

“O termo técnico para criar um conteúdo 

que prenda a atenção é hook, mas demos 

o nome aqui de 'chamada Alcione”, 

brincando com a música “Tem que prender, mas tem que 

seduzir. Uma boa chamada Alcione é capaz de aumentar o 

tempo assistido de um vídeo em até 400%”, explica Clarissa. 

O mix de alunos vai de empreendedores a nutricionistas, 
adlvogados e médicos, como o paulista Raphael Aguiar, de 35. Em 

Acima, o médico Raphael Aguiar 

ea produtoraClarissa Millford: 
abaixo, a professora Vanessa 
Duarte e a influenciadora de 
welIness Patricia Baggio 

seu perfil, “Dr. Rapha”, como é chamado, 

aborda temas como relacionamentos e 
educação sexual, com foco no público 
adolescente. “São assuntos cercados ainda 

de tabu, que precisam ser desmistificados. 
A linguagem do TikTok pode ajudar 

demais nessa quebra” Ele posta, ao 
menos, duas vezes por dia: às 9h e as 21h. 
A atividade digital do médico precisa ser 
conciliada com atendimentos no SUS 

e plantões em hospitais de São Paulo, Para Raphael, 

especializado em acupuntura, entender qual micho se 
quer atingir é a lição mais valiosa. “Importante produzir 
o que você gosta, mas fundamental também saber 

avaliar se o seu público estará interessado”, aconselha. 
Assim como o Instagram, o TikTok se tornou uma 

opção de carreira. No ano passado, a paulista Patricia 
Bagpio, de 50 anos, largou a clínica de oftalmologia em 
que trabalhava para se dedicar integralmente à produção 
de vídeos sobre longevidade. Sua conta vem recheada 

de dicas de alimentação e treinos caseiros. Sobre o 

futuro da rede, ela calcula: “A tendência é que os vídeos 
curtos continuem ganhando espaço. No TikTok, posso 
mostrar em 15 segundos o mesmo conteúdo de um 
vídeo de cinco minutos no YouTube”. & 

“É PRECISO FISGAR A AUDIÊNCIA NOS 
TRÊS SEGUNDOS INICIAIS DO VÍDEO 
PARA A PESSOA NÃO ROLAR O FEED” 
CLARISSA MILLFORD, CRIADORA DA ACADEMIA TIKTOKERS 
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NO ELENCO DE 'VERD/ 
SECRETAS 2, PAULA BU 
NCARA A VIDA DE FREN 
EFALA à SOBRE CARREIRA, 

Telvi=Nafo = 
a ICE COM UMA MULHER 
Por EDUARDO VANINI Foto ANA BRANCO 



FOTOS: CYNTHIA SALLES (JO ARARAS, MARCO ANTÔNIO CAVALCANTI CO ARNAVAL) E WAlNiá CORREDO 

ois dias antes de conceder esta 

| entrevista, Paula Burlamaqui havia 

tentado participar de um curso sobre 

como se preparar para um teste de 

atuação. “Fiquei curiosa. Queria saber 

o que a protessora tinha a dizer”, conta. 

Ela só desistiu do plano por causa das 

série recém-lançada no Globoplay, em que faz o papel 

da ex-modelo Aline. 

gravações de “Verdades Secretas” 2, 

Com uma carreira consag ada e inúmeras personagens de 

sucesso no currículo, a atriz, de 54 anos, acha que aprender nunca 

é demais. “Quem pensa que sabe tudo é um coitadinho”, diz. 

“Comecei como “Garota do Fantástico”, E eu 

não sou burra, né? Pensei: Tenho que estudar 
para ir para outro lugar ” 

De lá para cá, Paula cursou teatro na Casa 

das Artes de Laranjeiras e fez uma série de 
cursos com medalhões da dramaturgia. Só não 
encontrou, por ora, uma resposta confortável 

sobre a passagem do tempo. “As vezes. fico 

deprimida. Tem umas rugas que estão me 

irritando”, desabafa. “A sorte é que a minha 

dermatologista não me deixa ficar mexendo 

em tudo. Ela diz: Gente, proíbe a Paula de 
entrar e manda para 0 analista!” No papo 

a seguir, a atriz fala, sem rodeios, sobre 

inseguranças da idade, sexo apimentado 
por um chip hormonal e relembra a fase em 
que se apaixonou por uma mulher. 

SUA PERSONAGEM EM “VERDADES SECRETAS" 25E 

APAIXONA PELO MESMO HOMEM QUE A FILHA. O QUE 

PENSA SOBRE |55SO? 

Não tenho filho, mas Deus me livre de passar por isso. 
E cd pior situação que pode acontecer no planeta. Certa VEZ, 

me apaixonei pelo namorado de uma amiga. Era jovem e, 

na época, pensei: “Não existe a menor possibilidade de fazer 

isso”. E olha que estava desesperada! Somos amigas até hoje. 

VOCÊ JÁ DISSE QUE, QUANDO TIVER 60 ANOS, SEU MARIDO, 

O ATOR EDU REYES, VAI TER 48 E ISSO LHE TRAZ ALGUMA 

INSEGURANÇA... 

Sou muito vaidosa e já fui criticada em várias entrevistas por 

causa disso. Mas é o que sou. Acho complicado você ter um cara 

muito mais jovem, porque vai “despelancar' toda muito antes dele, 

Vi isso acontecer na minha casa. Meus pais tinham 35 anos de 

casamento e, quando minha mãe ficou velha, meu pai a trocou 

por uma mulher 30 anos mais jovem. É óbvio que isso não é regra, 

mas sou muito ligada a estética. Então, trabalhei isso na terapia, 
porque a alternativa a envelhecer é morrer. 

“SOU MUITO LIGADA A ESTÉTICA. 
ENTÃO, TRABALHEI ISSO NA 
TERAPIA, PORQUE A ALTERNATIVA 
A ENVELHECER É MORRER” 

Atriz apareceu com 
visual platinado 

em “Joia rara”. 
Abaixo, como 
rainha de bateria 

da Acadêmicos 
de Santa Cruz, em 
1998, e com Lilia 

Cabral em cena 
de “A favorita” 

DE ONDE VEM ESSA PREOCUPAÇÃO? 

Venho desse lugar, do concurso de beleza. Ganhei o “Garota do 

Fantástico” quando tinha 20 anos, fui parar na Itália para fazer 

comercial com o Nelson Piquet, E aí me chamaram para fazer 

uma novela e a minha vida mudou muito rápido. Mas eu não sou 
burra, né? Tenho uma percepção muito rápida das coisas e falei: 

Tenho que estudar para ir para outro lugar, se realmente quero 

isso da minha vida”. Tive esse pensamento e me cerquei de 

pessoas que puderam me orientar. Conheci a Paulinha (Lavigne) 

e o Caetano (Veloso), que foi uma mudança intelectual, o Luiz 
Carlos Lacerda, que virou meu vizinho. Não tive uma educação 

extraordinária em casa. Seria uma pessoa medíocre, se a vida 

não tivesse me colocado para estudar. | 
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ENTREVISTA 

SENTE UMA PRESSÃO POR TER QUE ENCARAR O 

ENVELHECIMENTO DE MODO POSITIVO? 
Uma vez, disse numa entrevista que envelhecer é uma merda, 

e usaram isso no título. Fui linchada no Instagram. Envelhecer 
intelectualmente é maravilhoso. Fisicamente, porém, é ruim. 

Temos muitos assuntos importantes para nos preocupar, e sei 

disso. Mas não vou mentir e dizer a que acho legal. 

E COMO TEM SIDO COM A SEXUALIDADE? 

Você fica menos fogosa, mas uso um chip de reposição hormonal 
que melhorou. Não digo que é como quando tinha 20 anos, mas 

uns 30. Até brinco com a médica: “Bota mais um pinguinho de 

testosterona aí”, Precisamos buscar ajuda médica, intelectual, 

profissional... Gosto de quem sou. Eu me cuido, me acho bonita, 
tenho um marido maravilhoso. Não ter filhos já foi um problema. 

Sofri com isso durante muito tempo, mas depois dei uma relaxada. 

COMO FOI ESSE PROCESSO? 

Vi que não era um desejo, porque sou muito realizadora. Era mais 

uma pressão social, A coisa mais fácil hoje em dia é ter um filho. 

Paula dá 
selinho no 
amigo Caetano 

Veloso e, 
abaixo, na capa 
da “Playboy” 
e em cena 
na novela 
“América” 
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Você compra um esperma no banco, enfia no útero e acabou. 

Eu podia ter feito isso. Congelei óvulos aos 35 anos. 

VOCÊ JÁ POSOU PARA A “PLAYBOY” E FICOU CONHECIDA 

COMO SÍMBOLO SEXUAL. O QUE ACHA DESSE TÍTULO? 

Eu me incomodo um pouco quando usam o “era” para falar dessa 
fase. Mas acho legal ter sido fetiche na vida de tantos homens. 

NA NOVELA “A FAVORITA” (2008), INTERPRETOU UMA 

LÉSBICA, AO LADO DE LILIA CABRAL. COMO FOI? 

Muito tranquilo. Não sou homossexual porque não tenho 

desejos. Se tivesse, iria em frente. Não tenho o menor 

problema com isso. Pena que não tivemos cena de beijo 
e de sexo. Foi tudo reprimido. 

JÁ EXPERIMENTOU ALGO COM MULHER? 

Já. Foi uma coisa pontual. Era uma pessoa muito especial, forte... 

Acho que estamos no mundo para sermos felizes, sabe? A gente é 
que complica tudo por pressões e rótulos. A gente não namorava, 

mas tivemos um lance, até porque ela tinha outra pessoa. 

PODE ME FALAR QUEM É? 

Infelizmente, não. 

VOCÊ ESTÁ NO ELENCO DE “HASHTAG", FILME DE CAIO SÓH 

QUE ABORDA A TEMÁTICA DAS REDES SOCIAIS E TEM 

PREVISÃO DE ESTREIA PARA O ANO QUE VEM. COMO VOCÊ 

SE RELACIONA COM ESSAS MÍDIAS? 

Para mim, as redes ajudam 

e atrapalham. Tem muita gente 

ganhando grana com isso, criando 

uma imagem que, multas vezes, 

pode ajudar. Mas também tem o 
lado da obrigação de postar coisas 

o tempo todo, mesmo que você não 

tenha nada a dizer. 

VOCÊ FALA MUITO SOBRE A CAUSA 

ANIMAL POR LÁ. 

Isso é muito importante, € OS Serviços 

públicos não estão preocupados com 

o tema. As pessoas aparecem somente 

em época de eleição. Mas precisamos 
muito de ajuda, porque os protetores 

ficam enxugando gelo. & 

“NÃO TERFILHOS JÁ FOIUM 
PROBLEMA MUITO GRANDE. SOFRI 
COM ISSO DURANTE MUITO TEMPO, 
MAS DEPOIS DEIUMA RELAXADA” FOTOS: ROGERIO RESENDE (CAETANO), CARLOS IVAND AMÉRICA") E DIVULGAÇÃO 





AVABIAAL 

CRÔNICA 

LUANA GENOT 
Igenotiosimaigualdaderacialcom.br 

CARAS DA COM 

ns dizem que a COP26 (Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas), que aconteceu este mês 

em Glasgow, na Escócia, foi um 

tracasso — especialmente entre os 
países mais ricos. Muito “blablablá” 

em belos discursos e poucas 

propostas concretas para deter o 
aquecimento global. Outros defendem que o simples fato de 
ter a pauta sobre a mesa é melhor do que nada. Eu acredito 

que a conferência ajuda a dar nomes aos responsáveis por 

negligência e a provocar uma maior proximidade com 

o tema, aproveitando a cobertura da midia em torno do 
assunto, que se estende além do próprio evento. 

Percebeu que algumas marcas, inclusive, vêm se 

comprometendo a compensar e até eliminar emissões de 

carbono? Parece pouco e é, perto do que precisa ser feito. 

Mas, ao mesmo tempo, é também alguma coisa, Ainda 
olhando o lado do copo cheio, apesar da Irustração sobre 
o balanço do evento, um ponto importante foram outras 

figuras que apareceram, além de Greta Thunberg. Não 

havia tanta diversidade entre as lideranças globais, é 
verdade, mas, sim, entre os jovens brasileiros que foram 

lá nos representar. Como Txai Suruí, líder indigena, de 24 

anos, que discursou pela demarcação de terras indigenas 

e contra o desmatamento, citando Ailton Krenak e nos 

dando esperança e ideias para “adiar o fim do mundo”, 
assim como o ambientalista escreveu em seu livro, 

Líderes da Coalizão Negra por Direitos, 
como Douglas Belchior e Kátia Penha, 

da Coordenação Nacional de Articulação 

de Quilombos (Conag), marcaram 

presença pela primeira vez falando sobre 

racismo ambiental e titulação de terras 

quilombolas. Vimos Raull Santiago, do 
Coletivo Papo Reto, destacando a ausência 
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mm SERÁ QUE CONSEGUIREMOS ADIAR 
O FIM DO MUNDO SEM COMPROMISSO 
COM MUDANÇAS CLIMÁTICAS, E 
DANDO MENOS PESO E SEGUIDORES 
A NARRATIVAS NÃO BRANCAS? 

dos governos nas favelas durante a pandemia. Tivemos Mia 

Mottley, primeira-ministra de Barbados, abordando a crise que 

ameaça a existência da ilha, por causa da elevação do nível do 
mar. E acompanhamos ainda Vanessa Nakate, 24 anos, ativista 

ugandense, considerada uma das grandes vozes jovens em 
justiça climática. Foi capa da revista Times. 

Seguir estes nomes nas redes sociais é importante. Fiquei 

pasma de constatar que Vanessa possui apenas pouco mais 

de 100 mil seguidores no Instagram. Rolando seu perfil, há 
várias fotos dela com Greta, que tem milhões de seguidores. 

Fiquei ud perguntai ido por LLC vemos Vanessa COL MEDOS 

frequência do que Greta. Encontrei TESpÓOsta em ouiros 

momentos da história, como no Fórum Econômico de 

Davos, de 2020, quando Vanessa foi cortada de uma foto 

com outras jovens ativistas brancas. Ela ressaltou que, 
ao apagá-la, tentavam cortar um continente inteiro. 

Será que conseguiremos adiar o fim do mundo sem 

compromisso com mudanças climáticas e apagando ou dando 

menos peso e seguidores a narrativas não brancas? Quero 

acreditar que, na contramão do descompromisso climático, 

há esperança para a mudança. E, sobretudo, muita ação 

para tornar a justiça climática uma realidade, que não fique 

nos belos discursos. Tenho esperança na possibilidade de uma 
multiplicidade cada vez maior de gente que tenha tanto peso 

quanto Greta, entre a juventude e entre governantes. Porque 

todas estas VOZES importam, ou pelo menos deveriam importar, 

para além da COP26. Assim como a luta por igualdade racial 
deve transcender o Mês da Consciência Negra. & 

ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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EDIÇÃO PRESENCIAL 

ERA DA 

COLABORAÇÃO 
345 DE DEZEMBRO | 13h às 2lh 

MUSEU DO MEIO AMBIENTE 

Convidamos vocês para a nossa edição de Natal, que val celebrar os 9 anos de história do nosso movimento! Agora 

ocupando também o segundo andar do museu com uma super curadoria de mais de 90 novos designers que fazem 

moda autoral brasileira, além de uma agenda cultural com exposições de arte, shows, bate-papos, oficinas infants, 

atividades para toda a família e uma área gastronômica cheia de novidades. 

Se PRN OEICIS! 
Apoios: 

AS WESIWING LOREAL dress to BRIZZA 

GHECE[IGLEBLON 
AREZZO 

R. Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro; 

ESTACIONAMENTO NO JOCKEY CLUB EM FRENTE AQ MUSEU 

aÃ 



DDA 
Por GILBERTO JUNIOR | Foto ANA BRANCO 

— A designer 
 fezemcasa 

seu primeiro 
biquíni, ainda 
na década 
delsso 



FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

BRUNTA 
LENNY NIEMEYER REVISITA 

TRAJETÓRIA PARA CELEBRAR 
TRÊS DÉCADAS DA MARCA 

QUE LEVA SEU NOME 

Lenny Niemeyer se lembra perfeitamente do primeiro 

biquini que “criou”, ainda nos anos 1980. Natural de 
Santos e recém-chegada ao Rio, a estilista, paisagista 

por formação (então casada com o neurocirurgião Paulo 

Niemeyer Filho, com quem teve dois filhos), comprou 

um modelo verde-claro numa loja carioca e dissecou 

a minúscula peça, um escândalo para a paulista na época, 

e a reconstruiu com alguns centímetros a mais. Para 

arrematar, buscou no ACO um pedaço de USsO, que 

virou argola após ser lixado, Nascia ali, na sala de casa, uma 

nova profissão. A designer passou a desenvolver produtos 
para grifes importantes como Fiorucci e Andrea Saletto, 

numa espécie de ensaio para o grande ato que viria na 

sequência: uma marca própria. Em 1991, lançou, em 

Ipanema, a marca que leva seu nome, expoente da versão 

mais glamourosa e elegante do beachwear brasileiro. 
Festeira e anfitriã animada, Lenny celebra hoje os 

30 anos da grife, com desfile no Caminho Niemeyer, em 

Niterói. Mas a comemoração, diterentemente de outros 

tempos, será apenas na passarela, À coleção de alto verão 

2022 revistará as últimas três décadas, reinterpretadas 
de uma maneira abstrata e espiritual. “Será uma gênesis 

guiada pela luz”, diz a estilista, que desenhou estampas 
a partir do movimento das modelos, em efeitos visuais e 

sombras. As artes, a arquitetura e a natureza serão pontos 

importantes para compreender o trabalho. 

Lenny afirma que o momento é otimista, com um pé 

HO futuro. “Não me considero tra sobrevivente pur estar 

celebrando essa data no Brasil. Na verdade, o sentimento 

é de vitória por estar fazendo o que eu gosto. Não carrego 
sequelas desse 30 anos.” + 
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No extinto Fashion Rio e na São Paulo Fashion Week, 

a estilista fez história ao levar o biquini, originalmente uma 

criação francesa de 1946, as últimas consequências. Ela já 

cortou o duas-peças a laser, levou a flora e a fauna brasileiras pl e 
para estampas, aplicou azulejos em maiôs, fez uma linha Dido Ei 

inteira de roupa para o pós-praia e trouxe as tops mais | — 

importantes do mundo para sua passarela. Gisele Bindchen, 

Naomi Campbell, Izabel Goulart, Letícia Birkheuer, Michelle 

Alves, Ana Beatriz Barros e Raica Oliveram foram alguns 

nomes que brilharam em seus desfiles. Desenhou ainda 
os trajes que os atletas do Time Brasil usaram nas cerimônias 

de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. 

Entre os colegas de profissão, Lenny é referência. 

“Ela tem uma importância enorme na moda do Rio. 

Com seu trabalho primoroso, traduziu o lifestyle 

carioca como poucos conseguiram! Uma pessoa que pa Look 

sempre admirei e merece muitos vivas. Trinta anos ba 

e cada vez melhor”, elogia Jacquelme De Biase, 

fundadora da Salinas. | sem volta 

A crítica e consultora de moda Gloria Kalil faz uma 

tese. “Definir bom gosto é uma tarefa difícil, quase 

impossível. Cada tribo com sua estética, seu conceito 

de gosto. Complicado alguém que agrade a todo 

mundo”, começa Gloria. “Pois é aí, numa brecha 

inesperada é sútil, que entra Lenny Niemeyer, 

com suas cores, estampas, modelagens, proporções 

delicadas que levam em conta os diferentes corpos 

e desejos de quem compra uma roupa que desveste o 

corpo. Posso afirmar que Lenny, com seu gosto, que eu 

chamaria de bom gosto, é unanimidade: não há bolha 

nem praia que não se encante com sua moda.” 

Lenny eatop |zabe! Goulart 
celebram os 20 anos da 

marcada designer, em 201 

De olho no futuro, a estilista acrescentou ao portfólio 

uma linha sustentável, feita com rede de pesca, “É um 
caminho sem volta dentro da empresa, Para tentar ser 
o mais eco-triendly possível, precisamos rever várias 

coisas, inclusive deixar de lado nosso famoso nécessaire, 
Letícia 

confeccionado com plástico”, observa a designer, - RR, h' Birkheuer nã 

que afirma estar mais discreta em relações as festas | E |, pReiraacio 
DOS, 

de arromba que paravam o Rio. “Não é que deixei de nt 

comemorar. Mas estou promovendo encontros para 

grupo menores, em casa. Não é o momento de grandes 

aglomerações ainda. Chegará essa hora.” 

Essa sabe ser elegante. & 

EV LLVCLIMIAM ARIAL LODMII ie Raica desfila 
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acender o visual com as cores 

da estação. Abuse das combinações 

de amarelo e laranja e crie uma Ed 
ojgojolBlet-[ofo [NicTadtor-| Schouler verão 

2022 durante 
' a New York 

1. Short, Animale, R$ 598. 2. Camisa, Handred, Fashion Week 
R$ 620. 3, Perfume, Prada, R$ 339 na Sephora. 4. Óculos 

desol, Moschino, preço sob consulta. 5. Pendente, 
Westwing, R$ 262,90. 6. Esmalte, Chanel, R$ 220. 

?. Macacão, Lu Monteiro, preço sob consulta. 8. Bolsa, 

Dolce & Gabbana, preço sob consulta. 9. Poltrona, 
Sami Hayek para a Tideili, preço sob consulta. 
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Foto EDUARDO SVEZIA 

As sandalias de couro com 

palmilha comfort oferecem 

comodidade e estilo. Opte 

pelo tom areia para ampliar 

o leque de combinações 

Sandálias, Mr. Cat, R$ 279,90. 



Por GILBERTO JUNIOR 

TODA 
ESTAÇÃO 

A White Label elegeu 

O couro como pr tagonista 

do alto verão. Tops croppeds, 

shorts curtos e minissaias são 

algumas das peças desenhadas 

por Renata Accioly. 

“Somos Fênix. Após uma 

Lei nporada q ue tanto nos pr IVOL 

da liberdac lo chegou O momento 
amo * = 

do reencontro”, diz a designer, a de À q 

” é ” || . 

1 
que lançou a marca no fim 

de 2019, “A grife nasceu com 

o objetivo de desmistificar o 
a 

| dal 
LEE W 

LES) do couro apenas no k = e 
da White 

| Label, marca inverno. O material ganha 

| 
E lançada em cortes a laser, com rendas que 

deixam as roupas mais leves 

para serem facilmente usadas 

em qualquer estação.” 

BOA 
LEITURA — 

As jornalistas e 
produtoras de moda 

Cristina Seixas e 

Lu Catoira colocaram 
nomercadoo livro 

“Estética da moda: 
styling & produção” 
(Edições Cândido) 
A ideia é entregar 
a grande engrenagem 

SANGUE 
que existe por trás sa NOVO 

da criação de à k 

imagens fashion. ( ) [ Y | a o 
PA | 

Segundoas autoras, E o EH marcas Céline (na 
a publicação mostra | ad | K ) era Phoebe Philo), 

“a mágica construção 

de cada foto”, “Seja Natural do Rio Grande do 

Martin Margiela e 

Calvin Klein, o 

em midia especializada Norte, a designer Palone estilista Matthieu 
ou redes sociais, tem Leão olhou para o Rio, Blazy assume o 
o poder na elaboração Trancoso e Pipa para posto de diretor 
o a desenvolver sua nova criativo da italiana 

aparências”, diz Cristina. o Eos Ha um mix de Bottega Veneta, 
metais dourados, resina e ocupado 

"Elencamos macramé que aparece em anteriormente z 

profissionais que fazem colares, pulseiras e lenços por Daniel Lee; g 
a moda acontecer, “Minha marca tem a A intenção é s 

como os que atuam no natureza e a luminosidade acelerar O ã 

backstage de desfiles”, no DNA”, diz Palone, crescimento da Fa 
observa LU, Preço: R$ 349, cada. marca, Sem abrir [e 

mão de seu DNA. E 
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Ouve, mas não entende? 
Você pode ter perda auditiva! 

“Estou muito satisfeita com os meus aparelhos auditivos 

da Ouvindo mais. Indico a todos!!” 

adiar =" nossa | promoção 
» Fo A, 1, a | 
Fo. | | | | | ar d = = o. 

o | | x F Mr 7 | [e o: 

ua. o v | WU Do dE 
, ' ma F | A ] Men, | | 

” ” rm 

| =? - E . É i = a 1 | E Ff 1 R e" a 
E na E | | | EM "eAsSconto vs é | + E : “d ms a mind ; a | |] Es Rd 

no niÃo aparelho. 

APARELHOS AUDITIVOS COM PROCEDÊNCIA 

DINAMARQUESA / RECARREGÁVEIS 

7 Berta Loran 
Atriz e cliente 

Atendimento Domiciliar 

seguindo todos os protocolos sanitários. 
CTSESFETIICICEAAAEELIL III SESEETTT ETIENNE III ES ESET LTL CE EERLILII LIS SEIS STEREO ISS CS SE NEETITESIEEa. 

CENTRO | BARRA DA TJUCA | COPACABANA 

MADUREIRA | NILÓPOLIS | CAMPOS RJ | NITERÓI 

Agende sua consulta: 

Ligue 21 2024-6706 * 21 99738-6706 

(5))] mouvindomaisaparelhosauditivos 

Ouvindo Mais Aparelhos Auditivos 

é www.ouvindomais.com.br WD ouvindomais 
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DE NSBRÍMEIRA LINHA DE BELEZA DA LUXUOSA HERMÊS CHEGA AO BRASIE 

24 4 
DID 

PoriSABRBRRABAN 

TRES 

“Em183 anos de-história, 
a primeira linha de beleza 
"desenvolvida pela grife 
“— francesa Hermeês já virou 

—— Objeto de desejo. São três 
“ coleções que chegam juntas 

-ao Brasil: Rouge (para os 
lábios), Rose (de blushes) 
eLes Mains (para mãos e 

unhas), Só de batons, hã 
24 tons (R$ 420, cada), el 

alusão ao nº 24 da Rue 

Fauboura St Honoré, seq 

da maison em Paris.i 

DIVULGAÇÃO 



SHUTTERSTOCK E DIVULGAÇÃO 

INSTA 

3UHUS 
Massagem facial, raspagem 

da lingua, receitas de chas 

para as mais diversas 

funções. Perfis recheados 

com dicas sobre a Ayurveda, 

terapia indiana milenar, 

estao arrematando milhares de 

seguidores no Instagram. Como 

o da nutricionista (alaurapires . 
(778 milseguidoresjeo da 

médica (Qidrapriantunes (24 4mil), 

que explicam tudo sobre os 

doshas e as rotinas Dinacharya 

— termos que ja começam a Soar 

familiar na rede 

MUUUUUU.. 
Segundo o Pinterest, a rede em que mais de 400 milhões de usuários no mundo 

inteiro procuram inspirações, a busca por “gnhas indie” cresceu 21 vezes este ano, 

apontando a estética como uma tendência. Leia-se: um visual fofo e criativo. Vale 

lançar (na) mão desenhos de emojis, coraçõezinhos, estrelas a até entrar na onda 

da estampa de vaquinha. “Tenho feito bastante desenho de vaca e o curioso é 

que nem precisa ser preta e branca... Coloridas também fazem sucesso e ficam 

bem divertidas: verde e rosa, vermelho e laranja... Levo em torno de uma hora 

pra fazer”, conta a manicure Valéria de Freitas. do Fil Hair & Experience. 

SOPARA MULHERES 

Depois de ouvir (muitos) relatos 

de burn oute ansiedade nessa 

pandemia, Gabriela Alves, do 

Spa Maria Bonita, e a psicóloga 

Fernanda Teixeira elaboraram ; 4 

o programa Curando o Feminino, 

Na coleção nova da Granado, 5% das entre os próximos dias3e5.lá no : 

vendas vão para ações em prol da Mata spa, em Friburgo. À imersão incluí 

Atlântica. Folha Imperial traz oito kits constelação familiar, meditação, 

diferentes (como este acima, de colônia ritual xamânico e custa a partir 

e sabonete, R$ 110), com cheirinho de de R$ 1500 o pacote. 

terra umida. www. granado com.br ww w.spamariabonita.com.br 
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O QUE HA DE MELHOR EM GASTRONOMIA, DESIGN, VIAGEM E LIFESTYLE 

o 
“ 

Por LÍVIA BREVES | Fotos EDUARDO MAGALHÃES 



MCA ESTUDIO (SUÍTE) 

GAROTOS DE 

PANE MA E Gare 
DEPOIS DE DAR CARA NOVA AQ 

HOTEL ARPOADOR, GRUPO REPAGINA 
O IPANEMA INN, QUE CHEGA COM 

RESTAURANTE BEM PRAIANO 

Uma repaginada solar e jovial aos 45 anos. Depois 
de 14 meses fechado, o hotel Ipanema Inn reabre cheio de 
novidades. As mudanças começam no ambiente, agora bem 

claro, repleto de plantas, cores quentes e 

luminárias de papel criadas por Thomaz Velho, 

Sem falar no lançamento do Quitéria Café, um 
restaurante tipicamente carioca, daquele que 
toma-se café da manhã na varanda e vai ficando, 
ficando até a hora do jantar. 

