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REGIÕES DE MINAS ZERAM 
OCUPAÇÃO EM UTIs COVID-19 

avanço da vacinação derruba taxas de ocupação de UTIs em cidades-polo especialistas como o infectologista Dirceu Greco, professor da Faculdade 
e divisões regionais de saúde, transformando em alívio um panorama que de Medicina da UFMG, a manobra é necessária, e o sistema está preparado 

já foi de desespero. Nenhuma das macrorregiões mineiras atinge na para não ser surpreendido em caso de novos surtos. Nas maiores cidades 
atualidade 30% de vagas ocupadas na terapia intensiva exclusiva para do interior, os sistemas de saúde também colhem frutos dos tempos 

contaminados pelo novo coronavirus, sendo que na Noroeste essa tasca duros de isolamento, mas, sobretudo, da vacina Gestores locais atestam 

Depois da ameaça de esgotamento ou do colapso declarado em serviços Diante do quadro, algumas cidades, entre elas a capital, começam à 
de saúde espalhados por várias regiões do estado no pico da pandemia, o | | 4 desmobilizar ou remanejar leitos especificos para à doença Para 

baixou a zero. Da mesma forma, 16 das 74 microrregiões que compõem o Das 74 MICRORREGIÕES DE que as taxas de lotação de UTIs, de mortes e de novas infecções recuam à 
mapa de Minas zeraram as internações de vítimas da COVID-19 em estado SAUDE DO ESTADO medida que avançam as de moradores imunizados. Mas alertam que o 

grave E em 62 hospitais que já chegaram a ultrapassar a capacidade de ESVAZIARAM O SETOR DE otimismo ainda não permite relaxar e abandonar medidas como o uso de 
atendimento para esses doentes, seis deles em BH, hoje a ala de TERAPIA INTENSIVA PARA máscara “A COVID-19 foi controlada, mas continua existindo”, como 

tratamentos intensivos tarnbém está vazia VÍTIMAS DA PANDEMIA alerta o prefeito de Montes Claros, Humberto Souto. 

TULE SANTOS EM TUA PRESS 

O ENEM DAS 
POLÊMICAS E 
TAMBÉM DAS 
AUSÊNCIAS 
Foi apenas o primeiro dia de uma 

dos edições mais tumbultundos do 

Enem, mas, opesordo 

tronquilidode em locoi de prova 

como o PUC Minos (foto), os baixos 

|2 chomaom o clenção: mos de 

um quorto dos inscritos nDo 

compareceram poro responder Os 

questoes, segundo o Inep. À 

obstençõo de 26% nos provos de 

linguagens, ciências humanas & 

redação ocorre em umo edição 

que já tem o numero mais baixo 

de candidatos desde 2005 — 

quando o exame nem mesmo eso 

uzodo para acesso 0 universidade. 

O numero de estudantes inscrrtos 

tor 4H menor que o de 2020. 

Quem segue no disputo foz o 

segundo etapa dos provos 

domingo que vem. 

SUCESSÃO DE FALHAS NO APLICATIVO USADO NAS PRÉVIAS FAZ PSDB ADIAR A ESCOLHA DO CANDIDATO DO PARTIDO À PRESIDÊNCIA E ESTENDE DISPUTA INTERNA 

RETOMAD! 

CORRE-CORRE DE VOLTA AOS 

QUARTEIRÕES DA PRAÇA SETE 
Especie de termômetro no centro nervoso de BH, o movimento no 

Proco Sete começo o dor mostras de que a copitol ensmo uma volto o 

normalidade, ou até mais que isso: começa o comer otrós do tempo 

perdido paro os restrições do guge do pondemio. No voivem do 

quarteirão fechodo da Ryo Coros, entre Rua São Pouto e Avenido 

Afonso Pena, a correria é uma boa demostroção disso. Ambulontes, 

donos de boncos e pequenos comerciantes se viram entre o trabalho 

duro e o expectotvo de dios melhores nos vendos, constatando que o CRUZEIRO 

dinheiro onda sumido. E até o turmo-dos tobuleiros de domo e xodrez, 

ep A PIA ELAS JÁ SOLTARAM O GRITO Com Série B 

AMÉRICA 

Falhas deixam 
Libertadores 
mais distante 

Se no futebol moscutino o torcedor do Golo oindo esta com o grito de compedo brosdlesro defi h | da fo co 

preso no gorganto, no feminino 05 Vingadoras já podem comemoror o bicampeonato mineiro, . 3 

conquetodo ontem sobre o maior rival. A equipe ahnnegro boteu o Cruzeiro por 10.0, no Va | pa o 2022 

PESQUISA MOSTRA LULA À RAPPER E BEATMAKER PÕEM Mineirão, e levontou o coneco (foto) diante do torado celeste, o único presente. 
FRENTE ENTRE MINEIROS BH NOS OUVIDOS DO MUNDO 

| | & Assinaturas e servico de atendimento: (O) (31) 99402-0234 € fole .conoscoddem.com.br 

| | | | | III é Centroi de atendimento ao assinante: (37) 3263-5800 e Assinatura Uai: (31) 3263-5888 DIÁRIOS ASSOCIADOS DA 
4 Tao aBTDZl & Baixe o oplicativo Estado de Minos no Google Play ou Apple Store. 
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Governos contra a político 
A politica brasileira sempre teve suas 

extravagância e nenhuma delas leçou a 
um bom desfecho. Sempre que a ordem 
normal das coisas prevaleceu, os resulta- 
dos foram melhores. Para as pessoas da 
minha geração a primeira anormalidade 
ocorreu quando à UDN, partido das elites 
e dos hachareis, cansada de perder elei- 
ções, tomou emprestado um aventureiro 
de um partido desconhecido para dispu- 
tar a eleição em seu nome O personagem 
era jânio Quadrose ganhou a eleição com 
um discurso moralista e demapógico. 
Sem conseguir verdadeiramente gover- 
nar, renunciou seis meses depois, precipi- 
tando o pais num abismo por 24 anos. 

Na primeira eleição presidencial da re- 
democratização nova aventura, chama- 
da Collor, se ofereceu aos eleitores sem 
memória, parodiando o discurso mora- 
lista de 1960 2 prometendo combater os 

E ELEIÇÕES 

marajãs”, entidade indefinida, feita na 
medida para satisfazer a todas as formas 
de ressentimento. O modelo foi seme- 
lhanée. Uma novidade, vinda de um par- 
tido inventado para a ocasião, chegava 
para acahar com a política mesmoque à 
política naquela hora fosse Ulysses Gui- 
marães, Mário Covas, Aureliano Chaves, 
Brizola eaté o Lula Ganhou a eleição mas 
fez um governo caótico e tumultuado, 
que terminou com um impeachment & 
o pais desorganizado e em frangalhos. 

Volto a estes episódios quase esqueci 
dos para lembrar que a democracia estã 
sempre sujeita a essas extravagancias e 
que elas podem voltar a ocorrer Os juízos 
políticos nas democracias de massa são 
quase sempre fundados em emoções de 
superficie e raramente na raão Para com 
ciliar a vontade popular com as exigên- 
cias de governar sociedades complexas e 

tada vez mais diversas e informadas — ot 
mai-informadas — é necessária à media- 
cão das instituições políticas, em especial 
o Parlamento e os partidos políticos. Não 
há caminho altemativo. 

Estamos vivendo hoje tempos seme- 
lhantes, coma política correndo fora dos 
trilhos. O atual presidente se elegeu fora 
dos partidos e com um discurso contra a 
política. Uma vez eleito, descobriu que 
em nosso sistema constitucional, gover- 
nos sem maioria própria no Congresso 
podem pouca coisa a não ser falar de seus 
planos e reclamar da falta de poder, 

Covernar apenas com discurso não & 
suficiente Afinal as pessoas tem proble- 
mas reais E esperam que 0 governo 05 
resolva Em busca de salvar o governo 
ainda a tempo, o presidente buscou 
apoio onde era possivel Acabou deixan- 
do seu partido e se associando aos poli- 

EM 

EX-MINISTRO DA PREVIDÊNCIA: ESCREFE QUINICHALMENTE-AS SEGUNDAS -FEIRAS 

ticos do Centrão, último refúgio de to- 
dos Os gavemos em crise, a quem tanto 
havia criticado nos discursos de carnpa- 
nha Os temas da eleição foram para O 
arquivo mas uma parte das pessoas 
sempre perdoa essas coisas. 

Até ai temos uma história que não & 
propriamente original O musitadoe que 
nosso presidente, pela primeira vez na 
história, não estã mais filiado a qualquer 
partido e anda à procura de uma legenda 
para disputar a reeleição e, se vencer, com 
Hnuar governando do mesmo modo, 
sem sustentação organizada no Congres- 
so e sem nenhuma ambição de reformar 
avida do pais. A ideia parece ser apenas 
estar no poder, mesmo que para nada 

Nosso sistema constitucional funcio- 
na dentro de certas regras, que são uni- 
versais na democracia Os Poderes são 
separados e independentes. O Legislati- 

vo funciona com base na vontade popu- 
lar representada pelos partidos poííticos. 
Escolher um presidente cujo propósito 
e lutar contra o Judiciário, os partidos e 
os políticos. é na verdade ir em buscade 
um desgoverno, não-de um governo.Ou 
então é sonhar para que o presidente 
consiga destruir ou dominar os outros 
Poderes Neste caso, estaremos simples- 
mente escolhendo a ditadura pelo voto, 
como estamos vendo em muitas partes 
do mundo. 

As previsões da meteorologia política 
são inquietantes. Nestas eleições pode- 
mos ter candidato contra a política no go- 
verno e até na oposição Que ninguem se 
ihuda: votar contra a política é votar cor 
tra a vida democrática Que cada um te- 
nha isto claro na consciência no primei- 
ro domingo de outubro de M022. 0 preço 
pode ser muito alto 

Disputa pelo Planalto 
polarizada em Minas 

Levantamento do F5 mostra que Lula lidera entre mineiros, seguido por Bolsonaro e 
Moro. Para governador, Zema aparece à frente de Kalil. No Senado, vaga indefinida 

PAareus Aaer 

esquisa realizada entre 
os dias 17 e 19 de no- 
vembro pelo Instituto 
F5 Atualiza Dados mos- 
tra que Luiz Inácio Lula 

daSilva (PT) lidera as intenções de 
voto entre os mineiros na eleição 
para a Presidência da República O 
ex-ocupante do Palácio do Planal- 
to está à frente do atual presiden- 
te. fair Bolsonaro (sem partido): 
na terceira colocação, aparece o 
ex-juiz Sergio Moro (Podemos). À 
sondagem feita pelo F5 a pedido 
da TV Alterosa e do Estado de Mi- 
nas também indicou à preferen- 
cia dos mineiros para os cargos de 
governador e senador 

No cenário nacional, o petista 
lidera em todos os cenarios. No 
primeiro, com o governador de 
São Paulo, João Doria, Lula apare- 
ce com 38% das intenções de vo- 
to, enquanto Jair Bolsonaro vem 
logo em seguida, com 29%. Sergio 
Moro, por sua vez, registrou 95 
da preferência dos entrevistados. 
Logoatras term Ciro Gomes (PDT) 
com 4%. Quem também foi men- 
cionado foi o presidente do Sena- 
do Federal, Rodrigo Pacheco 
(PSD), com 3%, à frente de Doria, 
com 2% Felipe d Avila (Novo) & o 
último, com 0,5% das intenções 

de voto Votos brancos e nulos. 
nesse cenário, somaram 6%, en- 
quanto os indecisos ficaram na 
margem de 8,5%. 

Nosegundo cenário, como go- 
vernador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite Lula aparece com 
os mesmos 38% No entanto, Bol- 
sonaro, neste caso, surge com 
30%, enquanto Sergio Moro tem 
10% da preferência do público en- 
trevistado Ciro Gomes e Rodrigo 
Pacheco registraram 3% das in- 
tenções de voto fá Leite e Felipe 
d Avila atingiram 1%. Votos bran- 
cos e nulos ficaram em 6%, en- 
quanto 8% ficaram indecisos 

Para Domilson Coelho, dire- 
tor-executivo da F5, os números 
noestado apontam a mesma ten- 
dência registrada em outros le- 
vantamentos e em relação ao pla- 
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Ex-presidente tem 38%, contro 30% do atual chefe do Executivo federal e 10% do ex-ministro 
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SE AS ELEIÇÕES FOSSEM HOJE E OS (AS) CANDIDATOS 
(AS) FOSSEM ESSES (AS), EM QUEM VOCÊ VOTARIA? 
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Governador lidera 
disputa em Minas 

Os LB28 mineiros cuvidos 
pelo Instituto F5 Atualiza Dados 
também opinaram: sobre quem 
serã o próximo governador de 
Minas A pesquisa indicou a 
preferência da maioria dos en- 
trevistados pela continuidade 
de Romeu Zema (Novo) à frente 
do cargo. Para 35% dos ouvidos, 
Zema deve continuar sendo o 
governador de Minas. No en- 
tanto, para outros 12%, a cadei- 
ra deve ser ocupada pelo atual 
prefeito de Belo Horizonte, Ale- 
xandre Kalil (PSD) 

li o deputado federal André 
fanones (Avante) aparece com 
11% das intenções de voto. 
Quem também aparece na lista 
é a deputada federal Áurea Ca- 
rolina, com 4% da preferência 
dos entrevistados. Presidente do 
Sebrae Nacional, Carlos Melles 
(DEM! tem 3%, enquanto à se- 
nador Carlos Viana (PSD) regis- 
trou 2%, assim como o deputa- 
do federal Reginaldo Lopes (PT) 
Votos brancos e nulos somam 
11%. Já 20% ficaram indecisos na 
hora de opinar. 

Para o diretor-executivo da 
F5, Domilson Coelho, o poverna- 
dor Romeu Zema estã ampliar 
do a vantagem sobre o prefeito 
de Belo Horizonte, Alexandre ka- 
lil De acordo com ele. nos últi- 
mos meses Zerna adotou medi- 
das que melhoraram sua popu- 
laridade e com isso a inteção de 
voto "Pontos importantes e fatos 
importantes foram muito bem 

POAREI RODES RANVELA PRESS 

explorados pelo atual governa- 
dor, como o fim do parcelamen- 
to os salarios dos funcionarios, 
enfim outras medidas que me- 
lhoraram significativamente à 
popularidade do governador”, 
diz Domilson Coelho Ele obser- 
va ainda que Alexandre Kalil 
ainda tern prê-campanha discre- 
ta. oque favorce o govemador. 

SENADO O Instituto F5 Atualiza 
Dados tambem ouviu os minei- 
ros quanto à preferência deles 
aos candidatos para o Senado Fe- 
deral Ao todo, sete candidatos fi- 
guram na lista Em primeiro lu- 
gar aparece o atual senador An- 
tônio Anastasia (PSD) com 16% 
das intenções de votos Em se- 
guida estã o deputado estadual 
Cleitinho Azevedo (Cidadania), 
com 13% já o deputado federal 
Reginaldo Lopes (PT) tem 8% das 
intenções-de voto entre os entre- 
vistados. O presidente da Asso- 
ciação Mineira de Municipios 
(AMM), Julvan Lacerda, por sua 
vez tema preferência de 7% das 
pessoas ouvidas. 

O presidente da Assem- 
bieia Legislativa de Minas (AL- 
Mi), Agostinho Patrus (PVje o 
deputado federal Marcelo Al- 
varo Antonio [PSL| estão com 
4% cada, enquanto Alexandre 
Silveira (PSD), suplente de 
Anastasia no Senado, está com 
3%. Votos brancos e nulos so- 
mam 17%, enquanto os inde- 
cisos foram 28%. 

HEANERO CORREM TLA PRESS 

no nacional Ele observa, no enta- 
to que Minas é o segundo colégio 
eleitoral e que na disputa haverá 
um candidato mineiro, o presi- 
dente do Senado, Rodrigo Pache- 
co- que migrou do DEM para o 
PSD "Em Minas Gerais tera à po- 
larização entre Lula e Bolsonaro? 

Talvez Vamos aguardar o desem- 
penho, o trabalho que vai ser de- 
sempenhado pelo senador Roxtri- 
go Pacheco, que cu acredito que 
cresce muito em Minas”, afirma 
Domilson Coelho 

PESQUISA Entre cs dias 7a 19 

de novembro, foram ouvidas 
LEZO pessoas em Minas Gerais 
via-telefone. A marcem de erro 
máxima estimada é de 23 pontos 
percentuais para mais ou para 
menos e o nivel de confiança utr 
lizado e de 95%. Ou seja, hã uma 
probabilidade de 95% de os resul 

tados retratarem o momento 
atirmal considerando a margem de 
erro. “Foi feita uma divisão no es- 
tado em 13 subregiões, cada uma 
com seu peso, aplicado propor- 
cional com o tamanho de cada re- 
gãioea quantidade de questioná- 
rios e ligações” explica Coelho 
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Zema no disputo com Kalil na corrida eleitoral 
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O futuro | 
da nossa energia 
começa agora 
Preserve hoje para brilhar amanhã. &ConsumoConscienteJjá 

Com os reservatórios de água em níveis baixos, precisamos ser 

mais conscientes no uso da nossa energia. Diminua os banhos 

de chuveiro elétrico. Evite o uso do ferro de passar durante a tarde. 

Apague as luzes ao sair dos cômodos. 

Eletrobras Furnas. Poupe energia. Faça sua parte. 

Acesse furnas.com.br e saiba mais sobre as nossas iniciativas. 

Eat 

pasa PÁTRIA AMADA 
BRASIL 
GOVERNO FEDERAL 

EA Eletrobras 
Furnas MINAS auras 



ESTADO DE MIMAS e SEEN DA = F EI RA, E E E 

POLÍTICA 

“Or EMBERÃãARO BE O 

E ELEIÇÕES 2022 

Escolha do pré-candidato do partido ao Palácio do Planalto enfrentou problemas 
tecnológicos. Nova data gera divisão entre Doria e Arthur Vírgilio e Eduador Leite 

Pane em aplicativo de votação 
suspend 

lsmas MEDEIROS 

Depois de uma semana de pre- 
parações para definir o candidato 
do PSDE para as eleições presiden- 
ciais em 2022, as prévias do partido, 
marcadas para ontem, foram um 
fracasso. Após falhas no aplicativo 
de votação que duraramo dia inter 
ro, O partido anunciou que o pro- 
cesso seria paralisado e retomado 
em uma data ainda a ser definida. 
No inicio da noite, a megaestrutu- 
ra montada no Centro de Conven- 
cões Ulysses Guimarães, em Brasi- 
lia, já estava sendo desmontada 

A noite após nova reunião do 
partidoo presidente do PSD, Bru- 
no Araújo, disse que ficou acertado 
para hoje uma outra reunião, às 
14h, com os desenvolvedores do 
aplicativo. Segundo Araújo, o indi- 
ce de votos apurados, contando 
com os votos das umas e do aplica- 
tivo esta entre 62% 265% Amanhã 
no inicio da tande haverá um pare- 
cer tecnico com. os representantes 
do governador João Doria, do go- 
vemador Eduardo Leite e do sena- 
dor Arthur Virgilio sobre qual é o 
real status e diagnóstico do aplica- 
tivo, para entender qual é o tempo 
de viabilidade de resolução dele. 
Em havendo uma sensibilidade de 
resolução de curtissimo prazo, à 
ideia é que ete seja disponibilizado 
praticamente imediatamente pa- 
mo filiado” detalhou 

A informação foi confirmada 
ao Estado de Minas pela assessoria 
dos candidatos. Eles disseram que 
enviarão representantes para 
acompanhar as conversas hoje e 
que a decisão foi tomada de co- 
mumm acordo “Se a posição for ou- 
tra que divirja de uma posição de 
curto prazo, as campanhas vão ter 
que dialogar para saber como é 
que nes fecharmos essa parte da vo- 
tação para fechar o resultado | JO 
prazo-limite depende da questão 
técnica Ele sera até domingo se o 
aplicativo puder ser resolvido ate 
domingo, ai é factivel” pontuou 
Bruno Araújo Nos queremos não 
só apresentar o nosso candidato 
mas sobretudo agora o direito sa- 
grado de permitir que os direitos 
do filiado que se cadastrou seja de 
fato cumprido” completou 

O partido tentou inovare trazer 
ab processo a votação online, atra- 
ves de um aplicativo onde 447 mil 
tucanos poderiam escolher entre 
os governadores joão Doria (SP): 

Eduardo Leite (RS) e o ex-prefeito 
de Manaus, Arthur Virgilio Neto 
para ser seu representante Ao 

mesmo tempo, autondades pode- 
nam votar presencialmente utili- 
zando a uma eletrônica, a mesma 
utilizada peto Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

O aplicativo Previas PSDB co- 
meçou a apresentar falhas logano 
inúcio da votação, por volta das &h 
Lisuários restaram que não conse- 
guiam completaro processo de ve- 
rificação de identidade. que consis- 
tia na busca pelo numero do título 
de eleitor e pela identificação facial 
— que foi o grande motivo de quei- 
xa Segundo o partido, o erro ocór- 
reu porque houve um grande ni 
mero de acessos ao aplicativo 20 
mesmo tempo fa nos bastidores, 
comentava-se que o problema tr- 
nha sido a ausência de uma licen- 
ca para uso da tecnologia de reco- 
nhecimento facial para um grande 
mimero de pessoas 

Essa informação foi negada 
posteriormente pela Fundação de 
Apoio da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (FAURGS), res- 
ponsável pela criação do aplicati- 
vo utilizado nas prévias. A vota- 
cão estava prevista para ocorrer a 
partir das Zh e ir até às 15h O 
anúncio do vencedor deveria 
ocorrer às 17h, mas diante das di- 
ficuldades tecnicas no aplicativo, 
o partido anunciou, ainda de ma- 

Eduardo Leite, Arthur Virgílio e João Dorio mostram união no Centro de Conven 

nha, que estenderia o periodo de 
votação até as 18h 

Porvolta das 15h horário pre- 
visto para o fim da votação-o pro- 
blema ainda não tinha sido resolvr 
do A votação presencial, noentarn- 
to, foi encerrada pontualmente e 
as umas foram recolhidas Em se- 
guida, os candidatos-se reuniram 
com Bruno Araújo, presidente da 
sigla, na sede do PSDE em Brasilia 
Mesmo com as dificuldades, hou- 
ve quem conseguisse votar, após 
horasde tentativas. Foi o caso do 
militante João Vitor Santos, de 24 
anos, que viajou de Belém (PA) pa 
ra participar do evento. 

Ele conseguiu votar após tentar 
por quase nove horas "Eu estava 
desde às 7h30da manhã Recebi 12 
mensagens de confirmação por 
SMS, porque eles pedem SMS e 
não funcionava. E cheguei agora 
aqui e consegui, graçasa Deus, e es- 
tou muito feliz, porque esse mo- 
mentono meu partido e eu milito 
há maisde [3 anos no PSDB e estar 
vivenciando isso aqui para mim é 
algo gigantesco. Esse momento & 
emocionante, afirmou. 

APREENSÃO Nos corredores do 
Centro de Convenções, filiados do 
partido mostraram apreensão re- 
volta com os problemas no aplica- 

tnidose-zoão | injanagmo | sswedatento iodo: [1] n.T739-2009 
ermmpuediol. com, bar 

tiva Muitos disseram que políticos 
de seus estados — entre eles, gover- 
nadores— não estavam conseguir 
do registrar seu voto. Outros, in- 
conformados, protestavam contra 
o novo sistema de votação. No ini- 
cio da noite, após reuniao dos car- 
didatos com a Executiva Nacional, 
o partido confirmou o temor de 
muitos militantes presentes e 
anunciou o adiamento-da condu- 
são do processo. 

O PSDB informou que tanto os 
votos via uma eletrônica quanto os 
que foram registrados via aplicati- 
vo estavam “preservados , “Os vo- 
tos recebidos tanto pelo aplicativo 
quanto por meio das umas eletro- 
pias ao longo deste domingo se- 
são totalizados ao final do proces- 
so de votação A integridade ea se- 
gurança do sistema estão total- 
mente preservadas , disse o parti- 
do, em nota “O processo de vota- 
cácemaplicativo encontra-se pau- 
sado em razão de questões de in- 
irestrutura técnica que não com- 
portou a demanda dos votantes 
das prévias”, pontuou a sigla 

CANDIDATOS Os candidatos joão 
Doria e Arthur Virgilio sairam jun- 
tosda reunião coma Executiva Na- 
cional e cancelaram um proreun- 
ciamemtoconjunto que estava pre- 

PEDE /TMTIES/ REFRODIÇÃO, 

ções em Brasilia, mas divergirom sobre fim do processo intemo 

visto para depois doencontro Eles 
não falaram com a imprensa, mas, 
em nota, defenderam à retomada 
do processo no próximo domingo 
Eles criticaram o aplicativo utiliza- 
do para a votação pelo partido e 
ressaltaram que, antes das prévias, 
alertaram a Executiva Nacional so- 
bre possiveis falhas no sistema 

“Foi alertado durante tado o 
processo sobre a fragilidade do 
aplicativo eos problernas de insta- 
bilidade e insegurança que o mo 
delo proposto poderia trazer para 
as primárias , diz um trecho da no 
ta “Tanto Doria quanto Arthur Vir- 
gilo defendem a data do dia 28 de 
novembro, para que o processo de 
prévias se encerre de forma rápida, 
eficientee justa Lembrando queo 
prazo já em previsto em resolução 
pela Comissão das Previas , deferr- 
deram os candidatos. 