O projeto, lindo, foi pensado pelo proprietário 

Daniel Gorin que, ao lado do irmão Marcelo, 
comanda a nova fase do Grupo Arpoador, que 
tem ainda o hotel Arpoador. A ideia principal foi 

integrar mais salão e entrada do hotel e colocar 

tudo de cara para a rua. Fica dificil passar 
pela Rua Maria Quitéria e não sentir vontade 
de entrar de tão sedutor que o espaço ficou, 

A sustentabilidade foi outro fio condutor na 
nova fase do três estrelas, “Uma experiência 

genuinamente carioca e verdadeiramente 

sustentável, Com esse olhar cuidadoso, implementamos 
princípios, design e uso de materiais naturais em nossos 

espaços, colocamos a saúde e o bem-estar no centro da nossa 

cultura de hospedagem”, diz Daniel. 

O novo cardápio, criado por Alê Maidana, chef executiva 

do grupo, é recheado de ingredientes locais, clima praiano 

e comfort food. Prometem ser hit o super saudável muesli de 
aveia orgânica descansada por oito horas em leite de coco 

caseiro, acompanhado por chia, nuts, frutas frescas e secas: 

o divertido hot dog de camarão, com salsicha feita na casa 
com o crustáceo; e o frango à parmegiana acompanhado 
por um purê de batatas inesquecível. 

É só chegar. & 

E ( | AF“ A bs, i 4 o A E A, | Pq" rm EN 
q t | Ls w in al, e | ] p= jo , 

rt Me tem a Mt À FA | Mi pas EA sa ETA sao Es Mi? 

BEM-ESTAR NO CENTRO DA NOSS/ 
DCETVIcCS PAIRA NAA Aro] N DM Naa FPA NWA nal al PNY 

r | | x EN JF q C| | f ria 6 À | ] |. — a pm  — | 
Dai leu Ls J | q — Es = “e, bes ai TA Mai um: 

RI E Ed! LAN! CLOINi 

O combo de café da 
manhã pode vir na ópção 
vegana, com todos os 

itens feitos na casa 

Três sabores de 
sanduiche bao: 

frango frito. 
barriguinha de 

porco e shimeji 

REVISTA ELA 45 



o ” + Fo É e 

ESTILARIA DO ANO PELO WO 
DS, A AMÁZZONI REABRI 

A PARA VISITAS E PASSEIO 
QÚGER ns 

e 
= 



FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

Fazenda 
cotontaldo 

| século XVIIE 

] | 

a Drmeira 

omo todo bom italiano, Arturo Isola, de e cabecéid 

47 anos, sempre toi amante de um negroni. 

“Quando criança, mergulhava o dedo no 

drinque do meu pai para experimentar”, 
lembra. Por ser um país de tradição 

cachaceira, o Brasil — onde Arturo 

escolheu viver em 2010 — ainda via 

a produção do destilado holandês 

inexplorada à até pouco tempo atrás. Para ele, terreno fértil para 
dar vida ao primeiro rótulo brasileiro de gim. Eleita em março 

a Destilaria do Ano pelo World Gin Awards (em 2018, eles 

já tinham levado o de Melhor Produtora Artesanal 

do mundo), a Amázzoni fica em Barra Mansa, no 
interior do Rio e, desde ontem, está aberta a visitação. 

O passeio guiado de 1h30min começa com uma 

aula de história sobre a fábrica, que em vidas 

Os três sabores da 

marca. Da esquerda 
para direita: Rio 
Negro, tradicional 
e Manluara, O 

mais nóvo deles 

passadas já foi fazenda colonial de caté. Em seguida, 

entre corredores e salas repletas de alambiques, é 

possível conferir de perto todo o processo e detalhes 
técnicos da produção, feita artesanalmente por 

mulheres. Para o grand finale, uma degustação 

de drinques criados por mixologistas garante 

a experiência sensorial do tour. 

A história do rótulo tem início em 2014, quando 

Isola, ao lado do artista plástico Alexandre Mazza, 

criou uma contraria de amigos para degustar 

diferentes rótulos trazidos de viagens 

internacionais e entender o processo de destilação 

da bebida com pequena estrutura caseira. “Pensamos: 
E O arquiteto 

se muitos países sem tradição de gim produzem bebidas Arturo isola, 

de qualidade, por que o Brasil também não pode?”. questiona quis 7 TEA! rata | ii bebida com o 
Isola. E, assim, O que antes era hobby, tornou-se proposito artista plastico 

Alexandre Mazza de vida para a dupla. No entanto, ainda faltava o ingrediente 
principal responsável pelo sucesso da Amázzoni: sua 

identidade. Para encontrar o sabor perfeito, os confrades M 
COnNvOCAiam o bartender argentino premiado Tato 

Giovannoni e embarcaram para a Amazônia, onde 

encontraram 13 ervas nunca usadas em um gim. Dessas, ni 

1 compõem a receita original. A) E, 
Há três anos, a marca foi adquirida pelo grupo Pernod GA 

Ricard, atual responsável pela exportação do rótulo. “A ideia cumps À E 

é continuar expandindo sem perder a essência”, afirma Isola, di Pg 

Hoje, a etiqueta está presente em mais de 10 países. Salute! & Ea stilaç = FS 

“SE MUITOS PAÍSES SEM TRADIÇÃO 
DE GiIM PRODUZEM PRODUTOS 
DE QUALIDADE, POR QUE 
O BRASIL TAMBÉM NÃO PODE?” 
ARTURO ISOLA, FUNDADOR DA AMAZZONI 



DESIGN 

Banco com 

biotecido dê 

linha “Outono” 

COM CAUSA POESIA E PROPÓSITO MARCAM AS CRIAÇÕES OUSADAS E 
INOVADORAS DOS DESIGNERS MAURICIO NORONHA E RODRIGO 

BRENNER, DA FURF, ESTÚDIO QUE COMPLETA 10 ANOS 

Por EDUARDO SIMÕES 

uando cursavam desenho industrial No estúdio de design, na capital paranaense, a dupla alia 

na PUC de Curitiba, Mauricio poesia a propósito, seja numa poltrona para uma marca de peso, 

Noronha e Rodrigo Brenner mal como a itahana Natuzzi, ou em projetos inovadores, de cunho 

se falavam. De “tribos diferentes”, social, como a Contete, uma capa para próteses de perna, criada 

limitavam sua interação a em 2016 para ID Ethnos, empresa carioca lider no mercado 

cumprimentos protocolares nos de artigos ortopédicos. Hoje vendida em 20 países, no Brasil 

corredores da universidade. Foi um ela está disponível, de graça, no Sistema Unico de Saúde (SUS). 

professor que, ao sugerir que fizessem Para Mauricio e Rodrigo, a Confete é um dos produtos do 

juntos um projeto de sua disciplina, estúdio que melhor traduzem seu método de trabalho. Sua 

deu um empurrãozinho na amizade e na parceria profissional, criação envolveu uma insólita pesquisa de campo: na falta 

consolidada há dez anos com a criação da Furl. de um banco de dados on-line que os ajudasse a chegar a um 
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RICARDO PERINI (BANDO OUTONO) 

tamanho médio, os designers saíram medindo pernas aqui e 

acolá, até chegarem a uma massa critica diversa com diâmetros 

de panturrilhas e comprimentos de tíbias. “Estas capas sempre 

foram feitas sob medida pela indústria, Neste projeto, em vez 
de um processo de alfaiataria, fizemos algo como uma camiseta 

tamanho M, que serve para todo mundo”, explica Maurício. 

Dos estudos técnicos, que resultaram em uma patente, 

Os designers partiram para uma pesquisa de caráter subjetivo, 

em conversas com amputados. “As pessoas que entrevistamos 

têm uma gratidão e uma vontade de viver muito grande, após 

terem superado tudo aquilo por que passaram. Isso foi muito 

contagiante. A simbologia do confete veio dessa sintonia com 

eles”, conta Mauricio. “É um pedacinho de papel, leve, colorido, 

democrático, usado sempre num momento de alegria”. 
Ainda estudantes quando criaram a Furl, em 2011, Maurício 

e Rodrigo tinham em comum uma vontade muito clara de dar 

a cara a tapa. “Fra para tirar 10 ou 0”, conta Rodrigo, sobre os 

projetos que faziam na universidade, entre eles um carrinho de 

compras, que chegou a ser publicado na revista Businessweek, 

e em que o cliente podia afixar suas próprias ecobags, evitando 

as famigeradas sacolas de plástico dos supermercados. 

Ali já se manitestava o interesse da dupla por inovação, 

pesquisa de materiais e meio ambiente, Dois de seus projetos 

mais recentes são exemplares disso. Em 2019, a Furf criou uma 

coleção de bancos de aço reciclado, revestidos com um biotecido 

leito a partir de orelhas-de-eletante, uma planta de origem 

asiática, mas também cultivada no Brasil. “As folhas são curtidas 

de forma similar ao que se faz com a pele de um animal, num 

Painel modular de 

micélio: ao lado, as 
pipas criadas com 
costureiras de ONG 

curtume, para translormá-la em couro, resultando num 

material ao mesmo tempo molinho e resistente”, conta Rodrigo. 

O trabalho é fruto de uma parceria com a Nova Kaeru, empresa 

de Três Rios (RJ), que processa a pele de pirarucu usada em 
produtos da Osklen, entre outros, e que já está em negociação 

com marcas de moda globais, interessadas no novo material. 

No ano passado, a Mush, uma startup nascida dentro 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta 

Grossa, apresentou aos designers um material que haviam 

desenvolvido a partir do micélio, uma estrutura orgânica 
esbranquiçada, encontrada na base de cogumelos, em 

cascas de árvore ou sob a terra. à 

ADUPLACRIADE POLTRONA 
PARA A ITALIANA NATUZZI ATÉ 
CAPA PARA PRÓTESES DE PERNA 

hd 

ce 

LETRAS 

qu, 

e 

2a “epa 



DISSIGN 

A Furl então desenvolveu uma coleção com biombos, que 

podem ser usados para dividir espaços corporativos, e painéis 

modulares. “O micélio tem propriedades técnicas excelentes, 

Para aplicação em isolamento térmico e acústico, ele é 

melhor que os materiais utilizados em grande escala hoje, 
feitos de polímeros, que são altamente inflamáveis”, explica 

Rodrigo. “E como se alimenta de matéria orgânica, pode-se, 

por exemplo, usar residuos da agroindústria brasileira, 

dando uma segunda vida a fibras, sementes, a tudo que 

é biodegradável e acaba sendo descartado”, 

Trabalhos comerciais de peso, como a poltrona Graziosa, 

criada em 2019 para a Natuzzi Editions, dão à Furf 

estabilidade financeira que permite ao estúdio abraçar 

também projetos de inclusão social, como a recente 

colaboração com a ONG Pipa Social, do Rio. Junto ao coletivo 
de artesãos e costureiras de comunidades de baixa renda, os 

designers vêm desenvolvendo coleções, de pipas a camisetas 

e ecobags, que serão lançadas no pavilhão brasileiro da Expo 

Dubai, mostra mundial de inovação. 

Dos móveis de alto padrão aos projetos ambientais 

e sociais, a Furl mantém seu propósito de “materializar 

atributos intangíveis”, como a autoestima recuperada por um 

amputado, que “volta ter vontade de vestir uma bermuda”, 

lembra Mauricio. Para Rodrigo, criar uma poltrona pode ser, 

em princípio, tecnicamente mais fácil, mas simbolicamente 
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se torna mais difícil. “Tem tanto móvel no mundo, como 

a gente faz para ele merecer existir?”, questiona. 

No momento, a dupla, que acumula mais de 30 prêmios 

mundo afora, planeja retomar as viagens, palestras e oficinas 

— como as que já fizeram com os Irmãos Campana — e está 

colaborando com o designer Cesar Pieri, ex-Jaguar Land 

Rover, na criação de um veleiro pequeno, feito com materiais 

recicláveis. Sonhos? Desenhar uma linha de sex toys e 

conceber um projeto de interiores para uma estação espacial, 
“A gente ama criar coisas diferentes. Só não queremos fazer 

o que todo mundo está fazendo. Somos rebeldes com causa”, 

conclui Rodrigo. 

“A GENTE AMA DESENHAR 
COISAS DIFERENTES. SO NÃO 
QUEREMOS FAZER O QUE 
TODO MUNDO ESTA FAZENDO” 
RODRIGO BRENNER 

Móveis multifuncionais para 
home office, desenhados 
para a Tecnoflex; poltronas 
Graziosa, para Natuzzi 
Editions, ea capa de prótese 
Confete, desenvolvida com 
ID Ethnos, do Rio RENAN OLIVETT| (PRÓTESE) ABRUZZO STUDIO (TECNOFLEXIE DIVULGAÇÕES 
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01 e 02/12 
Planetário da Gávea - 

Não fique de fora. Evento gratuito, 
Em breve mais informações. 
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ALGUNS NOMES PODCASTER E APRESENTADORA GIZELE MARTINS 
Ú DO PODCAST OFICIAL DO BBB 4 | MEMBRA DA FRENTE DE 

CONFIRMADOS 71, DIÁRIO DE BORDO E IMAGINA pe e DA MARÉ 
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VITOR PEÇANHA | * RAQUEL VIRGINIA 
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BEST SELLER OBRIGADO 4 DUAS VEZES INDICADA AO ARA CON 
PELO MARKETING. GRAMMY LATINO. | 

RUXELL NOBEAT BUUBA AGUIAR IVAN COSTA 
| PRODUTOR DE SUCESSOS CO-FUNDADORA "| CO-FUNDADORDO 

DE NOMES COMO IZA, bit ai | 45 | CHIAROSCUROSTUDIOS 
GLORIA GROOVE, LULU COLETIVO FALA AKAR | do Voo) (Tejo) lo Toio 
SANTOS ENTRE OUTROS. EXPERIENCE. 

PABLO BISPO 
ADMINISTRADOR, PROFESSOR E 

COMPOSITOR DE GRANDES HITS 
pjeldo di iiteio! TD 

CHRISTIAN ULMANI 
COORDENADOR DE PROJETOS DO 
CENTRO INOVAÇÃO IED BRASIL Be e 

O evento seguirá todos os protocolos sanitários vigentes na época da 
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GIRO 
Por LIVIA BREVES 

= 
% 

MALAS PRONTAS? 
E lá se vão 30 anos que a Associação Roteiros de 

Charme foi criada. Para festejar a data, será lançado 

o guia deste ano, que vai somar quatro novos hotéis 

aos 67 já indicados. Entraram na rota o Beija Flor 

Exclusive Hotel & SPA, localizado em Tibau do Sul 

(RN); o Hotel Paraíso do Morro, em Arraial d'Ajuda 

(BA); o Villa Triacca Eco Pousada, em Brasília (DF); 

eo Eco Resort Hotel Villa São Romão, aqui pertinho, 

em Lumiar (RJ), e que oferece, além de suites 

gostosas, esse parque de águas lindo rodeado poi 

muito verde (foto). Lugares perfeitos para conhecer 

agora que a pandemia vem dando uma trégua. 
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OHotelvVila MA No 

| São Romão | - 

--emblumiar, 
= Entrou! para ; = 

o Roteiros 

& - deCharme + À | | E 

o SA A BrasilGourmet, especializada 
na técnica de cozimento sous 
víde, está com uma linha de. 
congelados para ajudar na 
rotina. Tem de tudo: de caldo 
de feijão (R$15,90) atilápia 
chapeada com azeite com 
alcaparras (R$ 18,90). Vendas; 
emcasabrasilgourmet.com.br 

DESTINOS 

DE CHARME, 
CONGELADOS 

SABOROSOS, 
WESTWING 
NO RIO, CHÁ 
DA TARDE 

NA SERRA 

E DELICIAS B DE 

SAUDÁVEIS MEcaST, ANHL ZA 
Já famosa por 

4 !] | fazer queijos 
GENTILEZAS ear á pai de 
NATAL INAS | castanha de caju 

que derretem, 

a Nomoo lançou 

agora o creme 

Até o Natal, a Casa Marambaia, 4 
em Corrêas, está com um chá 
da tarde às quartas-feiras. de leite fresco 
A mesa é recheada com (R$ 19,90). É mais 
tartines, petit fours, bolos, uma criação de 
queiios e docinhos criados Marcelo Doim, 
pelos chefs Roland Villard 

e David Mandaud. A entrada 
é gratuita, mediante reserva 
Em troca, a Casa Marambaia 
pede um brinquedo para ser 
doado para crianças da cidade. 
Telefone: (24) 2236-3650. 

sócio fundador 

| damarca, formado 

pela Natural 

E Gourmet Institute, 
em Nova York 

Compras: 

E nomoo.com.br AMNDRE NAZARETH ON ESTWING, TOMAS RANGEL [RRASI. GOURMET) E DIVULGAÇÕE 5 



la Múller 11 
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Há 18 anos desenvolvendo projetos 
residenciais e comerciais, à 
arquiteta Paula Múller atua no 
acompanhamento de obras para 
execução dos mesmos, buscando 
sua harmonização com as ideias 
propostas. Seus projetos visam ao 
máximo aproveitamento dos 
espaços, através de um elaborado 

detalhamento de marcenaria, que 
em conjunto com os efeitos de 
iluminação, resultam em ambientes 
sofisticados, elegantes e originais. PRESENTE PARA À CASA 

O e-commerce Westwing chegou com tudo no Rio. Esta semana. a cidade “Em minhas escolhas para a coluna 

Design Style do portal Radar 

Decoração, selecionei os móveis da 
Gbretonoficial, Gnovoambiente e 
Wbrentwood oficial; os objetos de 
decor da Grosakochen, os tapetes da 

Ecasajuliotapetes e os projetos de 

iluminação da Geristaluxiluminacao 
As duas lojas olerecem móveis maiores, como sofás e mesas, mas também e €& lumini. 

itens menores com aquela curadoria tão boa da plataforma. 

ganhou duas lojas físicas da marca. A maior delas ficaem Ipanema, em plena 

Praça Nossa Senhora da Paz, com três andares. À outra fica na Barra, no 
VillageMall e ocupa um espaço de mais de 500 metros quadrados. As duas 

são assinadas pelo escritório Superlimão e contam com surpresas como 

móveis presos no teto e nas paredes. A ideia é que o carioca possa conhecer 
seus produtos de desejo ao vivo e ainda poder comprar e levar no ato. 

No segmento de revestimentos 

décor, escolhi a 
Gekkorevestimentos; 

Gportobelloshopbarra, 
AMODA DO SPUD Efuturasuperficies e Eblumhaus. 

Já ouviu falar nos bowls Fazem parte também das minhas 
o base bed a escolhas, os projetos de armários da 
E EM E Ne o é Bflorenseoficial, Glaccamoveis e 
ei Po 04 y ih A Bromanazzario e os projetos da 
Ra sh 5 o n E LOU Galmeidaenevesmarcenaria; da 

AL di VERDE Sa os Gbazaniengenharia e 

como esse de batata-doce Btatilautomação. 
roxa e salpicção (R$ 35). E 
Eainda so a Confira todas as fotos, da seleção 

carne-assada e vegaras, acima, na coluna Design Style 

Todos sempre feitos com publicada hoje no portal 
ingredientes orgânicos. 
Pedidos: (21) 99418-0659 

www.radardecoracao.com.br”. 

Paula Miiller 

Sjçadar 
doucoração 
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utro dia, fui estrear como turista 
numa nova cidade, e a primeira coisa 

que meus anfitriões fizeram foi me 
levar para a cobertura de um prédio 
bem alto, o famoso rooftop, para 

contemplar a paisagem. Fiz cara 
alegre, noblesse oblige, mas a minha 

vontade era simular um mal súbito 
ou atear fogo às vestes; não por medo de altura (que eu não 

tenho), mas por uma vontade louca de ir para o asfalto e ver 
gente, sentir o cheiro das ruas e das comidas, ouvir os barulhos 
e os sotaques da lingua desconhecida. Será que enlouqueci 
depois de um ano e meio de distanciamento social? 

Pensando bem, nunca fui muito chegado a paisagens, 

embora saiba apreciar seu valor, a natureza etc. Numa roda 
recente de amigas, uma perguntou à outra se ela não morria 

de saudades dos tempos em que morava de frente para o 

mar, e a resposta deixou a sala muda. “Eu detestava o 
barulho das ondas, não tinha como desligar aquele silêncio”. 

Quebrei o gelo com mais espanto ainda, dizendo que 
eu a entendia completamente — embora nunca tivesse 
morado de frente para a praia. 

Quando me mudei do Rio, toda vez que voltava, pedia 
ao motorista que passasse pela orla, para apreciar a praia. 

Mas a verdade é que ela nunca me completava, nunca supria 
minhas saudades. Dai tive a grande sacada de pedir que ele 
fosse “por dentro”: tipo Barata Ribeiro, São Clemente, 
Humaitá, Nossa Senhora de Copacabana, manja? E foram 

esses caminhos que me fizeram feliz, com vista para a minha 
gente, pelos pequenos comércios, botecos e pelas fachadas 
dos prédios dos meus amigos e entes queridos. Lembro uma 

vez, visitando um palácio de mármore com Regina Casé no 
Marrocos, em que ela se virou para mim e disse: “Lindo, mas 

agora vamos para o furdunço, porque é disso que a gente 
gosta”, no que estava certíssima. Descobri 

que, por mais que viaje o mundo todo, 

detesto ser turista. E a infelicidade 
suprema talvez seja sentir-se turista 

no lugar em que você nasceu e cresceu. 
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BRUNO ASTUTO 
bruncastutolwgmailcom 

TURISTANDO 
Essa lógica meio que se aplica à vida. Hesito entre invejar 

e lamentar aquelas pessoas que viram completamente 
a página; sou, ao contrário, um camelo dos meus afetos. 

É normal, e até saudável, mudar de grupos, de assuntos, 
de interesses. 

Mas existe colo mais certeiro do que o daquela amiga 
que conhece você desde o tempo do onça, que soprou seus 

machucados nas horas mais tenebrosas, e que, mesmo que 
você faça 300 plásticas, vai reconhecer você na rua só pela 

maneira de andar? Só ela terá o lugar de fala perfeito, para 
dizer: “Depois de tudo que você passou, isso é fichinha”, 
E a glória é, depois de tantos anos longe, ela não lhe fazer 
nenhuma pergunta, nenhuma cobrança, só abrir os braços. 

Medo de que ela não entenda seus problemas depois de 
tantos momentos e experiências em caminhos tão 
diferentes? Bem, amizade verdadeira é igual a andar 
de bicicleta, mas é preciso dar uma calibrada nos pneus 

de vez em quando, para um dia não se ver a pé. É um perigo, 

e de uma solidão extrema, viver só de paisagem. 

A vida está corrida, o trabalho, insano, mas um alô não 
mata ninguém, Nem que seja para escrever um zap com uma 
bobagem do tipo “passei nessa loja e achei essa blusa a sua 
cara” ou um simples e acolhedor “saudades”. Neste domingo, 

eu e você vamos combinar o seguinte: dar uma pausa na 

maratona da série, deixar que todo mundo se vire para o 
almoço e dedicar uma meia horinha para telefonar para uma 
pessoa muito, muito querida do passado — raiz mesmo —, 

para quem, até por vergonha de andar tão sumida, você não 
tem ligado. Me conta depois. 

Se ela estiver na mesma vibração, pode apostar que vão 
se divertir muito; se parecer que está falando um idioma 

completamente diferente, aprenda as belezas de percorrer 
outra realidade. 

Que, talvez, poderia ter sido a sua. & 

mo DESCOBRIQUE, POR 
MAIS QUE VIAJE O MUNDO, 
DETESTO SER TURISTA ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 



* 2 CRIANÇAS ATÉ 7 ANOS FREE 
- CEIA COM BEBIDAS INCLUSAS 
- RECREAÇÃO INFANTIL 
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ALA, BARRA! 

Fala, Barra! 
As cartas enca- 

minhadas a0s 

Jornais de Barro 

(Rua Merquês de 

Pombal 25, 
4º andar - CEP 

20.230-240 E 

falabarraBDogio- 

bo.com.br) 

dEVEM Ser a5si- 

nadas €. Assim 

como OS e-mails, 

conter nome 

completo, ende- 

reço e telelone do 

remetente. 

Quando o texto 

não tor sulicien- 

temente conciso. 

serão publicados 

os trechos mais 

relevantes, 

O 
oglobo.com.br/rio/bairros 

PROFESSORA, REFUGIADA VENEZUELANA VAI 
DAR AULAS DE ESPANHOL NO MORRO DO BANCO 

ErLGAÇÃO 
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DRPULCAÇÃO PROA PROVENTA 

COMEÇAM AS VENDAS DE INGRESSO PARA 

O PRIMEIRO FESTIVAL PARRILLADA 

Reforço na coleta de lixo nas ilhas 

o 

O e pe 

O GLOBO - BARRA DA TIJUCA, JACAREPAGUÁ, RECREIO, SÃO CONRADO, VARGEM GRANDE E VARGEM PEQUENA 

BANGU, BARRA DE GUARATIBA, CAMPO DOS AFONSOS. CAMPO GRANDE, COSMOS, DEODORO, GUARATIBA, INHOAÍBA, JARDIM SULACAR MAGALHÃES BASTOS, PACIÊNCIA, 

PADRE MIGUEL, PEDRA DE GUARATIBA, REALENGO, SANTA CRUZ, SANTÍSSIMO, SENADOR CAMARÁ, SENADOR VASCONCELOS, SEPETIBA, VILA MILITAR E VILA VALQUEIRE 

Editor responsável Miton Ca man Filho (mi toncBaglobo com br) Edições impressa e on-line: Lian Fernandes | ianvoglobo com br). Diagramação: Ligia Lourenço 

Telefones: Redação: 2534-5000.1 5905/5123 Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484 Crédito: 2534-5860 

Endereço: Rua Marquês de Pomba 25 4º andar -CEP 20230-240. E-mail: falabarmrattogiobo com.br 
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À Comlurb passou a usar um 

novo catamará tipo balsa, que 

funciona com quatro garise 

um operador, para reforçar a 

coleta de lixo nas maiores das 
sete ilhas da Lagoa da Tijuca, 

incluindo a da Gigoia. O antigo 
está auxiliando nos serviços 

nos canais mais estreitos entre 

as ilhas. Além de usar os dois 
barcos diariamente, os garis 

fazem a remoção de sacos de 

lixo domiciliar às segundas, 

quartas e sextas-feiras cade 

coleta de entulho e bens inser- 

viveis às terças e quintas. Ou- 

tros 24 funcionários cuidam da 

conservação da área, varrendo 

as ruas e ceifando e roçando o 

mato, de segunda a sexta. 

Diariamente,a companhia 
recolhe cerca de uma tonelada 

de lixo nas ilhas da Barra. 

Capa Chontes posam em espaço 

rstagramáve no Glnkery 

bm Jacarepaguá, 

FOTO DE DIVULGAÇÃO 



AÇÃO SOCIAL / DX 

Iniciativas de moradores 

beneficiam comunidade local 
Ator e empreendedora retomam projetos interrompidos na pandemia 

MAÍRA RUBIM 
maira rutemf ogiba cam, br 

Fo o bem sempre é 
bom, mas em tempos di- 

fíceis como os da pandemia, 
torna-se ainda melhor e 

mais necessário. E dois mo- 

radores da região decidiram 

ajudar quem estava bem ao 

seu lado: os vizinhos. Um 
deles é o ator Brunno Dal- 

tro, morador da Barra, que 

arrecada doações para o Re- 

tiro dos Artistas, em Jacare- 

paguá, e envia alunos do 

curso de técnico de enfer- 
magem da Rede Educacio- 

nal Daltro, pertencente à 
sua lamília, para cuidar dos 

residentes do local. 
— Peço, por mei idas redes 

sociais, doações em dinheiro 

para os artistas. O Retiro é 
LT patrimônio nosso, É po- 

der dar cuidado e atenção pa- 

ra as lendas vivas que resi- 

dem lá é dar o valor que me- 
recem depois de tudo que 

proporcionaram para a cul- 
tura brasileira — diz o ator. 

O trabalho de enferma- 
gem, realizado há oito anos, 

havia sido interrompido pela 
Covid-9 e foi retomado gra- 

ças ao avanço da vacinação. 
Atualmente, as unidades da 
rede Daltro na Taquara, no 

Recreio e no Méier também 

| | 
k porem Pã É 

TA 

TARLGAÇÃO 

Parceria. Daltro (sentado) com Kari Lage. residente do Retiro dos Artistas 

estão recebendo alimentos 

natalinos, que vão compor 
uma ceia no Retiro. 

— (Os alunos de enferma- 
gem medem a glicose, afe- 

rem a pressão. Quero ainda 
desenvolver outros projetos 

no Retiro. Um deles começa 
em 2022, quando os alunos 

da escola de teatro da Rede 

Daltro serão levados para co- 
nhecer os 52 artistas que re- 

sidem lá — adianta Daltro. 

Cida Cabral, administra- 
dorado Retiro dos Artistas, 

comemora a parceria: 
— É umaajuda fundamen- 

tal, ainda mais neste perío- 

do, que não tem sido fácil pa- 
ra nenhuma instituição. 
Doações podem ser feitas 

por PagSeguro, boleto ou Pix 

(o CNP] 39.140.264.0001/ 

86 é a chave). O banco é o 

Bradesco (237), agência 
29572, conta 4343-5. 
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AÇÃO SOCIAL / 

Comerciantes 

locais têm desconto 
Criadores de feira também ajudam atletas 

C riadora da Feira Gigoian- 
do, Bárbara Lima, mora- 

dora da Ilha da Gigoia, reto- 

mou a mostra, criada em 

2019, também após a vacina- 

cão contra o coronavirus. 
Desde então, cerca de 30 ex- 

positores se reúnem ao lado 
do restaurante Venne nos 

fins de semana para Expor 

itens como caté, queijos, 

drinques, cachaças, sorvetes, 

doces, pães, roupas, acessóri- 

os, kombuchas, óculos e arte- 

sanato. E recebem algumas 

vantagens para conseguirem 

manter seus negúcios, 

— Lima vez por mês, otere- 

ceremos 50% de desconto 

para os expositores que mo- 

ram na ilha participarem da 
Gigoiando. E uma forma de 

apoiar o trabalho artístico e 
movimentar a economia lo- 

cal. Quero que todos possam 

gan hair ese recuperar do mo 

VINHOS ITALIANOS 

“e = 

VINO VERITAS 

Até 

33% | 
OFF, 
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rótulos e harmonizações! 

www.vinoveritas.com.br 

(O) (21) 99094-0290 
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Gigolando. À feira é realizada todo fim de semana na Ilha da Gigoia 
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* Brunello 
24318, 

Maria 

mento difícil que acabamos 
de passar — explica. 

Mensalmente, Bárbara e 

seu marido, Leonardo Gui- 

marães, também ajudam 
pr jetos sociais E atletas de 

jiu-jitsu com doações em di- 
nheiro. Entre eles OdairCa- 

valcanti, que teve apoio pa- 

Ta participar de competi- 

ções; e Kaka Aleluia, que 

tem um projeto social no 

Alto da Boa Vista. 

— Já precisei de ajuda, e 
acl pio tique todos pass caio pt JE 

isso. E bom poder ajudar, in- 
vestir num atleta para cpu ele 

possa ter um futuro melhor. 

Focamos no jiu-jitsu porque 

o Leonardo é faixa pretae co- 

nhece as dificuldades que os 

atletas da modalidade en- 

frentam —diz Bárbara, 

dim 
Em 

“Adduca. m189 
HOSSÕ Agtionico 

6500 ms 16340 
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DESEMBARQUE EM OZ 
E SE EMOCIONE COM. 
ESTE ESPETÁCULO! 

TODA QUINTA E DOMINGO * POCKET SHOW, AS IGH - 

* ENCONTRO COM OS PERSONAGENS, A PARTIR DAS 16H30 - 

* CASA INTERATIVA DA DOROTHY * DESAFIO DO ESPANTALHO * 

* ARREMESSO DO TOTO + ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS + 

AN SHOPPING 
Cs4) METROPOLITANO 

Barra 



AÇÃO SOCIAL / AULAS 

Aulas de espanhol para 
retribuir o que recebeu 
Professora venezuelana refugiada dará aulas no Morro do Banco 

MAÍRA RUBIM 
maira sebimboglobo com be 

o Brasil desde 2018, a ve- 
Ê! nezuelana Yelitza La- 

font, de 47 anos, moradora 
do Morro do Banco, no Ita- 

nhangá, vai ministrar aulas 

gratuitas deespanhola partir 

do dia 23 para crianças, ado- 

lescentes e adultos brasilei- 

ros dentro da ONG Ação Flo- 
resta da Barra, localizada há 

13 anos na mesma comuni- 

dade. Já há 30 inscritos. 

— Passei momentos muito 

dificeis, e a vida me deu uma 
nova oportunidade. Essas au- 

las são uma chance de retri- 
buir, Quero ensinar e tam- 

bém acolher as pessoas — 
conta Yelitza, que ensinava 

biologia na Venezuela. 
Há sete meses, Yelitza co- 

meçou a dar aulas de apoio 
escolar para venezuelanos, 

principalmente de alfabeti- 

zação. Como tempo, crian- 

ças mais velhas começaram 

a aparecer. Ela recorda que 
tentou explicar que o ensino 

era voltado para os mais no- 
vos, mas se emocionou e am- 

pliou a turma quando uma 
menina contou que as aulas 

a faziam recordar seu país. 
—Hoje, são quase 50 crian- 

ças, e criei dentro da ONG o 

Projeto Popular Venezuela- 

Assistência. felitza Lafont nas aulas de reforço escolar para venezuelanos 

no Resgatando Raizes. Can- 
tamos o Hino Nacional, le- 

mos em espanhol, declama- 

mos poesia e falamos sobre 
nossa cultura e nossa identi- 

dade. Começamos a nos 
apresentar na comunidade, e 

os brasileiros se admiraram 

com nossa cultura; as crian- 

ças queriam interagir. Daí 

veio a ideia das aulas de espa- 

nho! para eles — explica. 

Yelitza e o marido deixa- 

rama Venezuela com os cin- 

co filhos porque já não con- 

seguiam se sustentar. Ela 

veio primeiro para o Brasil, 
com o mais velho, que tinha 

18 anos na época, e morou 
na rua por sete meses, em 

Roraima. Depois, foi enca- 

minhada para um abrigo e 

veio para o Rio. Em 2019, 

com a ajus la da ONU, conse- 

guiu que o restante da fami- 

lia viesse para o país. 

PLLGEÇÃO 
tr 

Ja LA, FISIOTERAPIA 

DERRRACERA GRAMA GATO 22 AN Os DE EXPERIÊNCIA BEGRRLA DI RRERA DE RLRRERE 

M&B FISIOTERAPIA ESTA DE CASA NOVA 

(SHOPPING DOWNTOWN, BLOCO 21 C, SALA 203 ) 

Um espaço novo, moderno e respeitando 
todas as exigências necessárias para um 

atendimento seguro e confortável 

Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F ESTACIONAMENTO 

(21) 2491-4354 | (21) 99971-8685 



NO) ROMs PANDIDDAND, 
pra EM ARTE DESDE 1967 

PTAÇÃO DE PEÇA 
ÚLTIMOS DITA 

CUTNNIDI DS DANO DI SANTO NAS IEINO, 
A PARTIR DO DIA 16 DE NOVEMBRO 

Q) Visita | Seguro a | Maior índice e Compradores 4sSTransporte & Único com duas 
residêncial das peças él de vendas E Rana por nossa sedes próprias 

internacionais conta para leilões 

CREDIBILIDADE HA 54 ANOS NO MERCADO DE ARTE 

> BUSCAMOS PINTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

b JÓIAS P RELÓGIOS (ROLEX, PATEK, PHILIPPE, VACHERON E OUTROS) 

b PRATARIAS PP MOBILIÁRIOS DP ESCULTURAS 

b TAPEÇARIA DE PAREDE, DE GENARO, COLAÇO 

b E OUTROS ARTISTAS DP OBRAS DE ARTE EM GERAL 

ENVIE AS FOTOS E A 

DESCRITIVA DA PEÇA PARA: 

(21) 99697-9790 
><] haddadGrobertohaddad.com.br 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A | re 
Copacabana - RJ (Sede Própria) cp www.robertohaddad.com.br Ro PABRITA ARA. 
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Muai thay, práticas orientais 
e final da Libertadores 
Campeonato brasileiro da modalidade será disputado sábado, na Barra 

À marina Bella Vista, na 

entrada da Barra, vai se- 
diar o Campeonato Brasi- 

leiro de Muay Thai, no pró- 
ximo sábado, que vale clas- 

sificação para o Mundial na 
Tailândia, em fevereiro de 

2022. Além das disputas, 
nas categorias masculino, 
feminino e juve nil, o even- 

to, que será realizado em 
uma área aberta, oferecerá 

práticas orientais, incluin- 

do massoterapia, quiropa- 

xia e osteopatia. Estandes 
de marcas de artigos espor- 
tivos ligadas ao muay thai 
também serão montados. 

Após as lutas, um telão exi- 
birá a disputa entre Flamen- 

go e Palmeiras na final da 
Copa Libertadores, E, findo 
o jogo de futebol, a festa se- 

guirá com apresentações 
dos DJs Mayae 2Feavozeo 

violão de Thiago Lobato. 

— À ideia é integrar espor- 

tee celebração de uma forma 
equilibrada. Oferecer aos 
atletas que competiram inte- 

ratividade e comemoração 

pós-luta. E, para o público, 
ter um evento diverso, que 

reúna toda a adrenalina, o 

desafio e a concentração de 
um campeonato de muay 
thai integrados a uma final 
do futebol na Libertadores — 
diz Christian Sampaio, presi- 

No ringue. Campeonato vale uma vaga no Murdial da Tailândia 

dente da Confederação Bra- 
sileira de Muay Thai, 
As inscrições para o cam- 

peonato estão abertas ape- 
nas para as academias filia- 
das à Confederação Brasi- 
leira de Muay Thai (mais in- 

tormações pelo telefone 

96715-5474). A marina Bel- 
la Vista fica na Estrada da 
Barra da Tijuca 367. A com- 
petição vai das 9h às 17h, e 
paga-se R$ 30 pelo ingresso, 

até as 16h, e R$ 40 depois. 
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Entes Últimos lugares disponíveis! Garanta já a svareservade 
mio 

á 
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C Católica Natal e Réveillo onemmeio à natureza exuberante | 

om toda a suo familia e aproveite nossa programação P& 
mperdivel: música ao vivo, ceia, atividades oo ar livre É 

e diversos opções de lazer paro relaxar e se divertir com 

total proteção e seguranço 

FAÇA JÁ SUA RESERVA 4020-8005 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrivel, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservas portobelloresort.com.br www. portobelloresort.com.br Rodovia Rio - Santos km 434 Mangaratiba Ri 



Implante 
au 01/DEZ 

Vagas limitadas 

MELHORE SUA AUTOESTIMA, DEIXE SUA 
PRÓTESE REMOVÍVEL NO PASSADO! 

Conheça os tratamentos mais modernos 
para repor um ou até todos os dentes: 

PRÓTESE | PRÓTESE FIXA COROA SOBRE 
TIPO PROTOCOLO SOBRE IMPLANTES IMPLANTE 

As vantagens são muitas: 
[| Céu da boca livre [A óti mos resultados estéticos 

Você está pronto para melhorar [4] Melhora a sua mastigação [NÃ Prótese fixa 

sua qualidade de vida? [9] Maior estabilidade e segurança para falar e sorrir 

Aproveite essa data para tirar 

suas dúvidas e conheça as 

condições que preparamos 

para você! | (O) (21)96502-4423 
(21) 2146-1800 

Q Av. Jornalista Ricardo Marinho, 360 
Sala 120 - Barra da Tijuca 

www.odontoarterj.com.br 

| OdontoArte 
clínica odontológica 

DRA. PRISCILA HIROMI 

Graduada pela UFR] 
Especialista em 

Protese e implante 

CRO RJ 35.119 
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Aeroporto de Jacarepaguá: 
moradores fazem petição 
Grupo esteve em audiências públicas que discutiram concessão 

MAÍRA RUBIM 
maira sebimblogloba com he 

Do de acompanhar as 
três audiências públicas 

realizadas para discutir a 7º 
Rodada de Concessões Ae- 
roportuárias, cujo edital se- 

rá lançado em março e que 
definirá a nova gestora dos 

aeroportos Santos Dumont 

e Jacarepaguá, moradores 

da Barra entregaram uma 
petição, no último dia 8, a 

Agência Nacional de Avia- 
ção Civil (Anac), Departa- 
mento de Controle do Espa- 
ço Aéreo (Decea) e Secreta- 
ria de Aviação Civil (Sac/ 
Minfra), órgão do Ministé- 
rioda Infraestrutura. 
O documento reivindica 

que o edital inclua normas 

relacionadas aos voos de he- 

Decore com 

icação 

QUALIDADE! ADE! É 
“Trabalhamos com uma linha completa de móveis rústicos e produtos em 

madeira de demolição, com lotes promocionais de móveis padrão = e 50b 

medida - para bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. 

sofist 

OS E DE « - FAMOS 

Segunda a Sexta: 08h - 18h 
Sábado: 8h - 14h 

21 98862-053708/21 96756-B278 OB 

! 2199901-1851 O 

E] armazemrusticomoveis | (E) armazemrusticomoveis | armazemrustico.com br 

21 3145-5550 

licópteros que prestam ser- 
viços offshore e partem do 
Aeroporto de Jacarepaguá. 

Moradores dos arredores se 
queixam do barulho que as 

aeronaves provocam e te- 
mem que elas provoquem 
acidentes. As audiências 
públicas foram realizadas 
nos dias 14 de abrile 27 e 29 

de outubro, 
— À Anac deve analisar a 

petição antes de lançar o edi- 
tal com os direitos e obriga- 

ções da empresa vencedora. 
Caso contrário, quem operar 

os aeroportos poderá fazer o 
que quiser — diz o deputado 
tederal Otávio Leite (PSDB), 
signatário da petição. 
O texto pede que haja res- 

trições na operação de voos 
offshore saindo do Aeropor- 
tode Jacarepaguá: reivindica 

vendastarm azemrustico com.br 

contatofarmazemrustico.com.br 

Curicica/Jacarepaguá 

Est. dos Bandeirantes, 4695 - 

que o horário para pousos e 
decolagens seja entre 10h e 
16h, que o número de voos 

diários seja reduzidoe ques 
helicópteros só decolem aos 

sábados e domingos em caso 
de emergência. Pede ainda a 
proibição da ampliação da 
pista e do número de voos 
comerciais do aeroporto e 
que o vencedor da licitação 
seja obrigado a instalar equi- 
pamentos para fiscalizar o 
cumprimento das rotas, 

—O ideal seria que os voos 
ofishore fossem transferidos 
para o Galeão, mas, caso não 

seja possível, gostaríamos 
que os pilotos voltassem a re- 
alizar a antiga rota, que não 
nos atrapalhava — afirma Ju- 

lio Cesar Monteiro, síndico 
do condomínio Mandala, 

O documento é assinado 

Reclamação. Moradores 

questionam rota 

das ãeronaves que 

passam próximo 

Bos condominios 

por Ricardo Gomes Maga- 

lhães, presidente do 31º 

Conselho Comunitário de 
Segurança; Delair Dum- 

brosck, presidente da Cà- 

mara Comunitária da Barra 
da Tijuca; representantes 

dos condomínios Mandala, 
Atlântico Sul, Mediterráno 

e Barra Deck Leste; senador 
Carlos Portinho (PL) e vere- 
ador Carlo Caiado (DEM), 

além de Otávio Leite. 
— Contratamos uma em- 

presa homologada pela Infra- 
ero para fazer um laudo téc- 
nico. Foi constatado que o ba- 
rulho está acima do permiti- 
do e que causa problemas de 
saúde, como estresse, ca des- 
valorização dos imóveis, O 

estudo foi categórico ao afir- 
mar que a rota atual não po- 

deria existir —diz Monteiro. 

ne: R$1. 51.490 
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totalmente revitalizado. Localizado a 
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Arte carioca chega a 

SP como uma onda 
Quadros de Alex Persson integram coletiva 

MAÍRA RUBIM 
maira sebimblogloba com he 

So as ondas que inspiram 
| artista visual Alex Pers- 

son, e foram elas que leva- 
ram seu trabalho para São 

Paulo. Os quadros “Visões 
da cidade” e “Memórias Rio- 
São Paulo” estão na exposi- 

ção coletiva “Arte que nos 
une, organizada pela Up Ti- 

me Art Gallery e em cartaz 
no Centro Cultural dos Cor- 

reios da capital paulista até 
1 de dezembro. A curadora, 

Marisa Melo, conheceu o 

trabalho de Persson pela in- 
ternet, e assim começaram 

as negociações. No ano que 
vem, ele deve expor em dois 

locais no Rio e mais uma vez 

em São Paulo. 

— A minha arte é como a 
canção de Lulu Santos “Co- 
mo uma onda”. Figurativa, 

apontando para mais de 
uma direç do, com movi- 

mento. “Memórias Rio-São 

Paulo” foi um encomenda 
de um carioca que se mu- 
dou para São Paulo; por isso 

as duas cidades estão uni- 
das. Já “Visões da cidade” 
foi feito para a exposição, e 
tem uma onda desenhada 
de forma implícita, porque 

essaéaminhaassinatura — 

explica oartista. 

Nascido em Vaz Lobo, o 
carioca de 45 anos escolheu 
a Taquara para morar após 

se casar, Sua história com a 

arte vem desde a infância. 
Formado em Design Indus- 
trial, ele garante que não se 
preocupa se vão gostar do 
que faz e muito menos se 
comprarão. Diz que só põe 

na tela o que vem de dentro: 

— À paixão pelas ondas 
me levou a praticar body- 

board, e a sensação de sur- 
far e a de pintar para mim 
são a mesma. E um mix de 

prazer com estar relaxado, 
sinto alegria. Por isso co- 
nectei o mar com a pintu- 

ER =) 

ra. Além disso, o surfe me 

ajuda a renovar as energias 
e me deixa mais criativo. 

Antes de fazer aulas de pin- 
tura e aquarela, Persson de- 
senhava com canetinhas. 
Por volta dos 14 anos, come- 
çou a reproduzir as mano- 

bras de atletas e a pintar para 
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eles sob encomenda. Aos l6, 

fez a logomarca do atleta 
Guilherme Tâmega. 

— Em 1991, o Circuito 

de Bodyboard foi todo es- 
tampado com desenhos 
de canetinha que eu tinha 
feito. Com o tempo, meus 
traços amadureceram. Na 

DIVULGAÇÃO 

eobras. 

Persson 
comas telas 

“Memórias 

Rio-São Paulo” 

(noalto) e 

“Visões da 

faculdade, aprendia usar 

o computador como ferra- 
menta e fiz a programação 
visual de grandes eventos 
esportivos, misturando 
ilustração e design. Hoje, 
mesclo essas duas lingua- 
gens em um trabalho mais 
figurativo —afirma. 

Está com dores? Excesso de peso? Pros, tu 
ceilcai CENTRO DE ACUPUNTURA CHINESA PROF. LIU E JANE 
Faseratlom Profº Liu com 40 anos de experiência e Prof” Cheng Jane acupunturistas conhecem as mais antigas terapias chinesas. 

irei - ACUPUNTURA TRADICIONAL: auxilia em tratamentos dos problemas de coluna (cervical e lombar), ombro, joelho, tendinite, 
espiga nervo ciático, dor de cabeça. 
ne oçaca, » ACUPUNTURA: com 5,000 anos de Medicina Chinesa também auxilia nos tratamentos de insônia, coração, pressão alta, 

PR SUR diabetes, hemorroida, mau funcionamento do intestino, prisão de ventre, menopausa, stress, depressão, 

pi std ansiedade, gravidez, estômago, tonteira, paralisia facial, derrame facial entre outros. 

Ch £ tos * CMAGRECIMENTO: a Acupuntura do Emagrecimento é uma técnica eficaz, segura e confiável. 

pranto e ACUPUNTURA AURICULAR 

ata 
sã i Barra: Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Sala 319 - Bloco 2 B | Barra Prime « Tel: 2429-3392 | www acupunturalivejane. com.br 

| Ipanema: R Visconde de Piraja, 550 / 1409 | Tels; 2540-6433 « |) 95621 -6988 | 96477-8943 - Urgência | 99674-1976 



UM NOVO TEMPO, UVAS 
CONQUISTAS+ 

MATRÍCULAS 
ABERTAS 

Trabalhamos para oferecer à comunidade um 

serviço educacional de excelência, propiciando 

condições para o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, sociais e emocionais de forma sus- 

tentável. 

Buscamos Ger uma rede educacional de referência nacional, 

integrando conhecimento e inóvação Com [DO nas resultados 

lormada por uma eguide constantemente qualificada é 

comprometida, Cumprindo suas responsabeidades sociais 

Nossos Deincipios estão definidos para que toda pessoa, no 

AGORA COM 
PROGRAMA | 

exeroicio de suas responsabilidades e na busca de seus obyeb- 

VOS, GNRCULO NOSSA Missão segundo nossa visão 

Venha viver um novo tempo! Venha conquistar! 
DO 1º ao 6º ANO DO ENS. 

FUNDAMENTAL 

“Nas unidades Barra, Récreco, Taquara € Freguesia 

Vota p E O É, CHOOL 

= ) 
Salba mails, coloqua ] 
a CAMmBraA DO Comndar 

na direção do OR Lote, 

BARRA DA TIJUCA | CAMPO GRANDE | FREGUESIA | RECREIO 
R. Rodolto de Amoedo, 420 Estr. da Cachamorra, 132 A R. Geminiáno Góis, 331 R. Almirante Ary Rongel, 555 

Tel; 2493-3126 Tel: 3394-6740 Te!: 3116-4601 Te! : 2437-6505 

R, Primeira, BSB R. Januário Barbosa, 201 
| SANTA CRUZ | TAQUARA | 

fel: 3395-0647 to1,: 2440-1772 

08007032400 -santamonicace.com.br Santa O QMônica 
niro Educacional 



PAPA | REDES SOCIAIS 

Criações para postar 
Asa de anjo em neon, foto de cabeça para baixo, 
drinque com bolha... Sair para comer deixou de 
ser apenas uma experiência gastronômica 
ANA BEATRIZ MARIN ana martin rpalagloto com br 

São Bão. 

O jornalista 

Vinícius Borja 

gosta de 

traquentar 

bares onde 

possa tirar 

boas fotos 

hama-se Antônio 
e é um drinque 

| preparado pelo 
bartender Már- 

cio Carvalho, do 
Bendito Gastrobar, na Bar- 

ra, com vodca infusionada 
com paçoca, licor triple sec, 

Vermouth bianco, mel e bit- 

ter de laranja. Chega à mesa 
envolvido por uma bolha, na 

boca da taça, que retém a de- 
fumação de canela. Quando 
o cliente a estoura com o ca- 
nudo, oaroma se espalha por 

todo o ambiente. Mas quem 
véovideo nãosenteocheiro. 

E daí? Sair para comer e be- 
ber há muitodeixoudeser só 
uma experiência gastronô- 

mica. É preciso postar nas 
redes sociais. Atentos à mu- 

dança de hábito já consoli- 
dada, bares e restaurantes 

investem cada vez mais em 
bebidas, pratos e espaços 
chamativos, pensados ex- 
clusivamente para serem 
instagramáveis. 
ni: impressionante. Uma 

pessoa vê a outra estourando 

a bolha e contamina o salão. 
Em pouco tempo, tem várias 

mesas pedindo —conta Lua- 
na Sousa, uma das sócias do 

Bendito, inaugurado há cer- 

cade quatro meses, 
Para os desavisados, aten- 

ção: depois de um tempo, a 
bolha estoura naturalmente. 
Por isso, é preciso ser rápido. 

— Às vezes acontece de o 

cliente pedir ao barman 
para preparar outro drin- 

que porque não deu tempo 
de postar —diz Luana, 
Segundo ela, do cardápio à 

ambientação, tudo no bar foi 
pensado para provocar o 
compartilhamento espontá- 
neo de imagens. A casa serve, 

por exemplo, coxinhas de 
rango com catupiry numa 

minirroda-gigante. Quando 
uma delas é retirada, o apara- 
to gira. Já as bolas de queijo 

com damasco são servidas 
numa tábua de madeira em 
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Chandra Ginkeria. ay de San hindu de ond) jorram crença ues ga ia asredes 

formato de asa de anjo. O 
mesmo desenho, que éalo- 
gomarca do bar, está na fa- 

chada. Anoite, oneon brilha. 
— O futuro é esse. Tudo ho- 

je está voltado para as redes 
sociais. Nesse sentido, a ideia 

é transformar a ida ao Bendi- 
to numa experiência diverti- 

da — comenta Luana. 
Aberto há um mês, tam- 

bém na Barra, a Chandra 

Drinkeria é uma viagem pe- 
lo Oriente. O espaço chama 

a atenção pelas esculturas 
de deuses indianos, mas, 

nas redes, o maior sucesso é 
o rosto de um deus hindu de 

onde saem de 20 a 25 litros 
diários de um drinque (o 
preparo muda diariamen- 

te). O cliente tem a chance 
não apenas de fazer uma fo- 

to, mas de tomar uma taça 

gratuitamente. 

— Há muito tempo tinha 
vontade de abrir uma casa 
diferente e proporcionar às 

pessoas uma experiência 
que fosse além da gastrono- 

mia. Eu me me surpreendi 

Com o movimento nas Pre- 

des, apesar de a decoração 
ter sido pensada para isso — 
conta o proprietário, Bruno 

Pinheiro. 
Lá, assim como no Bendi- 

to, outra atração é o drinque 

da bolha com defumação de 
canela. Batizado de Red Mo- 
on, leva vodca, orange blos- 

son, xarope de lichia, chá de 

morango e Citrus, 

Para Rodrigo Amaral, dono 
do Soulbrado, em Jacarepa- 
guá, é possível fugir de uma 

decoração instagramável. 
Contudo, acredita ele, neste 
caso o sucesso pode demorar 
mais achegar, 
—À interação com as redes 

faz as coisas acontecerem de 
forma mais rápida — diz. 

Com esse pensamento, ele 
montou um bar cujo ambi- 
entelembrao Rio antigo, on- 
de instalou duas fontes com 

imagens de leões cuspindo 

água. Na parte externa, pin- 
turas na parede represen- 
tam sobrados. Ali, por uma 
escada caracol, alcança-se 

uma varanda de cinco me- 
tros de comprimento com 

capacidade sugerida de até 

quatro pessoas. 

Dentro do bar, outro espa- 
ço muito reproduzido nas re- 
des é o banheiro feminino. 

EARRA O GLOBO 15 
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Bendito 

Gastrobar. 

O drinque 

Antônio, que 

chega à mesa 

coberto por 

uma bolha, 

É SUCESSO 

Pa o. 

Com decoração requintada, 

ele tem bancada de granito, 

espelho em arabesco e pias e 

canos expostos em cobre. 
Bem diferente do resto. 

— E um banheiro de prin- 
cesa mesmo. Foi pensado pa- 

ra ser um ambiente dinâmi- 

cao, com ar-condicionado é 

limpo. Mais um lugar para a 
mulher conversar com as 

amigas. É o local onde são 

feitas mais fotos — diz Ama- 
ral, que inaugurou o Soul- 

brado há menos de um mês. 
Ele é proprietário tam- 

bém da Ginkery, aberta em 
julho na mesma rua. Volta- 
da para famílias, casais e o 
público feminino, a casa 
conta com um painel de flo- 
res vermelhas estrategica- 
mente posicionado atrás de 

sofás de couro. Tem tam- 
bém frases em neon, como 

“Girl power” e “Good vibes 
only”, E ainda uma sala on- 
de, graças às posições dos 

objetos e ao uso de um apli- 
cativo no celular, tem-se a 

impressão de sair na foto de 
cabeça para baixo. 

— Tem dois pufes e uma 
mesinha de centronoteto. E, 
nochão, um lustre e a palavra 

Ginkery de cabeça para bai- 
xo. Quando montamos o lu- 
gar, pensamos que ele seriao 
de maior sucesso. Mas o pai- 

nel de flores ganha —conta. 
Obar serve aindaos drin- 

ques Buquê de Flores, nu- 

ma taça que parece um bu- 
quê; e Ocean Dreams, que 

vem num vasinho que lem- 
bra um aquário. 
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Decorações contemplam de 
crianças a amantes do vinho 
Shakes coloridos e banquinho em formato de rolha chamam a atenção 

(ese fotos e vide- 
os em espaços instagra- 

máveis virou um hobby. Ou 
até uma necessidade. Há 
quem se dedique a organizar 

a saída com os amigos pen- 
sando quase que exclusiva- 
mente na experiência. E o 

caso do jornalista Vinícius 
Borja. Um dos lugares que 
ele frequenta muito é o São 
Bão, em Jacarepaguá. 

—Já tem uns dois anos que 
faço isso. Mas vou durante a 
semana, porque é mais vazio 
e fica mais fácil fotografar — 
diz ele. —Nofim de semana, 

saio para beber, dançar... ti- 
rar fotos é só consequência. 

No São Bão, um dos luga- 
res que bombam nas redes é 
um banco com uma gaiola 
aberta diante de uma parede 
azulondeselé a frase “Use as 
suas asas”, A cadeira está es- 
trategicamente posicionada 
na frente de duas asas bran- 
cas, que ficam na altura dos 

ombros do cliente. 
Na unidade do Mané no 

Uptown, a atração é a pintu- 
ra gigante de um gorila. A 

obra, do artista plástico fran- 

cês Benoit Gentil, ocupa 
uma parede de sete metros. 
— Na trente dela coloca- 

mos uma cadeira de couro, 
já pensando na possibilida- 
de de as pessoas fazerem fo- 
to, E deu certo. Perdemos 
pontos de venda, mas, ao 

mesmo tempo, é uma pro- 
paganda natural para nós — 
diz Daniel Bittencourt, um 

dos sócios, referindo-se às 
postagens nas redes sociais. 

O gorila virou uma espécie 
de marca registrada do Ma- 

Atração à parte. Shakes do Nolita enchem os olhos 

né, que conta com 13 unida- 
des no estado do Rio. A 14º 
será inaugurada dia 3 de de- 
zembro no Recreio. A aber- 
tura, prevista para deste 
mês, foi adiada justamente 

por causa do personagem. 
— Como o Benoit não ti- 

nha espaço na agenda, pedi- 

mos a pintura a outra pessoa. 
Mas não gostamos do resul- 

tado. Então, esperamos que 

ele ficasse livre para lazer — 
diz Bittencourt, que em bre- 

ve abrirá nova unidade do 
Mané no Parkjacarepaguá. 

Soulbrado. Ambientes lembram o Rio its 

O instagramável nãoera o 

foco do empresário Marce- 
lo Torres quando abriu o 
Nolita, no VillageMall, em 

2018. Os shakes suntuosos 
e coloridos servidos por lã 

foram inspirados pela con- 
vivência dele com suas fi- 

lhas. Criados pelo confeitei- 
ro Felipe Appia, porém, eles 
ganharamasredes. | 

— Às montagens foram 
pensadas para atingir o in- 

consciente mágico das cri- 

anças e acabaram conquis- 
tando os adultos também, 
Hoje estão entre os itens 

mais fotografados. Muitos 
clientes já vão ao Nolita 
pensando na postagem — 
conta Torres. 