Na preparação para as prévias, 
Eduardo Leite tambem teceu criti- 
casao aplicativo e ontem defendeu 
a concisão do processo emate 48 
horas. "A campanha de Eduardo 
Leite manifesta-se em nome do 
bom senso, da celeridade do pro- 
cesso e da manutenção do regra- 
mento eleitoral pela conclusão do 
processo em, no máximo, 48 ho- 
ras, exigindo um aditamento 20 
edital como novo prazo”. diz ele 

Falha no APP é investigada 
A Fundação de Apoio da Uni- 

versidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Faurgsl desenvolvedora do 
aplicativo usado nas prévias parti- 
dárias do PSDB ontem diz que ir- 
vestiga as causas da instabilidade 
no sistema registrada ao longo do 
dia e que os votos registrados fo- 
ram computados no sistema Com 
o programa fora doar, a direção da 
legenda decidiu suspender a vota- 
ção, que definiria o pré-candidato 
da legenda às eleições presiden- 
ciais de 2022 

“Desde que os primeiros relatos 
foram informados, os esforços dos 
técnicos da instituição estão em 
descobrir a causa da lentidão do 
sistema Assim que houver total 
comprovação, o detalhamento 
desse ocomido será levado a públi- 
co”, afirma a fundação em noa di- 
vulgada na noite-de ontem. 

Útexto nega que o problema 
enfrentado ontem tenha relação 
com a compra de licenças para su- 
portar o reconhecimento facial dos 
filiados, uma das etapas necessã- 
rias para registro do voto Tanto é 
que o mesmo permitivocadastra- 
mento bem-sucedido dos mais de 
44 mil eleitores (aptos a votar)”, ar- 
gumenta a fundação. A nota tam- 
bem afirma que a segurança do sis- 
tema não foi afetada e que o pro- 
cesso de reparação está sendo 

acompanhado por tecnicos que re 
presentam as três chapas. 

DESENVOLVIMENTO O aplicasivo 
usado nas prévias tucanas foide- 
senvolvido pela Faures ao custo de 
R& 12 milhão. Ao compartilhar os 
termos de uso da votação remota 

em julho, o presidente do PSDR 
Bruno Araújo, classificou o sistema 
como inovador e seguro. Esse 
aplicativo não vai fazer so bem 20 
PSDE, Vamos doar formalmente a 
todos os partidos”, voltou a defen- 
der Araújo, em novembro. A ideia 
era permitir que os filiados de ou- 
trosestados pudessem registrar os 
seus votos a distância 

Ob filiados tiveram um mês, er- 
tre 14-de outubro e 15 de novem- 
bra, para se inscreverem no aplica- 
tivo O cadastro pedia informações 
pessoais, como nome, documento 
de identidade e titulo de eleitor, e 
exigia fazer uma validação facial 
So estavam aptos a votar mem- 
bros cujas filiações fossem anterio- 
resa 31 de maio. 

OCaplicativo chegou a ser criti- 
cado por aliados dos candidatos. 
Desde o lançamento do progra- 
ma, membros registraram recla- 
mações para baixar a plataforma 
Filiados chegaram a dizer que ele 
não funcionava em aparelhos 
mais antigos 

as prévias do PSDB 
Os motivos 
da pressa 

Denise RotHENaURS 

As falhas no aplicativo de vota- 
ção do PSDB expuseram ainda 
mais as diferenças e os alinhamen- 
tos internos, mas deixaram um 
consenso entre os três candidatos 
que concorrem à prévia: concluir 
esse processo de votacão no mais 
tardar em uma semana À pressa 
dos tucanos tem suas razões. Pri- 
meiro, como o processo estã bas- 
tante antecipado, os tucanos que- 
rem pegar logo um lugar à mesa 
dos pre-candidatos fora da polari- 
zação entre lair Bolsonaro e Lula 
para poder conversar de igual pa- 
ra igual com aqueles que já estão 
em pleno movimento pela busca 
dos eleitores, em palestras, rei- 
nibes em associações comerciais E 
lançamento de livros. 

Nesse sentido, hã um receiodos 
tucanos de que prê-candidaturas, 
como à do ex-juiz Sergio Moro, 
ocupe um espacogrande e, aí fica- 
rá dificil tirar votos de Moro mais à 
frente O consenso entre os prê- 
cantidatos do PSDB, porém termi- 
na aí O PSDB saiu deste Domingo 
dividido, tenso, com umaplicaivo 
Ropado' eum marde desconfian- 
ca mútua entre seus filiados, 

O partido está chegando ao 
ponto de que uma ala não confia 
na outra Apoiadores de Eduardo 
Leite comentavam no meio tarde 
queera preciso resolver logo o pro- 
cesso de votação, de forma a não 
dar tempo 20 governador de São 
Paulo, João Doria, organizado e 
com recursos, virar votos daqueles 
que hoje preteralem votar no go- 
vernador gaúcho. "Ate domingo, 
Doria faz um estrago”, dizia um de- 
putado na sede do partido, en- 
quanto os comandos de campa- 
nha dos candidatos grupos esta- 
vam reunidos Dóriae Arthur Vir- 
gitio com seus apoiadores na sede 
da representação do governo de 
São Paulo em Brasilia, e Leite na ca- 
sa do senador Tasso Jereissati A 
avaliação ali é a de que o partido 
não tem mais recursos para fazer 
frente ac estilodo governador pau 
lista e é preciso solução rápida 

Da parte de João Dória e Ar- 
thur Virgílio, as desconfianças re- 
caem sobre a maioria que Eduar- 
do Leite tem hoje na Comissão 
Executiva Nacional do PSDB, A 
ideja é que se resolva tudo entre 
os candidatos, para não deixar 
que a Executiva dê a palavra final, 
ou decisão por adiar a previa para 
março ou abril 

Caso o imbróglio do aplicativo 
não seja resolvido em uma serna- 
na, o partido terá que buscar uma 
outra solução. E é ai que os tucanos 
racharn de vez Ha um grupo que, 
nos bastidores, se mostra interes- 
sado err abandonar essas préviase 
convocar uma nova prévia para o 
ano que vem. . 

Pelo andar da carruagem, à 
prévia do PSDE, se não for conchui- 
da logo, terá como preliminar uma 
tuta pelo comando do partido, com 
um grupo disposto a empurrar o 
cutro para fora. O grupo de Doria, 
que apito de fato, 
esconfia que exista um acordo 

entre o PSDB de Minas Gerais eo 
senador Rodrigo Pacheco (PSD) pa- 
rique-se faça uma dobradinha na 
qual Eduardo Leite despontaria co- 
mo vice do senador mineiro. O 
grupode Leite, por sum vez suspei- 
taque Doria, se sair vencedor, terá 
corno um de seus primeiros atos 
trabalhar para tentar tirar Bruno 
Araújo do comando nacional 

No geral, a desconfiança estã 
posta e dificilmente os tucanos vão 
conseguir construir uma unidade. 
Também não se quer deixar nada 
para abril pois das prévias, sera à 
hora de o PSDR, afastado do Planal- 
tohã 13anos, definir a sua cara, ho- 
je a imagem da confusão, da falta 
de consenso, de projeto 
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O Exame Nacional do Ensino Médio contou com a participação de cerca de 3 milhões de 

estudantes em todo o país, sendo 300 mil em Minas. Tema da redação dividiu candidatos 

Tranquilidade marca 
primeiro dia de provas 

Ebésio Ferreira, Lagessa RHo, 

Márcia Maria Ceuz, MatHEUS 

Murarom E TOLO SANTOS 

Cerca de 3 milhões de candi- 
datos se inscreveram em todo o 
Brasil para a realização do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), porta de entrada para o 
ingresso em universidades fede- 
rais. A abstenção no primeiro dia 
foi de 26%, segundo dados preli- 
minares do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) Ontem, os 
candidatos fizeram as provas de 
linguagens, codigos e suas tecno- 
bgias e ciências humanas e suas 
tecnologias, além da redação. 

Em Minas, foram cerca de 300 
mil candidatos. Os participantes 
começaram a deixar os locais de 
prova a partir das 15h30, e ti- 
nhamdas 13h30 as 19h para fina- 
lizar o exame. Os portões foram 
abertos ao meio-dia 

"Achei o nivel bem mais di- 
ficil do que o ano passado. Os 
textos estavam maiores, € a Fe- 
dação, um pouco mais com- 
plexa”, disse Marco Victor, de 
24 anos, um dos primeiros 
candidatos a deixar a Pontifi- 
cia Universidade Católica de 
Minas Gerais (PUC-MG), no 
Bairro Coração Eucaristico, na 
Região Noroeste de Belo Hori- 

zonte, um dos locais de aplica- 
ção do Enem 

A invisibilidade e registro ci- 
vil garantia de acesso à cidadania 
no Brasil fojotema escolhido pe- 
lo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) Os inscritos tive- 

rara de produzir um texto disser- 
tativo-argumentativo, com ate 30 
linhas A nota mixima da redação 
e de mil pontos, e os textos po- 
dem passar por até quatro corre- 
ções antes que seja divulgado o 
calculo da média final 

lã Marcos Paulo, de 90, que 
terra vma vaga em um curso na 
area de informática, disse que 
achou o tema da redação “inte- 
ressante'e a prova tranquila “Na- 
da polémico, sem temas polêmi- 
cos", afirmou. À candidata Ales- 
sandra Esteves, de 18, concordou 
e disse que não houve um gran- 
de nível de dificuldade. "Vamos 
vera próxima”, completou 

Os portões da PUC se fecha- 
ram pontualmente as 13h no pri- 
meiro dia de provas do Enem 
deste ano. Otransito Buiu bem 
durante a manhã é não houve 
candidatos que chegaram depois 
do fechamento dos portões. Ma- 
ria Luiza Lincher Muniz estã no 
primeiro ano do ensino médio e 
entrou antes dos portões se fe- 
charem Porém, quando foi pro- 

Crise esvazio 
Oseas Ferreira, de 20 anos, tra- 

balha como empacotador em 
um frigorífico. Em algum mo- 
mento entre o inicio e. o fim da 
jornada de 10 horas, percebeu 
que o sonho de estudar escapava 
entre os dedos. Ele queria cursar 
direito, mas ontem, quando cole- 
gas da mesma idade estavam a 
caminho do Enem, sentiu-se ain- 
da mais distante da universidade, 

“Tem hora que dá desespero. 
Sempre gostei de estudar e não 
tenho oportunidade, diz o jo- 
vem de Contagem, Região Metro- 
politana de Belo Horizonte. Fer- 
reira faz parte de um grupo que 
se tornou mais numeroso este 
ano: aqueles que nem chegaram 

a se inscrever no Enem 
Desde 2005, 0 exame não ti- 

nha número tão haixo de ins- 
crições. E, naquela época, a pro- 
va nem era usada para entrar 
em universidades públicas. O 
total de candidatos que vai fa- 
zer esta edição — cerca de 3,4 mi- 
lhões — é quase metade do que 
o Ministério da Educação (MEC) 
esperava de inscritos no inicio 
do ano. Em relação ao ano pas- 
sado. houve redução de 43% no 
total de inscrições. 

A queda é maior entre os cam 
didatos que já haviam concluido 
o ensino médio E excluiu ainda 
mais pretos, pardos & indipenas 
Ocorte na gratuidade para quem 
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curar a sala, percebeu que havia 
esquecido a carteira de identida- 
de A sorte é que ela ligou para o 
pai, que conseguiu levar o docu- 
mento a tempo. Maria Luiza faz a 
prova por treino, ja que está no 
primeiro ano do ensino médio. 
“Quero fazer a redação e também 
paguei por essas provas”, afir- 
mou No final, deu tudo certo e 
ela conseguiu entrar 

Na PUC, os portões foram 
abertos pontualmente no pri- 
meiro dia. Os candidatos, que es- 
tavam em filas aguardando na 
drea externa puderam entrar 
para o campus. Bárbara Aguiar, 
de 20 anos, é uma das candida- 
tas que estão prestando o Enem. 
A jovem vai tentar pontuação 
paro curso de medicina, na ter- 
ceira vez em que faz a prova 
Barhara, que é estudante de en- 
termagem na UFMG, pretende 
mudar de curso. Ela chegou com 
antecedência para não sofrer 
com imprevistos 

FAMÍLIA UNIDA Márcia Apare- 
cida Martins, de 50 anos, acom- 
panhou os três filhos, que fize- 
ramo Enem 2021, etambém en- 
frentou as provas. A filha mais 
nova, Helena Martins Rosa, de 
17, busca pontuação para o cur- 
so de quimica “Estou muito ner- 
rosa. É meu primeiro Enem, 

O exa 
faltou no ano passado afastou es- 
tudantes pobres que não conse- 
guiram pagar a taxa de R$ 85 pa- 
ra participar O'ministro da Edu- 
cação, Milton Ribeiro, que brigou 
na Justiça para não reabrir o pra- 
zo de inscrição, minimizou no 

Congresso o recorde negativo. 
“Quero saber de fato quantos vão 
fazer o Enem”, disse 

Em setembro, o Supremo Tr 
bunal Federal (STF) determinou a 
reabertura do prazo de inscrição 
com gratuidade para quem fal 
tou na edição passada. O Enem 
de 2020, realizado em janeiro 
deste ano teve recorde de absten- 
ção- prande parte de jovens que 
faltaram com medo de contami- 
nação pela COVID-19. A adesão à 
nova rodada de inscrições agora 
foi baixa: só 280 mil alunos a 
mais, que vão fazer a prova ape- 
nas em janeiro de 2072. 

O ensino remoto ruim, em 
meicà pandemia, desmotivou os 
estudantes. “É complicado, não 
tem como aprender como eu 
queria Não me sinto preparada”, 
diz Karen Carta Alves, de 17. Após 
quase dois anos de aulas on-line, 

| orears dação Fara 
| ha o jnh 

FETO TRATA (CT Ad PRO 

mas estou muito esperançosa 
de que vai dar tudo certo Estou 
preparada” Jã Márcia deve ten- 
tar a pontuação para o curso de 
música Ela é graduada em licen- 
ciatura em geografia e estuda 
pedagogia Os outros dois filhos 
estão preparados. 

Carmen Luzia Martins Rosa, 
de 20, também tentará à pontua- 
ção para O curso de música: a jo- 
vem & violinista lá o filho Luiz 
Eduando Martins Spinardi, de 25 
deve concluir o curso de fisica na 
UFMG e, sé obtiver boa nota fará 

me 
a jovem mineira decidiu não se 
inscrever e tentar só depois uma 
vaga em medicina veterinária 

lá Thiago Henrique Almeida, 
de 18, começou a trabalhar para 
ajudar o tio. Morador de de Epitacio- 
lândia, no Acre, ele leva e traz ga- 
do entre dois municipios do inte- 
rior. “Não consegui aprender de 
verdade À gente só pegava mate- 
rial na escola, e assistia pela tele- 
visão, quando dava o sinal” diz. 

Diretores e professores hem 
que tentaram mobilizar os estu- 
dantes, mas a crise fez força con- 
trária. No Amapa, Armanda Oli- 
veira, responsável pelo ensino 
médio na Secretaria de Educação, 
viu famílias sairem da capital e 
voltarem para comunidades ru- 
rais ou ribeirinhas para sobrevi- 
ver— muitas delas sem computa- 
dor ou celular. “A gente já perce- 
beu esse impacto no Enem 2020 
e mais ainda este ano Qualquer 
ação que envolva WhatsApp, ou 
alpo simples de internet, temos 
dificuldade de alcance, afirma 

A queda de inscritos é maior 
na faixa de 21 a Manos — 688% 
em relação à edição passada. 

MINISTÉRIO Da 
ERDUCAÇÃo 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico (SRP) nº 044/2021 

DEBJETO: À Egenpo de Pregão da Linvessidade Federal de São João delRmi 

UFSJ, nomeada pela Portira nº 56, de 117 de fevessro de 20H, do Retloia 

da mesma IFE, fotna público o Edital do Pregão Eletrônico nº. 044/2021, que 
tem por objeto o reqisiro de preços para evential aquisição de equeição de 
materiais perméménios (múvers, eletrodomésticos, equpamentos de áudo E 

video é guiroa) Eddal disponivel em ipa 
php ou no Estor de 

Peres E Listações; ai ascolgui, [a [P] be agia eira q dita (E de 
dezembro de 2021 às 08h30min para abertura dá preção eleirônico. 

FABIANO COSTA TORRES 
PREGOEIRO DA UFSJ 

EM BLRITIS/ MG 

Litiamar Pestana Fac Leficera Odu, RUCEAS TESIDO, Eres rca atraves do ecmscrnero Edita, gue dendamente atormzada peio | 
Banco Bradesco S/4, inscrito no CMEI sob nº dO Pas SH OMDI-12, pr 
(E? leilão) e tá/12/2021 (2º lotdão), ambas às HD, 0 leilão do seguinte inte: Lobe 04 - BuritisiMG. Distnto de 
terras situada na Fanerica São Domingos, 
E caracteriade em matriouia. INCRA DER DIS AOS Mar 594 do Ei local. Dts.: imóvel com 20850 
Estadual MG-sD0. Area medor em condomino de propricizde convencional. 

mimorera, ns forma de Les e Stdo 57, nas datas de OG D2OD | 
Sesra Bonita Fração de| 

denominado "Pindaca”, com area superficial de 94,00,00ha, melhor descrita, confrontada 
por Estrada Vicinal da Rndonia 

& resporesbilidade de evertosl desmembramento da 
matricula. por conta doja- compradoria). O vendedor providenciará, sem prazo determinado, 2 baixa da hipoteca/penhor constante ro | 
registro nº &-11-693 da citada metricula. Caberá acda) comprador(ah, aimda, mertiicar junto sos rgios competentes. divergência da área | 
pai ia a totalidade Ea área destinada à preservação aménermal permanente, bem coma a necessidade ou não de d 
e grorreferenciamento do imimed festremação!, Ocupado, (AFp Lanco minimo: 1º Leilão RS 4.000.000,00. 2º Leilão R$ 1 | 
tcaso não seja arrematado no 1º betão). COND. DE PGTO.: a vista, mais comido de 54 à Leitocira. Da PARTICIPAÇÃO DNCLIME: mediante 
cadastro prio no ste da Ledosira, 085,:0 Fiduciante possui dineito de preferência de da a nos termos da le | 

pero gl ardor ri do Qui TP DE 
GS, lindo público us Fo absiivado 5 

- do sm Aotsimilo, Mr 

rrario do fucsimo de Samis 

iuido de Lecrtepa Livio | 
Tidstsçri poa ds atitaládio, Prsbod vorverfiimiorei 

prstêcoi dos pórmin dor cimbleiivmiméds arálações 

areias  iorimtiaiLám, ani Maia 

recendiadotrio de 

FACI-] strtaadirária 
sigiindo LAO J iréalaida Ameida dar 

| rr ri ti lida, CEA o DES do quamá Side 
Mio Esiradáaia 

FOI THE SAMI A O A TRE SS | 

Maria Luiza Esqueceu o 

documento e teve que esperar 

a chegado do pai 

OUITO CUISQ Superior 
A segunda parte do Enem 

2021 será no próximo domingo, 
com provas de ciências da natu- 

Estudantes 

chegaram 

debaixo de 

chuva pora 

fazer os provas 

| no Foculdade 

| Pitágoras 

Morco Victor, de 24 anos, 

achou o nível do provo bem mais 

dificil do que o ono passado 

reza & matematica. Serão 30 mi- 

nutos a menos em relação ao 
primeiro dia para a conclusão 
do exame. 

Aparecido | 
Martins, de 50 

anos, prestou o | 

EXEME COM OS 

filhos Carmen 

Luzia, de 20, e | 

Helena, de 17 | 

Protesto no Rio contra 

interferência do governo 
Estudantes que integram o 

coletivo Juntos.org br fizeram 
um protesto ontem em meio à 
circulação de candidatos que fa- 
riam a prova do Exame Nacio- 
nal do Ensino Medio (Enemi na 
sede da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj), no Rair- 
ro do Maracanã, na Zona Norte 
da capital fluminense 

Pouco antes do fechamento 
dos portões, às 13h, os ativistas 
estenderam uma faixa com às 
dizeres “Pelo direito de estudar 
e Contra a censura e o desmon- 
te do Enem”, em referência às 
denúncias sobre interferências 
do governo federal na organiza- 
cão e confecção da prova, o que 
despertou uma crise no Institu- 
to de Estudos e Pesquisas Edu- 
cacionais Anísio Teixeira (Inep), 
que organiza o exame 

“Hã uma série de interferên- 
cias do poverno federal no 
Enem , afirmou Fabiana Amo- 
rim, de 23 anos, estudante da 
Universidade federal Fluminen- 
se (UFF) que participava do ato 
de protesto. “A pente estã de- 
nunciando a situação de des- 
monte dessa prova”, justificou 

O presidente Jair Bolsonaro 
chegou a declarar que à prova 
do Enem deste ano estava co- 
meçando a ter a cara do gover- 

no O jornal O Estado de 5. Paulo 
revelou na semana passada que, 
em uma intervenção inédita, a 
gestão federal selecionou ques- 
tões e quis driblar regras de 
acesso ao conteúdo da prova 

O Inep, o Ministério da Edu- 
cação e o governo federal sus- 
tentaram ao longo das últimas 
semanas que o exame não serã 
prejudicado pela demissão co- 
letiva no instituto e negaram 
interferências indevidas no 
conteúdo da prova. 

O Enem do ano passado já 
teve à maior taxa de evasão da 
história (mais da metade dos 
inscritos não apareceu para fa- 
zer a prova na edição de 2020). 
Isso tem a ver com um proble- 
ma muito grave que estã acon- 
tecendo na educação básica”, 
avaliou Fabiana 

A ativista menciona as difi- 
culdades de estudantes de hai- 
xa renda de acompanharem as 
aulas remotas durante a pan- 
demia pela falta de estrutura & 
conexão à internet, ao mesmo 
tempo em que a crise econod- 
mica estaria fazendo esses jo- 
vens desistirem de tentar in- 
gressar no ensino superior pe- 
la necessidade de encontrar 
uma fonte de renda no merca- 
do de trabalho. 
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EDITORIAL 

A melhor vacina 

contra fake news 
“A primeira vítima, quando começa a queira, é a verdade ” 

A frase, atribuído co político norte-americano Hiram lohnson 
(1866-1945) foi lembrada no Brasil no primeiro trimestre de 
220 quando foram registrados os primeiros casos de corona- 
vírus no pais. Alem do combate à COVID-19 fi necessário tra- 
var sucessivos botalhas contra as distorções de fatos, contra a 
desinformação, contra os mentiras, muitas vezes chonceladas 
—e disseminúdas — por autoridades do poder público federal 

Contudo, a chegada das vacinas no inidio deste ano e a apli- 
cação em massa, nos últimos meses, reduziram expressiva- 
mente o número de óbitos em todo o terntório nacional Uma 
vitória incontestável dos que acreditaram na ciência-e a 
apoiaram. Mas essa não tem sido uma conquista fácil Tudo 
porque o coronavimus surgiu em um cenário já instável suste- 
Hvel à desconfiança generalizada 

“Aciendia é tratado com suspeicdo e desprezo. Há uma ten- 
déncia global do desmoronamento do valor da verdade”, ob- 
servou o jornalista brtanico Matthew [Ancona no livro “Pós- 
verdade: a nova querra contra os fatos em tempos de fake 

news” publicado em 201?na ln- 
gleterna e lançado no Brasil no 
ano seguinte. Então, além de 
enfrentar um vírus até então 
desconhecido, medicos e outros 
profisstonais da saude ainda ti- 
veram que se deparar com 
ações agressivas e treslouca- 
das, como a invasão de hospi- 
Luis por grupos hostis, munidos 
de celulares, que tentavam 
“comprovar” a inexistência de 
pacientes de COVID-19 Isso 
não ocorreu na Idade Média, 
mas no ano passado. 

Enquanto isso, cientistus que 
divulgavam a eficiencia das va- 

cinas passaram a ser perseguidos nas redes sociais. Alguns fo- 
ram ate ameaçados de morte. Felizmente, demonstrações de 
ignorancia como as citadas acima têm sido cada vez menos 
registradas. Porque, para d maioria da população brasileira, é 
obrvice cristalino: vacinas salvam vidas: Dezenas, centenas, mi- 
lhares de vidas. 

Não convem, contudo, relaxar Como alertou o holetim pu- 
Hlicado pelo Observatório COVID-19da Fiber no fim da ulti- 
masemana, “com o retomo do confinamento e lockdown em 
diversos locais do Europa, principalmente naqueles em que a 
cobertura vacinal não progrediu a níveis satisfatórios, com- 
prova-se que o COVID-19 indo representa um desafio em es- 
colo global Definitivamente a vacinação, descolada de outras 
recomendações não farmacológicos. não sená suficiente para 
determinar o fim da pandemia”, ressaltaramos pesquisado- 
res da fundação sediada no Ric de janeiro. 