O restaurante D'Amici, na 

Barra, também não tinha o 

objetivo de contar com espa- 
ços instagramáveis quando 

começou a funcionar, em 
meados do ano. Mas acabou 
se rendendo à tendência. Hã 
cerca de um més, a arquiteta 
Sophia Galvão criou um 

cantinho onde as pessoas, 
além de tomarem uma taça 
devinho, podem tirar fotos. 
— Pediram que eu criasse 

um lugar charmoso, que ti- 

vesse relação com a bebida 
—conta Sophia. 
No local, ela colocou um 

banquinho de cortiça com 

toque aveludado e em forma- 
to de rolha, que serve tanto 

para apoiar a taça quanto pa- 

ra sentar, E, ainda, uma pol- 

trona de couro. 
— Como luz de fundo, usei 

fairy lights. Tem muita gente 
que acha que sósão usadas no 
Natal, mas em Londres, por 

exemplo, elas podem ser vis- 
tas o ano todo — comenta a 

arquiteta. — Tem ainda uma 
samambaia, que é uma plan- 
ta que dura bastante e é mais 
prática para um restaurante. 

No Via Parque, a Go Cof- 
fee aposta em letreiros em 
neon com frases que fazem 
alusão ao café. 
— Não tem um cantinho 

que não seja pensado para a 
pessoa lazer vídeos e com- 
partilhar, já que, para os sto- 

ries, porexemplo, onormal é 
rodar com o celular — diz 
André Hanning, um dos só- 
ciosearquitetodaGoCoflee. 
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à Clareamento a laser | nracene 
9 Endodontia (canal) [o radio asateoriatano 
9? Periodontia (gengiva) | cm sv 
9 Prótese dentária A (CAD/CAM' 
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é Emergência “4 »”” 
» Ortodontia Cn 
é Tratamento das disfunções femporamandibulares 
Harmonização facial 
(Rinomodelação, bicestimulador de colágeno, fios de PDO.) 

botox, preenchimento e fios 

““Pós-graduada em Harmonização Orofacial 

(Mare Institute - Flórida - USA) 

““Especialista em Implante e Prótese - UNIGRANRIO 
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AO CUBO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ÃO PRE-VESTIBULAR 

NO AO CUBO, VOCÊ CONQUISTA A VAGA 

NA UNIVERSIDADE DOS SEUS SONHOS. 

BARRA | BOTAFOGO 
RECREIO | TIJUCA 

ERA 
APROVADOS 
EM UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 
MATRÍCULAS 
ABERTAS! 

que Vaz 

í 

(>) (21) 96646-5955 
gocubo.com.br 

S/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Lona Cultural do Pechincha 
vai se tornar Areninha 
Espaço sera reformado, e nova gestão introduz novidades na programação 

MAÍRA RUBIM 
meira ru bimbagioba com br 

Lona Cultural Jacob do 
Bandolim, na Praça do 

Barro Vermelho, no Pe- 
chincha, ganhou nova ad- 

ministração após uma lici- 

tação vencida pela Associ- 

ação Phábrika de Artes, 

formada há 15 anos. À pes- 
tora do espaço é Katherine 

Andreas, de 29 anos, mora- 
dora da Freguesia e estu- 

dante de Dança da UFRJ. 
Uma das primeiras inicia- 

tivas da jovem foi provi- 
denciar LITILA rápida revita- 

lizaç do, com pintura exter- 

nae limpeza geral: 
—uitos moradores da re- 

gião passavam por aqui e 
achavam que a lona estava te- 

chada. Queríamos mostrar 
que estamos de portas aber- 

tas. Também fizemos um no- 

vo grafite Ed área externa pa- 

ra mudar a identidade visual. 

Foi tudo feito por nós com o 
que podíamos e tinhamos. 

A lona oferece atividades 
para pessoas de todas as ida- 

des, e entre as opções há au- 
las de danças (como a de sa- 

lão), circo e acrobacia aérea 

e oficina de pintura e dese- 

nho para crianças. Mais au- 

las serão inseridas na grade, 
A nova equipe quer explo- 

rar a área externa promo- 
vendo feiras, saraus e rodas 

de samba. A de choro terá 

início em 5 de dezembro. 

— Começamos na última 

quarta-feiraa Oficina do Pen- 

samento, um projeto de es- 
crita visando a preparar jo- 
vens para o vestibular. Esta- 

DLL ÇA PIE EFEITO DO O 

Lona. O espaço no Pechincha tem nova gestão desde outubro 

mos entendendo a demanda, 

e os Instrutores escolhem 

que metodologia vão aplicar. 

Katherine também tem 

teito encontros com artistas 

e produtores de cultura. 

— Gostaria de implemen- 

tar oficinas com diversos ti- 

pos de dança, mas para ísso 

seria interessante ter uma 

sala bem equipada, Tam- 
bém acreditamos que tea- 
tro musical seriauma opção 
superbacana, Estamos dis- 

tribuindoum formuláriode 

cadastro entre esses fazedo- 

res de cultura para saber- 

mos Ch LÊ pode TeERMDIOS ofe- 

recer. Ainda estamos pen- 

sando na melhor maneira 
de entender oque o público 

quer do espaço —diz. 

A lona entrará em reforma 
em março gem três meses se 

tornará uma Areninha Cul- 

tural, ganhando estrutura 

mais robusta, pedido antigo 
dos frequentadores. A obra já 
foi aprovada pela Secretaria 

municipal de Cultura, 

— Este primeiro mês foi 
um grande desafio. Banhei- 
ros estão desativados, temos 

problemas nas partes hi- 
dráulicaeelétrica alonaestá 

rasgada. Às pessoas nos di- 
em que aqui aconteciam 

grandes shows, mas infeliz- 

mente ainda não podemos 
realizar eventos assim — diz. 

A programação está no Ins- 
tagram (Olonaculturalipa. 



Informe Poldicitário 

Colégio Cruzeiro, a primeira escola alemã do país reconhecida por sua excelência acadêmica, tradição e inovação. 
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O Colégio Cruzeiro é a primeira escola alemã do país. 

Com 159 anos de existência, é reconhecido por sua 

excelência acadêmica congregando tradição e cons- 

tante inovação para a formação integral do aluno, 

Dispõe de espaços educativos diferenciados, equipa- 

dos com a tecnologia necessária, que torna 0 apren- 

dizado mais significativo. Conta com uma equipe pe- 

dagógica qualificada e comprometida em atender 05 

desafios que à contemporaneidade nos impõe. Um 

de seus diferenciais é o ensino da lingua alemã des- 

de a Educação Intantil até o Ensino Médio, À Escola 

que mais aprova em exames externos de proficiência 

na língua alemã, sendo também maior certificado- 

ra de Cambridge da Amênca Latina Possui, ainda, 

parcerias com universidades alemãs e portuguesas, 

oferecendo à possibilidade de estudos no exterior. 

Nas unidades Centro e Jacarepaguá, as ações pe- 

dagúgicas consideram a integralidade de formação, 

unindo o intelectual, O socioemocional, o científico 

e o cultural Sua unidade em Jacarepaguá contém 

um amplo espaço físico composto, entre outros, por 

ginásio de esportes, quadra poliesportiva coberta, 
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piscina olímpica, refeitório, além de uma extensa 

área verde onde 05 alunos desenvolvem atividades 

de sustentabilidade e educação ambiental 

O Colégio conta ainda com iniciativas potentes de 

Ação Social que promovem a atuação dos alunos 

no campo das questões sociais mais sensíveis, de- 

senvolvendo habilidades de solidariadade, empatia, 

empreendedorismo social e olhar cuidadoso com q 

outro, Saiba mais em www. colegiocruzeiro, com.br 

ou entre em contato pelos telefones. Processo sele- 

tivo aberto para alunos novos. 
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Unidade Jacarepaguá - Rua Retiro dos Artistas, 589 

Tel: (21) 3515-4100 / 3116-8900, 

Unidade Centro - Rua Carlos de Carvalho, 76 

Rua do Senado, 241 - Tek (21) 3221-5000 

O B/colegiocruzeirooficial 

Sociedade de Beneficência Humboldt 

COLÉGIO CRUZEIRO 



Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

Jus 

EXPERIÊNCIA ÚNICA 
Você e seus amigos têm 15% OFF nas 15% 
unidades cariocas do Escape 60, pionei- E 
ro em jogos de fuga temáticos e interati- od 
vos. À missão é desvendar enigmas e sair de uma 

sala em uma hora, Saiba mais no site do Clube. 

WAGMER DA SILVA SOARES MDL 

. 

HOTEL 
EM ANGRA 

Hospede-se no Hotel 
Samba Cabo Frio com 
15% de desconto na 
baixa temporada e 10% 
OFF na alta. Saiba 
mais no sité do Clube. 

SABORES 
UNICOS 

Assinante tem 15% 

OFF na Toca da Traíra, 
exceto menu executi- 
vo, sobremesas e bebi- 
das. Confira os deta- 
lhes no site do Clube. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo "Foto" e posicione a 
câmera de modo a captar o código 

Feito isso, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

GASTRONOMIA / EVENTO 

Festival para quem não 
resiste a um pedaço de carne 
Fazenda Clube Marapendi sedia primeira edição do Parrillada Carioca 

ANá REATRLA MARIN 
ana marn rpadogiobo. com br 

s amantes de churrasco 
O e carnes em geral po- 

dem reservar na agenda. 
Dia 11 de dezembro, das 13h 

às 19h, a Fazenda Clube 
Marapendi, na Barra, sedia- 
rá a primeira edição do Fes- 

tival Parrillada Carioca. 
O espaço estará dividido 

emtrês áreas. Umaseráados 

grelhados, com opções co- 

mo picanha, fraldinha, an- 
cho e bile de chorizo. Outra, 
a Low and Slow, contará 

com defumados, como cu- 
pim e coxinhas de frango 
com molho barbecue, e car- 
nes assadas em longo tempo, 
com temperatura baixa e em 
pit smokers (churrasqueiras 
no estilo American barbe- 
cue). Haverá ainda um se- 
tor comassados feitosaoar 
livre, no estilo conhecido 
como “pé no chão”. 
— Nessa área vamos assar 

um porco e um cordeiro in- 

teiros. Teremos ainda coste- 

la gaúcha feita no fogo lento 
e levemente defumada e va- 
rais de linguiça e aves. É uma 

forma rústica de preparar os 
alimentos. Os festivais de 
churrasco costumam inclui- 

lanos eventos como umatra- 
tivo visual —diz o chef Thia- 
go Nasser, produtor do Par- 
rillada Carioca. 

O festival terá ainda esta- 
ções de hambúrgueres arte- 
sanais e de petiscos. Para 

quem não come carne, se- 
rão servidos pescados, aves 

e legumes grelhados. 
Como acompanhamen- 
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Pé no chão. Linguiças serão servidas na área de preparos aoar livre 

to, haverá pratos como jam- 
balaia (comida típica da re- 
gião da Louisiana, nos Esta- 
dos Unidos, feita de arroz, 

salsichas, carne aos peda- 
ços, marisco e legumes) e 

coleslaw (salada de repolho 
americana), Para a sobre- 
mesa, frutas, crepese doces 
preparados na brasa, 

A programação incluirá 

uma apresentação da tradici- 
onal Queima do Alho, que 
ocorre na Festa do Peão de 
Barretos, na qual são prepa- 

Pão com 

carne. 

O festival terá 

uma estação de 

hambúrgueres 

artesanais 

rados pratos como arroz de 
carreteiro, paçoca de carne, 
feijão gordo e carne assada, 
Durante todo o evento have- 

rá shows de música country 
como Camacho Trio. 

A Fazenda Clube Mara- 
pendi fica na Avenida das 

Américas 3.979. Os ingressos 

custam a partir de R$ 290 
(primeiro lote). Todas as co- 
midas e bebidas estão inclui- 
das. Vendas no link 

bit.ly/3sKhYcOp ou pelo te- 
lefone 99593-1861, 
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“Nossa escola conta com professores em 

constante reflexão para criar estratégias de 

ensino que despertam a curiosidade, a 

descoberta e a troca entre os estudantes, 

promovendo a construção coletiva do 

conhecimento. Se você procura uma escola 

inovadora e mais humana, então precisa 

conhecer a SAP 
1” 
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Luciana Soares, Diretora-Geral da Escola SAP EA co 
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MATRÍCULAS ABERTAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO! 

escolasap.com.br (O) (21) 99146-6192 

Rua Corrêa de Araújo, s/n, Barra da Tijuca — Rio de Janeiro 



FESTIVAL DE CINEMA 

O Festival Varilux de Cinema go Cinépolis Rio Design Barra. 

chega à 12º edição exibindo 17 Este ano, o homenageado será 

filmes inéditos e dois clássicos, Jean-Paul Belmondo, mortoem 

entre 25 de novembro e 8 de setembro e astro de filmes como 

dezembro, em diversas salas, “Ohomem do Rio” (foto). Mais 

incluindo o Cinemark Downtown  imformações no site do evento. 

INFANTIL 

CONHEÇA O ESPAÇO PONTAL: SUA NOVA CASA 

DE FESTAS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES! 
Um novo conceito de festas e eventos que reúne paisagismo, arquitetura e 

estrutura integrados à natureza do Recreio dos Bandeirantes 

O ESPAÇO PONTAL É O LUGAR PERFEITO PARA VOCÊ REALIZAR: 
Casamentos | Bodas | 15 anos | Formaturas | Corporativo | Infantil | Churrasco 

Yo Es contatogespacopontal.com.br 

v Gm) www.espacopontal.com.br | e 
-— | Gespacopontial ate 00 Fa nho, folguedo típico da zona da 

e) atividades infantis norteadas mata pernambucana, e para a 

o / pelo Dia da Consciência Negra recreação comarte-educadores, 
“4 RWilfred Penha Borges, 347 | Recreio entreas 10h30measl6h.Desta-  queabrirãoo Baú de Brinquedos 

Tels.: (21) 3802-5041 (21) 97812-9598 & que para a oficina de cavalomari | Populares ao ar livre. 



VENHA PARA UMA ESCOLA 
BILÍNGUE DIFERENCIADA! 

FORMAÇÃO INTELECTUAL, 
SOCIAL, EMOCIONAL E 
EMPREENDEDORA, DO 

BERÇÁRIO AO ENSINO MÉDIO. 

manglo.barra 
www. angloamericano.edu.br 



ESTILO 

Produtos de 

beleza mais 
em conta 
JACQUELINE COSTA 
jacfioginha combr 

arece que a moda da 
Best Friday (termo que 

empresas estão adotando 

no lugar de Black Friday) 
pegou de verdade, Em di- 

versos setores, é possível 
achar boas ofertas durante 
quase todo o mês de no- 
vembro, apesar dealgumas 
delas serem, literalmente, 

pura maquiagem. No que 
diz respeito aos produtos 

de beleza, há promoções 
tentadoras. Para manter a 

aparência em dia, elas são 

ótimas pedidas. À Derma- 
ge, marca brasileira de der- 

mocosméticos, por exem- 
plo, oferece descontos de 

até 50% no próprio dia 26, 
sexta-feira. 

Va 
OPI. Esmalte My Private Jet: 

de R$ 39,20 por R$ 29,52, 

utilizando o cupom 

WELLAFRIDAY 20 no site 

(loja melia com, br) 

O Boticário. 

Máscara capilar 

restauradora 

de R$ 59.90 por 

R$47,90 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

Operação Verão: 

Dermage. O improve C 30 oferece 

um tratamento antioxidante intensivo 

para a pele madura: de R$ 309,90 

por R$ 216,90 (dermage com.br) 

-— a 

Sephora. Perfumes 

Armaniln Love 

With Fou, 30mi: 

de R$ 439 

porR$ 229 

(sephora.com.br) 

Lola Cosmetics. Rapunzel 

Tônico do Crescimento: 

de R$ 59,90 por R$ 35,94 

(lojatolacosmetics.com.br) 

Dermatus, Creme 

revitalizante facial: 

de R$ 182 por 

R$ 72,99 

(dermatus.com.br) 

Avon. Euforic 

Mascara de cílios. 

4 Duas pelo preço de 

= uma: R$ 34,99 
Alfaparf Milano. Nos dias 25 e 27 Itens 

selecionados terão até 40% de desconto, 

como xampu Diamond: de R$ 56,50 por 

R$ 33,90 (loja. alfapartmilano.com.br) 

(avon com br) 
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Ssenal apresenta 

RIO 
GASTRY 
NOMIA 

Claude Troisgros 

Nathalie Possos João Diamante 

Reaização O GLOBO 

— “um ade Anfinãa — Patrocinio Master 

«> Santander 
INVEST.Rio 

“Rio 

AMAZÔNIA. SO TEEREs 
GOSTO DA 4 aspen ig 

Rodrigo Bellora 

NM gastronomia hoje! ADE 

Abancod agastranam à 

Zona Sul 49 

ELES TAMBÉM ESTÃO 
COM SAUDADES. 
A gastronomia reúne muita gente boa. Gente que ralou e ainda rala 
muito, gente talentoso, empreendedora e que adora ensinar. É por 
isso que as aulas do Rio Gastronomia fazem tanto sucesso e por 

isso também, para nós, os chefs são as estrelas do evento. 

Em breve a gente conta a programação completa, Vai ser incrível! 

9a12€e16a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mo Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

fodos os protocolos sanitários indicados pelas 

outoridades de saúde e vigentes durante o 
periodo de realização do evento serão seguidos 
sera também exigido O possoporte da vacina 

digital ou fisico, com documento de identificação 
semibo mais no nosso site. 

Pótrocirio 
É que o Saniandes 

rear 
FP STELLA 9 Naturgy” 
* ARTOIS 

E. 

Trketero Oficiol 

Sesc El ingresso certo RIO vaga Ms 



OLÍMPICO 
O GLOBO 

Vamos para a reta final 

Acompanhe tudo o que rola. 
intercolegial.com.br 

o /intercolegial.r) /intercolegial 
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Ambulância Hospital 
192 Lourenço Jorge ep 

3111-4652 ARTES E ANTIGUIDADES 30 ER 

Biblioteca Popular 

de Jacarepagu | á is 

9659-6918 08000210196 A | 
CONSTRUÇÃO E REFORMA 28 

ng Parques e Jardins | 0800282513 | 
2323-3521 

Comlurb ros 

1746 CENT 

190 
Corpo de Bombeiros 
193 

Polícia MEDICINA E SAÚDE 28 E 29 

Defesa Civil Rodoviária Federal 

199 2471-011 

cmd | MUDANÇAS E TRANSPORTE s 
2425-2955 3295-8777 

| 1) slectrotus Geladeira:- Freezer - Frigobar: Ar Condicionado 
Maquina de Lavar - Manutenção Preventiva de Ar Split 

salao) Consul & | | DO 
Dedo 013 CM SERVIÇOS EM ATÉ 5X S/ JUROS! “275% [EEE 

Renan Coelho - Técnico | 
Pesquise no Google: htlps://g.page/r/CcAgusPjBopBEAO Faça E) O seu orçamento: | 

O (21)99667-1383 / 3646-3942 
(1) re.refrigeracao2013 Est. do Itanhangá - Barra da Tijuca 



28 lo GLOBO | BARRA 

MEDICINA E SAUDE 

LAR SÃO JUDAS TADEU 

Agui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS PACOTE PARA FERIADOS E SISTEMA DAY CARE , 
PL Guitar r 

dh, o k 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

Moradia para pessoas acima de sessenta anos, 
* Oferecemos uma equipe de profissionais voltada 
para o bem estar físico e social de nossos idosos, 
" À casa é construida num terreno totalmente plano 
o que facilita o acesso para todos os ambientes com 
segurança, 

e Todas às acomodações são climatizadas com TV 
proporcionando conforto e bem-estar. 

EIALTILO 
= ! ” Ea 

E a , 1 , 
= - 1 ; á 

INT 

Av, Cesário de Melo, 232, Campo Grande » 

Tel.: (21) 2419-0211 - Cel: (21) 99988-1132 

www centrogeriatricofeLcom.br 
contatogicentrogeriatrico.com.br 

SE | E E Regra Ee : 
om] A | q [1 f » | [7 | E | Fi f PN , - 1 

| | Í À , E Ma É. | Em 
wi II VR PAINEIS IPA RAD 

E ENFERMAGEM DOMICILIAR | 

SOMOS REFERÊNCIA EM ALZHEIMER, PARKINSON, DOENÇAS SENIS, AVC, PÓS-OPERATÓRIO. 

Eleito pelos seus clientes o melhor e mais seguro serviço de cuidadores 

— www.amigoscuidadores.com.br * Tel: (21) 2424-1068 / 98559-5042 

à E Apr 
É RSA r 
Ba “O AO ção Ma 
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bem9aqui 
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Tel.: 2534-4310 
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MEDICINA E SAUDE ESEE q REFORMA 

Hotel PL A Unidade de transição 

para recuperação pós-COVID. 

Geriátrico eregincomo 

Pra você que exige o melhor 

* Atendimento médico e de enfermagem 24h 
e equipe multidisciplinar. 

| * Serviço de hotelaria integral incluindo 
lavanderia e seis refeições diárias 

| * Roses mobiliadas com ar-condicionado 
grdins ala de TV e aparelhos para atividade fis Ísica 

Rua Lite dê aiconcálas: 565, Lins - Rio de NATO 
Tel: (21) 3979-2942 3271-7987 (3 (21) 98459-2913 

| 
Av. Ten. Cel. Muniz Aragão, 2362 - Anil 

alvoradamarmores E yahoo.com.br 

Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, Po O 2445-4995 / 2445-4985 
Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) ad Andei & 99978-3331 

Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação 

Parcelamos em todos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! 

és) zmmdecoracao combr  PicontatoBAmmdecoracoes.com.br [E 2mm decorações o 
2mm decorações 

d| 

“ Lorimas é BlackouiE 40b medida 

e Corinas Anlry = Rarane At 
e , 

º Pamel Enropa e de Lima dare ee | E. i 

a Corimas jagoneras . Om. Cepsa anos de 

« Papéis dn Parede e Feriados Técnicos experiência 
Parcelamos 

e Frrgiamas Verienia & Horizomas especializados ia 

a Emolamanto da Sota mineira | j | = QdF E s/luros 

« Capes qe Solda E Canelios 

Fi cia cortinas | tiacortinas com.br 

2550- 9575/ 99915-4702 / 99915-4705 
Co B6488-1549 

INSUL FILM EVOLUTION - 
TECÃO | DESCONTO DE ATÉ 20% 

| | Teint sempre aa À caia 

(H22AT-IZIA 9064Z-AT0ZO Acre canis tenista 

bem9aqui 
OGLOBO 

bem9aqui Tel.: 2534-4310 Tel.: 2534-4310 ti 
| bemOagui rel: 2534-430 | osso 
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ARTES É ANTIGUIDADES 

* COMPRO JOIAS EM OURO. 
as EANTIGUIDADES 4 

e Quro e Quadros 
e Prala e Esculturas 
e Arte sacra e Faqueiro, bandejas 
e Objetos em porcelana e outros... 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. Pagamento à vista. 

Pele price g conti: ae fes Ba e. dolas, 

eras . 2255-9245 
| liquários (0 98121-0806 Copacabana - Shopping dos Antiquários 

bemPagui rel.: 2534-4310 
O GLOBO 



Domingo 2. NOVEMBRO 2021 

ARTES É ANTIGUIDADES 

C OMPRO ANTIGUIDA DES 
e Pratarias * Quadros nacionais e estrangeiros 
e Esculturas de mármore e bronze º Porcelanas 

| * Marfins e Cristais « Galle « Dao.Nancy * Santos 

| * Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, Zanine e outros 
e Moedas antigas * Tapetes persas 

Atendemos Petrópolis, Teresópolis, 
Itaipava, Friburgo e todo Grande Rio 

Pago na hora em dinheiro. Não venda sem nos consultar. 
Cubro oferta da concorrência. Obrigado pela preferência. 

gonna |0 GLOBO |31 

Sr. Gelson | 
Rua Siqueira Campos, 143 — Loja 111 - Térreo - Copacabana Atendemos aos sábados, 

Tels.: 2236-4770 / 2548-9683 / 99913-5443 O domingos e feriados 

PRIMORE LIMPEZA & HIGIENIZAÇÃO “ss 
—— St | o Ds ma o 

Sofás * Poltronas * Colchões * Carpetes * Tapetes 
* Segurança e Cuidados na Execução do Serviço | 
* Limpeza e Hidratação em Estofados de Couro 
* Profissional Especializado e Uniformizado 
aj E dE ongs e Peoguços Especiticos. 
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BOULEVARD GOURMET PAI HOTZONE A MAIOR ÁRVORE DE NATAL DO RIO 

Um novo lugar de presente para você e para o Rio de Janeiro. Cheio de novidades, como a maior pista de 
patinação no gelo permanente da cidade, uma HotZone com quase 100 atrações dos modelos mais modernos 
do mundo, um ParCão feito para seu pet brincar e diversas opções gastronômicas para você saborear. 
Tudo isso e muito mais! Venha fazer parte deste lugar todo pensado em você. 

ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 6069 
[ 

ae Multi | 
BAIXE O APLICATIVO MULTI 

QUANDO E ONDE QUISER. 
WAP A PA RICIACAREPACIUA COM BR (É) GMPARKIACAREPAGUADEIIA  ( B) (ED PARKIACARERMGLUIA 



FOME DE QUE? 
Ano Chiudi 
Chirmíárites 

O GLOBO Domingo 21.11 2021 

Caotamarãs em 
N ] Í Ê, 

Charitas voltam 
ogloba com.br a operar dia 3 

ECONOMIA 
USO DE ENERGIA SOLAR TEM 
ALTA DE 209% NA CIDADE 
NÚMERO DE PAINÉIS instalados saltou de 423 em 2020 para 1.308 nos dez primeiros meses 
deste ano, segundo dados da Enel. Especialistas veem reflexo do aumento da conta de luz rms 

NITERÓI 448 ANOS 

Aniversário 

repleto de 
belezas 
FETO DIVULGAÇÃO! 
WANDER ROCHA 

intitulada “Contempla- 

cão”, dimagem de um 

meninona Prala da Boa 

Viagemé umadas 15 

fotografias de Wander 

Rocha que celebramas 

belezas naturais da cida- 

de incluidas naexposição 

virtual" Niterói, um olhar 

poético, que estara dis- 

ponívela partir de ama- 

nha, às 18h,no portildo 

Instagram da Sala Carlos 

Couto. Amostra homena- 

peiz 05448 anos de Nite- PPA peer : a a FEL e nr 

rói. testejados também ta E og i E ar er aeee Rir as o 

em shows gratuitos hoje e e : 

amarhãno Theatro Muni- 

cipalena Sala Melson 

Pereirados Santos. 

As belezas domunicípio 

podem ser apreciadas 

também de restaurantes 

com vistas privilegiadas 

ou abordo de canoas 

havaianas, esporte que, 

graças à associação entre 

clubes E quioagues, mu- 

douocenárioem Chari- 

tas. PÁLIMAS 4 a 14 

TeRkDO FREI, LA- ra 

NEGÓCIOS a AGUA NA BOCA IDEIA RESGATADA 

Comércio psquaraques mm. Sugestões Piratininga 
deve crescer ara reuniões pode ter recifes E 
10% no Natal defimdeano [a as à artificiais 
PÁGINA 2 PAGINA IS PÁGINA 17 E ao 

Ganhe uma 

spin BLACK (duas Alexa! 
ltisda NOVEMBER 

aê dh. ae 

E UR mem e E 
APIOFIS APIS! OSSO cCArors 

R$ 3.800.000 p$ 2.490.000 rs 1.370.000 r$ 650,000 

ld 4 = 4 bai 4 = 2 a 2 = 2 bia 3 = 2 

Excepcional apartamento amplo Deslumbrante imóvel com vista Maravilhosa cobertura linear, junto Espetacular casa a 500 metros da 
de frente para a praia de Icaraí da Prala de Icaraí ao verde do Campo São Bento praia de Italpuaçu 
lcaral | Praia de Icaral Icára | Prata de Icará! lcáral | Averada Roberto Shasirs ttatpuBcu | Rua ferra 

Proporcione o melhor para sua família. Escolha à loja mais próxima de você e ligue já! pm sua caméêra o 
j ' anira ]  colE Tm Ena 

icaral Jardim Icaraí Região Oceânica Maricá O jo de 
Praia de |caral, 177 Rua Domingues de Sa, 200 Est. Francda Cruz Numes, 5646 Rod. Em ámaral Pelzoto, kmi3 e coberturas feita para vocÊ 
1 27034000 (im 2703-616] ET) ZBÓ TODO HM 3731-6900 spinimaveis com/sto-padrão 
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Comércio prevê 
crescimento de 10% 

no período do Natal 
Estimativa de vendas é do CDL; prefeitura pretende implantar 

dispensa de alvará para mais da metade das empresas 

LECNARIDO SODRE 

fesmirdo soda opina corri br 

ma pesquisa do Clube de 

Dirigentes Lojistas (CDL) 
junto ao empresariado esti- 
mou em 10% a expectativa de 

crescimento das vendas de 

Natal este ano em compara- 
ção com 2020. Para impulsio- 

nar a retomada econômica, a 

prefeitura anunciou que pre- 
tende alterar o Código de Pos- 
turas do Município e conferir 

mais agilidade ao processo de 

licenciamento de empresas, 

dispensando do alvará mais 

da metade delas. 
O comércio de Niterói 

concentra atualmente, se- 

gundo o CDL, 4.500 empre- 
sas, nas quais atuam 26 mil 
trabalhadores. Luiz Vieira, 

presidente da entidade, diz 

que as vendas no Natal, ape- 
sar da expectativa de cresci- 
mento, não serão suficien- 

tes para reparar as perdas 
sofridas no periodo de mai- 
arisolamento social, 

— Com certeza será um 

Natal muito melhor que o do 

ano passado. Apesar do pro- 
blema geral que o mercado 
estáentrentando, coma falta 
de insumos e problemas nas 

entregas de produtos impor- 

tados, o comércio se prepa- 
rou e adiantou muita coisa 

para poder oferecer boas op- 

ções aos consumidores. Vai 

sero Natal da retomada da 
confiança. A magia das fes- 

tas certamente vai repercu- 

tir nas vendas — prevê, 
Paraimpulsia nar Os Novos 

negócios, a Secretaria mu- 
nicipal de Fazenda (SMF) 

EN 

Chegou a hora. Lojas da Rua Ator Paulo Custavo, em lcarai, já estão com a decoração de Nata para receber Cientes 

anunciou um conjunto de 
projetos de lei, atos norma- 
tivos é iniciativas internas 

para colaborar no processo 

de retomada econômica na 

cidade após a pandemia. 
Entre eles está a adoção da 

dispensa de alvará para li- 
cenciamento. 
Atualmente, todos os ne- 

guc EIS abertos no Mi mici pro 

exigem q procedimento. 

Parar na Gavião Peixoto é risco de multa 
Proibição para todos os veículos gera queixas de quem precisa embarcar e desembarcar na rua 

MAIS CALA 
imadsõa gare Doghbo com és 

M radores da Gavião Pei- 
É xoto, em lcarai, recla- 

mam do excesso de multas a 

veiculos nos últimos meses. 

Segundo eles, em toda a ex- 
tensão da rua há placas 
proibindo não só q estacio- 

namento, mas à parada de 
carros, 0 que os impede de 
embarcar e desembarcar de 

táxis e veículos de aplicati- 
vo e descarregar compras 
em frente a suas residênci- 

as. Segundo eles, a situação 
dificulta a vida de idosos e 
deficientes. 

— Um dos maiores proble- 

mas é não poder fazer com- 
pras de mês, porque não en- 

tregam. Sou obrigada a com- 

rar mais caronos mercados 

ocais por diaou por semana, 
porque nenhum tipo de car- 

ropode parar em frente à mi- 
nha casa. Quando minha 
mãe, de 81 anos, passou mal, 

precisou andar até a Alvares 
de Azevedo para pegar um 
táxi. Sugiro mais Hexibilida- 
de para 05 moradores. Não 
acho que um carro parado al- 
ELLELS munvios possa causar 

tantos transtornos dó Lransi- 

to —diz a funcionária públi- 
ca Mônica Aquino. 

Cecília Castro teve proble- 

mas ao sair com o pai, 
— Ele é idoso e tem proble- 

mas de locomoção. Quando 
fui levá-lo para fazer prova 
de vida num banco na rua, 
precisei acomodá-lo na ca- 

delra de rodas e andar três 

quadras até o local — relata. 
Outra reclamação É que, 

quando vão fazer mudanças. 

os moradores precisam 
transportar os móveis pela 
rua até onde o caminhão po- 

Domingo 21 1.2024 

Como projetode lei que será 
enviado à Câmara, as empre- 
sas consideradas como ativi- 
dades de baixo risco (como 
pequenos negócios) serão 
dispensadas de licença para 
funcionar. Às de risco médio 
(de porte intermediário) te- 
rão um licenciamento provi- 
sório e automático, com fis- 

calização posterior, nos ter- 
mos das normas de posturas. 

OGLOBO 

De acordo com a SME, se 

considerado o cadastro atu- 
al de empresas do munici- 

pio. 55% estariam dispen- 

sadas de alvará, enquanto 
41% teriam direito ao doca- 
mento provisório imediato. 

Nesse cenário, apenas 4% 

das empresas seriam sub- 
metidas aum processo de li- 

cenciamento anterior ao 

início das atividades. 

Fiscalização. À parada na faixa esquerda da rua não é mas permitida 

de permanecer parado. 

A prefeitura afirma que o 
objetivo da proibição é per- 
mitir a Auência dotrânsitoe 

Moradores do Maravista reclamam de atrasos em obras 
Vias com asfalto quebrado para urbanização estão sem intervenções há oito meses e ficam com bolsões d'água após chuvas 

LÍVIA MEDER 
faia mederiogioho com me 

O estado em que ficam cer- 

tas ruas do Maravista, em 

Itaipu, quando chove vem in- 
comodando moradores, que 

relatam danos no asfalto 

após intervenções realizadas 
pela prefeitura e ainda não 
concluídas. Bolsões d'água e 

O cgiobocom.br/rio/bairros 

MATRÍCULAS 

lama passaram a fazer parte 

da realidade de quem vive no 

local, depoisdetempestades. 
Moradora da Rua Ulisses de 

Oliveira Madruga, a costurei- 
ra Ana Cláudia Freitas diz que 
as obras realizadas estão para- 
das no trecho onde mora hã 

cerca de oito meses: 
—Quebraram o asfalto para 

fazer obras na rededeesgotne 

ABERTAS! 
2 Horário Integral 
% Educação Infantil 

nsino Fundamental 

águas pluviais, mas não con- 

sertaram ainda. Depois que 

fiz a reclamação no Colab da 
prefeitura, vique retomaram 

as obras em ruas próximas, 

mas a minha e outras estão 
desde março com asabras pa- 
ralisadas — explica Ana. 

Em nota, a Emusa informa 

que a Rua Ulisses de Oliveira 
Madruga está incluida no 

NR 

Dihculdade 

para transitar. 

À Rua Ulisses 

de Oliveira 

Madruga é Lima 

das que alagam 

após chuvas 

Editor: Mijten Catmon Filho (milton Soglobo com br) Edidora assistente o eiição om lines Liar Fermandes (Pibamêogicto com er) Diagramação: Ligia Losrenço 
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2) Colégio E 

“Assunção 

o (21) 2711-1522 
(21) 2711-5031 

UE ia motoristas devem 

usar as baias de embarque e 
desembarque da rua ou re- 
correr às vias transversais. 

projeto de urbanização, dre- 

nagem e pavimentação de 

Serra Grande e Maravista, 
queestáem andamento, ediz 

que as obras não ficaram ina- 
cabadas. “A rua ainda vai pas- 
sar por intervenções de cal- 
çadas, meios-fos e pavimen- 

tação. Dentro do projeto de 

Serra Grande e Maravista, 
está sendo executada a últi- 
magrande fasededrenagem, 
na Avenida Central. A previ- 
são de conclusão desta etapa 
é até o fim do mês. Alnda este 
mês mais 15 vias serão con- 
cluidas, com a execução da 
pavimentação” diz. 
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Demanda por energia solar dispara em Niterói 
Segundo a Enel, número de clientes que instalaram painéis solares saltou de 423 em 2020 para 1.308 nos 
primeiros dez meses de 2021, uma alta de 209%; conta de luz pode estar por trás da decisão, avaliam especialistas 

MADDEN GANA 
mada para ego cor 

uando o assunto é gera- 
ção de eletricidade, po- 

de-se dizer que Niterói se 
tornou muito mais susten- 

tável do ano passado para 

cá. Isso porque a utilização 

de energia solar na cidade 

cresceu 209% no periodo. 

Segundo a Enel, responsá- 

vel pela análise e pela apro- 
vaçãode projetos do gênero, 

1,308 clientes (pessoas fisi- 
cas e jurídicas) instalaram 
painéis solares nos dez pri- 

meiros meses de 2021, Em 

todo o anó de 2020, este nú- 

mero foi de 423. No mo- 

mento, ainda há 656 planos 
de instalação dessa energia 

renovável sendo examina- 

dos pela equipe técnica. 
Mais do que consciência 

ambiental, no entanto, uma 

das razões por trás desse 

movimento, de acordo com 
especialistas, pode ser fi- 
nanceira, com os consumi- 

dores tentando não ficar re- 
fêns da alta crescente da 

conta de luz convencional. 

— A geração de energia so- 

lar vem crescendo nos últi- 
mos anos, pois o consumi- 
dor percebeu que é uma for- 

ma de reduzir despesas. 
Produzir a própria energia 
por meio de fontes renová- 
veis contribul não apenas 

com as finanças pessoais, 
mas também ajuda a reduzir 

oscustos de transmissão das 

concessionárias € promove 

mais sustentabilidade — 
afirma Carlos Falconiere, 

diretor de Soluções para 

Clientes da Enel. 

AVANTAGEM DAS CASAS 

Segundo Antônio Guilher- 

me, prolessor de Geração de 
Energia Elétrica do Depar- 

tamento de Engenharia da 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (Uer)), o fato 
de Niterói ter muitas casas, 

especialmente em regiões 
de praias, favorece o au- 
mento expressivo da de- 

manda por energia fotovol- 

taica. Esse tipo de residén- 

cia, explica ele, é mais ade- 
quado à instalação de pai- 

néis solares, por ter uma 
grande área de telhado e 
possibilitar produção de 

energia suficiente para q 

consumo da residência. 

—Emedifícios, não é mui- 
to viável instalar painéis, 

porque a área do topo dos 

prédios é pequena compa- 
rada ao consumo de energia 

elétrica. Além disso, quan- 

do o público toma a decisão 

de usar a energia solar, ele 
está preocupado com o bel. 

só. Em geral, as pessoas só 

vão lazer esse investimento 
se tiverem uma garantia de 
retorno financeiro. Geran- 

do sua rúpria energia, você 

deixa E consumir a da con- 

cessionária, Então, se você 

qui iram 

Sustentável, Res dência em Piralinmepa fumcona integralmente com energia soar. após o morador Alexandre Azevedo instalar 20 painéis em maia passado 

normalmente consome du- 

as milunidades de energia e 

passaagerarmilnasuacasa, 
porexemplo, teráuma redu- 

ção de 50% na conta de luz. 

Outra razão é a diminuição 

dos custos de instalação. 

Como a produção dos pai- 

néis fotovoltaicos tem au- 

mentado mundialmente, os 
preços estão cada vez mais 

baixos —explica. 

No pi imeiro semestre des- 

te ano, 0 empresário Alexan- 

dre Azevedo, de 42 anos, fez 

a instalação de 20 painéis so- 

lares em sua casa, em Pirati- 

ninga. Todoo processo levou 
menos de um mês. No dia 1 

maio, ele protocolou o proje- 
tona Enel cem 2de junho, já 
estava com tudo instalado e 
utilizando energia solar. 

— Optei por esse tipo de 

geração principalmente por 
conta da economia que o 
desconto na conta de luz val 

me proporcionar. Como te- 

nho um consumo alto, com 

sauna, piscina, cinco quar- 

tos, todos eles com ar-con- 

dicionado, antes cu estava 

pagando em torno de R$ 
1.200 de energia. Ágora que 

toda a casa estã funcionan- 

do com energia solar, pago 

um valor minimo de R$ 150 
Para esse projeto, eu preci- 

sel investir R$ 40 mil, e a 

previsão é que, por não pre- 

clãar pagar umaconta de luz 

alta, eu seja recompensado 

em quatro anos. E uma var- 
tagem é o ganho de créditos 
na concessionária, Minha 

lutou 
madrugou 
acreditou 
sonhou 
ajudou 
salvou 

capacidade de geração é de 

10 quilowatts. Se eu consa- 

mirapenas três, sete vão pa- 
raa rede da Enel, eisso volta 

para mim se chover muito 
num mês é eu gerar pouco 

ou consumir mais dó que 
gerei —contao morador, 
Os projetos devem ser 

apresentados pelo cliente 
por meio dos canais gdpro- 

jetosbtrjdienel.com e cap- 
tacaob2br;ienelLcom. O 

prazo para elaboração do 
parecervariade 15a 30 dias, 

se vacinou 
se solidarizou 
se dedicou 
se superou PN 

MELHOR 
MOTIVO PRA 
COMEMORAR. 

A 
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Duas noites de blues e jazz 
para um parabéns musical 
Hoje e amanhã, festival no Municipal e na Sala Nelson Pereira terá artistas 

como o bandolinista Hamilton de Holanda, o grupo Azymuth e a cantora Taryn 

O parabéns musical pelos 448 

anos da cidade começou do- 

mingo passado e prossegue até ama- 
nhã. O Niterói Blues & Jazz Festival, 

com atrações locais, nacionais e in- 
ternacionais, fecha a programação 
de aniversário, com apresentações 

gratuitas hoje e amanhã no Theatro 
Municipal, no Centro, às 19h; e na 
Sala Nelson Pereira dos Santos, em 

São Domingos, às 21h30m. 
Hoje, o Municipal recebe o can- 

tor, COMposor & partista dimérica- 

no Keith Dunn, em sua primeira vi 

sita ão Brasil, reunindo blues, soul, 

jazze rock. Devoltaao testival, tam- 
bém se apresentarão no local os ir- 

mãos guitarristas Nicolas e Danilo 
Simi (The Simi Brothers), que têm 

mais de 20 anos de carreira e são re- 
terências na guitarra de blues. 

Quem fecha a noite é o guitarrista, 
compositor e produtor musical 
Paulinho Guitarra 

As 21h30m, Taryn, aatrize elúgia- 

da intérprete de jazz e blues, levará à 

Sala Nelson Pereira dos Santos uma 
performance inspirada na estética 
das atrizes de Hollywood das déca- 
das de 1940 e 1950. O americano 
Roosevelt Collier, conhecido como 

The Doctor, farão show de encerra- 

nento da noite no local, com uma 

mescla de blues, soule rock. 

Amanhã, vão se apresentar no tea- Bondolim, Ham |tor é atração amanha 

tro no Centro o cantor, compositor, 
multi-instrumentista, arranjador e 
produtor musical Gui Schwah, o sa- 

xotfonista americano Chris Potter e 
o bandolinista Hamilton de Holan- 

da. Jáem São Domingos, o roteiro 

conta com a Soulshine Jam Band, 

inspirada no blues americano, eo 
grupo Azymuth, que mescla jazz 
com samba. 

Os ingressos serão distribuidos no 
local, duas horas antes das apresen: 
tações, mediante a doação de um 
quilo de alimento não perecivel. O 

total arrecadado será destinado pa- 

raacampanha “Niterói Solidária” 

, Pio bed Mi 
1 O 
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Orquestra Jovem 
se apresenta no 
Teatro Popular 
Integrantes do Programa Aprendiz Musical, 
rebatizado e de casa nova, farão concerto inédito 

ode pirar ; 
1, 

Integrantes. E nquenta jpréns egressos da rede mundo pal de educação 

om novo nome e de casa 

C nova, a Orquestra Jovem 

de Niterói — que se chamava 

Orquestra Sinfônica Aprendiz 
—, do Programa Aprendiz 

Musical, vai realizar um com 

certo de estreia em sua atual 

sede, o Teatro Popular Oscar 
Niemeyer. O retorno aos pa |- 

cos acontece na quarta-feira, 

às 19h, após quase dois anos de 
isolamento social devido à 

pandemia. Sob regência do 

maestro Evandro Rodriguese, 

os 50 jovens farão uma apre- 
sentação inédita, 

No repertório, músicas co- 

mo “Abertura hebrida, de 

Mendelssohn; “Carinhoso”, 
de Pixinguinha; e a autoral 
"Rapsódia niterotense”, uma 
homenagem à cidade do pia- 
nista e arranjador do Progra- 

ma Aprendiz, Edu Louro. 
=== [) PrOCESSO foi cuidado- 

so para que a plateia destrute 

do melhor —diz o maestro. 
Mantida pela prefeitura, 

por meio da Fundação de Arte 

de Niterói (FAN), a orquestra 

foi criada em 2007 para per- 
mitir que os estudantes cpres 
sos das escolas municipais 

que participam do programa 
possam dar continuidade aos 

estudos musicais. De acordo 

coma FAN, acada anoogrupo 

conta com cerca de 35 instru- 
mentistas, com idades entre 

l$e 23 anos, que já apresen- 

tam nível técnico avançado. 
A entrada é gratuita, medi- 

ante a doação de um quilo de 

alimento não perecível que se- 

rá destinado para à campanha 
“Niterói solidária”. 
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INSPIRADOR EM TODOS OS SENTIDOS 

A TEGRA TRAZ PARA NITERÓI UMA FORMA 

INSPIRADORA DE VIVER, COM LOCALIZAÇÃO 

PRIVILEGIADA E LAZER COMPLETO. 

die E o e mi 

| 

Porspoctivo ilustrada da desta 

SUCESSO DE VENDAS NO LANÇAMENTO. 
APROVEITE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS. 

j e LAZER COMPLETO | 

2 O U 3 COM AMBIENTES INTEGRADOS 

E: E EM ANDAR ELEVADO; 

QUARTOS e VISTA INCRÍVEL: 
COM SUITE —— MOBILIDADE E PRATICIDADE: 
71AS2M PRÓXIMO AO CENTRO, 

RESERVA CULTURAL, UFF 
E ESTAÇÃO DAS BARCAS. 

À 

E VAGA NA GARAGEM 

VISITE OS DECORADOS NA AVENIDA 

VISCONDE DO RIO BRANCO, 731 

A 450 METROS DO PLAZA SHOPPING | (21) 2010-5201 

ACESSE TEGRAINCORPORADORA.COM.BR/FLUA 
ADÕES REALIZAÇÃO E CosTuçado 

trem 

SPIN TEGRA 
o eme pro a 
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Um olhar 

poético em 
homenagem 
a cidade 
Exposição virtual da Sala Carlos Couto 
reúne 15 fotografias de Wander Rocha 

que celebram belezas naturais 

MADSON GAMA 
madsan garsbogio cam 

Nose dia em que a cidade ce- 
lebra seus 448 anos, O 

público terá a oportunidade 

deconhecer e à as be- 
lezas mais marcantes do mu- 
nicipio através de imagens, 

praças à exposição virtual 
“Niterói, um olhar poético”, 
queestará disponivel no per- 

fil do Instagram da Sala Car- 

tos Couto ((esalacarloscou- 
to) a partir de amanhã, às 
18h. As 15 fotos que fazem 

parte da mostra são de Wan- 

der Rocha, cariocaquehá 28 
anos mora em Nitemi. 

— Às fotos trazem as bele- 

zas naturais da cidade, com 
o intuito de mostrar que Ni- 
terói tem um visual único e 

de fazer uma homenagem à 

gama de locais belissimos 
presentes aqui, Há cliques 

de bairros como Camboi- 
nhas, Icaraí, Boca Viagem, 

Centro, São Francisco, Por- 

tugal Pequeno, Charitas e 
Piratininga. Hã uma foto 

que reúne vários pontos de 

interesse visual, como a Pe- 
dra de Itapuca, o Museu de 
Arte Contemporânea 

(MAC). a Igrejinha da Boa 
Viagem, o Corcovado e o 
Pão de Açúcar. Esse ângulo é 

próximo à reitoria da UFF 

— diz Rocha. 
Especializado em regis- 

tras documentais, da natu- 

reza e do cotidiano, ele con- 

ta que seu desafio é fazer fo- 
tos diferentes em locais que 
já são muitoconhecidos. Pa- 
ra i550, no entanto, não tem 

Costume de Se programa T. 

— Chego aum local, vejo 

se tem um cenário legal, al- 

go que chame a atenção, 
uma luz hoa e faço a foto, 

Comemore O fim. de Feito) emt 

Domingo 21 1.20214 

ltáguca, Como Eri E Cr sho Redentor ea MAC ao fundo foto péta em primeiro p la a pecra que é um dos simbolos de lcarai 

Em PB. Esportista pratica emoidurado por cartões-posta s 

de Niteróia do Reona loto intitulada "Dia de sum" 

Não é nada planejado. Foi 
assim que surgiu a foto 
“Contemplação”, em que 

um menino parece estar 

agradecendo ao mar. Essa 
foto, que foi feita na Praia de 

Boa Viagem, integra a expo- 

sição e já foi publicada na 
“National Geographic Bra- 
sil". Na ocasião em que foi 
produzida, eu havia ido fa- 

er uma oOuLlra toto, Como 

MAC ao fundo. Era um fim 
de tarde com um pôr do sol 

bem bonito. Guardei meu 

material e estava indo em- 

bora quando vi um menino 

“Ultimos Jugares disponíveis: Garanta Ná; a sua 

Se passar férias no Portobello Resort já 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservasQportobellores ort.com.br www, portobeliore 

é incrível, imagina morar aqui! 

sort.com.br Rede 

O O ri 

dançando capoeira na praia. 
Aproximei-me e pedi per- 
missão aos pais para foto- 
grafar. Eles deixaram. Em 

determinado momento, ele 
entrou no mar & parecia 

contemplar aquela beleza 

toda, com o Corcovado ao 

fundo. Essa foto rodou e fui 
premiado por ela. No fim 
das contas, éa foto que te es- 

colhe e não o contrário. À 
cena acontece e você tem 

que estar preparado para 
capturar —afirma. 

À mostra reúne imagens 

de 2014 até hoje. 
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INCORPORADORA 

A Tegra parabeniza 

Niterói. Uma cidade 

que tem alma e o sorriso 

marcado na história. 

Niterot esta completando 548 anoós. Sao mais de 4 seculos 

so Desenvolvendo sem perder a essencia da cidade. 

A Tegra se orgulha em fazer parte dessa história com 

empreendimentos-que possuem alma como o Home 

Boutique eo Flua. Lugares feitos não apenas para mora! 

mas para apreciar tudo que Niterói oferece de bom 

Acesse tegraincorporadora.com.brírio 

e descubra seu imóvel ideal, 

Porspectiva Ilustrada da fachada do Flua 
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Cervejarias se preparam para evento internacional 
Máfia, Masterpiece, Matisse e Noi estarão no Mondial de la Biére, que será realizado de 2 a 5 de dezembro na 
Marina da Glória, no Rio; bebidas produzidas na cidade serão avaliadas por júri e concorrerão a medalhas 

LEON ARINO SODRÉ 
Eesmardo no dr opniao 

Mondial de la Bitre fará 
sua oitava edição no Rio 

de Janeiro, de 2 a 5 de de- 
zembro. O festival interna- 
cional de cervejas artesa- 

nais idealizado no Canadá, 
onde teve a primeira edição 
em 1994, vai reunir na Ma- 
rina da Glória centenas de 
fabricantes, distribuidores, 
importadores e amantes da 
bebida. Quatro cervejarias 
de Niterói estarão no even- 
to: Máfia, Masterpiece, Ma- 
tisse e Noi, 

Além de ocupar estandes 
onde poderão apresentar 
seus rótulos e fazer negóci- 
us, as cervejarias da cidade 
vão participar do MBeer 
Contest, que é uma compe- 
tição com avaliação baseada 
na qualidade das bebidas. 

Sem categorias predefini- 
das por estilo, os juizes farão 
degustações às cegas e darão 
notas para aroma, sabor, 
sensação na boca e prazer 
proporcionado pela cerveja. 
A Máfia participa do Mon- 

dial de la Biére desde 2016, 
quando entrou paraomerca- 
do de artesanais. Na primei- 
ra edição do evento no Rio, 

ganhou uma medalha com à 
cerveja New York, do tipo 

american lager. A Masterpi- 

ece foi criada em 2020 e se 
uniu à Máfia este ano como 
objetivo de crescerem juntas 

e conquistarem mercado fo- 
ra do estado, explica Verôni- 
ca Fialho, sócia da empresa. 
No Mondial de la Biére, os 

estandes das cervejarias fi- 
carão lado a lado. 
—Máfiae Masterpiece es- 

tarão juntas para reafirmar a 
união das cerveias. Vamos 
apresentar no evento algu- 
mas colabs que estamos pre- 

parando. Serão seis lança- 
mentos. Uma das cervejas, 
por exemplo, tem sabor que 
remete auina sobremesa — 

adianta Verônica. 
A edição deste ano do 

Mondial de la Bigre será a 

terceira de que a Matisse 
participa. Criada em 2017, a 
cervejaria faturou uma me- 

dalha no ano seguinte com a 

Saboya, uma cerveja do tipo 
catharina sour com uvala, 
fruta considerada uma das 

mais perfumadas e saboro- 
sas da Mata Atlântica. Sócio 
da Matisse, Mario Jorge Li- 
ma diz que a cervejaria vai 

oferecer oito chopes dife- 
rentes no evento. 

— Vamos apresentar nos- 

sa nova lançamento, um 

chope do tipo Milk Sweet 
Stout inspirado no capucci- Dupla, A Doyle ea Acquator! servidas pela Matisse 

refletimos 
e construimos. 

+ 

Juntos. Chope da Masterpiece: cerve aria se uniu à Máfia 

Thih. E um cha pe ESCUTO, CON 

uma espumacremosaeden- 
sa —explica, 

ESPAÇO PARA DESTILADO 

Com 13 anos no mercado, a 

Noi, que tem 19 rótulos de 
cervejas e já faturou mais de 
50 prêmios nacionais e in- 
ternacionais, vai levar para 
o Mondial de la Bigre como 

novidade este ano seu novo 

London Dry Gin, o ION, um 
blend elaborado à base de 
zimbro, cardamomo, coen- 

tro, lavanda, angélica, lírio- 
fiorentina, capim-limão, fo- 
lha de limão kaffir e cascas 
decitricos. À bebida é a pri- 

meira da Distilleria Noi, no- 
vadivisãodaempresa, e será 
oferecida em um estande 

exclusivo. Bárbara Buzin, 

diretora da Noi, vê no even- 
to um marco para a Fetoma- 

da das atividades presenci- 

aisdosetor: 
— O Mondial é uma refe- 

rência nacional e faz parte da 
nossa história. Justamente 

por isso sempre levamos o 
que temos de melhor para 0 
público. Teremos um estan- 

de da Distilleria Noi com o 
ION e ainda estamos prepa- 
rando algumas novidades pa- 

raa cervejaria. Estamos ansi- 

osos para valtar a encontrar 
os amigos nos festivais. 
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VIVER 
BEM É UMA 
ARTE. 

4:3 
com lazer completo 

na melhor rua do Ingá 

a * 
* Apartamentos 
de 112 a 158m' 
e 2 vagas de garagem 

* Coberturas de até 
300Um“ e 3 vagas 
de garagem 

- Fachada, interiores e 
paisagismo assinados 
por grandes nomes 

E 

pt dl 
Mm 

* Acabamento 
padrão Soter 

- À duas quadras | És — E ção 
da praia | 

Mais de 800mº de lazer 
Piscinas adulto e infantil . Salão de festas . Espaço gourmet . Academia, 

souno, sala de massagem e repouso . Brinquedoteca . Bicicletário 

- Coworking com sola de reunião . Espaço delivery 

a a 
Ssalbo mais. (21) 2ZHM68.23953 te] visita. 

residencialtarsila.comibr 

ao dt Ds Dl Sr E e Si SÁ De a pasa vo 

apóia pres gera arara cm air çiseçãa 
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Porque quem ama cuida. 

448 anos 

CH 
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Popularização de 
canoas imprime 
nova vocação 
a Charitas 
Prala se torna um dos principais polos 

de va'a no país, com 13 clubes instalados 

na areia, associados aos quiosques 

LEONARDO SODRE 
temundo sodred agiaba com br 

A di popu ização da canoa 
havaiana é visivel nas 

praias de Niterói, que con- 

centram um terço do total 
de 7O clubes voltados ao 

esporte no estado. E Chari- 

tas tem se mostrado o local 

preferido et os pratican- 
tes da modalidade: já são 13 

bases declubes de va'a ins- 

taladas naareia. Durante à 
pandemia, alguns deles se 

associaram a quiosques. A 
proliferação das canoas está 
mudandoo cenário da praia 
e tem atraído um novo per- 
Fil de frequentador. 

UU rincipal motivo que 

faz t Charitas a preferida 
dos praticantes de canoa 

havaiana são as condições 
da praia, pacata, com 
águas limpas na maioria 
dos dias. Junto com o mo- 

vimento das canoas haval- 
anas, muita gente passou a 
pedalar, praticar exercici- 

os fisicos ou iratéa praia 

simplesmente para vero 
pór da sol, o que levou al- 

guns quiosques a começa- 
rem aoferecer sucos e ali- 

mentação natural, 
O primeiro clube que se 

instalou em Charitas, em 

2008, toi o Mauna Loa. Em 
seguida vieramo Hoa Aloha 

co Niterói Hoc, fundado 

por Hélio Teixeira, Ele esti- 

ma que atualmente apenas 
ovaaatraia uma média de 

400 pessoas diariamente 
para o local. 

— Charitas sempre foi 

muito usada para práticas 
esportivas, mas durante um 

tempo foi deixada de lado, 

O pessoal do futevólei do 

aeroclube, por exemplo, 
joga ali hã anos. Mas tam: 

bém tem o pessoal do cir- 

culto funcional, do beach 
tênis. Esse movimento fez 

com que euiosques que só 
funcionavam nos tins de 

semana e feriados passas- 
sema abrir todos os dias — 

diz Teixeira. 