Na última sexta-feira, o Brdsil registrou a menor media de 
obito dos últimos 19 meses. No mesmo dia, joi divulgado que 
mens de 60% de nosso população esto imunizado com duos do- 
ses. Ou seja; a querra, que ceifou mais de 600 mil vidas, ainda 
não acabou. Mas parece perto de ser vencida. É, pará que isso 
Dcoria, d arma mais eficiente é a verdade, 

Combateras fake news, portanto, é defender o direito de in- 
Jbrmare de ser informado com rigor e precisão É uma questão 
de vida ou morte. Ate porque o alerta do escritor George Urve- 
E autorde livros como A revolução dos bichos” e 1989), pro- 
ferido em 1943 continuo atual: “É assustador:com frequência 
tenho a sensação de que o conceito de verdade objetiva esto 
desaparecendo do mundo”. 

À guerra que 

ceifou mais de 

600 mil vidas 

não acabou, mas 

parece perto de 
ser vencida. E 

para isso, a arma 

mais eficiente 

é a verdade 

FRASE 

g€ 
A morte de George Floyd 

(assassinado por policiais brancos 

nos EUA, em 2020) despertou o 

da para a pauta antirracista 

NO Brasil, temos casos tão 

ou mais graves, mas aquia 

comoção ainda se dá só dentro 

do movimento negro 

99 
Mi Estevão Silva, presidente do Associação Macionol de Advocacia Megra (Anon) 
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ÉTICA 

“Como sinto falta 
de você”, diz leitor 

Jemwoh Ferréiro 

Toguarl = DF 

“Ah, como eu tenho pensado em 
você Como você faz falta no nosso 
dia a dia A sua ausência estã sendo 
muito sentida, ninguem pode negar. 
No ano de 2018, eu ouvi inúmeras 
vozes afirmarem que você teria lugar 
nas tomadas de decisões políticas do 
nosso pais, e que nada seria feito fora 
dos principios estabelecidos por 
você Oh, quanta esperança! Seria o 
fim de condutas inadequadas. Seria 
um novo tempo. Ledo engano As 
vozes mentiram Você continua 
longe. Eu queria muito que você 
estivesse habitando na Praça dos Três 
Poderes, para que estivesse ajudando 
dois poderes que estão mais 
carentes. Por favor, sOcorme-nos, 
O ética!” 

IMPUNIDADE 

PEC da prisão em 
2º instância travada 

Humberto Sehunvortr Sonres 

Via velho — E5 

“Tontraste O PT comemorou os? 
anos da liberação de Lula e o Brasil 
está de luto pelos 2 aros dormitando 
na Cámara a PEC para prisão após 
condenação em segunda instância. 
que seria para ontem. Na verdade o 
correto & prisão após a condenação 
em primeira instância, mas, 
infelizmente, estamos no Brasil, 
onde reina a impunidade” 

SOCIEDADE 

Dilemas do homo 
sapiens e da vida 

Antonio Megrão de 5d 
Rio de Joneiro = Ri 

“Três dilemas nacionais, com inter- 
relação internacional, dominam e 
desafiam a vida na terra do homo 
sapiens (o homem que sabe o 
homem sábio) na sia complexa 
estrutura econômica, social e de 
comunicação: a destruição 
ambiental, a desigualdade social o 
desemprego. O homo sapiens tem 
total condição de resolver esses 
problemas, mas precisa assumiro 
dominio público e não privado desse 
desafio Esse será o principal 
confronto no século XXI Ate aqui a 
história entregou nas mãos privadas 
fuma infima minoriaja solucão dos 
problemas que-são públicos (da 
absoluta maioria). Apesar de 
inter-relacionados os dilemas, 
cada pais tem sua realidade 
própria e deve buscar a solução. No 
Brasil, de imediato, & tora Bolsonaro e 
volia Lula” 

(8 OLAVO DE CARVALHO TERIA FUGIDO DO BRASIL EM 
AVIÃO DA FAB 

Pd nt fl ip pd ão 
gi vão envergonhar o FAB mois uma vez” 

Re 

“Esse ai é um dos grandes responsóveis pelo situação que o Brasil vive 
hojet” 
MWailison Morois 

8 CHUVA DEVE DAR TRÉGUA EM BH SÓ A PARTIR DE 
TERÇA-FEIRA; VEJA A PREVISÃO 

“Mas volta mo dio seguinte” 
MiFermando sontiogo 

6 A GUERRA IDEOLÓGICA NO ENEM MIRA A REELEIÇÃO DE 
BOLSONARO E SUA AGENDA 

"infelizmente, a poftico bolsononisto transformou ideologia em ensinomentos 
biblicos, fiberiade de expressão em preconceito, disseminação de ódio ete. e 
it que se baseia em doutrinas religiosas” 

68 MINAS PODE SER FIEL DA BALANÇA NA ESCOLHA DO 
PRESIDENCIÁVEL DO PSDB 

do RNDA dee poços ponta É peão (e e 
2022 Queno ter esso quivestimo tucano 
MRemus P. junior 

CONGRESSO E ELEIÇÃO DE LIRA 
“Olha o mensalão nf” 
Ml vetor do coronga 

MARGEM DE CHURRASCARIAS 
“Não sá em chumascorias. ” 
MFelipe Assis 

(8 CARNAVAL EM BH: ESSE ANO NÃO VAI SER IGUAL 
AQUELE QUE PASSOU? 

“Carnaval pro quê?72" 

Mocquelina 

(E) “ic conosco ts 

Mi Pri Bochur 

“Se tiver isso, as consequências virão DEPOIS...” 
MiGeruso Rezende 

MFabiono Limo 

“Comoval só on-line, como foi com igreja, escola etc. À pondemio não 
acabou: Olha o virus voltando no Europa " 
MiMariene Vieira Pascoal 

O ENEM 2021 TEM O MENOR NÚMERO DE INSCRITOS 
DESDE 2005 

“Todo mundo desocreditou no instituição. Estão acabando com o Brasil. 
Precisamos fazer ciguma coisa" 
Tatiana Torneih 

“Desgoverno Bolsonaro fez retroceder tudo o que funcionava minimo- 
ASP RA Apa 

(O ENEM 2021: ESTUDANTES COMEÇAM A CHEGAR PARA 
AS PROVAS DEBAIXO DE CHUVA 

“Um prenúncio de um fiasco. A educação foi destruidor, “ 
jorge Borges Junior 

“Essa provo pode ser mois fúcil, já que tem o coro do govemo. Sá pensar 
nr di 



Cada vez mais 

mulheres e 

homens 

solteiros, 

casais hétero e 

homossexuais 

tem recorrido 

à reprodução 
assistida 

ESTADO DE MINAS mw 

Reprodução 
assistida e 
segurança 

Cráumia Navarro 

Exprssiio Era reprod ação essisisão, meiire E 

dustom em metcino (obstetra e qieciogo) 
pedo LFR, 

Todo e qualquer procedimento 
médico tem protocolos de seguran- 
ca obrigatórios. Com os métodos de 
reprodução assistida não é diferente 
Mesmo nos tratamentos menos in- 
vasivos, é regra proteger à saúde da 
paciente e também a qualidade do 
material que val ser utilizado. 

À reprodução assistida é compos- 
fa por vários tratamentos Entre eles 
estão à congelamento de óvulos, a 
inseminação artificial e a fertilização 
m vitro O que há de comum nessas 
três técnicas é a rnanipulação de ga- 
metas, femininos e masculinos, que 
ficam armazenados nas clinicas. 

Para O armazenamento desses 
materiais, são adotados procedimen- 
tos que garantem a máxima segu- 
rança Um dos pontos principais é à 
identificação correta durante todo o 
processo O material é sempre confe- 
rido por dois embriologiatas, para 
que 05 gametas sejam usados pelos 
pacientes sem que haja nenhuma in- 
tercorrência Outro ponto funda- 
mental é a conservação, que garante 

à manutenção da 
qualidade dos ga- 
metas — óvulos e 
espermatopoides. 

E o mais impor- 
tante é a saúde da 
mulher que vai ser 
submetida aos tra- 
tamentos. Os mais 
invasivos devem 
ser feitos em clini- 
cas especializadas, 
com profissionais 
qualificados e em 
ambientes adequa- 
dos à limpeza é es- 
terilização são obri- 
gatórias para que 
qualquer tipo de 

infecção seja evitada 
Na hora da transferência embrto- 

nária ou inseminação, é feita nova 
checagem da identificação dos em- 
briões ou dos gametas. 

Cada vez mais as mulheres € ho- 
mens solteiros, casais hétero e ho- 
mossexuais têm recorrido à repro- 
dução assistida E há alguns fatores 
para esse crescimento. Primeiro, às 
mulheres têm se dedicado a outros 
projetos, como estudos e carreira 
profissional, e, assim, optado por 
uma maternklade mais tardia o que 
aumenta a chance de infertilidade 
Nesse ponto, O congelamento de 
óvults é um procedimento que deve 
ser considerado ainda em idade fér- 
1. A mulher que não se planeja pode 
ter que lidar com o probdgima quan- 
do desejar engravidar 

Segundo, à reprodução assistida 
tem sido desmistificada cada vez 
mais, se tornando um” porto seguro” 
para os casais que, por algum moti- 
vo, enfrentam algum dos vários tipos 
de infertilidade. 

Otercéiro é também à aumento 
da maternidade; paternidade em ca- 
sais homoafetivas. Os casais mascu- 
linos, por exemplo, estão amparados 
na resolução do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), que regulamenta o 
que chamamos de” barriga solidária” 
ea doação de óvulos. E nos casais fe- 
mininos, É possível fazer insemmina- 
cão artificial com um doador anôni- 
me ou do banco de sêmen. 

À reprodução assistida representa 
esperança para aqueles que mão oon- 
seguem ter filhos por métodos natu- 
tais Aevoluçãoc a popularização das 
técnicas e tratamentos demonstram 
a segurança dos procedimentos. Ca- 
be à nós, especialistas, garantir cada 
vez mais a possibilidade da realiza- 
cão desse sono 

S/A ESTADO DE MINAS 
FUNDADO EM 7 DE MARÇO DE 

DIÁRIOS G) 

SuncirRSAL SÃO Pára 
Rirmedo Joaquin Eugênia de Lima, nº 74a/M66 - Edo 
Mary Home! Speers - 1 odor - Barro Jartire: - Sho Batdo- SP | São Comióvos — fio de foneso - RU CEP: 20540-200 
CER: uaóa-0b0 e Fore: [TA 537200? é-mait 
cursa po gor br é nssndiodosipian gaga mim br 

1928 

SEEUNAÕaA FEIRA. td DE NONvEMBERÕãAG D-E ita 

7 

As contradições da retomada 
no mercado de trabalho 

Emitido pecrES | 1 Sa PUL do [era 

CGunLHERME STIPP 

— Etonconisto do SUMA broitimentios é egresso do PUC do Porcná egresso da Pl do Poicrá 

pandemia de COVID-S ge- 
rou a maior taxa de desem- 
pregados no pais, ao ménos 
desde que essas estatisticas 
são coletadas. Aos poucos 
contudo, verifica-se uma re- 
tomada do mercado de tra- 
balho na economia nacional 
Entre os rimestres encerra- 

dos em junho e] julho deste ano, houve uma redu- 
cãó de 14,1% para 13,7% na taxa de desocupação, 
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicilios Continua (Pnad), do Instituto Bra- 

sileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

Em julho, 89 milhões de pessoas estavam ocu- 
padas no pais, 31 milhões a mais do que o regis- 
trado em junho. Trata-se de um crescimento de 

4,5% configurando o início de recuperação da ren- 
da das famílias e da demanda agregada Ocorre 
que a retomada engendra dinâmicas bastantes 
contraditórias é mudanças estruturais nas rela- 

ções de trabalho que vão além da pandemia e já 
se afirmavam no final da década passada, como à 
informalidade e a subocupação. 

Apesar da fexibilização ocormida no mercado, 
especialmente em razão da reforma trabalhista de 
2018, O desemprego resiste há anos em um pata- 
marelevado gerando inciustve, estimativas da Ta- 
xa Natural de Desemprego no patamar de 10%, 
com Lo milhões de pessoas desempregadas. 

Nesse quadro, a subocupação, com pessoas que 
trabalham em tempo parcial mas estão disponiveis 
para ampliar sua jornada, atingiu, em julho de 2021, 
34 7 milhões de rrabalhadores. Esse grupo cresceu 
Sentre junho e jolho— ou seja, mais 520 moul pes- 

soas. Significa que cerca de um sexto dos novos ein 
pregados entram no mercado subocupados 

Se sormarmaos os subocupados com as 14.1 milhões 
de pessoas sem trabalho e as 9,9 milhões referentes à 
força potencial de trabalho, há um contingente de 31,7 
milhões de pessoas subudilizadas no mercado de tra- 
balho ampliado cerca de 28% do total 

Chutro elemento importante nesse quadro reve- 
la como a pandemia encerrou vagas tanto nas rela- 
qões formais como nas relações informais dé praba- 
lho A retomada, porem, ocorre com muito mais 
oportunidades de ocupação informal, assim como 
foi verificado na retômada da crise de 2015-2017 

Há sim, vagas mas principalmente em traba- 
lhos sem registro em carteira ou para quem se ar- 
risca por conta própria, sem CNPL Dados da 
Prado indicam que no fim de julho havia 36,3 
milhões de brasileiros em ocupações informais 
— Hi Bb das pessoas ocupadas Entre os emprega- 
dos do setor privado, à informalidade atinge 10.3 
milhões de pessoas, Ou 25% dos empregados. já 
entre os trabalhadores domésticos, à informali- 
dade chega a 3,8 milhões de pessoas, o que equi- 
vale a 75%, aproximadamente 

o 

o 

Por fim das 24,8 milhões de pessoas que traba- 
lham porconta própria, 19,1 milhões tocam negó- 
cios sem registro cerca de 77% do total. Em um 
ano. o total da população ocupada cresceu em 7 
milhões, sendo 80% (5,5 milhões a mais de traba- 
hadores) atuando na informalidade 

O monitoramento doempreendedorismo glo- 
bai (pesquisa GEM) que há mais de duas décadas 
capta o comportamento de empreendedores em 46 
economias, detectou que no Brasil em 2020 0 enm- 
preendedoriamo por necessidade passou de 37,5% 
para 50,4%, sendo que 82% desses novos empresá- 
nos foram motivados a abrir um negócio para“ga- 
nhar a vida, porque os empregos estão escassos O 
empreendimento por necessidade, na maioria das 
vezes, É um negócio informal, feito com pouco pla- 
nejamento e recursos iniciais, ser capital de giro, 
com baixa produtividade e rendimento 

Completando o cenário, observamos que, 
mesmo com a retomada, o rendimento real mé- 
diodos brasileiros ocupados caiu de R$ 2.614,00 
pára RS 243400769) entre o segundo trimestre de 
2020 é o dé 2021. Lima parte relevante dessa queda 
dcorreu no rendimento dos empregadores (11%, 
em média), que viram o faturamento real de suas 
ernpresas diminuir. 

A maior parcela entretanto, é explicada pela 
mudança na condição de ocupação com o avanço 
da informalidade Os empregos semicarteira no se- 
tor privado remuneram 32% menos do que osTor- 
mais — entre os trabalhadores domésticos, a dife- 
rença chega a 41%. O empreendedor por conta 
própria informal (ser CNPJ tem um rendimento 
médio 55% inferior ao formal Aliás, para o em- 
preendedor por conta própria informal, seu ren- 
dimento é 40% menor do que o empregado no se- 
tor privado com carteira assinada 

Essa é uma sina para milhões de braslleiros que 
perderam seus empregos nos primeiros meses da 
pandemia, não encontraram recolocação no mernca- 
do é precisaram manter a renda familiar em opor- 
tunidades criadas por conta própria, como vende- 

Apesar da 

flexibilização 

ocorrida no 

mercado, 

especialmente em 

razão da reforma 

trabalhista de 

2018,0 

desemprego 

resiste hã anos em 

patamar elevado 

dores de ra com pequenos trabalhos artesanais ou 
como motoristas e entregadores de aplicativos 

Como consequência dessa dinâmica negativa 
do mercado de trabalho, a própria perspectiva de 
crescimento da economia é afetada A expectati- 
va mediana do Boletim Focus, do Banco Central 
(BC) para o crescimento do Produto Intemo Bruto 
(PIB) em 3022 passou de 2,5% no início deste ano 

para 1,5% no dado mais recente. |sso reforça a evi- 
dência de que o principal motor de crescimento 
de curto prazo da economia a demanda agregada 
(que corresponde a 60% do PIB total) esta prejudi- 
cada devido à conjuntura do mercado de trabalho: 

Um outro ponto de fragilidade para a manu- 
tenção da demanda agregada nos próximos tri- 
mestres é a Selic que chegou à 6,25%, com exper- 
tativas de alta para os próximos meses. Essa alta 
fará com que o custo do crédito para as famílias 
ercareça À taxa de juros média das operações de 
crédito não-rotativo para pessoas físicas passou de 
18% ao ano no início de 2021 para 21% ao ano no 
meês de agosto, conforme dados do BC. Esse custo 
maior inviabiliza em alguma magnitude o consu- 
mo de bens duráveis, responsável por cerca dé 30% 
do total do consuro das familias. 

Ainda, esse aumento do custo da dívida chega 
em um momento no quai o grau de alavancagem 
dastamílias brasileiras está no maior patamar des- 
de 2005. Por um lado, vemos que houve uma re- 
dução abrupta da massa salarial real, por outro, o 
nivel de dividas não diminuiu na mesma magni- 
tude Dados do BC mostram que o comprometi- 
mento da renda das familias brasileiras com divi- 
das do sistema Financeiro nachonal (SEN) está no 
patamar de 59% em relação à renda acumulada 
dos últimos 12 meses. 

Por esses motivos, acreditamos que a recupe- 
ração do consumo privado pode ser lenta, Uma 
vez ultrapassadas as dificuldades traridas peta CO- 
WID-19. aínda teremos um longo caminho a per- 
correr antes de superarmos o nível de renda do 
pré-pandemia 

A história da Black Friday 
Vector Missiaro 

Deus Em ita profedçés do Lolégia Prrsieriaaes Mixienta 

Esmito * memben da gravo inisiecinaoir-e Polico mei Améntos 

A sexta-feira costuma ser um dia de muitas ale- 
grias para os brasileiros “Sexto” tomou-se um ver- 
bo em homenagem ao fim do expediente é à ex- 
pectativa do final de sernana Todavia, nem sempre 
a sexta-feira teve esse mesmo sentido Tradicional- 
mente, possui um sentido ligado à tristeza ou ão in- 
fortúnio. À sexta-feira mais conhecida da história 
remete à morte de jesus Cristo, único-dia doano em 
que missas e cultos não se realizam 

Na mitologia nórdica, há a história de um bam- 
quete em que Loki ao não ser convidado para um 
jantar organizado por Odim, matou um dos con 
vidados No século XIV, o rei Felipe IV entrou em 
conflito coma Igreja Católica e tentou adentrar a 
ordem religiosa dos Cavaleiros Templários sendo 
negada sua admissão. 

Descontente com tal decisão, o rei teria onde- 
nado a perseguição dos templários em uma sexta- 
feira, 13 de outubro de 1307 Delá pra cá, à sexa- 
feira 13 ganhou maior notoriedade nas telas de ci- 
nema, quando o assassino jason aterrórizou diver- 
sas pessoas em sitas várias edições. 
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No caso da chamada Black Friday. a primeira 
vez Em que o termo apareceu foi em setembro de 
1868. quando Jay Gould e james Fisk, dois especu- 
ladores, ludibriaram o sistema financeiro norte- 
americano ao especularem em tomo da compra 
e venda da distribuição do ouro, então principal 
fonte de lastro. Quando o governo descobriu à En- 
genharia trapaceira, interveto na correção da es- 
peculação, aumentando à quantidade de ouro no 
mercado, o que fez com que os preços caissem é 
muitos investidores perdessem investimentos. 

Embora passível de discussões o sentido con- 
temporineo da Biack Friday surgiu por meio da 
Factory Management and Maintenance — uma 
newsletter voltada para informações relativas ao 
mercado de trabalho De acordo com Bonnie Tay- 
lor-Biake, pesquisador da Universidade da Caroti- 
nado Norte, em 1951, uma circular fez rôdar ma 
noticia que afirmava haver uma sindrome da sex- 
ta-feira pós-Dia de Ação de Graças, quando mmui- 
tos trabalhadores alegavam sentir diversos tipos 
de enfermidades ao terem que trabalhar nessa da- 
ta especifica 

Nas décadas de 1950 e 1960, quando à cultura 
do consumo esprálou-se pelos EUA, sua popula- 
cão começou a encher ruas e avenidas em busca 
das melhores ofertas. Porém, nesse periodo o ter- 

mo Black Friday ficou-conhecido apenas na região 
da Filadélfia atravessando algumas outras regiões 
emmenorescala Foi nos anos 195, com aexplo 
são do neoliberalismo e o fim do comunísimo err 
quanto sistema alternativo à modermidade, é que 
a expressão Black Fridav ganhou maior notorte- 
dade e relevância. À partir do barateamento mun- 
dial das mercadorias, quando diversas fábricas E 
empresas migraram para países com baixo custo 
de produção, além do desenvolvimento financei- 
ro do sistema de crédito, a data passou a compor 
ocabendário de compras da sociedade norte-ame- 
nicana e de várias outras nações 

No Brasil, a primeira Black Friday teve início 
no ano de 2010, quando o govemo Lúla estimu- 
lou os consumidores a saírem de casa e consu- 
mirem à vontade, Como uma forma de conter 
os danos causados pela Crise de 2008 Como o 
sistema de crediário recebeu grande suporte 
governamental asempresas brasiletras resolve- 
ram adotar a data como uma forma de aquecer 
o consumo antes do Natal criando praticamen- 
te dois Natais em três meses. Em uma década à 
Black Fridav tornou-se uma data oficial da cul- 
tura do consumo nacional, sendo aguardada 
por muitos e aprimorada ano após ano com a 
modernização das compras online. 
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Tera ? Avanço da vacinação alivia pressão por leitos. Das 74 microrregiões de saúde, 
16 zeraram o volume de pacientes. Em BH, seis hospitais não têm casos graves 

Ocupacão de UTIs 
recua em todo o estado 

DLC, MA ar 

EUA DOAM 
2 MILHÕES 
DE VACINAS 

O ministro do Soúde, 

Morcelo Queiroga, 

anunciou no manho de 

ontem a chegodo de 

mois de 2 milhões de 

doses de vacnos contra 

o COMID-3S, dogdas 

pelos Estodos Linidos 

Do Brasil. O guião com 

OS IMUNHZONÊES POUSO 

por volta dos Shno 

deroporto Infemociono! 

de Vrocopos, em 

Compinos (5P), 

segundo o Recerto 

Federol. "Agrodero pelo 

POrcerio”, ESCreveu Em 

Lima rede socidl o 

ministro, “Juntos, 

FORROS vencer esto 

pandemia. !” 

Mareus PARREIRAS 

recuo dos casos gra- 
ves de COVID-19 em 
Minas Gerais já se 
faz sentirem várias 
microrregiões de 

saúde, Das 74 existentes no esta- 
do, 16 (22%) já zeraram o volume 
de internados em leitos de Uni- 
dades de Terapia Intensiva (UTI) 
especializada em pacientes com 
o novo coronavirus (Sars-Cov-2). 
Chegaram a 09% de ocupação os 
hospitais e centros de saúde de 
Habira, Conselheiro Lafaiete, 
Turmalina, Minas NovaseCape- 
linha, Viçosa, Ttaobim, João Pi- 
nheiro, Patos de Minas, São Go- 
tardo, Unai, Januária, Salinas, 
Taiobeiras, Oliveira e Santo An- 
tônio do Amparo, Alem Paraiba, 
Lavras e Três Pontas. Impressio- 
na, ainda mais, que de 62 hospi- 
tais que em algum momento da 
pandemia chegaram a ter 100% 
ou mais de ocupação de UTIs, 
hoje não apresentam nenhum 
paciente com o quadro infeccio- 
so do novo coronavirus. 

Os dados são da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais 
([SES-MG| Entre os hospitais sem 
nais pacientes de COVID-19 in- 

ternados em UTIs, seis estão em 
Belo Horizonte. São eles o Insti- 
tuto Orizonti e os hospitais Evan- 
gélico, João XXIIL das Clinicas da 
UFMG. Odilon Behrens e Univer- 
sitário Ciências Médicas. Juiz de 
Fora foi o segundo municipio a 
zerar mais hospitais com pacien- 
tes graves da infecção, chegando 
a. esse patamar em quatro insti- 
tuições de saúde Ao todo, dos 
hospitais que operaram ao li- 
miar do colapso ou mesmo nes- 
se nivel de exigência, seis eram 
Hospitais de Campanha monta- 
dos para dar vazão ao prande vo- 
lume de atendimentos de CO- 
VID-19 em Divinópolis, Formiga, 
Patos de Minas, Sete Lagoas, Ti- 
móteo e Varginha. 

Das 14 macrorregionais, ape- 
nas a Noroeste se encontra intei- 
ramente sem pacientes graves 
internados em UTIs, englobando 
as microrregionais de saúde de 
joão Pinheiro, Patos de Minas, 
São Gotardo e Unai Belo Hori- 
zonte, por ser um polo atrativo 
de pacientes mais graves de ou- 
tras regiões e concentrar grande 
circulação a ocupação da sua mi- 
crorregão, formada, ainda por 
Nova Lima e Caeté, encontra-se 
no patamar de 43,05%. 