ALTERNATIVA ÀS ACADEMIAS 
Presidente da Federação 

de Canoa Havaiana do 

Estado do Rio de Janeiro, 

Marcelo Esquilo diz que o 

crescimento do número de 

praticantes da atividade 
foi im sea pela pan- 
demia, que fez com que 

muita gente procurasse 
atividades fisicasaoar 

livre. A localização de Cha- 

ritase as condições do 

mar, consideradas pertei- 

tas paraa prática, de acor- 
do com ele, tornaram ain- 

da mais evidente a vocação 

do local. 
— Niterói é hojecerta- 

mente o local com mais 

MUDANCAS FÁBIO 
FUDAMNÇÃO RESIDENCIA | E COMERCLAIS 

ET) FODA-SE | FIIFTMATA 

Parceria. O Cube Tribo Hoe é associado aum des quigsques 

praticantes de canoa ha- 

valana do Brasile possi- 

velmente da América La- 
tina, Às pessoas têm hbus- 

cadoovaa como uma al- 

ternativa ao fitness, à ati- 
vidade fisica nasacademi- 

as. Durante a pandemia, 

falou-se muito daimpor- 

tância das atividades fisi- 

cas como uma proteção 

parsocorpo, e oambiente 

externo se mostrou bem 

menos insalubre. Agente 
játemaculturada praia e 

acanoahavaiana permite 

AZ 
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PETS DE sand CUNrÉIA Leis do dali 

Estacionamento à beira-mar. Canoas emplihadas na restinga da praia 

a prática do exercicioe o 

contato como mar por um 
custo menor do que alugar 
uma lancha para navegar, 

por exemplo. Isso tem 
leito as pessoas preferi- 
rem remar, duas ou três 

vezes na semana, a fre- 

omagodascadeiras.com.br 

fm 
CAMOS PAL E MO FE à MO DULA DOS 

Av, Rul Barbosa, 1099 - 5, Francisco - Niteroi - Estr. da Cachoeiras 

RESTA URAÇÕE S ESPECIAIS 

o. 

De Ja Kºf das flhds 16h 21.2714-8396 / 21. 98600-1099 O 

quentar academias — 
compara. 

Durante a pandemia, há 
coclube Tribo 

Hoe se associou a um das 

quiosques da praia e se 
mudou de São Francisco 

para Charitas, em busca de 

melhor estrutura ede 

águas mais limpas. Marcus 
Nery, à frente do clube, diz 

queoesporte além de tudo 

é democrático: 
— Atualmente, três cadei- 

rantes fazem aula no clube. 

Temos também um defici- 

ente auditivo com quem 
fazemos uma remada adap- 

tada com sinais, jáque os 

comandos normalmente 
são par voz. A canoa havai- 

na é para tado mundo, 

seis Meses 

O CLUBE CENTRAL CELEBRA 
OS 448 ANOS DE NITERÓI 

O Clube social mais tradicional da cidade parabeniza Niterói 

pelos seus 448 anos, O centenário Clube Central tem sua 

história marcada pelo compromisso em defesa de um 
município cada vez melhor para todos. Nossa nova diretoria 

parabeniza a cidade por esta data e deseja que a cada ano 

possamos comemorar a alegria de ser niterolense. 

Marcos Dias 

Presidente Executivo 

Ivan Galindo 
Presidenta do Corpo Consultivo 

Farnando Tinaso 

Presidente do Conselho Delbert ativo 

Maria Fernanda da Mattos Calil Marcos Motta dos Anjos Hugo Palha 
Vice-Presidante Social Vice-Presidente Financeiro Vice-Presidente Administrativo 

ELiSBE CENTRAL 
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NOS 448 ANOS DE NITERÓI, A CIDADE 

GANHOU MAIS UM MOTIVO PARA SORRIR. 

O mais novo lançamento de sucesso da Cury val envolver você. 

Coberturas 

le 2 quartos 
com voranda, com e sem suite, 

HH a fio 

| SS Rr santa ; INS POSGa vago e lazer completo, 

j Perspactiro lysgrosiva de Fachada 

| ITENS DE LAZER: 
Et 

* Piscinas Adulto e InFantil 

* Sauna com Sala de Repouso 

* Playground 

* Brinquedoteca 

* Salão de Festas 

" Apoio Salão de Festas 

* Espaço Gourmet 

*Coworking 

" OFicina ri 

* Fibness 

Comprou, ganhou: piso laminado nos quartos.” 

VISITE O DECORADO: 

Rua Doutor Mário Viana, 441 - Santa Rosa 
SAIBA MAIS: (21) 2042-2877 | cury.net/Flowsantarosa 

INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO: FINA LANE TOR DESENVOLVIMENTO VENDAS 

GCURY| CAIXA cesar ÍCURY GSPIN =, A CONSTRUTORA DA SUA CASA à VENDAS 

Dlriast ED oNiaD oa pia CSnrindrio Fira bd TA DA 4 TOR Dá MOU PERA SO rs EST ERRO Cu Airos LDO BAR PO EMA as DO AMA SS dd det E po O PALO ta  HÔ  ECINÓD O HO Cs 1º CO Dé FECuá Tras DE palreDã CÉ ma ftsido FRA Uai PE 
GÕER CONSULTE 4 ENTE DE VEM AS DA CORO OUC ERA GE CORPO EDEMA AÇES LÁRUALTOM CRECI: ETR RETRO Gli CRCNADO SEMITO SAMA CORREA Dé TUSD PA EUESDS ARES, A = 4 NT 2 TERTRO = CEP DHIPEAES = RIO DE MM EIEDR AE Do ENE: MPE SENTAÇÃE 06 DEGEAHOS ARTES PESSIPEC TALS AMRS CHSS (DU QUI, TERER Cl TRA DRA 
DE ESA Ls ah ÃO RAE EM TE LETRAS SEI) GOD À REPRODUÇÃO E A PESETAÇÃO DA RAL ETE REPRESENTA ARCA PCANIER DE à FASE ACML TA DAS ESPEGES O EMPREENDIVES TO SERA En TREGLE Cla à FLA TADA PA nESO DE VU COMPORATE A ESPERE AÇÃO DO PRE DO POREM TIDO O PROLE MOD TENVPLAA LAO DES CO 
Ca CARÁTER STA CL TI FR AR A DE ODBC CORRA TCE DE (ALT OLA EP SU RA SEDA E A RUA CDI DS CASCA ITED AMARELA TÁ HO E CIR OND A ÁS E AR 
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Bares e restaurantes com 
vista privilegiada viram 
points na pandemia 
Estabelecimentos que, além da gastronomia elaborada, contam 

com um visual de tirar o fôlego têm mesas disputadas pela clientela 

Lívia NEDER 
Raia codanthogioão com às 

estaurantes da Região 

Oceânica têm surtado 
na alta da procura por espa- 
ços arejados e ao ar livre, na 
sonhada volta à normalida- 
de, em sintonia com a nato- 

reza. Ovisual faza diferença 

em espaços de frente para 

ço ou lagoas, que tam- 
ém apostam em uma gas- 

tronomia mais elaborada. 

com dobradinha de pratos e 

drinques que, além de sabo- 
rosos, são instagramáveis, 
garantindo a foto perfeita 

em tempos de redes sociais. 
Os atrativos estão na receita 

do sucesso do recém-inau- 

gurado beach bar La Brise, 

em Piratininga, Os bons 
ventos também são sentidos 

nó Laguna e na expansão do 

Encanto Bistrô, nas lagoas 
de Itaipu e Piratininga, res- 
pectivamente. 

A pandemia fez a proprie- 

tária do La Brise se reinven- 
tar. O espaço na Praia de Pi- 

ratininga, aberto ao público 

há três semanas, funcionava 
como salão de festas, focado 

em casamentos é aniversã- 

rios de 15 anos. Sandra Mar- 
tins conta que se surpreen- 
deu com o público nos dois 

primeiros fins de semana. 

— Nãoesperava esse suces- 
sa logo de cara. Tive que fe- 

char os portões em alguns di- 

as porque não conseguia 
mais atender ninguém. Acho 
que todo mundo ficou preso 

na pandemia e agora quer 

curtir, Estamos ajustando tu- 
do para poder ter eventos 

com música ao vivo. Fizum 

deque para promover apre- 
sentações de sax no pôr do 

sal. Acho que os clientes vão 

curtir bastante —prevé. 

Inaugurado no fim de 
2019,0 Laguna Bar e Restau- 

rante teve que fechar as por- 

tas pouco meses depois devi- 
doa pandemia, mas conquis- 
tow o público de vez logo que 

houvea flexibilização. Nãosó 
niteroienses, mas moradores 

de municipios vizinhos e tu- 

ristas fazem fila para conse- 
guir uma mesa no deque às 
margens da Lagoa de Itaipu. 

Aberto de sexta a domingo e 

nos feriados, o local funciona 
desde o café da manhã, em- 
balado por músicos da Or- 

questra de Cordas da Grota, 

até o pór do sol, que pode ser 
contemplado de um ângulo 

especial, diferente do obtido 

apartirda Praia de Itaipu, um 
dos mais famosos da cidade, 

— Quando inauguramos, 

a ideia era montar um bar 

com música, mas veio a pan- 
demia e, com a proibição de 

apresentações musicais, 

mudamos. Incrementamos 
a gastronomia e viramos 

restaurante. Agota a pro- 
pasta é servir algo diferente 

do que está sendo oferecido 
nas praias, saindo do peixe 

frito e apresentando pratos 

mais elaborados. Depois 
que iniciamos a gastrono- 
mia, tivemos um boom no 
almoço. Agora, com a libe- 

ração da música, voltamos 
com um som acústico à tar- 

Ponto aito. 

Pár do sol wsto 

do Laguna, às 

marpensda 

Lagoa de lta pu 

Às pressas. 

Mo Encanto 

Bistró, salão 

recem-aberto 

ajuda a car 

conta de 

atender à 

cientela 

de, a pedido dos clientes. Fi- 

zemos uma obra recente 
com a expansão máxima 
possivel antes do verão. Não 

temos mais como nos ex- 
pandir, mas estamos pen- 
sando em fazer um “bar da 

fila”, como no Seu Antônio, 

no Cafubá — conta Diogo 
Logo, quedivideasociedade 
com o irmão no Laguna e no 

restaurante Las Lenhas, no 

Engenho do Mato. 

ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS 
Proprietária do Encanto Bis- 
trô, que funciona hã cinco 

anos em uma casa em frente 

à Lagoa de Piratininga, Cláu- 
dia Lucas levou um susto 
quando a prefeitura iniciou 

as obras de revitalização do 

local, que contará com uma 
ciclovia. Um dos atrativos do 

espaço, de onde se tem uma 

bela vista, era poder servir os 

clientes na área externa, em 

mesinhas à beira da lagoa, 

Para garantir que o público 

não perdesse a vista enquan- 
to almoça, ela alugou a casa 
do vizinho às pressas e abriu 

um novo salão, a fim de ole- 

recer mais mesas. 

— Quando abri o bistrôna 
casa cuainda morava nela. 

Aos poucos, o público foi au- 
mentando, principalmente 

na pandemia, e tive que me 

mudar para usar os outros 

cômodos. Sempre curti esse 
clima bucálico, de roça, mas 

temos que nos adaptar às 

mudanças. Por enquanto, 
ainda estou servindo na 
área externa, mas já me adi- 

antei para que os clientes 
não percam o visual nesse 
periodo de obras — explica. 

Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponíveis ao longo da semara. 
Consulte condições em clubeoglobo. com.br 

O MAIOR 
EVENTO DE 
GASTRONOMIA 

ássinante OGLOBO com- mpre 

pra um ingresso e ganha [A ganhe 

outro para visitar e curtir o 

Rio Gastronomia, que acontece entre 

os dias 9.e 12. e, depois, 16 e 19 de de- 

zermbro no Jockey Clube Brasileiro, na 
Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, À 
oferta é válida para compras online no 

portal do evento —veja no site do Clhu- 

beas instruções para aproveitar o bene- 
fício. De volta à modalidade presencial 
realizada anualmente e suspensa em 

2020 por causa do auge da pandemia 

da Covid-19, o evento se transformou 

não só no maior da gastronomia nacio- 
nal como também em uma plataforma 

que reúme profissionais famosos e fo- 
vens talentos, enquanto taum bém Co- 

necta marcas importantes do setor e 

restaurantes, bares e food trucks cario- 

cas. Há ainda a participação de produ 
tores de diversas partes do estado e de- 
zenas de milhares de pessoas apaixona- 

das pela gastronomia. A edição deste 
aro vai reunir aulas, bate-papos, degus- 
tações, feira de cachaça e de itens arte- 
sanais, além de atividades infantis e 

shows com grandes nomes da música 
brasileira. Entre as atrações, estão Tere- 
sa Cristina, Diogo Nogueira e Geraldo 
Azevedo. O objetivo é que todos este- 
jam juntos, celebrando a cidade em se- 
gurança: serão seguidos protocolos 
contra o coronavirus elaborados em 
parceria com o Hospital Sírio-Libanês 
e pelas autoridades de saúde. Também 
será exigido o passaporte da vacina, 
com documento de identificação, 

ecoifira 

irruGação 

RODÍZIO DE JAPONÊS COM DESCONTO 

Um dos mais queri- 
dos restaurantes ja 
poneses do Rio o | 

Sunsaki, em Niterói, oterece 10% 
OFF a assinantes no valor do rodi- 

2io ou de um prato a la carte, em 

todos cs dias da semana. O benett- 
cio é individual e não se aplica a 
todos os clientes da mesa. Locali- 

zado no bairro São Francisco, na 

região litorânea do municipio, o 
espaço une tradição e sabores 

contemporâneos, mesclando 

pratos conhecidos é novidades. 
Além do concormido rodízio, a ca- 
sa oferece mais de 80 sugestões 

que ultrapassar o atum cu o sal- 

mão e incluem opções quentes, 
como pedaços de porco laqueado 

com gergelim e hurikake- de limão. 

SEUS PÉS SOB 
CUIDADOS MAIS 
QUE ESPECIAIS 

Assinante tem 20% [E 
OFF no tratamento 

VIP oferecido pela 

Spé, o Spa do Pé em unidades lo- 
calizadas no Centro do Rio e em 

Copacabana, Tijuca, Ilha do Go- 

vernador, Niterói, entre outras 

localidades. Confira online a lis- 
tade unidades contempladas. 



Variedade, À mah Hamburguer a (34% 

O GLOBO | domingo 2111202) 

ÁGUA 
NA BOCA 

porções 
Livia NEDER 

o eder Dagiobo sor se 

om a melhora dos indi- 
GS ces da Covid-19, os en- 

contros em bares e restau- 

rantes voltaram a aconte- 

cer com mais tranquilida- 
dee aumentamasexpecta: 
tivas para as festinhas —da 

firma e dos amigos (ocul- 
tos Ou não) — que vão se 

aproximando. Dada a lar- 

gada para a sequência de 
confraternizações, vale já 
programaro cardápio para 

CXKEE 
7 RED 

os encontros on-line ou 

presenciais, seguindo os 
protocolos sanitários. Há 

também opções de deli- 
very. Dos tradicionais sal- 

gadinhos aos mini-ham- 

búrgueres, passando poi 
petiscosclássicos, comidi- 

nhas rápidas não faltam na 

hora de montar uma mesa 

natalina diferente. 
A seguir, preparamos 

uma sequência de delícias 

para serem apreciadas en- 
tre um brinde e outro, Esó 

escolher e comer. 

EEEI: 

EIN TERESTADUAIS! 
a dia ad 

per ncasheli hoo ho t aema 

Far o 

2-1552) tem o Quarteto Mini:um hambgirguer, um cheeseburguer, um cheese bacon eum 

clássico com blend angus. todes na versão min atura com 50g de carne, cada. Serudo com batata chips e refriperante: R$ 46,90 

PARA CONFRATERNIZAR 

Pequenas e . 
generosas W 

Sabor de 

infância. 

Mo iHadero 

(3512-0031) 

entré- 05 mais 

pedidos para 

petiscar estão 

as connhas de 

trarpo À porção 

com 2tumndades 

custa R$ 31.60 

Croce. O Bar Vizinhando (3587-2969) tem 

gurjão de tilápia: iscas de ti ápia à dorê 

acompanhadas de molho tártaro. Custa R$ 59 

Lina dieta 

Caprichado. No Portista Sport Bar 

(3587-6298), 0 Tro Nordestino lêva carne-seca 

desliada. aipime quelo coalho e é 

acompanhado de manteiga de garmta e farofa 

A porção custa R$ 65,00: aameia (túto), R$ 42 

ei 2625-6692 y 3023-0805 / 99987- 7815c ; 09325-178 
Ponto Cem Réis - Niterói 

Carolina Soias 

COMPRO UIAS EM OURO 
BRILHA 

“CONSER 

ESCOLHA 

*CURBRO OFERI 

DO, 

SEMPRE UM 

CRELHENADADE HA 32 

PABRICAS 

A EMPRESA SELL 

ANOS 1 

IARFIM 

ÃO DE JOIAS EM GERAL) 

RA COM 

NO MERCADO 

O PAGUNA HORA EM DINHELRO 

ATENDEMOS EM DOMICILDHO 

Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso Loia 22 

www carolinajoias.com.bi 

O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 

| 15 Niterói 

(SAÚDE EM DIA) 
PALAVRA DO ESPECIALISTA CHN 

O QUE CAUSA À PREMATURIDADE 
E COMO PREVENI-LA? 

Por Paula Borges | marketingdichniteroi.com.br 

O Novembro Roxo é uma campanha que visa 

conscientizar à população sobre os riscos do 

nascimento prematuro e os motivos que causam 

esse fenômeno. Uma gestação que ocorre no 
tempo planejado dura cerca dê 40 semanas 

tempo necessário para que o bebê se desenvol- 

va completamente dentro do utero. Não é Inco- 

mum que esse tempo seja encurtado em alguns 

dias, mas quando o parto ecorre antes da 3/º 

semana, ele é considerado prematuro. Mas 
afinal, o que pode causar a prematuridade? 

segundo o dr. Leonardo Nese, coordenador do 

CHN Matemoe-Infantil, existem muitos fatores 

que podem contribuir para um periodo de gesta- 

cão mais curto, com menor desenvolvimento 

intrauterino. Por ser um fenômeno com diversas 

causas. nem sempre é fácil definir o motivo do 

bebê ter nascido prematuro, sendo necessária 

uma avaliação da equipe multidisciplinar da 

maternidade em que ele nasceu. 

PRINCIPAIS CAUSAS 
DA PREMATURIDADE 

Ausência de cuidados do pré-natal 

Tabapismo e/ou alcoolismo; 
Estresse em excesso durante a gestação: 

Hipertensão; 

Diabetes; 

+ Gravidez gemelar; 

Má-formação do útero ou dofeto; 

Descolamento prematuro da placenta 

“Qutro motivo recorrente para que o parto 

seja prematuro é a pré-eclâmpsia, condição 

em que a pressão arterial da futura mamãe 

fica elevada e pode prejudicar tanto a sua 

saúde quanto o progresso da gestação, 

Geralmente surge após a 20º semana” 

É muito importante estar atento aos sinais de 

que o nascimento poderá ocorrer de forma pre- 

matura, De acordo com o dr. Leonardo, além do 

râmpimento da bolsa amniática antes da 3/7 

semana, as contrações frequentes, sensação 

de pressão pélvica, cólicas abdominais cons- 

tantes, dores lombares e a mudança na secre- 

cão vaginal também indicam o risca de parto 

prematuro 

Em alguns casos, como a má-formação do 

útero ou do feto, não é possivel prevenir que 0 

bebê nasça de forma prematura, Porém, na 

grande maioria dos casos, a mudança nos hábi- 
tos da gestante e a atenção a mais nos cuida- 

dos do pré-natal podem reduzir bastante as 

chances de ocorrer a prematuridade, Pórisso, É 

muito importante que a gestante seja acompa- 

nhada pelo seu obstetra de confiança durante 

todo o periodo da gestação, ja que ele fará ava- 

liações constantes de sua saúde e poderá 

de forma precoce, ER 

qualquer alteração que 

ocorra no meio do caminho 

Dr. Leonardo Nes 

Coordenador do CH Matermo-intanti 

DJU CH 
Complexo 
Hospitalar 
de Niterói 

mm mito Mas io Led io DD 
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Catamarã de Charitas 

A linha Charitas-Praça Quin- 
ze volta a operar no próximo 

dia 3. ACCR Barcas montou 

Lita grade Comnia primeira 

viagem para o Rio às 6hl5m. 
Pela manhã e no fim da tarde, 

os intervalos serão de uma 

hora. A última travessia para 
Charitas sera às 19h30m. 

Confira os horários no blog. 

Reforço contra Covid 

A Secretaria de Saúde de Ni- 

terói inicia mês que vem o 

calendário da terceira dose 

para pessoas de 18 a 59 anos. 

Auxílio mulher 

Para que rompam o vinculo 
coum agressores, a prefeitura 

pagará a mulheres vitimas de 

violência doméstica mil reais 
mensais, por seis meses. Terá 

direito ao auxílio quem ganha 

até três salários ou conta com 
renda de R$ 700 por filho. 

Leopoldo Fróes 

Fechado desde às anos 90e 

palco de incêndio recente, o 
teatro será reformado pela 
Dasa e pelo CHN. Lihaverá 

Lim Centro de convenções Eu 

Instituto Cardiovascular. 

Cotia Cruzeiro, a primeira escola alemã do país mn por sua excelência acadêmica, tradiçã 

Com Ludemilia de Lima (Interima) 
ara ienes sao be 

Veronica, 

a garota 

da capa 
Pp primeira vez, no lugar 

de um carro alegórico, um 

componente da escola cam 

peáih ça rãa capa dotradici- 
anal álbum (disponivel nas 
plataformas digitaiseem CD) 

com os sambas-enredos. E à 
imagem escolhida, da super- 
lotóprafa Renata Xavier, é o 

retrato da alegria da Viradou- 

rona Avenida: nela, quem 
aparece é Veronica Maciel, de 

44d anos, que [azia sua estreia 

na Sapucaí em 2020 destilan- 
do na ala da comunidade com 
a fantasia “Terno de Reis”. 

Da Vila Lage, em São Gonçalo, a técnica de 

laboratório —que trabalha coletando sangue 
paraexames de Covid19 — ficou em êxtase 

quando viu a foto num grupoda 

escola. Veronica se reconheceu 
porcausa “do cabelinho preto 

sobrando no chapéu torto”. 

— Eu era do tipo que me 

acabava na quadra até o salto 
quebrar, mas não me imagi- 
nava desfilando. Um 

belo dia resobvi sair 

eme inscrevi, 
sem grandes 

pretensões. O 

tempo pas- 

FOME DE QUÊ? 
ANA CLÁUDIA GUIMARÃES 

r É Da 

ih 4 

sou, até que recebi um SMS da escola. Come- 

ceia ir aos ensaios da comunidade com a mi- 

nha filha (Luana Vitória), então com5 anos. E 
você tem noção do que ser campeã na sua 
primeira vez? Eu já fui! —afirma. 

Para Gabriel David, diretor de marketing da 
Liesa, a capa dá protagonismo aos foliões da 

escola, num momento “de celebrar a vida” 
Veronica conta que, no dia do Desfile das 

Campeãs, perdeu o pai, diabético crônico, 
Mesmo assim, foi para a Avenida, dehai- 

xo de temporal, saindo num carro 

alegórico. Agora, ela se prepara 
para defender o bicampeonato 
da vermelho ebranca: 

— Chegouahora de a 

minhaestrela brilhar! 

Iatorme Fubliaitário 

' , 

do Pá 
Album. Veronica Maciel Na São Gonçalo, na foto de e Kavier 

Domingo 21 1.20214 

Fim do azul báltico 

Dono do táxi mais antigo do 
Brasil, um VW 1600 de 1969, 

Edson Monteiro de Araújo 
não aprovou a mudança de 

cordafrota em Niterói para 
preto. “A cor tradicional é à 

azul. E estamos num clima 

tropical, O preto, adotado em 
paises frios, aquece o carro, 

diz ele, lembrando do polê- 

mico decreto de 1984 que 

padronizou os táxis da cidade 
com cazulháltico. O seu, que 

pode ser visto no ponto da 

Pereira da Silva com Paulo 
Gustavo, era branco, “Na 
época, muitos queriam bran- 

co, mas argumentaram que 

era cordeambulância”. 

Arte e educação 

A trupe do InConto Marcado, 

da atriz Daniele Yanes, ex- 
Narizinho no" Sitio-do Pica- 

pau Amarelo”, encena quarta 

e sextaa peça "Plantou pala- 
vra, colheu poesia” para alu- 
nos da rede municipal. Ela 

ainda fará a oficina “Literatura 

brincante” para professores. 

Natal da esperança 
Olha só como ficara a Arvore de Natal de São 
Francisco, que será ocesa hoje, entre 19he 19h30m. 
No pileor, um telão com seis metros de altura vai 
retromsmitir imagens de quem postar com 
&NotalNiteros, E um Papai Noel de verdade estomá 
lá todos as dias para fotos, das 19h30m às 23h30m. 

Detox das Kardashians 

Para manter a forma, as Kar- 
dashians não só fazem milita 

atividade física como contam 

com aajuda de uma niterçi- 
ense de mãos poderosas. À 

massoterapeuta Rebecca 

Faria, de 28 anos, faz sucesso 
em Beverly Hills com sua 
técnica de drenagem linfáti- 

ca, a Detox Massape. Na selfie 
com Kourtney Kardashian, 
Rebecca cuida ainda de cele- 
bridades como Ariana Gran- 

de, Jenniter Aniston, Sophia 
Stallone e Chloê Grace Mao- 

retz, “Trabalhar com as Kar- 

dashians é fácil, pois elas têm 

um estilo devida saudável" 
diz a juvem, que deixou Icarai 
em 2018. Sua clínica nós EUA 

temo hoje 1.500 mulheres na 
lista de espera. Ela ensina que 
estresse e ansiedade podem 

causar inchaço: “O nosso 

corpo fala com a gente”. 

ão e inovação. 

O Colégio Cruzeiro é a primeira escola ale- 
mã do país. Com 159 anos de existência, É 

reconhecido por sua excelência acadêmica 

congregando tradição e constante inovação 

para a formação integral do aluno. 

Dispõe de espaços educativos diferenciados, 

equipados com a tecnologia necessária, que 

torna O aprendizado mais significativo. Con- 

ta com uma equipe pedagógica qualificada e 

comprometida em atender os desafios que a 

contemporaneidade nos impõe. Um de seus 

diferenciais é o ensino da lingua alemã desde 

a Educação Infantil até o Ensino Médio, É a 

Escola que mais aprova em exames externos 

de proficiência na lingua alemã, sendo tam- 

DP A 
Deutsche Auslandsschulen 
International 

hêm a maior certificadora de Cambridge da 

América Latina. Possul, alnda, parcerias com 

universidades alemãs e portuguesas, ofere- 

cendo a possibilidade de estudos no exterior 

Nas unidades Centro e Jacarepaguá, as ações 

pedagógicas consideram a integralidade de 

formação, unindo o intelectual, O socioemo- 

cional, o clentílico & o cultural. Sua unidade 

em Jacarepaguá contêm um amplo espaço 

físico composto, entre outros, por ginásio de 

esportes, quadra poliesportiva coberta, pis- 

cina olimpica, refeitório, além de uma exten- 

sa área verde onde 05 alunos desenvolvem 

atividades de sustentabilidade e educação 

ambiental 

SBH 
mesrandandes ibo Manutio sema Harry oral do 

O Colégio conta ainda com iniciativas poten- 

tes de Ação Socia! que promovem a atuação 

dos alunos no campo das questões sociais 

mais sensíveis, desenvolvendo habilidades 

de solidariedade, empatia, empreendedoris- 

mo social e olhar culdadoso com o outro. 

Saiba mais em wwnw.colegiocruzeiro com.br 

ou entre em contato pelos telefones. Proces- 

so seletivo aberto para alunos novos. 

Unidade Jacarepaguá 

Rui Retiro dos Artistas, 589 

Led: (21) 35315-400 / 31 L6-R900. 