NÍVEL VERDE Levando-se em 
conta apenas a capital mineira, o 
volume de ocupação do boletim 

RESPIRO NOS HOSPITAIS 
UTIs COVID -19 jô estiveram lotados e hoje esvoziorom 

m Ocupação UTI COVID (em x) 

10,26% 

mMicrorregiões com 0% de ocupação UTI COVID 

e itobito 

eConselheiro Lofnrato 

mTurmalina, Minas ovos e Copelinha 

mvigosa 

eitoobim 

ejoão Pinheiro 

motos de Minas 

eSão Gotardo 

epidemiológico de terça-feira es- 
tava em nível verde, com 40,4% 
de ocupação dos leitos de UTI 
COVID-19 e 42 8% dos leitos de 
enfermaria COVID-19 A Santa 
Casa de Belo Horizonte foto hos- 
pital que teve o maior número 
de leitos de UTlem Minas Gerais, 
eram 130 em fevereiro de 2020 e 
chegou a ter mais de 240 Jeitos 
de UTI no total. Entretanto, o 
hospital que mais abriu leitos foi 
o Hospital Público Regional Pre- 
feito Osvaldo Rezende Franco, 
em Betim, que abriu 130 leitos 
de UTI COVID 

Apesar disso, a transmissão 
ainda estã em nivel de atenção, 
com HW pacientes infectando 
HM pessoas, em média, segundo 
a ferramenta de avaliação desse 
fator, chamada de indice Rt O iso- 
lamento social ainda está em in- 
dives das épocas mais graves da 
pandemia, no patamar de 47 6% 
das pessoas circulando menos. 

A Prefeitura de Belo Horizon- 
te informou, por meio da Secre- 
taria Municipal de Saúde, que de- 
vido à tendência de queda nas ta- 
xas de ocupação, somado ao re- 
torno gradual das cirurgias eleti- 

e lino 

eJanuára 

Sobras 

a lniobairos 

a Dljveiro é Santo Antônio do Amparo 

e ilám Poraibo 

lavras 

mrás Pontos 

vas, tem sido feita a diminuição 
gradativa de leitos especificos pa- 
ra a COVID-19, mantendo sem- 
pre a segurança da população. 

Em maio de 2021, Belo Hort- 
zonte atingiu o maior número 
de leitos exclusivos COVID-I na 
Rede SUS-BH de 579 leitos de UT 
e 1260 de enfermaria Atualmen- 
te são 255 (56%) UTI COVID e 
545 (-57%) enfermaria COVID 

“Ao longo da pandemia, sempre 
de acordo com os indicadores 
epidemiológicos e assistenciais 
da doença no municipio, foram 
realizadas aberturas de leitos de 
COVID-IS e remanejamento pa- 
ra leitos retaguarda” afirma a se- 
cretaria de Saúde 

Ainda de acordo com a PBH, 
diariamente os números epide- 
miológicos e assistenciais da 
doença no municipio são monk- 
torados "Qualquer agravamento 
que comprometa a capacidade 
de atendimento serão tratados 
da forma devida, com o objetivo 
de preservar vidas. É importante 
ressaltar que, caso necessário, 05 
leitos podem ser, imediatamen- 
te, reconvertidos para atendi- 
mento Covid * 

CINCO PERGUNTAS PARA... 

SOUZA 
MEDICO E SUPERINTENDENTE DE GESTÃO E PLANEAMENTO ASSASTENCIAL DA SANTA CASA BM 

“Há uma tendência 
de a pandemia 
entrar em controle” 

Qual é o atual cenário da Santo Cosa acerco dos in- 
ternoções e ocupação de leitos? 
Estamos com uma perspectiva futura boa Em toda 
a cidade, somos os únicos que estamos recebendo 
pacientes com COVTD-19, mas isso tem diminuido. 
Hoje, temos 50 leitos de CTle 62 de enfermaria Esta- 
mes com um plano de, na próxima semana, reduzir- 
mos os de CTI para 40 e enfermaria para 49. Então, é 
uma expectativa boa de conseguirmos disponibili- 
zar leitos para outros tipos de atendimento. 

Que aspectos justificam essa melhora nos números? 
Foi a vacinação, sem duvida Não existe nenhum ou- 
tro motivo, alem da vacina. Isso reflete em menos 
demandas para COVID-19 e eles podem ser remane- 
jados constantemente. 

No periodo mais dificil da pandemia, que foi oté abril 
deste ano, qual foi o estratégia paro otender melhor 
e mais pacientes dionte desse sufoco que os hospi- 
tais viveram? 
Agente investiu em pessoas e equipamentos Tinha- 
mos pessoal com quantidade e capacidade suficien- 
tes e conseguimos nos planejar em relação aos insu- 
mos e equipamentos adequados necessários para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

Como o senhor enxergo o estágio da pondemia na ci- 
dade? 
Vejo que há uma tendência de a pandemia entrar 
em controle. Esses números de leitos e CTIs mos- 
tram isso Não é uma doença que vai desaparecer 
instantaneamente, Agora passa a ser outro tipo de 
doenca, algo semelhante à uma gripe de fato. As pes- 
soas contraem, mas não chegam a ser hospitaliza- 
das, muito menos em ambientes de CTT Estamos 
voltando às atividades habituais, sempre com con- 
trole de casos 

O senhor prevê que no ano que vem já teremos uma 

situação mais tranquila nos hospitais? 
A expectativa é à melhorem relação aos protocolos 
de segurança, atividade econômica e controle da 
doença. Esperamos que as últimas restrições sejam 
liberadas. Diariamente, temos o censo hospitalar 
nas alas de COVID-15. Ficamos com leitos disponi- 
veis, mas é preciso negociar a liberação deles com a 
prefeitura para outros atendimentos, Nós levanta- 
mos os numeros e, quando ficamos com leitos ocio- 
sos. Teportamos para a prefeitura De forma contra- 
ria, quando as UPAs contam com filas para COVID- 
19, tentamos aumentar às vagas novamente. Mas à 
evolução da pandemia hoje é nítida e a expectativa 
ê muito positiva. (Roger Dias) 

A Sonto Coso de Belo 

Horizonte foi o hospital 

que teve o maior 

número de leitos de 

UT em Minos: foram 

mais de 240 no auge 

da pandemio 

Sistema de 
saúde mais 
preparado 

A redução do número de leitos 
COVID-19 em todo o estado de 
Minas Gerais e no Brasil & avalia- 
da como necessária e dificilmen- 
te pegaria o sistema de saúde de 
surpresa em caso de surtos como 
o que aflige paises da Europa e 
Ásia “O principal éa queda da ne- 
cessidade de atendimentos Tem 
um lado positivo. que & devolver 
leitos a atendimentos que esta- 
vam suspensos e, em caso de ne- 
cessidade, o preparo desses leitos 
UTI para COVID não e mais tão 
complexo. Não dã para manter 
leitos vazios indefinidamente, 
pois isso gera um custo alo, 
Aprendemos com a pandemia e 
estamos mais preparados ,ohser- 
va o infectologista Dirceu Greco, 
professor da Faculdade de Medi- 
cina da UFMG e presidente da So- 
ciedade Brasileira de Bioética 

Ele alerta que tudo vai depen- 
der de alguns fatores, como o 
compromisso com as campa- 
nhas de vacinação, adesão aos 
comportamentos de afastamen- 
to social e força dos surtos mun- 
do afora. "Depende do tamanho 
do surto, se ocorre quando as 
pessoas começam a se movi- 
mentar. Quanto mais tempo de 
preparo para os CTis e Uls, me- 
hor. A mortalidade foi maior no 
início, mas já dominames hoje 
as necessidades de oxigenio, as 
manobras clinicas. Outro fator 
importante é o alívio sobre as 
equipes, sobretudo de enfermer 
ros que trabalham até mais do 
que nós medicos, pois ficam o 
tempo todo com os pacientes”, 
diz o médico. 

Dirceu Greco pontua que a va- 
cinação é importante & precisa 
ter uma ampla cobertura comas 
doses necessárias, pois ainda hã 
locais com muitas mortes e ca- 
sos. Segundo à SES-MG, o muni- 
cipio que apresentou maior taxa 
de ocupação dos leitos destina- 
dos a COVTD-I9 foi Mantena; no 
Leste de Minas, com 66,57% das 
vagas tômadas. As mortes no 
Brasil, acima do patamar de 250, 
airsia são consideradas altas. 

“Melhorou, mas ainda more 
um Boeing cheio de passageiros 
todos os dias no Brasil pela CO- 
VID-19 E precisamos lembrar 
que o que ocorreu na Európa, em 
sepuida se repetiu aqui no Brasil 
De acordo com a OMS, enquanto 
todos não estiverem sepuros, 
hinguêm estará seguro. Enquan- 
to sobram pessoas não vacina- 
das.o vírus encontra um cami- 
nho Se hã paises na Europa com 
ampla cobertura, como Portugal 
e Espanha, na África há nações 
que não-chegam a 10% de vacina- 
dos”, afirma Greco 

NOVOS CASOS O boletim epide- 
miológico divulgado na manhã 
de ontem pela Secretaria de Esta- 
do de Saúde de Minas Gerais 
[SES-MG| apontou que Minas Ge- 
rais registrou, em um periodo de 
Z4 horas, 19 mortes e 298 casos 
de COVID-19. No total, o estado 
tem 2202346 ocorrências de 
contaminações pelo vírus. Já o 
número de mortes, atê o mo- 
mento, é de SG 042 Os casos em 
acompanhamento são 165410 
número total de recuperados do 
virusede? 29763 
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Cidades-polo que no auge da pandemia tinham hospitais superlotados e filas de 
pacientes graves colhem efeitos dos tempos de restrição e, sobretudo, da vacina 

O colapso ficou para trás 
(mas o alerta continua ligado) 

Luiz REnao 

Vacinação, sem descuidar das medi- 
das preventivas e de higiene. Com essa 
receita aparentemente simples, embora 
aplicada a duras penas, cidades-polo de 
Minas que enfrentaram no auge da par- 
demia ameaças ou colapsos declarados 
em seus sistemas de saúde vivem agora 
situação bem diferente. À medida que 
crescem os indices de população imuni- 
zada contra a COVTD-19, recuam os de 
ocupação de leitos, tanto de enfermaria 
quanto de terapia intensiva assim como 
o numero de casos positivos. O clima de 
otimismo, porém, vem acompanhada, 
em todos os municípios, do alerta: a 
ameaça ainda não acabou 

Montes Claros, cidade polo do Norte 
de Minas com 414,34 mil habitantes, é 
uma das que tiveram elevada redução 
das internações relacionadas à COVID-19 
nos últimos oito meses. Em março,no 
pico da segunda onda da pandemia no 
Brasil, o municipio chegou a ter 354 in 
ternados coma doença. Na última sema- 
na até quarta-feira (17/11), 0 número ha- 
via caido para 24, sendo 14 em leitos cli- 
nicos e Lem terapia intensiva (UTIs), 

A Secretaria Municipal de Saúde in- 
forma que a taxa de ocupação dos leitos 
hospitalares exclusivos para COVID-19 
na cidade. que passou de 100% em mar- 
co, Tecuou consideravelmente. Hoje hã 
pacientes em 13% dos leitos clínicos, 
mesmo percentual das vagas de UTIs, 

“As restrições e as medidas preventivas 
como o uso de máscaras e a higienização 
com álcool em gel foram importantes. 
Mas foi a vacinação que consolidou a re- 
dução da contaminação, dos casos e con- 

Alívio depois do 
Egunso Luns Barros, Tia Firmo 

E Porta Geras* 
[Especiol paro EM) 

juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, 
e mais uma cidade que viu os indices de 
internações por COVID-19 despencar 
com o avanço da vacinação. Conforme 
dados da Secretaria de Saúde do munici- 
pio, da semana que passou, na quaria- 
feira (17/11) havia 71 pessoas internadas 
na cidade em decorrência da doença No 
entanto, à maioria das hospitalizações 
estã concentrada em leitos de enferma- 
ria, ocupados por 43 pessoas. Os demais 
estão em leitos de UTIL 
Segundo o painel perencial de monito- 

ramento disponibilizado pela Prefeitura 
de Juiz de Fora, o picode internações acor- 
tecerem 2 deabnil deste ano, quando 652 
pessoas estavam hospitalizadas. De acor- 
docom as diretrizes do Ministério da Sau- 
de a população elegrvel a partir de 12 anos 
foi corvocada para completar o processo 
vacinal ate 24 de setembro, Entretanto, a 
administração prossegue com a campa- 
nha em 48 unidades de saúde 

Além da aplicação das doses de reforco 
para a população idosa todas as pessoas a 

Montes Claros 
(Mocrorregião Norte) 

sequentemente, das intemações nos hos- 
pitais Acho que isso ocorreu em todo o 
Brasil, afirma o prefeito Humberto Sou- 
to” Mas devemos continuar com as pre- 
cauções, porque a pandemia ainda não 
acabou. ACOVID-19 foi controlada, mas 
continua existindo” alerta. 

“A medida que a vacinação foi avan- 
cando, a queda da curva de incidência de 
casos e internações foi inversamente 
proporcional”, reforça a secretária muni- 
cipal de Saúde. Dulce Pimenta “Observa- 
se que, mesmo com a vacinação ainda 
em andamento, e também com pessoas 
que ainda não tomaram a segunda dose, 
a redução dos casos e internações pela 
COVID- 19 é evidente”, destaca. 

O quadro pode ser observado na 
Santa Casa de Montes Claros, maior 
hospital do Norte de Minas, que supe- 
rou LO de lotação em março. Na últi- 
ma quarta-feira, de 15 leitos clínicos pa- 
Ta a COWITD-19, apenas um estava ocu- 
pado. Das 30 vagas de LT] para casos 

A EVOLUÇÃO 
EM JUIZ DE FORA 
Data Total de internados 

de maia CELT 

2 de junho aa 
2de julho 283 

Z de ogosto Ta 

2 de setembro ES 

2 de cutubro 105 

2 de novembro mM 

partir dos 12 anos podem procurar um 
dos postos de atendimento. Até a ultima 
terça-feira, conforme a Secretaria de Sau- 
de do municipio, 378.341 pessoas jã ha- 
viam tomado as duas doses, o que repre- 
senta 73,26% da população imunizada A 
terceira dose da vacina já foi aplicada à 
55.169 idosos 

GOVERNADOR VALADARES O avanco 
da vacinação contra a COVID-19 em Go- 
vemador Valadares é fator determinante 

graves da doença, nove tinham pacientes, 
Segundo a Secretaria de Saúde de 

Montes Claros, 736527 moradores da ci- 
dade já tomaram duas dosesou dose 
única da vacina, alcançando um percen- 
tual de 69, 14% do público-alvo — pessoas 
acima de 12 anos (H20M] A pasta infor- 
ma que 304 199 moradores receberam a 
primeira aplicação do imunizante 
(91,24% do público-alvo). 

sufoco 
para o baixo número de pessoas interna- 
das nos leitos de UTI COVID-19 na cida- 
de. Das 108 vapas disponíveis na terapia 
intensiva, aperias 18 estão ocupadas. Os 
dados são do mais recente Boletim CO- 
VIDAS, expedido pela Secretaria Muni- 
cipal de Saúde, que registrou 34 casos 
confirmados da doença e nenhuma 
morte de paciente em tratamento. 

Os resultados, de acordo com a Saúde 
municipal, são originários do trabalho 
de enfrentamento à COVID-19. Para a 
pasta, todas as estratégias adotadas pelo 
municipio, incluindo a campanha de va- 
cinação, contribuiram para à melhora 
significativa no cenário epidemiológico 
da cidade 

Segundo dados do Departamento 
de Vigilância em Saúde, a vacinação 
contra a COVID-19 ate 12 de novembro 
apontava 72% pessoas vacinadas com a 
primeira dose & 55% que já concluiram 
o esquema com as duas doses. Esse fa- 
tor, de acordo coma secretaria, é o Tes- 
ponsável direto pela redução nos indi- 
ces de internação, bem como o de com- 
plicações e casos graves relacionados à 
COVID-IS, 

Mas o cenário favorável não pode de- 

A fórmula que esvaziou 
Vanicrus Lemos E Remaro MANFRIM 

[Especial paro o EM 

Com mais de 520 mil pessoas como 
ciclo de duas doses ou de dose única de 
vacinas contra a COVID-19, a cidade de 
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem 
taxas de ocupação de leitos mais baixas 
durante a pandemia Por mais de uma 
vez representantes da Secretaria Muni- 
cipal de Saúde afirmaram que, com o 
avanço da imunização, não so a questão 
de leitos, mas também os óbitos por co- 
ronavirus passaram a ser controlados. 

De acordo com o boletim mais recen- 
te, a ocupação de leitos de UTI voltados 
para pacientes com a doença é de 17%. 
A queda nesse tipo de caso tirou à pres- 

são sobre o sistema municipal como 
um todo, que hoje tem 46% das vagas de 
terápia intensiva ocupadas. Desde o fim 
de 2020, a ocupação de leitos do tipo era 
crescente, tendência que começou à 
mudar entre o fim de agosto e o início 
de setembro. 

A vacinação, que começou em janei- 

ra, hoje conta com mais de 70% da popu- 
lação de Uberlândia com ciclo completo. 
São 501,1 mil com duas doses e 203 mil 
que receberam imunizantes de dose 
única. Além disso, 71,5 mil pessoas rece- 
beram doses de reforço No público ge- 
ral, a cidade já vacina jovens de 12 anos. 

“Estamos empenhados em diminuir 
os casos de COVID-19 e os indices de in- 
termações devido à doença na cidade. Sa- 

bemos que a forma mais eficaz de atin- 
gir esse objetivo é ampliar o número de 
pessoas vacinadas”, disse a coordenado- 
ra do Programa de Imunização, Claubia 
de Oliveira ainda em agosto, quando os 
numeros passaram. haixar 

UBERABA Com; a situação da pandemia 
sob controle e comemorando dias sem 
registrar mortes pela COVID-19, Ubera- 
ba apresenta indicadores da doença se- 
melhantes aos do início da pandemia 
Cenário bem distinto daquele que a ci- 
dade enfrentou entre março e maio des- 
te ano, quando as internações em enfer- 
marias e UTE exclusivas para COVID-19 
nos hospitais públicos e privados esta- 
vam no limite ou perto dele 

E PRESSÃO SOBRE 
“ESQUECIDOS” 

Ainda precisam completar o esque- 
ma de duas aplicações ou dose única 
105567 peniçã no município O prefei- 
to Humberto Souto diz que a cobertura 
vacinal não avançou mais porque mo- 
radores estão deixando de comparecer 
aos postos pará completar o esquema 

e abril 
terminar um comportamento inadequa- 
do em relação à pandemia, alerta a pasta 
A secretária municipalde Saúde Caroline 
Sangali afirma que sua equipe segue 
anentando a população a procurar as uni- 
dades de saúde para se vacinar “E todos 
devem fazer o uso correto das máscaras 
faciais, lavar as mãos com água e sabão ou 
fazer uso de álcool em pel para que cada 
vez mais as atividades sejam retomadas 
corm segurança para todos” disse 

DIVINÓPOLIS Na proporção do avanço 
da vacinação contra a COVID-19, Divino- 
polis, no Centro-Deste de Minas, foi ou- 
tra cidade que observou a redução drás- 
ticadataxa de ocupação hospitalar. A in- 
ternação em leitos de LTI caiu 83,3% na 
pa ie a com o pico da pandemia, 
em abril deste ano 

Em abril, a média móvel diaria era de 
108 pacientes internados em estadogra- 
ve, contra oito no mês passado, segundo 
dados do painel da Secretaria Municipal 
de Saúde (Semusa) divulgado na última 
terça-feira (1h/11) 

No setor de enfermaria o cenárionão 
é diferente. As internações recuaram 
75,6% quando comparados os indicado- 

as UTIs 
Agora, segundo boletim epidermiolo- 

gico do municipio divulgado na noite da 
última quarta-feira (16/11), hã cito pes- 
soas internadas na ala de enfermaria pa- 
Ta COVID-19 (taxa de ocupação de cerca 
de 8%Je 19 no setor de UT (taxa de ocu- 
pação de aproximadamente 2075). Além 
disso, nas 48 horas entre segunda e ter- 
ca-feira, foram contabilizados na cidade 
apenas 24 casos positivos. 11 no primei 
ro boletim e 13 no segundo. Diante dos 
números, a Secretaria Municipal de Saú- 
de considera que os indices de monito- 
ramento da pandemia são controláveis. 

Segundo informações do Vacinôme- 
trode Uberaba, atualizado na última ter- 
ca-feira, 16/11, já foram aplicadas no 
municipio 481921 doses da vacina con- 

HUDSOM BRAD MERCAÇÃO 

Leito vazio no 

Montes Claros, 
que já sofreu 

com lotação 

superior 100% 

da copocidode 

hoje tem 13% de 

ocupação na alo 

de COVID-19: 

efeito direto 

da vacina 

de vacinação. Por isso, anunciou que 
nos próximos dias a cidade vai adotar 
estrategias para estimular as pessoas à 
se vacinarem 

“Poderemos, por exemplo, eliminar 
restrições para as pessoas frequentarem 
lugares fechados, como restaurantes & 
casas de eventos, mas com a exigência 
da segunda dose da vacina para acesso, 
anuncia o prefeito, 

Huiz de Fora 

(Mocrormegiõo Sudeste) 

2-Divinópolis 

(Mocrormegião Deste) 

3-Governador Valadares 

(Mocrorregião Leste) 

res de abril e outubro. No auge da pan- 
demia, a média era de 123 pacientes in- 
ternados, contra 30 no mês passado No- 
vembro segue a tendência-a média de 
internações na UT] é de nove pessoas & 
de 14 em leitos clínicos. 

A cidade, que fica a cerca de 120 quiló- 
metros de Belo Horizonte, espera imuni- 
zar 210 mil pessoas do público-alvo No 
ultimo balanço, na semana passada, 
75,1% desse contingente ja havia sido 
irmunizado com a segunda dose ou apli- 
cação única 

“Amando Quêntilono/Especiol para o EM 

Uberlândia 
(Mocrorregião 
Tiângulo do 
Norte) 

Uberaba — 
(Mocrorregido 
Triânguio do Sul) 

tra à COVTD-19, divididas entre 259.382 
primeiras doses, 193.185 segundas, 
21149 aplicações de reforço e 8.205 do- 
ses únicas. Desde o inicio da pandemia, 
foram registrados na cidade 44.704 casos 
de COVID-19, com 1366 mortes- 
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Recomeço na Praca Sete 
Dinpeas Lima E Ramos LEBOA 

A meremento da circulação de 
pessoas na Praca Sete, ponto 
mais movimentado do Hiper- 
centro de Belo Horizonte aponta 
o início da volta da normalidade 
na cidade. O quarteirão fechado 
da Rua Carijós (entre o Pirulito e 
à Rua São Paulo) & um exemplo 
disso Hã pente de olho nas calça- 
das, hancas de revista. lojas e ca- 
meloôs. Comerciantes que ocu- 
pam esse espaço se viraram ao 
longo da pandemia com os fe- 
chamentos necessários para con- 
ter o avanço da COVID-19e hoje 
com mais movimento nas ruas, 
estão esperançosos de melhoria 
nos negócios 

“Estã à mesma coisa de antes 
da pandemia, só está mais fraco 
em relação às vendas. Tem has- 
tante gente na rua, mas em rela- 
cão ao dinheiro estã dificil. o po- 
vo esta sem. A maior parte olha 
quero produto e não tem dinhei- 
ropra levar conta a artesã Silva- 
niá Maria Rodrigues. A comer- 
ciante produz e vende pulseiras, 
colares e brincos nas ruas hã 30 
anos. Em todo esse tempo, ela 
conta que já passou por muitos 
problemas e aponta à pandemia 
como um dos maiores. “Teve 
uma época que a prefeitura não 
deixava a pente trabalhar, mas no 
periodo que fechou nosso quar- 
teirão foi duro. Todo meu susten- 
to é daqui, não tenho outro gan- 
ho Se trabalhando já esta dificil, 
imagina parado” 

O persamento & o mesmo 
com a Ana Cristina de Souza Pas- 
coal A artista desenha adesivos 
para decoração de unhas — um 
sucesso entre as manicires. Antes 
da pandemia, só fabricava o ma- 
terial e fornecia para outras pes- 
s0as venderem. Com a crise, ela 
precisou "pegar o boi pelo chifre 
- como ela mesma diz “Só Deus 
na causa À situação apertou. Ago- 
ra, eu que faço, produzo nofim de 
semana e no decorrer da semana 
fico aqui vendendo”, diz 

No início da pandemia, em 
março do ano passado, ela ficou 
em isolamento social só na pri- 
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Semana de descontos no 
O Shop Outlet tera uma sema- 

na inteira de promoções exchusi- 
vas, de hoje a 28 de novembro, à 
caminho da Black Friday. Para 
quem busca eletrodomésticos 
com bons descontos, a promessa 
é de ofertas com redução de até 
R$ 1 mil sobre o preço original 

A parceria entre o grupo Dia- 
rios Associados-e a Engage Eletro 
está fazendo sua primeira parti- 
cipação na Black Friday. Às pro- 
moções podem até se estender à 
dezembro, de acordo com Lucas 
Cândido Pereira Neto, diretor da 
Engaje. “A gente veio bem prepa- 
rado para este periodo E ainda é 
possivel estender atê uma pós- 

meira semana, pois a necessida- 
de de pagar as contas falou alto 
“Viemos na cara e na coragem , 
diz “A diferença entre o início da 
pandemia e agora é que no ano 
passado o povo ainda tinha di- 
nheiro e comprava Agora, estã 
sem dinheiro” observa 

No mesmo quarteirão, mais 
um stand de acessórios para as 
unhas: a banca vermelha de Kelly 
Cristina Ao lado da irmã, ela pro- 
duz e vende adesivos de unhas 
artesanais Ela conta que à pande- 
mia impactou seus negocios, 
mas não a ponto de desanima-la 
Com uma pena vermelha na ca- 
beça e carisma, os clientes saem 

de seus bairros para garantir o 
adesivo de Kelly a R$ 1 Mas o 
acessório mais importante ela 
não dispensa: a mascara “A par 
demia me afetou, mas estou in- 
do pra frente Deus não se esque- 
ceu de mim Faço de tudo pra 
chamar atenção e colocar comi- 

da na minha latinha E não vou 
dispersar a mascara, porque é 
importante manter à nossa vida 
Imagina o ser humano sem tra- 
balho”, ela indaga 

OSCILAÇÃO Ao lado da Unidade 
de Atendimento Integrado (UAI) 
estã a banca em que Rhai Macedo 
trabalha Sempre passa poreleum 
potencial cliente, já que vende de 
quase tudo: revista, jornal, capi- 
nha, pelicula, fone, cigarro, brin- 
quedo, livro. Mas a tristeza é saber 
que alguns consumidores que 
eram considerados fiéis foram 
embora. “Por aqui o movimento 
está oscilando Tem dia queé bom, 
tem dia que é ruim Muitas lojas 
perto da gente fecharam Então, os 
clientes que acabavam sendo fi- 
xos, a pente perdeu. conta. 

Outro problema pontuado 
pelo comerciante é que o movi- 
mento da praça depende do UAI 
e a poriaria da Rua Carijós está fe- 
chada “É reim pra todo mundo 
aqui, mas a gente não pode recla- 
mar mais porque durante a Ee 
demia foram muitos dias de luta 
Hoje em dia, graças a Deus as coi- 

sas estão reabrindo e dando cer- 
to aos poucos: 

Black Friday, dependendo dos es- 
toques , afirma 

As compras podem ser dividi- 
das em até 10 vezes no cartão de 
crédito Fara realizá-las, basta 
acessar o site do Shop Outlet 
tayrshopoutet. com bri O dire- 
tor explica que as pessoas têm 
buscado cada vez mais produtos 
eletrônicos, como celular e televi- 
são Alem deles, os eletrodomeês- 
ticos tambem se destacam "Ho- 
je nossa maior venda é a geladei- 
ra, e depois o fogão e cervejeira , 
enumera A vervejeira Expositor 
Imbera de 230L tem um dos 
maiores descontos. O preco do 
produto era R$ 3.899, agora, é 
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Ana Cristina ogoro fer 

e vende adesivos poro 

decoração de unhas, 

comercializados num 

dos quarteirões 

fechados do região 

central 

HE ATÉ A TURMA DOS 
JOGOS ESTÁ DE VOLTA 

As tradicionais paríidas de xa- 
drez é dama no Centrão de BH 
também voltaram com tudo. 
foão de Souza Oliveira, proprieta- 
no dos tabuleiros de jogos no 
quarteirão da Carijos conta que 
nos últimos dois meses o movi- 
mento tem melhorado progres- 
sivamente: "O pessoal que fre- 
quentava antes da pandemia já 
estã aparecendo mais. Ate alguns 
antigos que estavam mais pru- 
dentes estão voltando. Ainda 
meto desconfiados, mas chegan- 
do devagarzinho” diz 

joão aluga os tabuleiros por R$ 
150 a hora É mesmo simbólico, 
para não perder o costume do 
entretenimento em meio à cor- 
reria da capital “Ano passado, eu 
fiquei um tempo sem abrir os ta- 
buleiros porque fechou tudo e 
também por uma questão de 
prudência e sensatez da minha 
parte. Desde setembro do ano 
passado que eu voltei, mas ficou 
pela metade porque tinha pouca 
gente” relembra, com esperança 
de tempos mais prósperos 

“A expectativa é de que as col 
sas melhorem. Ainda precisa de 
um pouco mais de tempo pra vol- 
tar ao que era antes. À gente nota 
que ainda tem uma fragilidade no 
comércio Então, por enquanto 
resta a gente sempre recomendar 
que as pessoas continuem usan- 
domascara e tenham os cuidados, 
como ficar mais distante e passar 
alcool sempre que puder” 

vendido a R$ 2.849,05. 
O ar-condicionado Split Phil- 

co, por exemplo, era cotado a 
R$ 1590 e nesta semána pode ser 
encontrado por R$ 123405. As 
promoções de fogão, máquina 
de lavar e geladeira são outras 
que prometem atrair os clientes 
interessados em renovar os ele- 
trodomêsticos da casa. 

Para quem gosta de expe- 
reências de entretenimento nas 
plataformas de streaming, a 
Smart TV LED 40 Samsung es- 
tã entre as grandes reduções de 
preço O produto custava R$ 
L999 e pode ser encontrado por 
R$ L6h1,55 

Sem acordo, rodoviários 
Lamessa Rico 

Belo Horizonte pode enfren- 
tar greve de motoristas de ônibus 
a partir de hoje Sem acordo em 
reunião de mediação na sexta- 
feira, trabalhadores do setor deci- 
diram manter paralisação apro- 

vada em assembleia. Entretanto, 
a Justiça do Trabalho determinou 
que pelo menos 60% da frota de 
ônibus da capital circule 

Adecisão de circulação mini- 
ma foi tomada pelo desembar- 
gador Fernando Luiz Gonçalves 
Rios Neto, 1º vice-presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) da 3º Região, atendendo a 
recurso do Sindicato das Empre- 
sas de Transporte de Passagei- 
ros de Belo Horizonte (SetraBH). 
Foi estipulada multa de R$ 50 
milem caso de descumprimen- 
to da medida 

VARIEDADE Entre vários itens 
com descontos ha máquina de 
lavar róupas a partir de. R$ 320, 
geladeiras a R$ 1.045, fogões a 
R$ 435. O valor do Cooktop qua- 
tro bocas Tronos (indução, vi- 
trocerâmico| caiu de R$ 1.609 
para R$ 1 186,55 

Hã ainda ofertas como 
Smartphone Motorola EZ0 — 
32GE de R$ 499 por R$ 759,05 
caixa de som amplificada Su- 
may X-Prime de R$ 599 por 
R5 37005, caixa de som portátil 
Bluetooth amplificada Taurus 
de R5 449 por R$ 268 e máquina 
de gelo 12kg Tronos de R5 999 
por R$ 664,05 

Shop Outlet 

Tabuleiros de 

doma e xodrei, 

tradições entre os 

frequentadores, 

são alugados q 

R$ 1,50 0 hora 

No comércio virtual, 

promessa é de 

eletrodomésticos 

com valor otê 

R$ mil abaixo do 

preço original 

PIRABR 

ameaçam parar hoje 
O Sindicato dos Trabalhado- 

res Rodoviários de Belo Hori- 

zonte (STTRBH) informou que 
sera respeitado esse percentual 
da frota. Na sexta-feira, encon- 

tro entre representantes de pa- 

trões e empregados terminou 

sem conciliação. 

OSTTRBH prevê mova reunião, 
mas antecipou que à greve não 
seria susperisa, o que dependeria 
de avanço sobre as reivindicações 
Os rodoviários afirmam estar hã 
três anos sem reajuste salarial 

Em quatro rodadas de negocia- 
ções, segundo a categoria, os em- 

presários não apresentaram ne- 
nhuma proposta de reajuste. 

Alem da correção de 9% para 
os salários, tiquete-alimentação 
de R$ 800, remoção do banco de 
horas e abono salarial de 2019 e 
2020 estão entre as demandas, 
(Com Vinicius Prates) 
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QUER FUGIR DACRISE? | once 
Maior hospital e Ubertândia, cidade do Triangulo Mineiro 

TECNOLOGIA o Santa Genoveva estã sob nova direção. Ele foi comprado 
pela Rede Mater Dei, com sede em Belo Horizonte. À 
informação foi antecipada pelo” Brazil Journ al“ 

A crise é feia mas alguns setores não param de contratar Na área de confirmada pelo Estado de Minas. em contato com a Re 
tecnologia, o ritmo de abertura de vagas é maior doque o total de de Saúde Mater Dei, que adquiriu 99,6% da unidade 
profissionais formados todos os anos. Os cientistas de dados são tão hospitalar uberlandense, fundada em 1975. Ela tem 204 
requisitados que seus salários têm crescido, em média, duas vezes leitos, sendo 156 operacionais À operação completa custou 

acima da inflação segundo registros das empresas de recrutamento R$ 309 milhões, incluindo os imóveis 
Uma delas, a Intera descobriu que as posições oferecidas a especialistas 
em Data Analytics e Data Science cresceram 485% no primeiro 
semestre em relação ao mesmo periodo do ano passado, mais doque 
em É geo rd tra categoria profissional Outro levantamento, feito INCERTEZAS NA BOLSA DEIXAM 
prio p Mekinsey Global Institute, informa queapenas nos Estados 
Unidos há um deficit anual de cerca de 190 mil puesrestina nara atuar INVESTIDORES PERDIDOS al 

com exploração de dados Se você estã em busca de uma carreira que or 
traz oportunidades no presente e que abrirá portas no futuro, a área de Lim dehate tem movido os 
tecnologia deve ser seriamente considerada Esso RAE 

acionário 
brasileiro Depois da queda 
brutal do valor das ações 

EH — apena 

VENDAS ON-LINE RECUAM EM OUTUBRO Fine ea as na 
sermuina passada, O Teco 

foide 3 228 
esnaco para novos tombos ERA = * 
po nd Ea A compontuo aéreo Lotom [loto) alcançou amárca de 161,6 miuhões 
Ou O FLNMDO DD PODD já 

Eri X ? h io de dizes d dino contro o COVID «15 transportadas | Una contente prnresiidacia quis após so hinads ep 
ER rp Md a O o em 1,990 voos pera tados as estados brasileiros. À iniciativa, que 

h— hamais om E birra BERMETTUSER = 17/6/20 
Depois da explosão sem precedentes durante a pandernia, as compras or inn Es 
line começam a perder fólego no Brasil Um estudo-realizado pela agência 
de marketing digital Co prebiz identificou uma queda sersivel das 
transações em outubro na comparação como mes de setembro Seg uno 
olevantamento, as vendas de itensde tecnologia, o setor mais afetado peia 
nova realidade cairam 26% Cosméticos (que: da de 135: je produtos de 
moda (recuo de 11%) tambem apresentaram desempenho negativo 

R$ 40 
bilhões 
de dinheiro em papel deixorom de circulor no 

pois de joneiro o outubro de 2021, uma 

queda de 10,5% onte 2020. A queda se deve 

sobretudo Do uso do Pix. 

chegou? 

e portanto, chegou à hora de De Comprar. pa contudo, teme Cu migo O pr aa I ham bindo Solar, responde pór 

bow espa (foto) terá mais perdas ate o final do ano A verdade é que aproximadaner e todos os embarques de imuriz 
Dolima de incertezas continsa a deixar rebliiidos nó pars 

os investidores perdidos 

à OLX reobitu uma pesqui sobre às múde núÓrcos de CeTos 

mas vendidos em sua plototorha nor ro Deste. Em 

setembro, à Bderonço ficou com à Col e a Volkswagen. Os dados 

integram à Data OLX Autos, solução que cnolra dados gerados por 

E o uma base de 23 milhães de vsuários que acessam o plataforma 
TODOS Dá TESES 

A Minie, investidora de empresas como iFood, Playliuds é Sympla, 

lançou uma plataforma de conteúdo voltado o empreendedores. 

Chontado Movies Orbit, elo tem por cbgetiro comportilhor 
vento no ecossistemo brosileiro de startups. À ideio é 

produzir podcasts, dados e relotonos de mercado. 

à Microcity, lider do mercado brosileiro de “PC os 0 Service” 

Ager er ada pat a HCO SEM Pe Imeiro apagão de pod 

volvimento Ta pá a prada pom inscrições vai obé a 
| MMarcela Pimentel, presidenta da Lojas Morso de dezembro. 

Ao. 

22 A 28 DE NOVEMBRO 

Cervejeira 
Expositor 
imbera 230L 

2.849,05 

PARCELE SUAS COMPRAS 

EM ATÉ SEM JUROS 
Acesse e compre agora. 
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O Brasil virou um paisdoente onde À 
tem de ser inimigo de B-Onde se mata 
por R$ 1, por um celular ou simplessmen- 
te porque o outro veste uma camisa do 
time rival Um pais onde o presidente do 
conselho deliberativo do Brusque come- 
te um ato racista contra um jogador do 
Londrina e o STID, que havia punido o 
dube com a perda de 3 pontos, lhe devol- 
ve os 3 pontos e tudo fica por isso mes- 
mo: Um tribunal que perdeu uma gran- 
de chance de acabar como racismo no 
futehol, mas fez o contrário, ao devolver 
os pontos ao infrator. E olha que sábado 
foi o “Lia da Consciência Negra” que, na 
minhavisão deveria ser todos os dias Ra- 
cimo crime hediondo e deveria dar ca- 
deia severa aos criminosos Tivemos um 
periodo maravilhoso nas arquibancadas 
Sem brigas, xingamentos, guerras entre 
bandidos, travestidos de torcedores. Mas 

1 SÉRIE B 

ESTADO DE MIMAS e 

bastou a pandemia dar uma trégua e o 
público ser liberado para as cenas recor- 
rentes ocorrerem Vimos a bandidagem 
solta no jogo Athletico x Atiético Mineiro, 
pelo Brasileirão. Aqueles vândalos que di- 
gladiaram não são torcedores de uma 
agremiação nem de outra São bandidos! 

Orúdio é generalizado Logo no fute- 
bol, onde deveriamos ter o fair play, que 
surgiu para unir povos, e não afastá-los. 
Osingleses, inventores do esporte bretão, 
sofreram com os Hooligans, grupos de 
malfeitores que sujavam o futebolda Ter- 
rada Rainha Mas as autoridades precisa- 
vam proteger a sociedade eos torcedores 
de bem Então, acabaram com os Hooli- 
gans. Hoje o futebol ingles é o mais forte 
do mundo e tem disciplina e punição 

O futebol brasileiro estã na lama. 
Clubes tradicionais, ultrajados e rouba- 
dos, disputam a Série B. Dirigentes po- 

SE CGUNEOA 

SUPERESPORTES 

JAECI CARVALHO 

COLUNA DO JAÉCI 

“Or EMBERãAO BE Lodo 

F 

onde deveríamos ter of 

É) 

6 O ódio é generalizado. Logo no futebol, 
air play, que surgiu 

para unir povos, e não afastá-los” 

ESTA COLUNA É PUBLICADA 405 BOMINCOS, SEGUNDAS, QUARTAS, QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS 

Brasil: um país doente no futebol, na música e na po 
sam de bonzinhos, quando, na verdade, 
alguns se aproveitam dos clubes É pre- 
ciso ficar de olho nos”santinhos do pau 
oco” que dizem dedicar as 24 horas do 
dia ao clube Jogadores são repatriados 
da Europa, onde fracassaram, e no fute- 
bol brasileiro são idolos e fazem o dia- 
bo. Nosso futebol esta tão por baixo, 
que qualquer jogador que volte da Eu- 
ropa, não importa a idade, sedá hem Lã 
são rejeitados e mandados embora No 
Brasil, respeitados, idolatrados, com sa- 
lários fabulosos. Tá tudo errado! 

A geração nutelia não reconhece os 
gênios do passado Cutro dia, postei no 
meu Instagram um video do Pele, e al- 
guns idiotas disseram que ele“não jogava 
nada”. Que em sua época o futebol era 
lentoe com pouca marcação. Ledo enga- 
no Naquela epoca, cada cube tinha dois 
craques por posição, alguns tinham ver- 

dadeiros gênios da bola Quem viu Rer- 
naldo Fico Adiílio, Éder, Falkção, Sócrates o 
saudoso Mário Sérgio, sabe muito hem 
do que estamos falando. Assim como na 
política, na música, na arte, no futebol, es- 
tamos mais pobres a cada dia Não temos 
idolos, não temos orgulho. Uma pena! 
Desde pequeno ouço que o Brasile o 
“pais do futuro”. Futuro esse que nunca 
chegou Políticos condenados são absol- 
vídos e soltos Os que governani-são ne- 
gacionistas. Salvarm-se poucos! 

Os arbitros no futebol são uma ver- 
gonha, assim como o “VARgonha," dis- 
positivo criado para dirimir erros cras- 
sos e acabar com eles, mas, que na ver- 
dade, estã decidindo jopos contra e a fa- 
vorde todos. O“pãoe o circo” estão ai 
para quem quiser! A Selação Brasileira é 
comandada por um técnico que privile- 
gia sua trupe e seu filho. que não tem 

TICO 
historiconem história, para ser auxiliar 
do time canarinho. Mas as vaquinhas de 
presépio concordam Em tempos de va- 
cas magras, de pandemia, estamos ven- 
do estádios lotados, como seo dinheiro 
estivesse sobrando. 

E, para fechar, moças estão sendo as- 
sediadas nos bares dentrodos estâdios e 
nas próprias arquibancadas. Marginais 
dão beijos Forcados, passam a mão nas 
meninas e ninguém toma uma provi- 
dencia mais severa Os relatos no Minei- 
rão e em outrosestádios ocorrem a ca- 
da jogo O Superesportes tem mostrado 
as casos E batido forte nos bandidos. 
“Que pais esse” Perpuntavão gênio da 
música, lider do Legião Urbana, Renato 
Russo. Ele fez a música na decada de 
1980 cate hoje não temos uma resposta 
positiva! er O pai de um futu- 
roque nunca chega! 

Com jogo contra o Náutico antecipado para quinta, Cruzeiro se despede da temporada 

frustrante já mirando o que é preciso mudar para tentar se reerguer no próximo ano 

Adeus de 
olho em 2022 

Lian Montero 

O Cruzeiro estã a três dias das férias e o foco 
já é no que precisar fazer de diferente em 2022 
para não repetir o mau desempenho desta tem- 
porada O time se despede da Serie E do Cam- 
peonato Brasileiro na quinta-feira, no Mineirão, 
às 20h, em partida antecipada pela CBF. 

Mas O jogo pouco importa O que interessa 
mesmo é o futuro: qual serão grupo que terá a 
missão de devolver o time para a elite do fute- 
boi Como equilibrar as contas e manter os sala 
ros em diae honrar os compromissos? Como 
contratar reforços! Como conseguir parceiros e 
financiadores? O tecnico Vanderlei Luxembaur- 
go fica? Quais jogadores terão vínculos renova- 
dos ou serão dispensados? Estas perguntas me- 
xem com o torcedor porque, neste momento, 
todas estão sem respostas. 

A diretoria havia previsto pedido de carga 
maxima de ingressos para o último duelo da 
Segundona, o que pode ser confirmado hoje 
Anteriormente marcado para o domingo, o 
confronto mudou de data porque no dia 28 0 
Atlético enfrenta o Fluminense, às 16h, no Gi- 
gante da Pampulha, e com chance de ser cam- 
peão brasileiro 

O jogo marcará o adeus aos gramados de 
Rafael Sobis, que se aposenta e Ariel Cabral, 
que deixa o clube depois de seis anos e pode 
chegar ao jogo de número 200 com a camisa 
azul, se tornando o estrangeiro que mais ves- 
tiu a camisa celeste. 

Pelo calendário da CBF, o periodo para férias 
do futebol brasileiro será entre 10 de dezembro 

FÓRMULA 1 

Hamilton cola 
em Verstappen 
na reta final 

O britânico Lewis Hamilton conquistou ontem 
sua segunda vitoria seguida na Fórmula 1 eacirrou 
a briga pelo titulo com o holandês Max Versta- 
ppen, o segundo colocado no GP do Catar Com o 
triunfo, o 102º da carreira, o piloto da Mercedes 
chegou aos 3435 pontos, oito atras do rival, da Red 
Bull que lidera com 3515. Faltam duas corridas pa 
ra oencerramento da temporada 

fã o terceiro lupar ficou com Fernando Alonso, 
da Alpine, de volta 20 pódio após sete anos. Despa- 
nhol de 40 anos não ficava entre os três primeiros 
desde 2014, quando foi o-segundo colocado do GP 
da Hungria “Foi uma corrida bastante direta no fi- 
nal e foi um ótimotrabalho da equipe porque real- 
mente precisávamos dos pontos. Ter vitórias corr 
secutivas é uma grande sensação e nos prepara 
bem paraas duas corridas finais disseo britânico. 

Ontem, ele levantou a bandeira contra leis discri- 
minatórias do Catar. Entrou na pista usando um ca- 
pacete pintado pelo brasileiro Raí Caldatocom uma 

e 8 de janeiro. O Cruzeiro, assim, ganhou mais 
tempo para descansar e se planejar. Ainda sem 
data definida do retorno para o novo ano, certo 
ê que até o dia 25 de janeiro serão as pre-tem- 
poradas, já que os campeonatos estaduais vão 
ser disputados entre 26 de janeiro e 3 de abril. 

O Mineiro é o primeiro compromisso cruzei- 
rense, que pode ser um grande lahoratório para 
as ps ao longo do ano, sendoa principal 
delas o retorno à Série A Na sequência, o time 
azul tem pela frente a Copa do Brasil e o Cam- 
peonato Brasileiro da Serie B, simultaneamente: 

TRANSFER BAN Mas para fazer diferente a ges- 
tão tem um grande problema a solucionar. A divi- 
da de R$ 13 milhões referente ao transfer ban, pu- 
nição imposta pela Federação Intemacional de 
Futebol (Fifa) por causa de dívidas do Cruzeiro 
com equipes do exterior. À pendência financeira 
impede o clube de registrar novos jogadores. 

Sem poder pensar em contratar, outra preo- 
cupação é com o fim de muitos contratos em 
dezembro. Encabeça a lista Vanderlei Luxem- 
burgo, seguido-de mais 15 jogadores que ficam 
sem vinculo. À boa notícia, nesse caso, é que re- 
novações contratuais não entram no impedi- 
mento do registro Há outras atletas que só têem 
compromisso até o fim do Estadual 

TÍTULO O Botafogo se sagrou bicampeão brasi- 
leiro da Serie R ontem. Com gol de Diego Gon- 
calves, 0 time ganhou do Brasil de Pelotas por | 
a 0, no Bento Freitas, e contou com derrota do 
Coritiba diante do CSA (1 2 0) para repetir o fei- 
tode 2015. 

Eritônico venceu o GP do Cotar e reduziu diferença 

para o holondês a oito pontos, faltando duas provas 

versão da bandeira LGETQIA+ criada pelo desig- 
ner Daniel Quasar A arte acrescenta movas cores 

ao simbolo para valorizaroutros grupos margina- 
lizados, como pessoas fransgêneros.e intersexcuais, 

Duas horas antes do inicioda prova, a Federa- 
cão Internacional de Automobilismo (FIA) anun- 
ciou punições a Max Verstappene Valtteri Bottas. 
Segundo colocado do treino classificatório, o ho- 
landes da Red Bull perdeu cinco colocações por 
ter ignorado a sinalização de bandeiras amarelas 
duplas e teve de largar em sétimo lugar. Hi o fir- 
landes da Mercedes ate então dono do terceiro hu- 
gardo grid, desrespeitou uma handeira amarela e 
perdeu tres posições, caindo para sexto 

EQUILÍBRIO A largada do britânico foi muito boa. 
lá Verstappen assumiu o quarto lugar, diminuin- 
do o prejuizo da punição e precisou de cinco voltas 
paraalcançar Alonso ultrapassãdo e ficar coma vi 
celiderança, que manteve até o fim Bottas, o ou- 
tro ponido do dia, não teve a mesma eficiência do 
holandês na largada e caiu para o LI ligar mas ma 
24º volta jã estava em terceiro, ultrapassando Alon- 
sonomomento em queo espanhol parou nos bo- 
xes para colocar pneus duros. 

Hamilton seguiu consistente, sem ser amea- 
cado. Agora, restam apenas duas etapas para o 
fim da temporada À próxima sera na Arabia Sau- 
dita, no domingo, enquanto a última estã marca- 
da para dia 12 de dezembro, em Ahu Dhabi, nos 
Emirados Arahes. 