Unidade Centro 

Rua Carlos de Carvalho, 76 

Rua do Senado, 241 

Tel: (21) 3221-5000 

Bitcolegior ruzeirooficial 

1 Aliaiiimaãa dicas 

na 
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E 0 pera 
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Sociedade de Beneficência Humboldt 

COLÉGIO CRUZEIRO 



Estadão 
" 

À nova edição do jornal “Estadão já chegou. Leia agora! 

em rIr dtliliikd VULLd d LUIld 

Proposta, que foi ventilada no final da década de 1990 para impulsionar a prática 

de surfe e mergulho, com estimulo da economia, sera tema de audiência publica 

LIVIA NEDER 
Raia reduto goto caem Bm 

entilada no final da década de 

1990, a ideia de implanta peci- 

tesartificiaisna Praia de Piratininga 
para impulsionara práticadesuríee 

mergulho no local volta a serdebati- 

da na cidade. Na terça-feira, uma 
audiência pública será realizada na 

Câmara Municip 1], às 18h, para tra 

tar do tema. Os entusiastas defen- 

dem que a construção desses fun- 
dos impulsionaria o turismo, geran- 
do desenvolvimento econômico 

perene na região. 
Presidente da Associação de Surf 

de Ondas Grandes de Niterói, Ale- 

xey Wanick fará uma apresentação 
na audiência detendendo a implan- 
tação dos recifes artificiais. Ele des- 

taca que Piratininga reúne as condi 

ques naturais i0e€as para o projeto € 

pontua que a cidade tem recursos fi- 

nanceiros e expertise em diversas 
áreas profissionais para avaliar cien- 

tificamente a aplicação das tecnolo- 
gias existentes ao caso de Piratinin- 

ga. O debate pública foi convocado 

pelo vereador Casota (PSDB). 
— Varios lugares em Niterói podem 

receber um fundo artificial, mas Pira- 
timing Lenin 4 Wim ação natural, pois 

recebe ondulações com boa quanti- 
dade de energia e ven tos favoráveis 

grande parte do ana, o ndições natu- 
rais bem pro tantes para que o fundo ar- 

tificial gere ondas consistentes e de 
qualia dade A gente acredita que essa 

GRANDE LEILÃO DE VER 
» Visita 

amusnachn ada eEesÓanTo 

ms me | 

Vocação natural. Piratimnga: entusiastas querem aumentar a frequência de boas ondas na praia 

consistência natural, junto com a tec- 

nologia, vai permitir a criação de um 
onda de mais cui alidade doque: a que 

existem hoje, Com mais COnSIStenoLa 

el requer Cia. E essa trequência de om 

da 4 boas Fa longo cdr atuo qui Tia a zo 

na de surfe e aí induz todo o investi- 

mento privado, impulsionando pou- 
sacas, lojinhas, ri ipa antes, COMPpE- 

tic 0 JS E EMC ol as de surte na FEB: MEh 

Quando: as ondas pararem, e no verde 

acontece muito [550, Existe à possi bi- 

lidade de o fundo artificial ser zona de 

mergulho e pesca submarina, porque 

uma vida marinha se desenvolve no 

entomo do recife —explica Wanick 
Na audiência, ele vai falar das ex- 

periências de outros países, incluin- 

do as malsucedidas, que deixam ti- 

ções, e as mais promissoras, como 
um projeto que está sendo implan- 

tado em Albany, na Austrália. 
— Niterói tem recursos e p rofissio- 

nais que são capazes de avaliar a viahi 

lidade desse projeto. Vamos propor a 

criaç ão de um grupo interdisc iplinar 

Con C0E anógr ale 15. O Te nhe LE OS, GUT- 

fstas e amb jentalistas que possa estu 

dar e conhecer as tecnologias que 
existem no mundo e evoluiram muito 

nos últimos 20 anos. Futuramente, 

podermos ter um workshop internaci- 

onal, chamando empresas para que 

apresentem essas tec nologias = diz 

Filhos do Rock 
Morador de Niterói, caçula de Baby e Pepeu lança 
remix do Hanoi Hanoi com Vivi Seixas e João Lee 

DJ] Kriptus Gomes vive óti- 

ma fase. Caçula dos seis fi- 
lhos de Baby do Brasile Pepeu, 
ele trabalha no projeto Filhos 

da Rock, ao lado de Vi Seixas 

e joão Lee, herdeiros musicais 
de Raul e Rita. Depois do lan 

camento do remix de “Lança 

perfume” no album de Rita, és 

Filhos acompanham a chega- 
da da releitura eletrônica que 

fizeram para “Totalmente de- 

mais, do Hanoi Hanoi, no 
apotify. Agora, o trio elétrico 

promete mais remixagens de 
sucessos do rock Brasil. 

Morador de Niterói há seis 

anos, Kriptus também está 

cantando músicas que 

compõe, 40 mesmo tempo em 
que segue ligado na tomada da 

música eletrônica, com seu 

projeto Nytron. Ele conta que 
ficou três meses como artista 
mais vendido de nu-disco no 

ROBERTO HADDAD 
ESPECIALIZADO EM ARTE DESDE 1967 

mm 0 

Has picapes 

Com seu projeto 

coma Di 

batizado de 

biytron, Rriplus 

idcou ho 

Rock n Ro 

mundo. Hoje, tem sete das 
cem faixas mais vendidas do 
gênero. Inspirado na disco 

tmusic 

1970, o nu-disco também é co- 

nbecido como new disco e dis- 
co house. Fathoy Slim está no 
time dos CLHE CLT terá som do 

brasileiro, O D] britânico tem 

tocado músicas de Kriptus e 

registrou issonas redes sociais. 
Neto da jornalista Car- 

mem Menna Barreto de Car- 

valhoe do jurista Luis Carlos 

Cidade por parte de mãe, 

Kriptus se sente em casa na 
cidade onde Baby nasceu 

— Minha relação com aci 

dade é maravilhosa, tem 

umaenergiaboa. Aqui tenho 
as famílias da minha mãe e 

americana dos anos 

dos avós, os amigos de infân 
cia é do meio musical. Mi- 
nha mulher também é daqui 
— cota. | Lívia Neder ) 

|) 
Unico com duas Maior indice al * Compradores 

1%)! de vendas “aniveis 
internacionais 

Seguro “c» Transporte (4 
das peças por nossa 

conta 

sedes próprias 
para leilões 

“residêncial 
(021)2548-7141 

é BUSCAMOS PINTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS » ESCULTURAS 

RELÓGIOS |[ROLEX, PATEK, PHILIPPE, VACHERON E OUTROS) » JÓIAS 

+» TAPEÇARIA DE PAREDE, DE GENARO, COLAÇO E OUTROS ARTISTAS 

» MOBILIÁRIOS + PRATARIAS > OBRAS DE ARTE EM GERAL 

ENVIE AS FOTOS 
E A DESCRITIVA 
DA PEÇA PARA: 

() (21) 99697-9790 
haddadGrobertohaddad.com.br 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A 

Copacabana - RJ (Sede Própria) E wwwrobertohaddadcombr 4. (21) 2548-7141 
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OÓ ESTILO 

OFERTAS Dermage. O lmprove E 30 

Produtos de | za. 
beleza mais | 

em conta 

Alfaparf Milano. Nos dias 25 e 27 

Lens smecionados terão até 40% 

de desconto, coma xampu Diamond: 

de R$ 56.50 por R$ 33,90 

(loja mllaparimiiano com.br) 

de 
Mm = 

A E 

JACQUELINE COSTA NR 4 4 : 

jact ogia ctm be Ê f 3 Spam 

= 11 Be pulttiad 
Ps que am od a da Best 

Friday (termo que empre- 
sas estão adotando no lugar de 

Black Friday) pegou de verda- 

| IN LOVE MV ITH 

Y (E) Lola Cosmetics. Rapunzel Erin Eme is 

Tâmco do Crescimento: 

de. Em todos os setores, é pos- , | de R$ 59,90 por R$35,94 ALFAPARF 
sivel achar boas ofertas este + ? Hojalolacesmetes com be) Mú ER Sã: 

mês, apesar de algumas delas = à EM 

serem, literalmente, pura ma- EPE PULA 
quiagem. No que diz respeito 

aos produtos de beleza, há pro- 

ENCAÇÕEES tentadoras. 

Para quem continua em 
hame office e quer dar um 

trato no visual antes de vol- 
tar ao trabalho presencial, é 

uma boa pedida também. A 

Dermage, marca brasileira 

de dermocosméticos, ofere- 
ce descontos de até 50% no 

Sephora. Pertume Armani In Love With You 

30mi: ca R$ 439 por R$ 229 (sephora com.br! DPI. Esmalte My Private Jot: 

de R$ 3520 por R$ 20,52 

wbilizando ocupam 

WELLAFRIDAY20 nosite 

(lojame la com.br] 

próprio dia 26, sexta-feira. O Boticário. 

Máscara capilar 

restauradora Dermatus. Creme 

Avon. Eufono Máscara de ] Operação Verão: revitalizanhe facial: 

clios. Duas gelo preço de uma: de R$ 59.90 por de R$ 182 por R$ 72,89 

R$34,99 (avon com.br) R$47,90 ent Eca] = 

Ethos DE rvoLsação 

O MELHOR Emo 
CAMARÃO! e Arretado 

| Camarão Crocante 

Inf.: 3 4 o 2 - 2 / 2 4 | www botequimcantodopeixe com br | 

Rua Visc. do Rio Branco, 701 - Centro - Niterói 

.— EH ooo OE 
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= , ci - te 

di A ii e À 

FMUITO MAIS QUE A VISTA 
o O EE 

) MIL Mº 

DE ÁREA DE LAZER 

PREENCHIDOS COM 
INTELIGÊNCIA 

QUARTOS COM ATÉ 114M? E a ed 

E 02 VAGAS DE GARAGEM ! f 

QUARTOS COM ATÉ 178Mº* 

E ATÉ 03 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTURAS LINEARES 

COM ATÉ 393M“ E 4 VAGAS DE 

GARAGEM EM BOX PRIVATIVO 

NA BOA VIAGEM DE FRENTE PARA O MAR. 

EI UNIÃO sis A banco arbi tlazulilife 

(9) lazuliniteroi 
ENA 

| Brasil PES PIN www.lazulinileroi.com 
Brokers Vs ns ES gn). LIN 

o pipéita E iq tbP idea dastdiai E eo nord a it a epa IO dois pirita rd e ds fai Cen df oa, jurado es ud a LG a ld go o lia ge id ade nto Pp penta me ft gana cod end cod foifalen e 

pi EM i de És dades qto cetprcpr dBi tbenlpái to próges do peter plipiaçõer de aceso more das ande ir hit dido prlticas petrlambeis elossarii! qo preotado ne di básia de dos Bla ba cabo Birth Ml do Pegórita aba digo dp had 

eo (agia ematrcato o Sid Empenhado Respesadee]: Luviama da Coug Coimliia - Cêsd, gpthi bardo Fruprio de Cie areal erre não Aeee deco Ma rieirag É Mrs 4 dr É Moguitadbas 
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Plaza 
CONHEÇA AS NOVIDADES 

DO NATAL DO PLAZA 

Baixe o Meu 

App Plaza e 
PROMOÇÃO“ 

5 NATAÍS concorra a 35 

COM VOCÊ! iPhones 12 

E GANHE TAMBÉM UM BRINDE EXCLUSIVO DA KOPENHAGEN! 

CATEGORIA 3 CATEGORIA 2 

PANETTONE | LÍNGUA DE 

TRUFADO | GATO 
KOPENHAGEN | 

FRDMOÇÃO SATAL DE ENCHER OS OLHOS VÁLIDO ENTRE DS DIAS 13/41 & 11M 
Lirstnet iva COMiLeti O ABOLULAMENTO LO NÚMPRO DO SECAR 0 SITE NTTIPS Per PLACA TT Cida Das 

ASSISTA O MUSICAL 

“UMA SURPRESA DE NATAL” 

NO TERRAÇO 

Mole TEMER [eNNTociNQ cida (oo CT) 

DATA: 4, 5, 11, 12, 18 e 19 de dezembro 

HORÁRIO: 18 e 19h 

EXCLUSIVO PARA CLIENTES DAS 
CATEGORIAS 2 E 3. CADASTRE AGORA 
AS SUAS NOTAS NO MEU APP PARA 3 
GARANTIR O SEU INGRESSO. BAIXE O APP 



ANUNCIE & O 
2034-4338 
Hassificadosdoro som hr 

Disngo F10H 

IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

cr ip À 
SEU IMÓVEL! 

CENTRO R$156,50 E Santa | 
Lazia (8 fecacdemia Eaton, 
masvdBoso sala, quarto, Ba 
maio, demaes foste fagõa 
melsémica) Clara, s “so 

Tais :253-Qday | ve Gomes 
Err Etr 

2 Quartos 

CENTRO ES330.000 E saem 
tá Eguudio, précimo Crua ver: 

mera É amigao morra dgserta- 
meio 4/m vamada dgjada- 
tan, aféplá Cobindá, dá nerviça 

Otimo entaDo espa 
SerD Corr far caso T dae ca 
FERE] DEI 

ÉS ve 
TRO RSS Locrica- 

cõe cera cográica Arara 
Mia Lindos Fr viéia pano 
rárica, saia Zombienios, 7 
quarbos cine ários, Coga-to- 
merha plana 
Enrtro com ir E 

q9852-P"I6/ 2772-4450 
EE 

2Z292- 0080 
98985-1470 

ZONA 
SUL 1 

AVALIAMOS 

970451624 

Everlast 
Frades ce RIR usa | 
nal hm sto Mgtos, 

la, deuartos ciarmários Des. 
COMBATES, epa areia dO 
casira * NH TE 

a EE ia FTA IITa-Adaa 

MNsômÓveIs === 
BOTECO EEPÉO DOR Varia, 
Cha, Arejasa, Waramds, Ega 
quarta, Memória Veia, 

Banho Sora Dog-nta dm 
na a Fizy 
Vaga  Esentumsta, TEL 
EiFra 00 35) PES 

caido inceima ão pirão 
Metrã, Coléges 4º inácia, 
JáSmi, oa vinranda, 
iquarios suite, cofinha 
Dep completas, lusga wwe 
ai o a | 
Tais FRED. 

Leio! 

| um Bisnigero Sor 

| Dapendéncios Infreestrata- 

morçidca: 
| Tais Este PER Erh 
| FTD 

| gamenta A Wists, 
| Jala, Eres ilbugareraairo 

| voisêgmad cam, ne: near 

E lato 
| brio Lgs Muchida, amoo 

e sarpiocacÊro cor dr CUPS] 
ads: TIDO 

EDTAPÕEO febrio doa Prda 
Ropirã, s enasnd, ampla sala, 
Tquartas, sela, Bim rms, Da- 
misira, CSsinha prármaiida Er 

mrkos, 1 BERÇO PEQ RRcrh 
fuma, infra botei CS co sndai 
arirefais sadfécd gi SEho Looem 
fer Tolo TRE RS POD 

abs Pongirda cena lomels 
Emsacucaco Escic micada El 

| Garage Escritura Toi | 
TAZ Lhsagm 

domínio Cams Lagar datas, La- 
dor, Tijuiança, tminhda, Kaio 

Ha, (8 Quartas, , mala Eof 
ai, opa -0a- 

Rins Super Plstmijódis frda, 

saca, 00 Garagens, Sigo mater 
Md ção tee art ddo CT EM, 
D-QRRIR-ITLA, Rome nl apa 

BOTAFOGO RSZSDNEO E 
dZãs Clusmaria 18. Comforia, 
Fibra dighor amador, volto, 2º | 
selos, vacsnca, levado, dure 
alas ogro Ea 

ataque, Mlmtrá 
Fab] 

FOlOL A mem 
apéria cósm ba 

LEA RA DO DT, de | 
extiarmõa, atusmeas, Pa lho 

Paulo, Torpedos o Mibemã 
E a maggie ques one mm mpo pe pe 

Catete 

Conjugados 

TETE RSDEI.DD) E. Lisboa 

Lente cambuedo depor poha, 

ancoe ato Bam adminigica- 

nERHS-LA MS 
Ecnplora 

EMTETE R$P58.000 Oparta- 

pre cida Sevii ME 

Cosme Velho 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEI IMOVEL! 

2557-6868 
97010-4794 

ÉS Dom 
E VELHO Ef 000 Prós, 

Estágio E. Wicarto, (Elma) 
sáia, invada, bquartos am 
márias, básbero core, 
dserviço, dependências, 
vaga estrtumda, porta 
via dilha, Cj PRO casino lorasj 
právfverg deastro om br 
Tais: 28E7 bad MOTO OS 
see 11%40 

3 Quartos 

E PHS casando aramjeravdos 
Pqocestro cem bar Tele 2557- 
di PSA Sevi bds 

Es dera 
EMELHO BALDE GOO Mato - 
maca dba incaização, SIia 
dinda LES, ET 
douartod dSufba) memfrias, 
Esrhoha, coznha, qe 
Damdências Pragas infestotel, 
piscinas. CS cotodalai arm 
+ pager tro com br Toe: 
255 "480 8 IPULO-dDaa 
Evil 

Etta 
E TELHO FEL AsO po lrmge- 

DES niana- 
Has tee depancdeeia, 
Fraga pos teirçs Crea 
asdetara motcasdProegiocas iso 
Dam da TaisDSS-basar 
raLó dr Sevi LED 

Casas e Terrenos 

= eli 
EFELHO RSP4S 000 Emcelan- 
Co tato ção, Sino tarráDo 
FrBmT) vivto pórnivia, Fróes 
MR USETA PO ÍRISQUIA, ardor 
Toda, SAQUura, dinÃo SLRSDo 
Cdr bo tidas dé DISTO Catch 
andador 
RT 
dmlhiãs Libbs 

= enjlah 
E VELHO REL SR DDD Da 
glam, vista Crivto, varão 
dão. 88 Emmbianões, deut- 
tes, ciosêt, Cópa-cocimia, 
dserrka,  Dapoompisis, 
terço piscina chimras- 

oerrizo cam br 
POL dd rs 

FLAMENÇO R$Bad Goo R 
Fstrmra Viana  quade 
raia, próximo meirá, so 
permrcado, Conjugado, 
Elia, arelada, mebiliado, 

portaria JdA Di fama Einre- 
pretáro. Feiiisd- 

ES og 
FLAMENTO R$240.00] Ra- 
ridade! PróxMetrã, cuco 
Ene conjugado, reforma 
diaimo, estada primeira le 
EO, miiiaso, Surdo do 
credhÃ, cloro, der edia, peor- 
izraldhs,  aportunidade 
unica cespieisrar nirasias 
sppearbrs core Tess 2 

dEBAPV PELOTAS Ses LH 

1 Quarto 

tação fantástica, pinho Par 
cus do Flamengo, E» 
mrércio Apartamento 3 
star atá, uma, rigor nda ES 

sinta erena serglacarteo 
E] Tolo GORE Pi Ddy 
Erros devida TEvidoda 

ES bl 
REGE SOO Mara 

SE Ri Apstamerioa salei- 

sda fem, plis pórçuigna- 
fa, mista dámiro Iguarta Da 
BÉMS, APMÉNOS Blsngiscos, 
drdsimo Lgo Musthods, Mietrá 
ERP SET picas broca he 
e Tola ES Pr TE 
o Séria 

[7] 

Imóveis 

Fiona | dá à 

A EMPRESA QUE RESOLVE. 

Páginas 12 d 

* ADMINISTRAÇÃO - CORRETAGEM + AVALIAÇÕES 

| AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! & 

E Supla 
2557-6868 
97010-4794 

ÉS vet 
RD RERSSO DR Emce- 

tanbá pirpirr Súmi asda, no 
3 quprto, cubo, Dam 

cometas. Orion mocadir ação 
Hfarsando Dada, asguina 5 
Ve guoo, nr core a trá 

cor. br cm Tocas 
PIH4/2272-2800 ScvS 

ES vel 
FLAMENGO R5229.000 Coca 
ão PMasanga, vista iiê 
Mica, caformedo armários, 
“me, la. Zombintes 
Ma sr toi, CEA, Des cos pio 
tem  Eisicigtiria, portóma 

Bins. CSS cospdolaranha ros 
PgroCEsirO Cómo Emis 
ZEST-qRda/dFoLo-dTea 
Seul 7os 

3 Quartos 

dra Se bigds Sovithas EcvLinar 

ÉS pl 
FLAME EO ii Susa 
Prom tata, q a mo 
curdo, smamã sal ore 
biuntas, iinade, ade ar 
Enárigo, Mankesmos, corindo, 

área E, 
CUSO cesacals enpeiras Ds drg 
Mescbacondr  tali JS 
Sa8E MIGA SrwlIF5a 

Seia 
FLAMENGO R$1.100008 
Espetacular! Quadrissama, 
amplo (UMbnZ) vaio inbe- 
ra mar sois, varandõo, 
Eousrtes muita, banheiro, 
catinha ADmbr cana, 
pendências CLIO casadela 
Pára ea 04 astra Com 
de Teia MOO 

MM Ses 

Sema 
REL FOTO Em- 

Err gire cre mg Pré 
prol Momplá, vala Za bior 
tes, IJ auartoa culto córigua, 
mia Erdo SarAçã, Dera corte 
Retá ddjer COSOcatáda 

tran ara me im 
mr Tatcss RD 
dpi peviirzr 

O sergbamiro com ir | ioumatrisnergocastro com br 

es 
FLAMENGO  R$i boo 
Quadrissima Proa, LIM, 

Visia Alora, Salãe Damn 
tisntaa, Equartos (MGuibesi 

larado, Metrá. C/Z40 casi 

eldrarJeiras dscegincastre.i 
amar bos 2557-sEAH/ 

HEAT Gevliáza 

FLAMENGO F$L bi poção 
Exmiupvicae! Lindo aparta- 
menta dlgusrnes Lmeic.sa- 
Li crvtánês iz toh 

Ra, E SETVÓÇO, doe complçia, 
ERrD]Is 7 
Elarira re, placia, áicca, à 

carr borra danger dorm 

PÉ COME, CoRCI SPA 71-EMT- 
Ei DPS sado 

mata 

FLAMENGO RSI bo 

Esprboca ar, Doboapãho, si- 
ta luxo, vita piscina, 

aa o tambor tas à vuités, 
ceriaha, ias 
compágias, Jaques esor tu- 
radas Cj LM cossdeiarançe 
pasdsergerastro com.br 
Te 2557 Add PA LO PA 

GeslLALO 

4 ou mais Quartos 

ÉS las 
FLAME RSA SSD Los 
Em qartmmendo! CidGmdi 
Fránprsia sado, Sguarias 
data, aifndeéioo, eil, Es 
pineda, Comsosinha de 
PRC rias oq RECEtords 
poiaros Drs CJ2S0) CEsaDDaS! 
anpsirasficorgincastra com br 
Tal:2557-65BR/90]0-5708 
Cry 

aba 
ler  Lacmittatõo transa, 
251, soldo 7 arbtentes, d 
Quartos, Httes, Copercani- 
Ph, Sdopancdncia, Jasgaa, 
pertara qn CITE] caqaaça 
Farias TEC fo CR 
E er fr Et 
Ter Lido 

Esse 
FLAMENGO BÉLraa DS 
Elisv co, p/pes od Peigen- 

depasrioa, armários, Copo 
cadiaha, dipervito, portei- 
raidh CJTi casado arame 
rasdtrergioc astro. com br 
Te 2557 SA PO OA PRA 

HIM 

És era 
FLAMINDO BS tmn 
Eláss=to!  ampio [2Mmi) 
sado Si jacto, estritáre, 
marandão, dgpasrios (suf 

tas) Banbesrá, Copa-cori- 

aha, séria, àto- 
perndirsião escrtura, 
portariadás. CO casadela 
canjeirasdsergiocastro com 
be Teia 2557-6548 OTELO 

Md Sevltêzl 

Rua da Assambteia, 40 - Centro 

Eu euamo 
Code é io 
musia 

po EMA mLs 
FLASRAGO 

dguartos, 
pa-rnpnha pancada Dies. 

Casseta, Tuma, Quaragerrr 

vm serpocêstro com, br 
a Ted 2d 

Ganma-rria Scvhsis 

ÉS velho 
FLAMENGO Fei Foa Ds 
Prés Mopirá, cabortsra Eripigs, 
veste fere Gala Geanabara, 
guião, Squantos, seia, Ei 
ribairãe, Cóga-tarinihoa, vijá 

wecriturada, infeabotad CXU5O c 
AE SD ara pacas df sor piocas br 
acoes he Teli: 2557 asa 
GEL Srs LIDIA 

FLAMENGO  R$4.500.000 
Fantastics cobertura, 
(are) 1ºRaam qaibos 

Squartes, suibo, Cobá-cori- 

nha, Uepemdindida, DRI 
&o Vistão, salão, uia, 
lemos pm, Ívegas 
estribarades C|250 mestre 

semporasire com by Teim 
ER OS ELIPSE A 

Serve bia 

La 
IPANEMA 

FLAMERCO dbzsção Propra- 
tários, Claebes Egomriis, Es- 
Hránigoiras É Masckissii, Pro 

curam Coberturas, Aporia- 
mesarioa, 04. E 03 Cestos, Fa- 
ginasta A villa, CORE 
2T TA emiga o eos bpa rem ras 
ai grs E cr, abs a 
la gameraraordia com mr, À 
Valbom, atear Fig alo 

Pusla, Terosôpola & Mitordá 

Glória 

1 Quarto 

DO a 

GLÓRIA EEI80,D00 Msrari- 
lhosos FAmZ cetormado, 
sais, * amiitries, Lguarto, 
cosnha plansada, Deo. 

complota, Luaga sscriara 
e 

rever be e jo 
eric rp repr Areas 
Er] 

Humaitá 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

Es 
2557-6858 
97010-4704 

Apresentamos o Edíficdo São Francisco (retrofitado), 

localizado no Largo São Francisco de Paula, na região 
central do municipio do Rio de Janeiro, próximo da Estação 

Uruguaiana do Metrô. 8.660,78 m? de área privativa, 
distribuido em 18 andares, um subsoto, área térrea com 
atratividade para locação comercial. Lojão com mais 
2 pavimentos. Os demais andares possuem configuração 

de escritório, com ótimas condições de instalação. 
Ideal para conversão em residencial e obtenção de 
créditos na operação interligada do frevivercentro. 
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drta Estengunra E Mack 
uia, Procura Coser, 

dg rta roger Gu E O Cu ar- 
à À vt, 

Edi TÉO, Donate vilatasa 
mal emeiicom, eiter 
araanda 1 Hoi pego om res O 

me alemao, abiamos 
Era, mão Fade, Ferenôpoli nm 

term 

Lagoa 

2 Quartos 

ILUS 
SED IMOVEL! 

3205-9422 
97048-1524 
LAGOA RSL &SD.00 Em tãoo 

da, de competia, Sujid, El 
festas, indica polópria, 

tara dA Tel SS MBAS?. 
TIMLZ. 

p MAMA 
Liza 

3 Quartos 

Em 
LAGOA R$1600 000 Ami 

fánta Gui late 
im Equartos (5 o De 
pendência, Free, Cura, A 
roda, ação Va 
Creta, E Vaga mon sergio 
carla com br C/IS0 Toa 
RAS PTRELLO CRE 

vlERTE 

sranje 
iraadiserpocastra cem br 
Tati PES ds TO Sn PA 

Ervilhas 

4 ou mais Quartos 

SE bemol 
LAGOA RSS 200 000 Estácio 
Fasso, TSbrl Sado Jam 
Diasios Orgia 4 (ESuitas 
CrgaiA, Leia Bs, Degme ámcia, 
Framto, Westa Lopsa, Zeapas 
Er SO Pg oca St eum Jd 
Edo Tais so RBD iria a ds 
fim jm e 

Coberturas 

o 

ES vejo dies 

LAGOA R$2001,/900 Caber 
tera dupiça, Vito Lepos, 
lots sda varsda, 
Zdsmeitórios, corinta 
HPhe Saldo, Á sernco, na- 
ga, psetmiaddira, infesto- 

tal CBO casado sranperas 

Pittmarantrá dé ke To 
2557-060 97016-d7aa 
Sevi Lia 

la 
LEANEMA 

LSOd Atração Proproté- 
Poa Choctas Alto Prerzo, Es- 
trangeiras É Maciaasa, Pre 
tuto Cobmiuma Aparte 
rentes. MEO Quartos. Fa- 
amando à Vai, as 

1Ê, Email virlaipones cima 
rei mia! or, E ha vero é 
VGA A OO, 
is MLS Tadia, ALTOS Edo 
onda, ordem 

Leblon 

1 Quarto 

LEELOM RMTADOO Enrtobo- 
segu Mi trá saia, quarta, áudia, 
cosa, sem ária, ol ceamhê 
et doe Comdpamário Barato 
parana Jam. Dpxtanigado 
limite éra, ted SIT 

5 RM 

nim 
IPANEMA, 

LEBLDM EEE Prágio 
Com Cobsrtyra Posgrimira 
Cato Festas, Espaço Cour- 
sea, vita DE irsteos, Ape 
tamenta, Fanõos, Muits Ame 
ns Secco. Gabão dempio 

Basngbo Soc! Birds 
cê, Corinto, digas, Sto; drend 

7 ad peorrenr pro erga rem 
EI-MAS AEE, Email vétinios 

ATA 
IRáGrT, Extada Pormuta, a- 
tuzmos fia “ão Fosda Ta- 
Briga do Citbded: 

2 Quartos 

AVALIAMOS* 
SEU IMÓVEL! 

E tento sto 
3205-9422 
97048-1624 

ES eli 
LER. BELA DD Ras- 
bagas Mitre, Mg artimen- 
ha LOG? otartõs (Suite) 
Bres Externa, erte 

Sevidiia 

Limerta 
Lago de Paiva, DE prox 
metrã, dáta, frente, selo, 
Eytos, Thank secial (pessi- 

Enade [E 
dserriga) e Tal) 

FETO TOS Cr DERRE 

ente soformeda, decorado, 
sala, Jotos solte, Esnkço 
Eis CDErêS pise, guns 
om play, nohia, rena sola 
Ent com Tais SiFoLGa 
SNS (XILE SR ZSAD) 

A SÓIMÓVEIS 
LEON RÉLBÓNDDO Condo 
Egenadoto Mm, Desrenias 
aiba, Vert ira, Pitas dis d- 
ma, Sano, play. o eprê drina 
ei rtp Ea 

Eteylar 
LEMOS 54000000 via- 
onda Bipiterção 
CSM) Marsilhado: à 
Quirtss (SUÍTE) Saia Eipa- 
córa, Várareto fumpla, Pigei- 
ca fama, É vagas mero 
ergue astro com.br 
Tfaispasbl-dd a izca-adli 
Gervimi 77 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 

mento e proços consulta o clasai- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 07 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publi- 
cação de anúncios, favor consultar 

vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: Atendimento: 

Classifone 
De segunda a sexta: 

das Bh às 20h. 

www.classificadosdorio.com.br 

Seção 

Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifone e Loja 

Para arviiresies ram eeligoamm hos dlcumáricgo e 
eegunda, & prazo é sorta-feira, ato o 20h. 

má 13h 

| MAM: 
ár di 

3 Quartos 

SOIMÓVEIS 
RSI PAi ODE Emchasi- 

vaade! DN URSO Tindtgo 
Mista Crinto! APR TOGO 

mada Sorte Sula Dapão 
completas deagos Escrito ça- 

tas Misdenniracõhos das Pes 1 ro 

TELS LFL Tr bege 91 

LEBLON fI-790 00 Gansrnl 

Madedia, jófdime vitanda in 

terna cogréa areerr, Ra 
maga. Tor GEES 246 Dpoto 
Ebrdo adro. 