ELSTAO A EINDUTALSERO - EPA 

O atocante Wellington 

Nem está entre os 

se encerrando, cujo 

futuro segue 

indefinido no Raposa 

QUEM FICA? 
CONTRATOS ATE 

DEZEMBRO 

n Josep 
= Rhúodolio 
nm Leo Sontos 

= Jenn victor 

mMorberto 
= Fiouio 

nm Hernigque 
= Giovanni 
miriel Cobrol [de soldo) 
= Rofoel Sóbis (voi se 
oposentor) 

= Felipe Ancusto 

= Wellinglon Nem 
m Dunk 

m RERE 

RARE BERTOR ELO fee 

O tenisto alemão Alexander Zverey, numero 

3 do mundo, derrotou ontem o russo Doni 
Medvedey, o segundo do ronking e atual 

compedo do torneio, no fina! do ATP Finais 

de Turim. Com um duplo 6-d ele conquistou 

seu segundo "Masters". Ao triunfar no 

competição que reúne cs mto melhores 

tenstos do temporodo, Frerew de MM gnes, 

encerra um 2021 poro lo ce especiol: 

foturou seis fitulos, incluindo o ouro 

Dúmpico em Tóguio'2020. 
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na DO LÍDER 
Solidez defens 

Linam MoMTERRO 

Talvez o principal e mais dificil 
no futebol seja encontrar — & sus- 
tentar - o equilibrio entre defesa e 
ataque Ser um time sólido na mar- 
cação e proteção ao seu gole ter 
uma força ofensiva mortal Esse se- 
gredo é o que vem sendo desven- 
dado pelo técnico Cum e seu gru- 
pode jogadores, bem próximos de 
comemorar o título de bicam- 
peões brasileiros A liderança isola- 
da com 74+pontos, contra 6h do vi- 
celider Flamengo, tem sido gáran- 
tida por um grupo que faz muitos 
gols (53, ante 64 do rubro-negro) e 
leva poucos (22) É o sistema defen- 
sjvo menos vazado da competição. 

Não por acaso, sofreu apenas 
cincoderrotas. E vem sendo quase 
imbativelem casa (aperas um dos 
tropeços) com aproveitamento de 
90,19% como mandante e de 
58,33% como visitante São nume- 
ros que ajudam a explicar também 
a condição de artilheiro do cam- 

NÚMEROS DE 
VENCEDOR 

mis marcados 

rs 

gols sofridos 

a E] 

de tproveilamento 

Ca m 
O rs = 

gols de Hulk, ortilheiro isolado 

AIN If Fr q, 
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de aproveitamento como vratonte 

, 
E 

clio al 

nibórias seguidos como mimdonte 

Falhas 
José CânmiDo JumiDE 

Coma permanência na Série 
A encaminhada o América viu o 
sonho de conquistar uma vapa 
na Copa Libertadores ficar mais 
dificil Em confronto direto por 
classificação à competição conti- 
nental, o Coelho equilibrou as 
ações contra o Fluminense, mas 

pagou por erros bobos e foi supe- 
rado ontem por Z 20, no Maraca- 
nã Luiz Henrique, após vacilo 
americano em linha de impedi- 
mento, e Fred, em cobrança de 
pênalti, garantiram a vitória na 
partida pela 34º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro. 

O primeiro tempo foi de mui- 
ta marcação. Com rápidas recu- 
perações de bola no meio-campo, 
as equipes deixaram poucas bre- 
chas, O Flu teve boa oportunida- 
de logo no primeiro minuto, em 
chute cruzado de Caio Paulista. A 
bota passou à esquerda da meta 
de Cavichioli O tricolorameaçou 
também na finalização de Yago 
Felipe, defendida com segurança 
pelo goleiro americano. O Coelho 
criou à única oportunidade aos 
M minutos. Ochute fraco de Feli- 
pe Azevedo, no entanto. passou 
longe do gol 

Nos instantes finais o Flu em- 
placou uma pressão e chegou 
em cobrança de falta de David 
Braz, alem de um cabeceio peri- 
goso de Fred. Aos 4êmin, os ca- 
niocas abriram o placar depois de 

va e forca ofensiva ajudam a explicar o sucesso do 

nacional. Deceniiendo da combinação de resultados, título pode 

peonato para Hulk, que no domir- 
go balançou as redes pela 14º vez 
nos Za O sobre o juventude, supe- 
rando o flamenguista Michael, 
com ES. 

Aos 35 anos, O atacante se apro- 
xima da marca de 400 gols como 
profissional Pelo Atlético, em 62 jo- 
gos, o jogador fez 29e deu 12 assis- 
tencias (seis delas no Brasileiro) Foi 
campeão mineiro e sonha come- 
morar com à Massa os titulos do 
Brasileiro e da Copa do Brasil, da 
quale também oanilheiro isolado, 
com seis gols Hulk, alias, estã mais 
do que em sintonia com o time, o 
clube e os torcedores, que no do- 
mingo quebraram o recorde de 
público no novo Mineirão, levando 
61476 pessoas às arquibancadas, 
superando a marca de Cruzeiro X 
Flamengo, na decisão da Copa do 
Brasil de 2017 (51017) 

“D'Galo é garra, determinação 
5D posso tirar o chapeu para esta 
torcida Não encontro palavras pa- 
rá responder a tanto carinho, me 

resta demonstrar em trabalho 
Com certeza, atorcida foi um joga- 
dor a mais dentro de campo nova- 
mente”, declarou o goleador depois 
da vitória diante do juventude. 

O atacante elogiou também a 
postura da equipe, que soube su- 
perar as barreiras defensivas im- 
postas pelo time gaúcho, que se 
postou com uma linha de cinco e 
outra de quatro, o que dificultou a 
vida atleticana até que o gol deter- 
minou outro caminho. 

Com a chance de conquistar o 
titulo brasileiro cada rodada mais 
perto, Hulk procura manter a sere- 
nidade para só comemorar na ho- 
Ta certa “O pritoda torcida estã er 
gasgado mas é preciso humildade 
e trabalho para alcançar o nósso 
objetivo Existe a ansiedade, esta 
mos sonhando e certamente que- 
ro realizar esse sonho junio coma 
torcida, que merece demais 

Amanhã, oGalo vai até São Pan- 
lo para enfrentar o Palmeiras, pela 
35º rodada. às 21h30, no Allianz 

Parque, com à missão de dar mais 
um passo para viver um sonho es- 
perado há cinco décadas Se vencer 
terãa chance de confirmar titulo 
no domingo, caso derrote o Flumi- 
nense no Mineirão. Mas para isso 
terá de torcer para que também 
amanhã o Hamengo no maximo 
empate com o Grêmio em Porto 
Alegre De acordo com o Departa- 
mento de Matematica da UFMG, o 
Atlético foi a 98,5% de probabilida- 
de de ser campeão, contra 15% do 
rubro-negro 

REFORÇOS Ausencias contra o fu- 
ventude, o zagueiro Junior Alonso 
e o atacante Varpas devem estar à 
disposição de Cuca diante do Pal- 
meiras O paraguaioe o chileno tra- 
taram de uma pancada no joelho 
direito e de uma entorse no torno- 
zelo respectivamente Já o zaguei- 
ro Rever, que sentiu incômodo na 
coxa direita no sabado, fez fisiote- 
rapia ad passar por 
exames para methor avaliação. 

MECXANDRE CUIANSER PEM/TLA PRESE 

derrubam o América 
LENLAS, MERCTIA FiL AA EM SE 

errodo América em tentativa de 
linha de impedimento. Livre de 
marcação, Nino aproveitou le- 
vantamento para à área e rodou 
para Luiz Henrique, que comple- 
tou para a rede: 13 0.0 lançe foi 
revisado pelo VAR e o gol confir- 
mado, pois um pê-do zagueiro 
Ricardo Sia deu condição legal 
de jogo ão ataque tricolor. 

O Fluminense manteve a 
pressão na volta para o segundo 
tempo e forçou Cavichioli a tra- 
balhar em chute rasteiro de Luiz 
Henrique Aos & minutos, o Coe- 
lho perdeu Zárate, por lesão Fa- 

Em jogo de muita marcação, Coelho perdeu para o Fluminense no Rio 

bricio Daniel entrou na vaga do 
argentino. Após a alteração, o tr- 
me mineiro se abriu e partiu em 
busca do empate Ademir passou 
a comandar as ações ofensivas e 

levar perigo com arrancadas e 
cruzamentos pela ponta direita 

PÊNALTI Marquinhos Santos au- 
mentou a ofensividade do Amé- 
rica com duas alterações aos 28 
minutos: Yan Sasse e Carlos Al- 
berto nas vagas de Lucas Kal e 
Felipe Azevedo, As esperanças 
americanas acabaram aos 
J7min. Com a defesa do Coelho 

Bragamtina (8), Ctará (9) 

dispersa, Cazares cobrou falta 
com agilidade e encontrou 
Arias, na área. Ele acabou derru- 
bado por Eduardo Bauerimann, E 
o drbitro marcou pênalti Na co- 
brança, Fred mandou no canto 
esquerdo de Cavichioli e definiu 
o jogo no Maracanã: Z 20. 

OCoelho só volta a campo em 
1º de dezembro, dianteda Chape- 
coense, no Independência 

| 

Atlético na c ompetição 

vir domingo, no Mineirão 
BRO SDEHA RE ECO 

Atleticonos festejom com o taça desc di to O sobre o Crureiro 

Meninas levam o bi, de 
novo contra a Raposa 

O Atletico é bicampeão do 
Campeonato Mineiro Feminino 
Aequipevencenonem o Cnimei- 
ro por 1a 0, na final disputada no 
Mineirão. O gol saiu aos 1min 
do primeiro tempo À goleira ce- 
leste Mary Camilo falhou ao sol 
tar a bola após cobrança de falta 
de Aninha Nasobra Dayara em 
purrou para as redes. Por causa 
dos protocolos coníra a COVID o 
duelo teve apenas a torcida cru- 
zeirense (3212 presentes). 

Em 2020, 0 tituto também f- 
cou com o Atlético Naquele con 
fronto o Galo saiu na frente mas 
a Raposa buscou a virada O alvi- 
negro empatou no último lance 
e faturou o troféu nos pênaltis. 
Ontem, a festa teve início assim 
que a arbitra Andreza Helena de 
Siqueira colocou fim à decisão 
depois de oito minutos de acrês- 
cimos, Ao som de “Vou Festejar, 
classico da cantora e composito- 
ta Beth Carvalho entoado pelos 
atleticanos há decadas, as Vinga- 
deoras eram só alegria 

“Nos trabalhamos muito du- 
ro para conseguir esse titulo. Nós 
fizemos por merecer Então, es- 
tou muito feliz É um time mui- 
tocompleto, uma familia Aqui é 

Galo! Vamos pra frente, disse a 
voltante venezuelana Dayana 

Ameiocampista Marta frisou 
quea conquista é reflexo da hos 
preparação ra temporada "Fize- 
maos um bom Brasileiro, pega- 
mos o vice. E com esse grupo à 
gente mereceria demais pegar 
essa medalha de ouro (do Minei- 
rol. E jogar aqui no Mineirão não 
tem preço. É uma grande estru- 
tura” destacou 

A tecnica Lindsay Camila pro- 
jeta mais conquistas. “Essas me- 
ninas foram demais, a comissão 
tambem Acredito que seja o pri- 
meiro passo para aquilo que à 
gente quer ser: grande O Galo 
masqulino e grande Galo ferni- 
nino quer ser grande também, 
frisa a treinadora interrompida 
algurnas vezes pelos gritos das jo- 
gadoras com o meme Eo Galo? 
OGalo panhou” 

CAMPANHAS Na primeira fase, o 
Cruzeiro foi lider geral ao vencer 
quatro jogos e perder apenas um. 
Nas semifinais, eliminou o Ipa- 
tinga. fã as alvinegras termina- 
ram a etapa classificatória em 
terceiro, superando o Ameérka no 
mata-mata 

CLASSIFICAÇÃO - SÉRIE A 

CLUBES 
LATÉTICO EL a | a 
2. FLAMENGO [6 | 
3. PALMELHAS 

a CORINTHIANS [53] 38] 
[52/38/15 | 

GF| GE) Ss) AíM) 

JE 
oia fe (a! 

a aj E 16 | 38 
Ná. SÃO PAULO [3] none 
E. ANÉTICO GO Ei 9/8 | 0 |2 

Libertadores Pré- Libertadores 

34º RODADA 
Aliétito 2» O juventude 

lnterpocional 7x 2 Homenno 

Fortolazo 1 x O Paotmesmos 

Emgontina 3 x 0 Spor 

ABático-607= 7 Cegrá 

Chnpetoemse 7x3 Erêmio 

Eorithioos 2 = 0 Somos 

Flumenense 7 =D Amérco 

Bahin O x O Culnbá 

QUARTA-FEIRA [28,1] 

Zhao São Pudo x Mihletoo-PÊ 

Copo Sul- amentono Mi Rebormmento 

35º RODADA 
AMANHÃ 

mudo  Polmeiros x Átlénco 

Zhao  Fiuminesse x imternocana! 

1h Santos * Foinlemo 
20h Legró x Corinthicans 

19h Atlético -DO « Béhio 

18h Juventude x Broganteno 
, 7 

zh Américo x Chapecoense 

20h Grêmio x São Paulo 
E] 

17h  áthletico-PR a Cussbo 
20h Sport x Fiamengo 
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Âmceia Faria cumba FHC se empenha em criar algo 

anlia Mendonça amou 

osom dele — e regis- 
trou isso no Twitter, 
em 2019. quando ou- 
viu a romantica "Se 

eu não te cantar”, faixa do disco “Pa- 
drim- Maisa Silva postou meme ins- 
pirado em “Se ta solteira, enquanto 
se preparava para apresentar o Tele- 
ton Z021 no SBT/Alterosa. Ro fouTu- 

be. fãs criaram um video de Mano 
Brown, dentro do carro e de olhos fe- 
chados, curtindo à romântica "Não 

dã para explicar”. 
O rapper mineiro Fabricio Soares 

Teixeira, o FBC, volta a fazer barulho — 
e muito - com seu novo disco, "Baile" 

parceria com o jovem heatmaker 
YVhoor (leia-se Victor Hugo de Oliveira 
Rodrigues) Dez faixas oferecem uma 
festa dançante de 27 minutos a este 
estressado planeia pandêmico 

CABANA Criado no Bairro São Bene- 
dito, em Santa Luzia, morador de 
ocupação por anos e cidadão apaixo- 
nado por sua favela, a Cabana do Pai 
Tomas, FBC comanda o rolê ao lado 
de Vhoor, garoto de Venda Nova que 
faz um som inacreditável em seus 
computadores. Baile glohalizado o 
desstes dois, diga-se de passagem 
Lançado em 15 de outubro, “Se tã 
solteira” já passou de 50 milhões de 
views no Tik Tok. Neste fim de sema- 
na, o single ocupava'o 15º lugar no 
ranking dos virais mundiais do Spo- 
tify, o 14º nos virais de Portugal e o 
8º ranking nacional 

No aplicativo Tik Tok, tem garotada 
ensaiando coreografias de passinho 
ao som de FEC e Vhoor, adolescente 
fazendo tutorial de maquiagem en- 
quanto ouve o batidão mineiro, moço 
de camisa do Flamengo dizendo que 
não dá para ficar triste ouvindo “Se ta 
solteira”. A menina de cabelo verme- 
lho postou: “Cadê a depressão? Su- 
miu, nunca tive”. E um rapaz, empol- 
gadissimo, dança enquanto lava lou- 
ca Derruba tudo na pia 

FEBC, de 32 amos, e Vhoor, de 23, fo- 
ram buscar no miami hass das déca- 
das de 1980 e 1990 batida que tem 
empolgado tanta gente. Foi justa- 
mente desse subgênero do rap ame- 
ricano que nasçeu o funk carioca —a 
música da favela execrada por mui 
ta gente no Brasil, mas queridinha 
no exterior, onde esta lado a lado 
com o reggaeton ea cumbia 

O “resgate” do miami hass noven- 
tista nem é tão resgate assim. Afinal 
Relo Horizonte ama esse ritmo hã 
anos, garante FRC, dizendo que ele se 
manteve firme na cidade até por volta 
de 2010 ao contrário de outras regiões 
do pais. Trilha sonora da Região Nor- 
te, animou muito baile nas quadras 
do Vilarinho, em Venda Nova — alias 
colocadas à venda este ano 

FUNK Baile, como o nome diz, é um 
tributo aos bailes funk das favelas de 
BH e à cultura gerada na periferia da 
capital. Letras falam da Cabana do Pai 
Tomas, Gameleira, Nova Cintra, Venda 
Nova, Frei Gaspar, Aglomerado da Ser- 
ra, Morro das Pedras. Oritmo dançan- 
te embala refrões que grudam nos ou- 
vidos. Voce já ouviu "setã solteira/ va- 

mos ficar de casal”? Pode apostar: é sô 
questão de tempo... 

No haile de FBC e Vhoor, à alegria é 
auto de resistência Letras falam de vio- 
tência e corrupção policial, de garotos 
no crime, do apartheid social que con- 
dena jovens à marginalidade. “Todo 
dia, essa É a rotina do morro/ O poste 
múja no cachorro”, canta Fabrício. 

O funk-rap da dupla, ao contrário 
de boa parte do que se ouve no gêne- 
ro, não é misógino nem machista De 
cara,a primeira faixa do disco avisa 
Geral consciente/ Em mulher não 
põe a mão/ Mulecada ta ligada Sim é 
sim, não é não. 

Cronista perspicaz da periferia, Fa- 
brício classifica seu novo trabalho co- 
no “Opera-drama'. Às canções são 
protagonizadas pelo trabalhador Pa- 
gode, pai de família, morador da fave- 
la e dançarino do Baile da União da Fé 
e da Força, a UFFE; seu amigo, o trai- 
coeiro Paulinho Falador: e Jéssica 
amor platônico de Pagode Festa e tra- 

“BEAGÁ BASS” 
DE FBC E VHOOR 
PÕE O MU 

Vhoor e FBC resgatam o miami boss noventista em disco conectodo às novidades da eletrônico e 0os ritmos do Brasil 

“Rolê” traz o clima meio sombrio do 
drill, outro subgênero do rap, enquan- 
to"Baile" é solar 

Detalhes prosaicos do cotidiano, 
como os pisantes da moçada, inspi- 
ram FBC “Meu bairro/ tão violento e 
simplório/ Meu tênis aqui vale um 
velório , canta ete em “Superstar . fai- 
xade"SC A (2018) seu primeiro disco 
solo Em “Baile” chinelo virou canção. 
“Os cria da Vip vai de Kenner/ Nove 
em dez no baile tão de camisa do Mes- 
si/ Cyclone, bigodim finim/corrente 
Juliette/da mesma cor pra combinar 
como Kenner. 

“Nunca tive tenis , conta FBC, reve- 

DO 

dou quando o aluguel apertou) ven- 
deu água nas ruas. descobriu o rap 
quando uma fita cassete do Racionais 
MCs surgiu em sua casa. O talento 
desse frequentador dos bailes do Vila- 
rinho foi revelado no Duelo de MCs. 

Com suas experimentações, FBC e 
Vhoor se propõem a buscar um novo 
som — contemporâneo e ao mesmo 
tempo cria da tradição hip-hop: À du- 
pla faz questão de pôr a marca de BH 
nessa história Nada soa como nostal- 
gia cover no Beaga Bass dos dois: À 
batida do tamborzão está lã, mas cer- 
cada de instrumentais e eletrônica la- 
pidados pelo “ouvido absoluto” de 

VA DEU TENDA RECO 

novo que junte rap e funk “Falo mui- 
to pro Vhoor- à gente vai misturando 
até formar outra coisa, outra cor, 0u- 
tra textura”, diz 

Rapper respeitado nacionalmente, 
Fabricio é fundador do coletivo DY 
Tribo ao lado de Djonga (com quem 
fez shows durante muito tempo), 
Coyote Beatz, Clara Lima, Hot e Oreia 
Lançou os álbuns solo “SC A (2018) e 
“Padrim” (2019), que ganhou disco de 
ouro-da distribuidora ONErpm 

COVID A pandemia não tirou o pique 
dele: em 2020, lançou “Best duo” com 
Iza Sabino, SML e convidados, e “FRC 
no estúdio Showlivre (ao vivo)”. Este 
ano, mandou para as plataformas 
“Outro rolê” e “Baile”. A convite do se- 
lo MEM, gravou videos na Suiça 

“Muita coisa do funk carioca foi 
escrita aqui em Belo Horizonte, 
afirma Fabricio. E foi mesmo. FBC se 
surpreende ao saber, pela reporter, 
que “E som de preto/ de favelado/ 
Mas quando toca/ Ninguem fica pa- 
rado”, o refrão do hit de Amilcka e 
Chocolate que virou icone do bati- 
dão, veio do mineiro MC Baby — co- 
mo ele, cria do Vilarinho. Aliãs, 
Vhoor morava em frente às quadras 
e se cansou de ver Os tios se arru- 
nando para dançar la 
Pesquisas desse jovem beatmaker 

estão ancoradas nas novidades da 
eletrônica, Ele “milita na platafor- 
ma colaborativa SoundCloud, que 
reúne africanos, latinos, "imigrantes 
de todos os cantos do mundo”, ex- 
plica. Seu som traz atabaques ances- 
trais tambem. 

Vhoor diz que BH tem tradição de 
sobra para nutrir seu projeto com 
FRC Destaca as caracteristicas pecu- 
liares da música gerada na cidade, re- 
ferência tanto do metal (como as han- 
das Sarcófago e Sepultura) quanto da 
MPB (Clube da Esquina) 

O beatmaker já chamou a atenção 
do jornal inglês The Guardian com 
suas criações mesclando funk, eletro- 
nica e sonoridades afro-latinas. Sua 
música pode ser ouvida nas rádios in- 
glesas BBCk e BRU IXtra; na KCRW, em 
Los Angeles: na KEXP em Seattle 
Vhoor tem 700 mil ouvintes no Spoti- 
Fy. Fabrício soma 900 mil 

MALAWI Antenadissimo nas novida- 
des que descobre na internet, o entu- 
siasmado FBC mostra no celular o 
som do Malawi Mouse Boys, formado 
por trabalhadores humildes africanos 
que constroem instrumentos com la- 
tinha de Coca-Cola e corrente de bici- 
cleta Adora os timbres ancestrais vin- 
dos daquela cultura tribal. 

Por falar em ancestralidade, Fabri- 
cio adapta os cantos de trabalho que 
ouviu da avó, descendente de escra- 
vos, para sua própria voz Sabe de cor 
cânticos das colheitas de cana-de-açú- 
car, cafe e milho que conheceu em do- 
cumentários de Leon Hirszman. 

Um olho na tribo, o outro no pla- 
neta. O descolado FRC bolou campa- 
nhas bem-sucedidas para divulgar 
seu som. Quando fez “Padrim”, pediu 
a deus é o mundo para postar no 
próprio perfil o recado "15/11 con- 
fia” (data de lançamento do álbum). 
Manlia Mendonça, Mano Brown, 
Whindersson, Emicida, Maisa e Feli- 
pe Neto apoiaram à campanha Até o 
papa Francisco recebeu o apelo do 
rapper mineiro, Ainda não respon- 
deu. Como nada veio por milagre na 
carreira deste moço dos 50 milhões 
de views no Tik Tok, quem sabe? 

A EEM DV REPRODUÇÃO 

E h 3 Z e ) E ER “BAILE” 
gédia marcam a vida dos três. - lando que chinelo foi o seu calçado quem está conectado, via internet, à Nica de pic ei 

O album é continuação de"Outro ate muito recentemente Filho de fa- riqueza musical do planet O Faixas 
rolê”, de FBC e Vhoor, lançado em fe- Mes milia humilde de agricultores, traba- Vhoor conta que seu driil bebe na Independente 
vereiro. Esse EP tâmbém é crônica da 
periferia, mas com outra sonoridade 

contar é compostor lhou como pedreiro (ergueu a própria 
casa na ocupação, para onde se mu- 

fonte londrina, mas ganhou elemen- 
tos afro-brasileiros, do coco, da ma- 

Disponheel nos plotofésmos digitais 
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Comprar sem falir 
Por um desses acasos da vida, che- 

guei a Nova York numa black friday — a 
campanha ainda não existia por aqui, 
estava começando por lã Entrei numa 
daquelas lojas de departamento e desa- 
tinei por completo, Tenho ate hoje um 
jogo americano de linho italiano estarm- 
pado, cada peça custava praticamente o 
preço de um guardanapo de papel Sem 
falar que em todas as seções do shop- 
ping as mercadorias custavam pouco 
mais do que nada, era dificil resistir. 

Custou um pouco para essa campa- 
nha, criada pelo comércio americano 
para limpar estoque de loja, chegar 
poraqui Até onde dá para comparar, 
a motivação brasileira é outra: vender 
mesmo sem limpar estoque . Por is- 
so a diferença é bem grande: algumas 
ofertas são válidas, mas muitas delas 
representam apenas um truque para 
conquistar o comprador Tipo colocar 
preço maior do que o real para depois 
tirar alguns reais. 

Porém, pelo sim, pelo não, a black 
Eriday nacional conquista comprado- 
res, ainda mais nesta temporada de 
tantos problemas e aflições. Aprovei- 
tar a campanha sem cair em polpes é 

HOROSCUPO 

ÁRIES (21/3 a 20/4) 
É impossivel ir longe quando não se faz nado 
concreto poro sair do lugar Concreto é aquilo que 
você colocar em prático, mesmo modestamente, 
pora que os cotses se costurem de acordo com as 
intenções. Esso é O magia. 

TOURO (21/40 20/5) 
Num momento -de furór, dizem-se coisas 
impensodomente. Isso crontece, não deveria 
houver gronde -perturboçõo, desde que, claro, 
houvesse contropeso que eguilibrosse e retificose 
o emo cometido. Ou não? 

GÊMEOS (21/50 20/6) 
Importante, mesma, é você estar consoente do 
jogo que tento fozer paro que os cóisos lhe sejom 
favoráveis. Isso é Importonte, pois assim você tero 
consciência do jogo que as outros pessoas fazem. 

CÂNCER (21/65 021/7) 
Sobreviver não é suficiente. É preciso viver, se 
lançar à aventura pára expenmentor um pouco de 
resosjo, de excitação. Não se pode possar todo o 
tempo sob o jugo dos obrigações que não têm 
mais sentido. 

LEÃO (22/7 0 22/8) 
Ho coisas que não podem ser comportilhodos. 
Mos deveriam, pos produzem regosio e ele se 
mulitplica nã mesma medido em que for 
compartilhado. Se o cendrio é complicado, você 
preciso simplificó-o. 

VIRGEM [23/8 a 22/39) 
A reolidode não oferece togue delicada, mas 
firme é contundente. Sá que sua alma ando 
precisando de pos de espírito justamente pelo 
dureza de tudo o que estã em ôndomento. Vale o 
peno um respiro. 

SUDORU 

uma boa Decisões simples podem 
evitar grandes prejuizos. A principal é 
focar nos melhores preços so daquilo 
de que você realmente precisa, pes- 
quisando em sites e lojas para ter cer- 
teza de bons negócios. 

Comprar de forma planejada e 
consciente é um dos principais sepre- 
dos da educação financeira e da arte 
de poupar. Assim, é mais dificil se dei- 
xar levar por impulsos consumistas 
ou apelos publicitários 

Quem já se planejou e quer encarar 
amaratona de compras deve conside- 
rar algumas orientações. A principal é 
aquela dose extra e fundamental de 
paciência, pois estresse e pressa levam 
ao impulso de adquirir produtos sem 
pesquisar. Resultado: você paga mais 
caro Abaixo, publicamos dicas de es- 
pecialistas sobre os cuidados que de- 
vem ser tomados 

W Faça a lista detalhada de tudo o que 
pretende comprar e de quem deseja 
presentear, considerando principal- 
mente o quanto pretende gastar com 
cada item. Esse levantamento ajuda à 
evitar compras por impulso. 

Osman Qumpsa 

UBRA (23/9 0 22/10) 
Querer que algo aconteça não é suficiente. Apesar 
do provérbio “querer é poder”, na prótico você só 
pode realizar algo quondo supera o fise do 
simples querer e coloco mãos à abra porao fazer 
meontecer, 

ESCORPIÃO (23/10 0 21/11) 
Modo mois frustrante do que o entusiesmo dos 
promessos possar em broncos nuvens e nodo ser 
pesto em prático. Esso não é digno dos 
reloconomentos humanos, pois é misim que se 
perde a confiança, virtude é fundomentol. 

SAGITÁRIO (22/11 6 21/12) 
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Criado nos EUA, a block fridoy coiu no gosto de comerciantes e» consumidores brosileiros 

à Não comprese para isso precisar se en- 
dividar. Parcelamento também é divida. 
Se for inevitável, tenha certeza de que o 
gasto cabera no orçamento dos próxi- 
mos meses. Eadote poucas parcelas. 

» Pesquise em várias lojas e sites para 
ter certeza de que conseguirá descontos 
realmente interessantes 

O que se gonho com q teimoso? Quando se sobe 
se 0 movimento é do teimoso, e não do 
persistêncio? Estas são perguntas que valem o 
peno tentar responder, porque nelas está a 
dierenço entre à certo e o errado. 

CAPRICÓRNIO [22/12 0 20/1) 
Suas intengões precsom ficor muito claros para 
todos 03 pessoas. Só essim você deixorá de sentir 
a pressão paro móstrar seu jogo. Não hã melhor 
maneiro de se ocultar do que abrir o jogo 
completamente. 

AQUÁRIO (21/1 a 19/2) 
Com ajudo ou sem ela, há cosas que predsom ser 
feitos. É melhor encoror os tarefas pertinentes 
sem esperor pelo mão âmigo. Se elo vier, melhor, 
o cominho será mok leve e divertido, Sem elo, 
você vai se virar tombém. 

(20/20 20/3) 
Pouto vale deixor de expressar ses viscerais 
sentimentos em nome de preservar o órdem. Esso 
ordem O constronge e não serto soudove! engolir 
sapos o esto olho do compeonato. Expressão! 

HERRERA 
Es im ia 
SERDRERRE 
ENRIR A 
afoj ri | Jo 
HRERRORDEES 
EP SNRERE 
SRDOHORDEES 
MURDER RERO 

TE 

fp lerrg erqres gi mess 

Pora jogar basta 
completar cado linha, 
coluna e quadrado 3x 3 
com números de ta 9 
Não ha nenhum tipo de 
matematica envolvida 

SOLUÇÃO ANTERIOR 
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COM 

Disponivel em bancas de todo o Brasil 

à Aproveite a internet como importante 
meio-de pesquisa. Mas cuidado: só acesse 
e compre em sites confiáveis, pois crimes 
digitais são cada vez mais comuns. 

à Sesua situação financeira for problema- 
tica uma dica é priorizar as crianças Fica 
mais facil explicar para adultos e jovens o 
motivo de não receberem presentes. 

& Cuidado com seus dados — informa- 
cões pessoais como telefone, CPF, ende- 
reço e número de cartões. Evite coloca- 
los em qualquer formulario. Sempre se 
preocupe se 0 site em que for se cadas- 
trar É seguro. 

& Cuidado com as senhas. Busque ter se- 
nhas diferentes para cartões, sites e ca- 
dastros. É recomendável altera-las cons- 
tantemente Evite dados mais simples 
como o seu nome, numeros 123 na se- 
quência e data de nascimento 

b Priorize o pagamento com cartão de 
crédito No caso de compras on-line essa 
é a opção mais segura, pois simplífica o 
cancelamento, permitindo contestar a 
cobrança e solicitar o reembolso do valor, 
além de identificar possiveis fraudes. Evi- 
te transferência bancária ou boleto. 

d Fuadecondições extraordinárias Quar- 
do o milagre é demais, desconfie Ofertas 
com descontos sensacionais são as mais 

usadas para polpes; não acredite nelas 

& Atualize sempre o antivirus. Faça is- 
50 para proteger sistemas operacio- 
nais de computadores e smartphones, 
dificultando a instalação de progra- 
mas maliciosos. Também faça varre- 
duras constantes. 
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SUB ROSA VAI DE JUNG A 
LENNON NO DISCO nm 
Banda mineira la 

no SIMDO o] 

Bucusto Pro 

O album duplo"LL.11 da banda mi- 
neira de rock progressivo Sub Rosa, que 
acaba de chegar às plataformas digitais, 
é uma viagem pela alma humana, com 
direito a jogo de tarô com seus arcanos e 
psicologia junguiana, soh a influênciade 
Fink Fovyde John Lennon. Os discos reve- 
lam a jornada espiritual do personagem 
inspirado no artista plastico, escritor ati- 
vista social capixaba Eduardo Marinho, 
conhecido como”Fensador das ruas, ex- 
plicaohaixista Reinaldo Jose 

A maior parte-do repertório do novo 
disco - são-22 canções — foi composta 
por Reinaldo, que integra à banda ao la- 
do de Alexandre Salgueiro (teclados e 
voz) Rudolf Pinto (guitarras e violão), 
Antônio To&an (teclados) e Barbara La- 
ranjeira (bateria e voz). Eles já manda- 
ram parao YouTube o clipe da faixa “The 
PLG-, que bateu 7 mil visualizações só 
no primeiro dia de lancamento. 

YIN E YANG O enredo dos dois discos, 
cada qual com 11 faixas, é uma espécie 
de ópera-rock. cujá gravação levou seis 
anos. “Um é yin, o outro yang: A linha 
narrativa do nosso álbum conceitual 
traz uma canção complementando o 
sentido da outra, embora tenham vida 
própria sozinhas. Nas letras 0s persona- 
gens interagem entre si, diz Reinaldo. 

11.11 narra a história do peregnno 
que recebe um chamado para cumprir 
sua missão espiritual A biografia de 
Eduardo Marinho conduziu esse perso- 
nagem fictício com base em ideias do 
psiquiatra suiço Carl Gustav Jung que re- 
metem a arquétipos e ao inconsciente 

A artista gráfica gaúcha Marina Mar- 
ques criou a capa, além dos arcanos do 
tarô associados à cada faixa. “Futura- 

INAGNER TAMEIRÃO/GESTOR CUITURAL 

“A POPULAÇÃO 
ESTÁ ÁVIDA 

POR CONSUMIR 
CULTURA” 

Com a recbenurodo Memorial Vale 
turistas e moradores de Beto Horizonte podem 
voltar a curtir um dos espaços culturdis mais 
interessantes do Circuito Liberdade. Dividido 
em I3salas com temas ligados à nossa 

mente, vamos lançar 0 taro completo”, 
adianta Reinaldo. “Cada minimo detalhe 
do Tarô Sub Rosa tem uma razão de ser 
para inspirar determinados gatilhos no 
subconsciente”, afirma. 

A artista gráfica joyce Kane desenhou 
a segunda versão dos arcanos maiores 
para o encarte do CD que leva O nome 
de “Versão novo acon' 

Reinaldo José assina sozinho a maio- 
ia das faixas, “Mas adoro compor com 
o Alexandre, a Bárbara, ToSan e Rudolf 
Desta vez, Alexandre foi quem mais me 
ajudou nesse repertório, conta 

Pink Floyd e John Lennon são as 
maiores influências do compositor 
“Nosso trabalho está mais dentro da hi- 
nha Pink Floyd e Beatles, grupos que 
pouca gente considera progressivo, mas 
eu, sir. Outra banda que escuto hã mul- 
tos anos é a britânica Marillion. Foram 
elas que influenciaram 0 disco” explica 

Reinaldo comenta que a Suh Rosa é 
considerada handa de rock progressivo 
porcue faz canções de até 10 minutos 
com diferentes andamentos, mas ressal- 
ta que o grupo não se limita a esse gêne- 
ro musical 

“Disseram: isso é rock progressivo. E 
assim ficou Nunca dissemos que nosso 
som tem de ser progressivo, pois, na ver- 
dade, nós nos juntamos é para fazer 
musica: Ouira grande influência veio do 
14 Bis. Sou amigo do Vermelho (tecladis- 
ta), a gente já produziu várias coisas 
Adoro o trabalho deles. 

Cada integrante da Sub Rosa posta de 
um estilo musical “Adoro Raul Seixas e 
Creedence Engraçado, ouço pouco rock 
progressivo raiz, aquele de handas brita- 
nicas como Camel, King Crimson, Gene- 
sise Yes, conta o baixista “Osoutros in- 
tegrantes não têm muita influência do 
progressivo.é mais o tecladista ToSan 

nça álbum duplo com ópera-rock insp 
ismo dos arquétipos. John Lennon, Pi 

Sub-Roso 

demorou seis 

anos paro 

grovar O novo 

album 

história, o espaço tem como as queridinhas 
do público as salas Pantedo da Politica Mineira 
e História de Belo Horizonte. "Elas foram 
apelidadas pelos visitantes de Sala dos 
Quadros que Falam e Sala do Susto ou 
Sala do Fantasma”, conta Wagner Tameirão, 
gestor do espaço 

A Sala História de Belo Horizonte aborda a 
construção da nova capital, permeado por 
lendas de fantasmas que supostamente 
existem ou existiam na cidade, por isso o 
apelido Crianças e adolescentes sempre gritam 
quando se assustam com a surpresa dessa sala. 
Elas soemde da rindo muito e animadas” 
diz Tameirão. 

O Panteão exibe personagens da 
Inconfidência Mineira dentro de molduras e 
conversando entire si enquanto espectadores 
acompanham o papo sentados em poltronas 
giratórias. “É uma forma inusitada e agradável 
de aprender sobre esse episódio da história do 
nosso estado”, acrescenta. 

Com longo trajetória cultural em Belo 
Horizonte, Tameirão foi gestor do Teatro 
Alterosa de 19% 201 Ele está é otimista em 
relação à retomado das atividades. Teatroéo 
arte da presença Um espetaculo é percebido 
com todos os sentidos. Talvez essa tenha sido a 
drea cultural que mais enfrentou dificuldade 
em se adoptar ao on-line Aos poucos as 
produções estão voltando aos palcos e espero 
que u efervescente cena de Belo Horizonte 
revele novas peças para 4027 

É qudi de torô e seus arcanos 

inspiraram os 22 conções 

e a copa do disco “Nm” 

Alexandre escuta MPB e rock clássico, a 
Barbara ouve k-pop e indie Jão Rudolfé 
um cara que veio do metal e agora estã 
no blues, Todos nós ouvimos pop rock 
brasileiro” 

EXTERIOR Criada em 2006, à Sub Rosa 
langou seu primeiro dlhum, "The gigsaw”, 
em 20W9."Primeiramente, fizermos | mil 
cópias de forma independente etive 
aceitação muito boa no exterior. A gente 
nem sabe como isso começou, mas teve 
muita procura e acabei fazendo outras 1 
mil Depois, ticenciei uma distribuidora 
nos Estados Unidos para prensar lã e di- 
minuir os custos Chegamos à vender 15 
mil cópias” relembra o baixista 

Com o tempo a formação do grupo 
foi mudando “Acho que a atual será a 
definitiva” arrisca Reinaldo. O disco con- 
ta com a participação do primeiro Date- 
rista da banda, Rômulo César, , e da ex- 
vocalista Márcia Cristina 

Outros convidados são Edgar Franco, 
desenhista e professor da Universidade 
Federal de Goiás, o baterista Jackson Lo- 
pes e Maurício Mourão, que tocou gui- 
tarra. “Ele é o sexto integrante da banda, 
mesmo que não queira ser”, brinca Rei- 
nado José. 

“qn” 
Disco duplo do banda Sub Roso 
22 foixos 
Progressive Rock Worbkunde 
Disponivel nas plotalormas digitais 

ARMANE TAVARES GASBARA LERAM EIRA MILDRAÇÃO 

CLEO PESSOA DAVI LCADÃO 

Wagner Tameirão comemora rir do Memorial Vole, mas diz que há protocolos sanitários a seguir 

Dezenove meses após o inicio do pandemia, o Me- 
morial Minas Gerais Vole reabriu as portos. O que 
represento este momento não só paro você, mos 

tombém poro o cultura em BH? 
A reabertura dos espaços culturais traz certo alívio e 
uma sensação de volta à normalidade, ainda que te- 
nhamos protocolos a seguir Hã demanda por parte 
da população, ávida por sair, consumir cultura, fre- 
quentar os espaços. Para o Memorial é a retomada do 
contato com o público Mantemos a programação 
or-line, mas, aós poucos, vamos realizando alguns 
eventos presenciais O setor cultural, tão prejudicado 
durante o isolamento, começa a retomar suas ativi- 
dades, tão necessárias ao público, aos artistas e pro- 
dutores. Belo Horizonte tem importantes festivais E 
eventos que geram grande movimentação, atraem 
turistas e movimentam a economia da cidade 

ho longo do periodo em que esteve fechado, o Me- 
morial não parou. Realizou 585 atividodes culturais 
e educativos on-line. Como foi colocar essa progro- 
mação no ar? 

Assim que foi definido o fechamento do espaço 
em função da pandemia, agimos rápido, pois en- 
tendemos que seria muito importante não só pa 
raonosso público mas para a população em geral, 
manter o contato com a cultura naquele momen- 
to tão delicado de incertezas e isolamento social 
Entendemos que tinhamos um papel muito im- 
portante e nos empenhamos em oferecer progra- 

mação de qualidade e hem variada para atender to- 
dos. Alem de shows, performancese saraus, inchti- 
mos programações que considerivamos pertinen- 
tes naquele contexto Tivemos resposta muito po- 
sitiva do público. Foram cursos de bordado, videos 
de gastronomia, aulas de dança em casa e oficinas 
variadas. Inauguramos o projeto Sensações me- 
moráveis, com atividades que visam promover o 
bermestare o relaxamento 

Com o retorno dos atividades, uma dos novidades 
ê o projeto Danço em trônsito, não é? 
O projeto estã em sua 19º edição, mas & a primeira 
em formato hibrido. O festival, que será tealizado 
agora em novembro e dezembro, envolve 25 cida- 
desdo pais, com programação presencial e on-line: 
Serão atrações de 10 paises. Em Belo Horizonte o 
Dança em transito ocupa o Memorial Minas Gerais 
Vale como parte das comemorações dos 10 anos 
do espaço, e a Praça da Liberdade, em 3 e 4 de de- 
zembro. Ele tem o Instituto Cultural Vale como um 
dos patrocinadores, dai a ligação, em Reto Horizon- 
te, com o Memorial Vale. 

Um livro também está sendo preporado para mar- 
cor esses 10 anos. Como será o publicoção? 
Olivto comemorativo, que sera lançado em breve, 
traz um pouco da trajetória do espaço nesses 10 
anos. Quisemos contar esta história pelo olhar do 
gutro, prioritariamente Optamos por convidar pes- 

A COLUNA DE MÁRIO FONTANA NÃO SERÁ PUBLICADA HOJE 

HELVECIO CARLOS 

>>»pelvecioligueiredo.mgdêdioriosossociados com.br 

s0as à deixarem depoimentos sobre suas experien- 
cescom e no Memorial Há registros de curadores, 
parceiros, acadêmicos, artistas, professores, pessoas 
envolvidas na concepção do espaço e visitantes. 

O Memorial não concelou editois, como o Novos ar- 
tistos. Qual é a importâncio de o jovem trabalhar 
durante o pandemia? 
Na realidade o edital Novos artistas mineiros não 
ocorreu neste periodo, pois não sabiamos quando 
poderiamos reabrir. No caso desse edital específico. 
seria importante manter a exposição de forma pre- 
sencial, promovendo mais visibilidade para essas 
pe que são novas no meio ea aproximação de- 
ascom.o público. Martivernos, no entanto as con- 
vocatórias Educativo aberto e Novos pesquisadores, 
criamos a convocatória de programação, que ocor- 
reuem 2020 e 2021 econtemplou as áreas de músi- 
ca sarau literário artés cênicas, artes visuais e audio- 
visual, A intenção foi compor a nossa programação 
com os contemplados nessa convocatória, dando 
oportunidade de trabalho a artistas e produtores em 
um momento delicado para a cultura Tivemos 
enorme adesão, somando quase 13 mil inscritos em 
dois anos e selecionando 238 propostas, Foram 
aportados R$ 2115 mil, em 2020, e R$ 320 mil, em 
2021. Também realizamos o Edital Apoia em con- 
junto com espaços do Instituto Cultural Vale no Es- 
pirito Santo, Maranhão e Fará, com investimento de 
R$ 400 mil em prêmios para cada estado, 



ESTADO DE MIMAS a 5 E Eu NO A LEILRA td b E NOoNrEMBERãO DE 0 2 

= Me | = a Es E qe F . ed es q dh AR : o O 1 E = ed pi pa i dd pa a va ars dus pi | 4 j 1 a : = = na ia MAC a y E L nanmnetm Ta. fa an. [ ARMA HO j | hE do anta Tia Mn fi Ff ER rn mf Filme de Jason Reitman aposta no trio familia, comédia e monstros, mantendo a QUIMmICa GO 
LO AGó Ariaindi Mirinica n or sei mit lurirm fic Te nvens caco a re rio tantacmas ca dectnerirm 
E ERA ly f 1 1 E ATER o DRA LP EP STA RA ns 1p WMA il VÊ 1 ] MUVICI ME IUliltatitãs SE UCILLLAIE 

Durante à preparação para promo- 
vero lançamento do novo "Ghostbus- 
ters nos cinemas brasileiros, o diretor 
Jason Reitman contou como foi im- 
portante ter seu pai ao lado dele, no 
set “Ele me ajudou com conselhos va- 
liosos. Foi um set familiar para um fil- 
me cujo tema é a familia. 

“Ghosthbusters — Mais além”, em car- 
taz nas salas de Belo Horizonte, ga- 
nhou 73% de aprovação no site ameri- 
cano Rotten Tomatoes, especializado 
em cinema, mas.os críticos "top'torce- 
ram o nariz para o filme. Azar deles, o 
longa de Reitman é ótimo. 

O titulo original & "Ghosthusters — 
Adterlife” [Depois da vida”), mas o 
subtítulo poderia ser “A nova peração” 
Lançado no Brasil como“ Os caça-fan- 
tasmas',0 "Chosthusters original nas- 
ceu como projeto do ator e roteirista 
Dan Aykroyd para ele e John Relushi. A 
mute prematura do amigo, vitima de 
overdose, em 1982 levou-o a reforma- 
tar o roteiro. 

MURRAY Embora com três papeis 
masculinos fortes — e um quarto, fe- 
minino -, “Chostbusters' terminou 
centrado no ator Bill Murray. As me- 
lhores linhas, as melhores cenas fica- 
ram para o personagem dele, um pa- 
naca completo, mas dotado de char- 
me inegável. 

A comédia é a história de três ami- 
gos professores e cientistas. Expulso 
da Columbia University. o trio usa suas 
habilidades para fundar uma firma de 
caca-fantasmas, Agregam-se à turmao 
tresloucado comediante Rick Moranis 
ecator Emie Hudson 

Na fantasia do primeiro "Ghostbus- 
tera, Manhattan é assolada por uma 
onda de poltergeists. O trio anuncia 
seus servicos na TVovira O maior suces- 

so midiático. Cacar fantasmas se torna 
atividade milionária - e glamourosa 

O portal de entrada dos polterpeists 
o prédio em que Dana (Sigoumey 

Weaver! mora, mais exatamente o re- 
frigerador no apartamento dela. Em 
1970, Michelangelo Antonioni explo- 
dira o refrigerador, como simbolo da 
sociedade de consumo, em "Zabriskie 
Point. Em plena era de Ronald Reagan, 
o garoto-propaganda do neoliheralis- 
mo econômico, o que estã em jogoê o 
próprio sistema, ameaçado por um gi 
gantesço fantasma de. Marshmallow! 

Até hoje tem gente se interrogando 
sobre tamanho sucessa Efeitos, humor, 
elenco carismático. Só isso não explica. 
Ace olhos do público, havia algo mais - 
uma certa ideia de contestação ao pró- 
prio american way of life, talvez? 

Nas pegadas do “1 surgiramo “2, 
duas séries animadas para TV. Em 
2000, a revista Total Film fez uma en- 

] à 
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One Piece, o novo 
“milagre” japonês 

vendidos do mangá, Eiichiro Oda che- 
Ser premiado pelo Guiness na 

categoria “maior número de exempla- 
res do mesmo gibi publicado por um 

As aventuras do pirata do chapéu de 
palha conquistaram o mundo-o mangá 
“Dne Piece”, que se consolidou por mais 
de 20 anos como uma-das séries anima- 
das mais populares, acaba de chegar a0 
seu milesimo episódio. 

“E um milagre”, afirma Ryuji Kochi, 
presidente para à Europa, Oriente Me- 
dive Africa da Toei Animation, empre- 
sa japonesa que produz a animação 
desde 1999. 

“No início, não era fácil fazer uma 
transmissão na TV ou ter fas. Mas per- 
sistimos, só após 13 anos de transmis- 
são One Piece' se tornou um fenôme- 
no, comenta. 

LUFEY Desde a publicação do primeiro 
volume, em 1997, no japão, a caça 20 
One Piece, tesouro cobiçado por todos 
os piratas e, acima de tudo, Luffy, herói 
da série, manteve centenas de milhões 
de fis em suspense 

Com 490 milhões de exemplares 

quete eo filme "Os caça-fantasmas” fi- 
cou em 44º lugar na lista das 100 me- 
lhores comédias de todos os tempos. 

Em outra enquete, do American 
Film Institute, o longa galgou 16 po- 
sições e ficou na 28º posição. Em 
2005, 0 portal de entretenimento 
Imagine Games Network (IGN) con- 
siderou o filme a melhor comédia de 
todos os tempos, 

MULHERES Em 2014, a versão remas- 
terizada chegou aos cinemas Ea no 
va peração- de espectadores adorou 
Holiywood sentiu que havia deman- 
da e, dois anos depois, surgiu à ver- 
são teminina — feminista? — com a 
sempre engraçada Melissa McCarthy 
no papel de Abby. 

Agora, chega às salas a versão do ci- 
neasta Jason Reitman, filho do diretor 
do primeiro filme, Ivan Reitman. Na 
cena de abertura, algo está se passan- 
do na fazenda isolada onde mora o ve 
lho caçador de fantasmas, Spengler 
“Eles-estão de volta Corte. 

Na cidade grande, a filha desse ho- 
mem acossado estã falida, com um ca- 
sal de filhos na escola A morte do pai 
levanta uma possibilidade — herança! 
— mas ele só deixou dividas. No mur- 
do agora rural, mamãe se envolve com 
o professor de literatura do curso de 
verão Onovo portal dos fantasmas es- 
tá dentro de uma mina 

Lembram-se do temido Zuul do 
primeiro filme? O fantasma-mor ago- 
méo terrivel Gozer. À neta e cientista 
nata, como O avo. Vai prosseguir com 

suas pesquisas e ajudar à esclarecer o 
nó górdio da vida da mãe— o avô, afi- 
nal, não gostava da filha? 