LEFLOA RÉL SÍ, Wurcen- 
de Sobsquerque, barris mista, 
partasadas, 11), mmanda, 
galão, Acuartos, CRulta), bas 

enagêmcio E 
jura 

| Es 

Ti REP 

nãgco Fores, sm a, Mem 
bas sedã, ammários , deco 
rarão arquiteto, alta, Elina, 

arm ass, Er tala destas, 
ria am tes 

oaMESMTIS TIDO É 
1oz44 

12862) Cale, Jcuardos (SUÍ 
Ejisvado, Dopansância, Ly 
HD Portaria JM 2 ta- 
PERA je juice 
ro 20 Tasca f 
ET Fi TA 

ÉS vma 
LERLOM 255 08.007 ante 
Coe (L2WP/ Linda 
bat, ZRániaédi, 

Complaia, Vega Excrityurada. 
Pomtaroa Ze dra GN grs 
Era mto CO Toda PMB 
RT É TIO a GOTAS 

4 ou mais Quartos 

LEBLON REL FSA GOO Impas- 
elival Mell, Gália dstie javitas, 
Lo. diquarhors, culta, and 
social, Coga-carinha plenaga- 
ela, Er LES praia DE - 
cuia, Traga eecriturada, ara 
E SD ITR S DT DEU Teia 

51175150) 9725929009 
(ETLEARADOSL] 

LEELOM R$5.200.000 =" 
ditos pésia, Jander 47 

dio) Vintio Inciread td - 

val, Emanêd teca] Emges 
obs PC, pps ( Lsuibao, 
Saprhairea, lavibo, soda, da 
pencónçcia Juaças Telstaly 
Gr 1-7 184 

LEBLOM ArDelbim Maseira. 

ISOIMÓVEIS 
LEBLON RSS BDGUGDO Beiis- 
ma cobertura, p/mDrar, mf 
livre, neformunda, Iuaias es 
cuido Lpesr prado, dguar 
tom, ifmárioa, sulla, Cop 
mca place) sé, tiorrçe, quina 
cna voga tes DLL Ny 
Mana Z1asS (84) 

E] 
TRANENMLA 

LEELÓR Atenção 
rios, Clenios Ácio Pl. Ex- 
trançeros E Maciooais, Pro 
cuia  Cobrtasas, Aparta- 
manto, D4 0 07 Quartos, Fa- 

manto & Vista, Midia 
18 Email vlisiganememo 
vais a, dio erro 
iEsinangera imorais com br, a- 
valiames, abesmos Ra São 
Pasta, Torindpoia a tanprds 

Casas e Terrenos 

ALTER 
SEI IMÓVEL! g 

3205-9422 
97048-1624 

São Conrado 

Casas e Terrenos 

MAMário Rui 
S CONDADO  Ripasmra, 
Cad Minenvilhona, dasibia, 
Vista Desturmibrante Mar 
Acertos, Piosé imo segue) - 
da, Condomínio Fechado, 

Segurança Zdha, Sala Ei 

násies, E) IOLT, DADA -DETA 
GUIAS, erra marisrus 
ima com br 

Dema Djs da 
Conjugados 

COPACARARA RETSTOOS 
Fura dulso de Cast lho nº55, 
Exce erte confegado, redor 
traedo, Lodo cisro e arejado, 
nadar dita, vaba Chrveas/ 

vastas Tai (33 FEDERAL FT 

sam 

ADJACÊNCIAS 

lota, Fair, Varanda, Mosiia- 
cho Livra, Cosnsãor mo Bocal, 
Emcvante Codrtordado, mods 
e marés dbro drenia ogir Bal, 
BSS II SA DM Eai 

2 Quartos 

md Mário Rui) 
BARRA Emma, Igtos, 
Lília, Talk, Vetiêida, drmdo 
nina, WigÊo Mar, Fiona, oniêa = | 

Total 'néramsáru tura Cão Lima, 
Em E] 

mam io, DESA LEIA - 

en ih * 8 o 

3 Quartos 

[iNMário Rui 
BARRA Esma Baia 
Bélia, dgtos Driginajmaásto 4, 

Tibi a arpão bi, miráinio 
marhengiimerqle cam ha, 
TEIA DS ES yaEda- 
asa 

4 ou mais Quartos 

Miansenhar 
soa, dios sta) Saba a- 
sanada, SI04 7 5 vagas, Md 
ato É farmblas Fiestas, Bouna, 
E TT HOLA TE RAS DT Br, 
E laaa, Ds ada 
E 

BARRA R$IZ0000 Parque 
Ross. Cobertara duche 
1) Edo, varsadão, 
iquartar (tus) Picha, bk 

aromas qem. fermaço, ira 
sestiçel Linda sis Fugas 
Co 20 mean dorgheni fre.com 

er Tals78h25-580] 

Ha 
[PANE 

ABRA Atenção Propuieto 
rios, Chovtos Inepeticores, 
Estrangoiros, hadoras, Fr 
Cadám Cos biida, Cssoh, &r | 

ray Seen Ga E OF Quer 
aumento & vista, 
DA, Bem: milha acer 

me ie | aumlismos, usos 
fãs, são Posta, fousdgals o 

Casas e Terrenos 

AVALIAMOS 
LI 

jlases feltsa, iiernánia, mi- 
dra, dogma, plocina, járdona, 
ara çeer. Dória Geoereos Tails; 
A555-DEPS Gu Pa-ioao, Dr 
Zizi 

ES dei 
BARRA R$4 906.000 Decs- | 
rabissts COS segura 
cabdh, piltisa, dmuna, ásts 
géurmaas, churtanqueica, d- | E ea ai 
drga, : 

ter dtesómnios, 
des, Jeans, da 

toda imêve: porta paga 
net ri Dsrroc aa Lhe 
momhr C5280 Tais MSI 
TEM PEPLdDO SrviZoo 

ÉS demo 
BARRA EjS 55.60 Padua |- 
tadna, mambo calo dae | 
Damas Gcuarios Jsuíbos | 
eiixsrms aéltiar Dom 
Chamcssga mira cond E jógea, 

a, bas IA 
e é-stro er SE 

Toda PAi BR 7777-4400 | MA 
Dr GS 284 

Vargem Grande 

Casas e Terrenos 

TANQUE ES273.,000 Excoisa- 
be spartumecto valha, 1 co 
mito sua, missa, Cami- 

| nã Sasfisolal, voga quea- 
| oem, Cora dmtrubosdá 

Envieoram-+ria Diamtas 78%, em 

CIAS ADJAC 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! $; 

ES Semlasho 
2292-0080 
98985-1470 

Estepe 
TLULCA EMA DOS Eine 
Baron, WoE Afonco Pora, 
Guido Ta mibigabes, Ddormirta- 
FS GLBpSsos CNmárOS 
alidejadái, Coda-cermms, De 

| pemdieeias, Garagem ecritu- 
Fada. AP SOC IDO DOM. 

| de DO Tala 77d 
2272 SM0D0 Ted 

TIJUCA REPRQDOS BR Conde 

Basf Rfharizaldi dani 
por andar, sijpêciota, va- 
cora, soda, dgtes Clstei, 

Sarita. Tel STM TOP BAD 
e MURHA 

3 Quartos 

—————————————————eeeeeee——— 

| TUCA RETSS GO dm Pasta 
do Frongim 277 dota dal - 
ur Soblo cMorencão, 5 
rj ds * EnasS, tds, dias tar 

fa em. dgia frenia 
Dos POPA O aan ne 
ata fr chato cipros. 
RG ADO 

| E Pega 
TULCA ESSES BOA Mera 

| asse EZ0ml, cpeslização 
Robra, junto Mlgtro, venta li 
ee soda  démbientes, 
Squertos, Lute, concha 
pismejada, Dep completa m 
mim serqeacastro com br 
Ej3 0 Tais PRESI-F7ZA 
diPI-AÕO SevRE?? 

ES denso 
Tuncá Effa Caladinho 
E. Pofa apartamento Dir 

pregas, Ooo 
nha cjumbca, ÁáSEMta, 
TE amados cociahe Chop gem- 
Draçoca voga escritura. amino 
sequestro cor Dr  ejiSi 
rar 
ErwSi Ph 

Lrufia, c/semáiiõa, Coga-cari- 
aks plimebacda, Cop comple 
tes Jwsgs escribera, Prix 
PELES LR REST] 
csmtrdcorm br claro Tala: 

| PR052-7726/ 2271-2400 
Sc SDa 

4 ou mais Quartos 

EE Selo 
TLD A 
LEHrZ erp BE em pr 
posativo, varanda, Saia, 
fecarkar faredrios! Dito 
ros celincos Copa-cozicta, 
Dep campleia, é poreça, Eva- 
gre eras sesjdocaniro com h 

TIJSEA R$200MS Ne- 
| brma À Mógina, nrfres- 

dy, SErTias 
fra com be É) PM Toi 2292- 
D0sa/GBSEs-14MA Scvp pos 

Vila Isabel 

1 Quarto 

WERANDE SSsfte, Esse | 

Privativa, Ermmado!) pri 
Maravilhosos, Melbor Com 
dempro Regido, Segurança, 
Maito Perda, Chandra Espoar- 

tes Finastiamento Taxa 
Radusrês Pag PM ISALa 

Tal: PPOPA-DRAM Cr id0A 

JACAREPAGUÁ 

Freguesia 

Casas é Terrenos 

ÉS dem 
FREGUESIA fa 650,000 
Francisca Salles (rolnds Li- 
mhe Amaré ai Terreno para 
empressdimento mesdeo- 
tu. Pemjeto p/148 ernbnies 

Classe) vaga) dÁres total 
T0bbmã [hBzD00) Da tuda- 
mos pure mento, CINTO pe 
ve sergiocastro com.br 
Tfeis: Mo ZE-dddi 074 
Ea] 

VISABE RT Rara 
tá Music, Lis apartamento 
cor fmz, fumbor Fala, 

que ta sanada Ganfera, cor 
Elsa, SSD Empr, desa Serv 
Go quragem Tod MT 

Sim Cria 
2 Quartos 

AVALIANNOS 
SEU IMÓNEL! 

Der core eta voga vera, 
semginastrocombr HM 
Tet229%-MEDn PODA LADO 
Ge wpado 

Domingo JUL 

bt are 

E teia 
VADE, A RSO OA Estro- 
7a imediata, Serem Franco, 
Atelhor trecho, ambio, sl da, 
Dyuartos, aumáriosa, Car 
Elasajada, desarme, Der. 

compotas, Wg siinpida con 
domo. erre serqeotasiro 
combr Cjso, Teliiaz- 

OOUG/SESES- 1474 Scwan6s 
ZONA 

NORTE 1 

brita, atónção lorenitidara, 
partie estada dp) male 

ge pr 

amsNisdes arena orgia abr 
or br cr tis 
EP rp 

2292- 0080 
98985-1470 

lcarai 

2 Quartos 

CARA) WESÓGO flar de 
à pre quad Compa de 

de dice ÊD ocolzE, CE- 
Us SENviOs 

medo RO amdras mar 

ESTE Jouartos (Ioultol me- 
BIncA qaraçem, lazm com 
glita Diuitô modretiro Ca. 
ag] 74 

3 Quartos 

o Vila 
EPA MENTA, 

"CARA , 

cliastas cadarisados to Ela 
DE SIPRPO, DOMpam aparia- 
PeaSLOs, CODBITuTas CaSês a 
sgilo de tibmó, aatudam 
permitas Telimos. Site w 
io Pl bri a TS DO 
Br, ITPS FS dai: vis 
vipangmair eyes gmail cor, 
rtuamos Big São Bea, Ter 
e ca o 

tapu 

Casas e Terrenos 

TEMPO Escelonto opostumida- 
dx Varia coas sale, dqtu. LT 
eita], 7 vagos de queaçerr 
Ena doca a monimo mor- 
cada é condução, Testar Tai: 
[EPs ida Cr Ri Bda? 

Búrios 

Casas e Terrenos 

ES 
mimos REA nm pie bind Bam: 

Er er 
iádisrisa, Sato Dlveriãs 

Eemibianten, Trufas, wistn ch 
mematogiirka, Prata Prisati 
nã, Lasdr Completa, Jdvagas 
RR DPG laça pErauiam Ber 

CÁ ia 
Cabo Frio 

2 Quartos 

CEFRO ES-S60 000 Praia 
da Canas Ed Lfraacões 
Apartamento Jqbus (aufta) 

mia, coginha, árba pefeiça, 

madri nda, ira una 
mm praã E CI rhh] 

aázrs-ses Craphl di) 
+7108-2á6a. 

Dal arte 
Casas e Terrenos 

Rilat.eDa 
Cidsca Mess. Potes jontos 
irado, iiifma tatal ad 

MARA Grando 

WI CPorta da Gocdades Telr 
LI PATAS  JINBSO- 
ELI d Sd SO 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se responsa- 
biliza pela procedência, veraci- 

do 

dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco polo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura exigidos no con- 

tado dos mesmos, sequer por even- 

tunis prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncica é de inteira 
responsabilidade 
Pussoas físicas o jurídicas de má-fé 
podem utilizar um voeloulo de comuni- 

cação para fraudar e ludibriar os 

anumctante. 

leitores, ou induzilos em emo. & fim 

Mt 
atá 14H 

até 15h 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa do solicitar um empréstimo ou 

efetuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idóneidade de quem está 

negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
commercial, 
firma reconhecida, 

através de contrato com 

* No contrato devem conter a taxa de 

juros e a forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial 

pessoalmente. 
apenas 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
sas conhecidamente idâneas. 

1 Evite receber documentos via fam. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

depósito sm conta dorrenta, vales 

postais etc.) 

CAciRej:1e, 
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3 Quartos 

Villa 
IPANEMA 

TERESÓPOLIS andas co 
da gtrados da fia da Jairo, 

COMA, TRIESTE, Td 
454, CDbEFiLTaS dar Tras 
dh, Ciivida preta, Svalia 
Era Ei. e, de= EINE 

E o 

vateerroad com, sturemes Fo 
São PFeula, Mitard q Tores- 

COMSERVATDMA vende-se 
fázergas, dticoo é drgai, Ro 

nos ostos imórois. Tratar 
rr dig sm Es Cri 

Ei 

MAGÉ Sfvo so Eaido dé iril 
Vanda porma to, Todé Es tás, 

CÉRCÊA, CHRIS NÁTA, JERS 

lazer, com, galinhaio. varia 
Está Cujansmara Estas as l- 
capo LPS DEI 

DEMAIS 
LOCALIDADES 

4 ou mais Quartos 

Villa 
IPANEMA 

SA Paio Chamtes Cadastro 
das to K São Puulo, Parmu- 
tis Csmpeas, Aluga, imo 
veis, Conta tos; Ema: vililps 
rio caiom reef ori! cum, FL= 
fada Srta São rea vs g 
nrugenas e oe E or br, main - 

ros sms fred, Jfuaamos 
oo, “do bauia, lermibgais é 

EARDA Abtrão mari lodo 

meu mm airnnibos parámt 

dos (ETSI Comtritos loca 
cão clgresdes emprisas 
Remsseração s parte ÉS 
DO .0ON,0E Hoplias, Esco- 

las, rede Lojas cem irispuio 
firma TSE re Dog r 
trócõm. br TaiPrdE- 140] 

Prédios Comerciais 

[dios Eee) 47 apaiis 
mentos + atugados, Renda 

gossdeat FSTS OD). frases fi- 
There puviia CS dei Sad 
miáparto cor tm Tobtonza: 

1 
= —— — 

Casas 

EN Serlao 
RECEIO Et7304 000 Cama 
Comercial Excelente Joca iza 
ões Pra bota: 1 KM Mu 
ditára, ásia, Pitas, deal 

póçidres escalas, crechos 
Possi JADDrparaçõo 
CLEO rdias SOR] ca viro Corr 
dr Taro Ta-I dO 

Imúveis Comerciais 
Zona Comiro 

Lojas 

febnel 

CENTRO CONSÓRCIO A- 
tenção! Cérmprames voa 
demos trocamos, contem 
piadas) não, mesmo abra- 

sado esscelado. Cobrimser 
obertas. du bos/Utiiirsos) | 
irsrenefCopital da pi | 
ro. Melhores preços, vários 
pianos. Leooe! Consórcios 
danos! E-mail veneicon 
Babi rasos rã der Tel 
(Oni PDA LET Quad - 

Edo Old MILAN 
diroherto gn Elma) 
8455-1903 (mistsâpo.. 
vem leonelpores dencios om 

Etna 
GAMEDA RSLHO DOS Abem- 
ão ierestrdorsa! Oportanl- 

dada negócio! Ema saio ta: 

já frente c/lMfie], datoca- 
poda, dBantariros, servindo 
várias Emsbdisdes doce 
mentsção ok! man. sergior 
astro com.be CJEBO, Teidar 
GEMA S-1070/ 2202-0086 

Eevprida 

Salas e Andares 

CENTEO R$55.00 Sais co 

marcial EMml, excelente 
imtado, dtima incairniia 
AiyuBio Braco, pod o mpo- 
menta, diferenciado, porta- | 
rs CÍcoÉraca. er sergio 
astro com be ejIsOo Tais 

PRAGI-1724/ 2272-4406 

Se vSd7 

CENTRO R$99.000 Brepo a 

bia merrado” Excolania 

opertosidade! Sala comer 
ces dikem?, ótimo estado, 
junto Cinesibmida Metrá, 

bancas, restaurantes. va 
Dergiscasiro com ba c/258 
ToisPRES 7/2 ETI-D 
Se vida 

ÉS demjilahri gde 

CENTRO R$ ODE Bus À 

Cuasahara,  ErjaMAstra, 
vit mato Sa dim, 
Zambsentes, ErÉd O conser- 
undo, poss iscas cozinha, 
banheito mea sergocast 
o comme C])300 Tel 2H07- 

DOME ÇAS 1 ADO EorEZda 

SS eli 
CONTRO BR$LOE God Ct-me 
imeirtimesto! Loca irii do 
Fantastica Avfbo Brasa, 
EdCental, justo Metrô. 

Excelenta sua EBml, pré- 
do ccnbesca, vEguráaiã qr 
Wo sergiotasiro. com br 
Euro] tes RESET 
22 FE-ASDO Sri 

£S mala era 

CENTRO Fe$ilo.000 Editt- 

De trodiciosal, P. Vargas, 
Pré beso Wet paid Be), 

andar aÃ, V livra, ori 
banêsro, tondoiedaio bera- 
bo. ARE SErg Or Esto coe 
br CH Teisimi-0oo/ 
DRRES-L9M SevoTlDo 

| 
| 

| | 
| 
| 

| 
| 
| 
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MEM 

ER Sola 
CENTRO R$Ibl.bhG Cimo 
vrvestanenta no coação |- 
mamceiro da cade, SacRio 
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Linda Cesd comercial em 

sem dos pontes mais excie- 
ajros de Cosacabasa, Balr- 
EE Peisgia Prós Capa Star, 

Cega PD. ir Soc di À 
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dz 45 & CUIre seguisdos, 
memória, ária depor qm 

progada, vista venda fundos 
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COLCHÃO DE MOLAS 
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Edo de Simen De BRpAGELTE EM 

ambas qa boom 

Com Pillow fop 
. e CAGA 

CAMA CONJ. LISBOETA 
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E eafrubura da beopos bidu-sio bad mrciçãoo 
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cimó la combimai) Tacidoa & padróaa diforangiados des promocionais 

ACAOA c 
DIvVENSOS UTE 

praçõã dob consulta 

portadores de deficiêncio. 
Ca E 

DUO DE 

dota. kenoby. cumiiCuda 

CAhOA | <&pHyunoai 

EMPREGOS 
& NEGÓCIDS 

3 

Aviso 
Dea acordo com à 

ari. 5º da CRYBa 
cio art 373-4 da 
CLT. não é pormiti- 
do anúncio de 

amprago nó qual 

haja reteróncia 
quanto 30 SEXO, 

idade, Cor OU sHu- 
ação familiar, ou 
qualquer palavra 
quo posasá ser 

intórprotada Como 
fator discrimina- 

tório, salvo Cuiar= 

do a natureza da 
alividadoa assim O 
axigir, 
E 

Empregos 

Empregos 

ASSISTENTE Cootb:| pre- 
Es4-5E com ceperlémia pá 
pa as dsgas Combbbil Fico 

a Legã, Corséulss parh 

wistenpo bol 99977-7222 
RUN CADELE RE RO, A 
tedimeria chesis. Salho 

franquia, laja Sbopoias Fra 

persa Forros tro ra 
menta. Ester ssposda 
Salário cadaibonads. Cusri- 
cus emial cosirstelaores 
al HijZha Lora. Lt 

MenNio CLASSIFICADOS DO RIO O PACOTE = eifo!:NE 

TABLET, CELULAR E ATE JORNAL. 

S021 2534-4333 ques 

Ss E ROvEgEçÕõo 

AU ESCETÓRIO nica, 
Zºgraa, ENDEP ENCIS mord/ 
emcel, saléímio R$L AO 

ET Trabalhar Costro/RU 

Ligar p/márcar eetrprmia 
dttoira, Pele PERDI 
2542-2734 

BASEIA pe Locação pfima- 
o ri or pr O ia 
vias córmsdmar at AR mio: 

rasto gerar curmimabarr: 

Dare ortporroddg ms | cam Du 
pado Tas (Ui PSD Eos. 

CORRETORA) de imúreis 
Com Croce dsey dlór cipa 

rência Dfagrecamas É 
TREO GStóqeo PRORDINES 
Zartosçã Eimai Tolsmm 

BET) AGO DONO DP 

CONTRA Forno é Fa 
oãa Durma do empreço. 
Sario inicial RiZ Bois 
Exbge-sé CTPS com regis 
bras da erapregõs aberto: 
me Tol(211000455-0 585 

MÉDICO,  Canisbgrta 

ste & Gasergacioradogista 
Daatro Mbédito do ha dó 

Ceovernandor necossiia pra 
Abendimento dr basbacoria! 
fPraduiiviisde) Pesar Ta 
(31) FEMa-FETA Gleasireon 

DEC STA  Presinmser, 

“quis Lorna faça peca qpitá- 
ta, ptrafeadoar arm sbes é de 

ata costura na Barra de Ti 
juca Desse T/09005-5510 

WinslsÃ gps 

PROFESSORA) Curso de 

lag dir paes Conlda- 

ta, torplês aençg ado, mipe- 
rapoçia qualificação ne dia: 
ma, dasposibilidade tuitad 
items & S%Peirá. Emas 
pare sécreisr a ipasemado 
irtuairhtcam br 

VENDEDOR NTERHO Sado 
maga corrips do dg dá onimia- 

Eua tdo Dota aerêD acormi- 
mitação Jejra dómrulatoa, 

cones trento corram tação 
Compasnoe Fitera Emo 
po E facas, ZM, já 
12F. Casnambl 

Negócios 

TEM WEB, 

nimligarte 

O CLOBO 
EITRA 

colo da difteli ncadas, 
Ujaroas villdas atá Dis tida 

Villa 
TPANENLA 

MODILIA dO À intbmdlicia Ce 
Gee Er bangeu, exmené o- 

dosea irma de sização Com 
mes Participação Toca Oo Par 
cal Em msbiliórido Do Des 

tros Bateros, extuca soc ede- 
ca, Conísto 21-MdME-DTIA, 
Luis, ate frios Pia, Sie Fásha, 
Terepácel.2 o Ether. 

FASSO LOJA Winios! Emb 
is Csprcapsas. Dsbrhandds 
do ayfróncici ma Each Friday é 

Fier nm doer fom mantada 
Midas Sigbo Mens gana pf 
êdiátazao Re Am TrsD 
12020 

FESTAURANTE Presa fur- 

Copscabana A Figuewedo 
Magpalhrs, prós metrd. A- 
fra da Hood cinsita dá 

Mgitres Eirmiis siindo BU 
Drpreprciámo. Ac oferta 
Tel 9aiti-roni. 

“rfiança 
Aviso 
Anies de sobcrar 
um empréstimo ou 
efetuar uma tran- 
gação comercial, 
verifique a idonais 
dado de quam 
getá nogociando, 
pedindo | docu- 
mentos que idomii- 
fiquem o fomece- 
dor 
O 

Titulos 

JA GIGO Pónpetus eric 
era hecalozação Cormflário 5 À 
dista, Comebo Di287 cua- 
em 7 grata phid, vor DE 

ES150 000 Testa cipropri- 
tiro Cato Tai PASS Pã 
a 

JAZDO R$ISQIGO Perpi- 
tuo Cera bina E Jada Batia- 

tz Betifopo, 3 parptes +1 
eesário. Quadra 15. Acarta- 
mos negociações. Tebu(zij 
RES - BE (CALHA 

ELRI (Fam 

JAZGO Vando, quadra 5 

Cormebéro Sho heho Matis- 
ta, Jã impirmenhiizado 
promto pára uso. Locsliza- 
são mobre. Direto c/titulsr 
Tel s[21 7400-670. 

der DDOrn a 
Wario ea Dalgen es 

s012534-4333 

dinda cobcinhes 
sapuma (0,45), 
dmis almotadóess, 
e dois rolinhos 

aorá cobrada lada Entimgáo sob conselis 
07104 Baguanto durar noguo sstágua 

o eo dd o « E] 
CONSÓRCIO  Mnnção! 
Compramos  vendemas/ 
irecomes, contempoados/ 
ndo, reesma strassda/esn- 
celado Cobrmmos ofertas. 
dutos Uttar esaf niá eéra! 

Capital de gica. Mahares 
Drecos, vários pisos, Lea- 
ne Enosáro és Sbanda !: E- 
mus. EDNA COS SOL col. 
ao Lt ie e sêmadio 
DE ETTA) 

tEre LN POL- FRED - 
hoo! Meet) Aa E DOa 
Gohan erra. Hopemedo 
aes0re-s com br 

Locadoras 

AGRECA-SE Caminhões Fi 

dcibaú de 5 4 he mo má- 
sisso, dádsias & combinar, 
juca  Let(FIABARO- PER 

Coria teitiiynda Lo FhRM 
debersom Lei Tiragds 

ar 

Automóveis 

CONSÓRCIO 
Compras: vendemos) 

conbárm der 

Pa bis UM tr os meta 

Capilar de giro. lo hortá 
rege, vbrds pimsos Los- 
ra Comidec de Ghanme |! E- 

ema hope! começar ur so 
a E] Tel ddr) 
22675-157" mbets Apa) 
Cê) FALA ES arhad- 

E ra 
toithost pod, re dt 

nestes coma 

———————— 

MESA Livin DOU FO gs 
ED EMC, marra ei 

2 Coco Sn. Racibo 

o. MM otra. 

ATENDIMENTO TELEFÓNICO 

im, 

EiXIT E 
CONCRETO ToLiri-dthé 
Eombesdo Lebe pró-fatrco- 
Lã nO Coneráta pálida LAX 
cortes Visio Siad 

DESA SFM dA AIo- 
Sos d. Abamiames sbd dormir 
a 

Para Você 

Encontros 
Pgstars 

2 

Áviso 

Tado encontro 
com desconheci- 

dos pode Ser 
arriscado. E acon- 

selhável marcar O 

primeiro encontro 

em lugar público « 
conhecido. Além 

disso, convém 

informar a uma 

pissoa amiga 
hora e local do 

encontro 
== 

Aviso 

Submeter criança 
ou adolesconte à 
prosiituição ou a 
exploração soxual 
à Crime Dom póna 
de reclusão de 4 

a 10 anos, é muita 
- ART, 244-h 
Les 8.068/90) 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 

DE 18 ANOS 

ara colbê não 

ease temida 

em aqoro eo 
ias uu hidgeas 

sor RSA 
arbigomas nd 

y Ertma 



Domingo ÍL12001 Classificados | 

ullpneusbri 

Dil 

qr 

“ «PROMOÇÃO: 

ALFENAS qu 

VAIDFEULL 

A PARTIR 

PNEUS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS 

Valido para pneus a partir do ARO 14 
Serviços de montagem + alinhamento + balanceamento. 
Consulte à regulamento com um vendedor 

ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO | FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 

RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA | EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS | AMORTECEDORES 

CATALISADORES | CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

Parcele suas 

Excelente atendimento, ótimos 
preços, qualidade impecável e 

rapidez nos serviços. 
João Vitor bastos da Costa | Google 

FÉCIHE Ntes sat IS! mo Bio Pete hegúcio 

ASAS 

CENTRAL DE ATENDIMENTO | 7 | 

(9 21 2765-6700 R 00006 sesnossasavessoo 
| rr hor Corda Mestiço ia Ai Li JBRÁRI | Li É Cl CIC JINAN TI ES | AV. NILO PEÇANHA, 1249 aaa Oeesomaiisios  D 

RUA OTÁVIO TARQUINO, 1248 ?  Ecaaiids 5 SEG A SEX 8H AS 18:30H EA TRUE e e era SÁBADO 8H Às 14H 
"OFERTA VALIDA ATÉ O TÉRMINO DO ESTOQUE OU ATÉ O PRÓXIMO ANUNCIO. RESERVAMOS € 3 DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS DE DIGITAÇÃO 
TODAS AS OFERTAS ANUNCIADAS SÃO PARA COL OCAÇÃO NA LOJA MONTAGEM DE PNEU A PARTIR DE R$10,00, CONSULTE aham is PONTOS DE VENDAS 
COM TABELA DE PREÇOS NO INTERIOR DA LOJA. * PARCELAMENTO EM ATÉ 28X SOMENTE COM JUROS ( SUJEITA ANÁLISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LUSANGO). FINANCIAMENTO EM DÉBIT O APENAS PARA CORRENTISTAS BRADESCO. 
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