MARSHMALLOW! Efeitos, humor, fa- 
milia Tem até bonequinhos de marsh- 
mallow!, além da nova geração de ca- 
cadores-de fantasmas. O elenco traz 
Crie Coone Paul Rodd, que têm qui- 
mica. As “crianças”, Mckenna Grace e 
Finn Wolfhard, são uma graça 

No set, o cineasta jason Reitman as- 
simitou os conselhos do pai e fez um 
belo trabalho. Nostalgia + originali- 
dade O filme é dedicado “a Harold" 
Harold Ramis (1944-2014) formava o 

trio básico com os atorês Dan 
Aykroyd e Bill Murray; Avkrovd e ele 
assinavam o roteiro 

Em 1993, Ramis dirigiu um dos fil 
mes mais cultuados daquela decada 
"O feitico do tempo” mostra Rill 
Murray como o homem do tempo 
que vê o Dia da Marmota repetir-se 
indefinidamente. Conseguirá sair re- 
tomar sua vida? 

“Ghosthusters — Mais alem” eum re 
galo. E uma viagem imperdível para os 
fas do primeiro filme. (Agência Estado) 

gou a 

único autor” 
Não é à toa que o lançamento do mi- 

lésimo episódio, programado para o úl- 
timo fim de semana em BO paises, se 
tornou evento global, alem de marco 
simbólico para os fãs. 

Em Toquio, enorme mural com os 

FIOS: COLUMAAS ACTORES DACAÇÃO 

Rick Moranis, 

Emie Hudson, 

Bill Murray & 

Don Akroyd 

conquistaram o 

mundo com sua 

firma de coçar 

assombração 

"CHOSTBUSTERS = MAIS AMÉM 
FA tSmuim. Direto: dosõs Reimor. Cova Firm Moifhoro, Mekenno Dre, Ptui Rico e Comme Con E onós. MM Soto 2 for): 15h e AGO: Sado 2 fieglo Tha. Sado 3 foubo RIO; 

thdÓ e rObID. Sid 5 ju): Tá Golos Neg); jéRdo, 645 Boulevore — Soto à (Uuhio (SRSO, TERIA, iBhabe 2TROS. Solo É jimos, tenit lt, LAbIO MAIO, Big Condogem - Ena), 

PESA, tina, 20h75. Cidade — Soto F fistab): dado, TEhÓS, 1Shas, 26 Gula É repair 1h, thao J0b Delfey — Soo? (ouh!: eba TEMAS, Tio Soda 3 iduh): 13AGO, TERIS, Nes 

hr 3 Begl à Smbrh. Diamond — Sor 3 [Regi tao Soo 4 (nbb): Sh iAh2o Soh 4 [leg Patipia Mimas Shopping — Solo 3 (ni): Vaso MAois, RIO, Solo É food 15h, Thão Phi 

Mane — 14h30, DPh50, dúhts Pálio Soveca — Setor flegil: Sad Sado 3 ob: DhhS el Soto a Deo) 28h55 São 5 food): 1dhdo Gota 5 files) Thy 2mhsd. Vir Shogaiag — Solo) 

Pout: 2 ENS, DRO, Fifio! Sono 2 dub): TS PIO, 20h jSeisões desto segundo=ieim 

EEB MEHES hr 

Mural em 

Tóquio 

comemora o 

milésimo 

episódio do 

série animado 

juponesa 
personagens principais do mangá ador- 
na a movimentada estação de Shibuya. 
Na Europa, Oriente Médio e África. fãs 
bateram o recorde mundial de selfies na 
plataforma lançada pelo produtor da 
atração, com 20 mil fotos— ao fundo, ve- 
seo cartaz de “Procura-se” 

Na França segundo mercado mundial 
de mangás e séries de animação japone- 
sas, as salas da rede COR exibiram marato- 
nas antes da estreia do milésimo episódio. 

Sou fã de One Piece há 20anos! As- 
sisto desde a faculdade e ainda aprecio, 

comentou um internauta japonês no 
Twitter, animado em ver na E amplas 
nuação das aventuras de Luffy 

"Oque toma este manga tão especial 
& acima de tudo, o roteiro e a inteligên- 
cia de Eiichiro Oda , diz Ryuji Rochi, pre- 
sidente da Toei Animation “É completo, 
tala de todos os assuntos. One Piece 
consegue se relacionar com os sujeitos 
reais da sociedade”, comenta o francês 
Alexis Poriel, de 26 anos. 

UNIVERSAL Industrialização. racismo, 
escravidão, intrigas peopoliticas. Além 
desses temas, o imenso universo da se 
rie é atravessado por referências cultu- 
rais e geográficas (Antigo Egito, Veneza, 
Andahweia, Japão medieval) que lhe con- 
ferem dimensão universal 

Temos vários níveis de leitura. Isso 
permite atingir todas as faixas etárias, 
tanto o jovem em busca de aventura 
quanto o leitor um pouco mais velho 

id gosta de um pouco de complexida- 
“explica Benoit Huot, gerente editorial 

de mangas da editora francesa Glênat. 
Em breve, a Netflix disponibilizará 

para seus mais de 200 milhões de assi- 
nantes a série adaptada do universo de 
“One Piece” O anúncio doelenco nas re- 
des sociais, que agitou a internet no ini- 
ciodeste mês, com 3 milhões de visuali- 
zações, comprova a imensa expectativa 
em tomo do tesouro japonês. (AFP) 



VENEZUELA 

ESTADO DE MINAS a 

Antena 
AN 

FEDERICO PRERA AE 

O “Guinness” deu à Venezuela o recorde de maior aquestro do mundo, 
depois de o Sisteno de Orquestros Infontis e Juvenis doquele pois reunir 
2 mil instrumentistas no pátio da Acodemio Miltor, em Corocos, no 
último dio1ã. O “mutirão” contou com cronços, jovens, professores & 
integrantes do Orquestra Simôn Bofivor, que interpretaram o “Marcha 

estovo”, de Tchaikovsky O recorde onterior pertendo à Rússio, que 
reuniu cerco de & mil músicos em um só concerto, em 2019. 

SAQUE 
TESOUROS VOLTAM À ETIÓPIA 

Soquendos no seculo 18 por 

soldados do Reino Unido, Bélgica 
e Holonda, tesouros históricos 
forom devolvidos à Ebópia, no - 

final de semono, pelo Inglaterra. 
D crerto reúne coroa cerimonial, 

escudo imperial, congunto de foços 

de chifre de prato, livro de orocões 
ESCrito O mão E várias poios. 

Amaioria dos peços foi roubado 
quando os Britânicos demotaram o 

imperador obissinio Tewodros dl no 

botolho de Mogdolo, em 1868. 

a 

A restituição foi soudoda pelos 
diplomogos inglesa e etiope, maos - 

o Etiópia continuo exigindo de 
Londres o devolução de outros | 

obretos históricos - entre eles, 
tdbuos sogrados de pedm é |; 
madeira que representom o 
Brco do Alionço. Segundo o 

Biblio, esse bou continha 05 - 
Dez Mondomentos. 

: TEATRO 

: Drespeito 00 meio ambiente é 
* temo do peço “O Morstro do 
* Uixo”, que o Do Condongos vol 
levar o 11 escolos públicos de BH, 

“ Saborá, Coeté, Novo Lima, 
: Contagem e Betim. À temporada 
: lúdico - educativa começo resto 
: segundo - feira (22/11) eterd 
+ 2 sessões. Com direçõo e 
* dromaturgia de Guilherme Théo, 
* pespetõcdo buscou inspireçõo 
- em festos e folguedos mineiros 
: poro contor o história do 
: sofrimento do Mãe Terra cousado 
: pelo devostação dos motos e pelo 
“ morte dos nos. O monstro não é 

o vilão dessa história, mos o 
: desperdico e o consumismo que 
* leva à produção desordenado de 
: poluentes. O elenco reúne 
Cláudio Henrique, Culherme 

* Thêo e Gustavo Bortolozri. 
: Oortisto plóstico Adriono Borges 
da Cruz ossino adereços e 

: figurinos, confeccionados com 
“ material recicdodo. 

E Gu NDA FEIRRs td b E Nor EMaEeERãO 

FABI BERRO feel cação 
sá 4 

GASTRONOMIA 
“BH É UM OVO” 

A vocação do copitol minesro pora à boa cozinha estoró em debate no projeto “BH é 

um ovo”, que serd reolgodo no terça (23/11) e quorto-femro (24/11), no Novotel 
Savassi (Avenida do Contorno, 6.583, Squassi). Ingressos devem ser retirados no site 
Symplo. Entre os temas abordados estão 0 gostronomia pós- pandemia, o cordápio 

turistico que Belo Horizonte pode oferecer 
e o legodo do culturo otro - brosileiro no 
connho mineira. 

BEER PRESDIAL 

Nesto terço, 05h, pomelde debates va 

reunir Pedro Albuquerque (Ónon Cloud 

Kitchens), Doniel Ribeiro (Redentor), 
Frederico Andrade (Cholennho) e Simone 
Lopes (Sebrae). Às 17h30, serd avezde 
Márcia Martini (Opsófogos), Felipe Thobes 
(uia Logoinho), Hanna Ltwinski (Cosol 
Coginho) e do jornalista Refoel Rocha. 
Às 19h, 0 presenço africana no cozinha 
mineiro será temo do converso entre o 

pesquendora Zoro Sontos, Podre Mauro 

(Museu dos Quilombos e Fovelos Urbonos), 
Princesse Kombilo (Molewo Focd| e Kelmo 
Zenaide (Kituti Gourmet). 

Loro Santos discute o 

culinário ofro-mineiro 

o | 

“DUNA 
LEILÃO EM PARIS 

Olendório storyboord de “Duna” criado pelo fronco- chileno 
Alejandro Jodorowsky, projeto farcônico que teria o 

participação de Solvador Daki e de Neck Jogger, voi o leilão 

resto segunda -feiro (22,1), em Pors. O volor é estimado 
entre 25 mi o 35 mil euros pelo Cheistie's, que organio 

avenda, 

Criado em meados dos onos 1970, o roteiro com imagens do 

que o filme deveria ter sido traz desenhos de Moebtus, icone 
dos quodnnhos franceses, e do dustrodor suiço Giger, “pai” do 
cnoturo do filme “Alien”. Ambos senom diretores artísticos do 
produção inspirado no famosa sêne de ficção científico do 

escritor Fronk Herbert. 

Em 1984, estreou a primeiro versão de “Duno” paro o cinema, 
dirigido por Dovid lynch com muito esforço e pouco retomo 
financeiro. Em outubro deste ono, chegou às telos o releitura 
assinado pelo diretor conodense Denis Villeneuve, que vem 

botendo recordes de biheteno. Jo ultropossou 
155300 milhões, cobrindo os custos, colculodos em 
1547165 milhões. Estretodo por Timothée Chalomet, 

o filme seró disponibilizado pelo piotoformo 
HBO Mox no sexto - feira (2601). 

DE VOLTA 
“PÁGINAS DA VIDA” 

LL ADIA JADE Pao 

Exibido pela TV 
Elobo em 2006 e 

2007, o novelo 

“Páginas da vido” 
volto à telinha nesto 
segunda -feiro 
(22/t), no conal 
Vivo. Os coptulos 

voo OD 07 0523h, 

Helena (Regino 
Duorte!, Nondo 
(Fernanda 
Vasconcelos) & 
Marta (Lilia Cobrol) 
protagonizam o trama 

Joana Mocarzel como Cloro 

BLAM ROLAROARE 

de Manoel Coros sobre reloções fomiliores, odocão e 
discriminação dos pessoas com sindrome de Down. O 
elenco conta também com Morcos Conuso, Tarcísio Meira, 
Ana Poda Aroso, Morcos Pouto, Thiago Locendo e 

Heleno Ronoidi, sob direção de Jayme Monjardim e 
Fabricio Momberti. Joana Mocorzel, que interpreto o 

garotinho Cloro, inspirou o crioção do primeiro boneco 
brosileira com corocteristicos de sindrome de Down. 

TELEMANIA 
TV ABERTA 

— DADRMAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR MUDANÇAS DE ÚLTIMA HORA NA PROGRAMAÇÃO FEITAS PELAS EMISSORAS 

FOMOS Dia A CÃO 

O vilão Emesto [Jorge 
Solinos) não quer perder 

o filho adotivo Nicolas 
(Leonardo Herrera) 

em “Te dou o vido”, 

no SBT/Alterosa 

2 RECORD 
CAT: (11) 3560-4000 

urmarederecord. com. tar 

DE ME noor 

08:50 Falo Brest 

100 Hejaemódio 
TidS  Jomal da fecord 24h 

Tiso  Mipuão do cosomesto 

TE51  Exlonço geral Minos 
45 Juri 

Tuas Bulonço gem 

EI Pode ama 

t:4s Clode nlerio 

TD  Jomol da Record 24h 

Teias  Cldode neto 

Tr40 Jomml do Record 24h 

Tras Cidade olerio 

13:00 “Cidade alerta Minos 

Has ME Recora 

18:45 Jomal da Record 

ZWDO Gênesis 

2745 Quondo chama nonnição 

22:45 À inendo 

DOoDa A novo supermáguno 

D0c35 Jornal do Record 24h 

[0245 bot 

à REDE TV! 
CAT: (11) 1206-1000 

pru redety coma. br 

5/00 lgceja lnfemocional dao Ereço 

de Deus 

Da30 Polshop 

7945 Brosil que fm moúicios 

DO Vou te contar 

Hds  ixcê naty 

Emo Ôpino soar 

T:0O fumo 

too dinrdzé sim 

T:00 humd 

18:00 “álerto Noel 

TD TYioma 

20:30 igreja lréemonional da raça 

de Deus 

ZxãD Redelvinaas 

2230 Foi mou 

2330 Desvendando cozinhas 

DD: lesturo dinómico | 2075 Edição especioi 
ui  Semoconal | 20:30 Reimios do denço 

D20b0 Uerodcerma 2100 Jomeal do Culivro 

03200 igrejn do úraço no ses ler 2500 Rodo nha 
2%45 Estações 

5 SBT/ALTEROSA | 
CAI: [31] 3237-6000 12 ctoBo 
mera olterosa com br CAT: (21) 4002-2884 

| ur redegiobeo. com.br 

D55D0 Primeiro impocio 

Dxa0 dempo ci D4:00 Hom um 
não fomdaérdo a | D5:00 Bam dic Minos 
TES Alterosa esporte a E 2830 Bom dim Bros 

1545 Alterosa olesto Elizabeth Savala é Nedda, 09:30 Mais você 
13:30 Alterosa ogora a matriarca devoto de WAS Encoráro 
4:40 Henry Donges São Judas Tadeu, em T200 MGTV edição 
15:15. Fotpenizando “Quanto mais vida, 13:00 Clnboesporte 
16:30 Casos de foenílio melhor!”, que 1325 Jornal Hoje 

1730 Compçãõo indomanel estreia hoje na Globo 15:00 Sessão do tarde 

JE:40. E dou auda 

12015 Jamal do áltemso 

12:45 El Bros 

20:30 Cannha de anjo 
27:15. Programa do Aniinho 
23:30 Arena Bt 

OD:45S The noite 

Di:45 Operação Mesquito 
023D Lonação repórter 

035 saT bras 

7 BANDEIRANTES 
CAT: (VI) 2742-3011 

mr redeband com.br 

fi:as FP ioenal 

05:45. Ponto de lim 

De:00 Bora Brosil 

23:00 The chef com Edu Guedes 

VDo Jagooberio 
130 Jogo oberto- Debra 
250 Os donos do bolo 

1:00 Nosso tempo 

12:00 Melhor dotonde 

1:00 Brel urgente Minos 
17:00 Bros urgente 

18:50 Jamal Bond Minos 

15:20. Jornal do Bond 

20:25 hNozmê 

210 igrejododraco 

32:00 Bond Mosicios 

z2:45 Lorgados e pelmdos 

zap Poneto ssvogem 

00:80 Jormal da Noite 
D2o Que fim ego? 

1:25. Esporte toéni 
07:05 Minis geek 

9 REDE MINAS 
CAT: (31) 3754-3000 

mars redeminos. by 

000 Conhecendo musas 

Crab de bgo no educação 
TES Sega ho tio dividos 

30 Jomal Mines P edição 

T:00 Sésamo 

Tao Dongo Balongo 
H:00  Gaóntol do Culiura 

Too Enlriánco 

Tr30 Erosf dos Cerois 

t:00 The nest Sep 

15:30. à lnderdindengeounds 
TES irão do dores 

tt) “Agenda 
19:30 Jomol iinos 2º edição 
20:00 Opindo Mimos 

tão Comme 

1:55 Malhação 
18025 Nos tempos do imperodos 

HED MGTV Zi adição 
HE40 Gaomto mois vido, melhos! 

20:30 Jornal Mecional 

21:30. tm bagaroo sol 

235 Verdades secretos 

2335 Teloguente 

| DOS Jornal do Globo 

| 2440 Comvero com Bial 

02:50 Cpeujão humor 

ESPE TA (REPEDDUÇÃO 

"Mm 

Cloudete Trotono bote 

ponto às 9h30 no Rede TVI, 
com “Vou te contar” 

CLORO CAÇÃO 

15h no Elobo 

VIAGEM AO CENTRO 

DA TERRA: O FILME 
ELK, 2008. Direção de Eric 
Brevrã. Com Anita Erem, 

Frank Fontabne, Brendon 
Froser, Sósh Hutcherson, 
Seth Meyers, Jeon Michel 

Paré é home Wheeler Para 
descobrir o paradeiro do 
timão, Tevor vii parda 

istéssdia com o sobrinho e o 
guia. Quando ficam presos 
em una covemao, eles 

chegam do centro da Terro. 

23h15 no Globo 

Ingliterra, 2020. Dveção 
de Steve Molueen. Com 
Donhel Froncs, Josetta 

mon, Kenyoh Sandy, 
Noomi Ackie, Shorlene 

Whpyte & Tamara Lowrande 
Hingsbey chego o uma 
estúlo de alunos com 

necesuidodes especiais E 
descobre-o politica de 

segregação que impede 
criónços negros de receber 
D educação que merecem, 

As atrizes Vera Holtz e 

Arlete Salles estrelom 

“Eu ovôe o Boi”, 

atração do madrugada 

22h20 no Globo 

EU, A VÓEOBOI 
Erosil, 2019. Dreção de 
Mariano Richard. Com 
Arlete Salles, Vera Holt, 
Demelha Winits, Miirco 

Lugue, Daniel Rangel e 
Lboeono dot. A 

oposentodo Turando! 
inférniza o vida de Yolanda, 
Diquem cromo de Bi, & 

não mede intrigas para 
Bror de rival o presidência 
da aocdacão de 
moradores da Rui Thor 

Mogodo.À amargo 
Jurado! sénso Bbt de 

roubar todos 04 seus 
namorados no juventude. 
O jovem Roblou, neto da 
soso mal- humonida, & o 

norrodor da frame criado 
por Miguel Falobelis, 



ni 

ESTADO DE MINAS do Ss EcUnNDa FEIRA, 2: BE o 

URA 

NON EMBERÃãARO B E 

à LITERATURA 

Pertencimento e identidade são temas de “Como poeira ao vento”. Escritor diz que seu livro 
aborda a impossibilidade do exilado de romper complexos lacos que o conectam a Cuba 

dela é uma jovem nova-iorquina 
de ascendência cubana. Ela mora 
em Miami com Marcos, que dei- 
xou Cuba, mas ainda vive envolto 
em lembranças de sua infância na 

ilha, entre amigos e parentes. A mãe de Ade- 
la não aprova as opções da filha, especial- 
mente a de se juntar ao namorado no Sul dos 
Estados Unidos. 

A jovem consegue se equilibrar entre tantos 
desafios ate que Marcos lhe mostra a foto da ul- 
tima refeição que ele teve com seu grupo cuba- 
no, 25 anos antes, quando ainda era criança. Em 
meio aqueles rostos, Adela descobre alguém fr 
miliar, o que abala sua segurança 

É essa irama que o cubano Leonardo Padura, 
um-dos principais escritores da atualidade, 
usa como ponto de partida para tratar, no ro- 
mance “Como poeira ao vento” (Boitempo), 
um tema caro aos seus conterrâneos: a ques- 
tão do exílio. Afinal, desde 1959, ano da Revo 
lução Cubana, mais de 1 milhão de pessoas já 
deixaram a ilha, número aumentado pelos 
descendentes nascidos em outros paises. 

Aos 6h anos, Leonardo Padura Fuentes vive 
em Cuba, apesar de aclamado em diversos par 
ses que adorariam acolhe-o “Eu não teria sido 
omesmo se tivesse saido de Cuba”, diz ele.“Tal 
vez tivesse escrito mais e melhor, mas não te 
ria feito da mesma forma. Sou quem sou por- 
que estou onde estou” 

O exílio, porém, não escapa ao seu olhar lite 
rário: Romance geracional, "Como poeira ao 
vento” traz O registro, por meio da ficção, de 
quem ficou e de quem decidiu partir. Cuba sur- 
ge confrontada consigo mesma e com a diaspo- 
ra que marca sua história desde os anos 1950. 

A trama começa em janeiro de 1990, quan- 
do uma turma de amigos tira uma foto no 
aniversário de 30 anos de um deles. Quando 
dois de seus filhos a descobrem, duas décadas 
depois, a imagem faz com que O grupo se Te- 
conecte para descobrir o que ocorreu com to- 
dos eles. 

A descoberta de Adela ao olhar a foto mos- 
tirada pelo namorado desperia sentimentos 
sobre o magnetismo do pertencimento e à 
força do afeto, que tanto pode ser ainda real 
ou, como diz o titulo do romance, já desápa- 
receu como poeira. 

Com escrita moldada no romance policial — 
gênero, alias, do qual Padura é craque to dete 
tive Mario Conde protagoniza a maioria de 
seus romances!- o novo livro registra as difi- 
ceis circunstancias que ainda abatem o povo 
cubano, dividido entre apoiar o presidente Mi- 
guel Diaz-Canel ou alimentar a crescente opo- 
sição, cujas manifestações (algo inédito na ilha 
até há poucos anos) são proibidas e rechaça- 
das com violência pelo governo. Nesta entre 
vista, concedida por e-mail o autor fala de sua 
literatura e de seu pais. 

Não se trata apenas de um 
romance sobre a saida de 

Cuba, mas também sobre a 

impossibilidade de sair 
espiritualmente de Cuba” 

"Adela é estranha. Tem 

dificuldade em saber a que 
lugar pertence, mas, ao 
mesmo tempo, sente 
atração pelo sentimento de 
pertencimento e se 

identifica com sua metade 

cultural cubana” 

Tenho certeza de que a 
atual crise em Cuba 

causará novos exilados, 

muitos talvez” 

“As pessoas em Cuba estão 

cansadas, cada vez mais 

desencantadas, se não 

desesperadas, e perderam a 
esperança de que as coisas 
possam melhorar” 

DIÁSPORA CUBANA 
INSPIRA U NOVO 
RUMANCE DE PADURA 

LTr ASfVEN ER 

ANTT 
PRADA! 
qua! 

“Sou quem sou porque estou onde estou”, afirma Leonardo Poduro em sua cosa, em Havona, copital de Cuba 

Como foi lidar com o tema do exílio, umo vez 
que você sempre viveu em Cubo? 
Você não precisa se exilar para saber o que 
significa exílio. As experiências de muitas 
pessoas que conheço, família, amigos, me en- 
sinaram muito sobre como essa condição & 
vivida, especificamente como os cubanos a 
enfrentam em diversas partes do mundo. 
Basta ter sensibilidade para compreende-los, 
aceitar suas alegrias e tristezas, suas vitórias 
e seus traumas. É um aprendizado que co- 
nheçco por observação, mas também por lei- 
tura, já que o exílio é um tema muito utiliza- 
do na literatura cubana E porque, sem dúvi- 
da, o exilio implica traumas e foi um drama 
que marcou à história de Cuba desde nossas 
origens nacionais, como já mencionei em O 
romance da minha vida”. 

Seu novo livro trato de temas delicodos, como q 
permanência, o negação a esse pertendmento e 
o busca de uma identidade. Como foi lidar com 
esses assuntos? 
A permanência e o pertencimento se comple- 
mentam e foi mais fácil trabalhar porque sou 
alguém que ficou e que pertence a Cuba À 
identidade, por sua vez, é um elemento nos- 
so: somos o resultado de um contexto geo- 
gráfico, cultural e histórico, Neste romance, 
eu queria falar sobre como o pertencimento 
e a identidade são condições que nos perse- 
guem, por mais que nos afastemos, por mais 
que as neguemos. Por isso não se trata ape- 
nas de um romance sobre a saida de Cuba, 
mas também sobre a impossibilidade-de sair 
espiritualmente de Cuba-ou de qualquer hu- 
gar a que você pertença por catsa de sua cul- 
tura, de sua sensibilidade. 

O romance tror três personagens femininos mui- 
to distintas. Como foi dar-lhes vido o portir do 
realidade do exílio? 
Acho que um dos grandes desafios deste ro- 
mance é lidar com três protagonistas femini- 
nas. Três mulheres muito diferentes entre si, 
mas, ao mesmo tempo, próximas devido à 
sua condição de genero, É claro que a relação 
de pertencimento a algum lugar foi decisiva 
no carater de cada uma delas. Uma fica, outra 
se afasta e nega tudo a outra tenta ainda des- 
cobrir quem ela é Mas hã também suas rela- 
ções com os ouiTos personagens e entre si, 
que são decisivas para O que acontece no ro- 
mance e que me obrigaram a ter muito cui- 

dado ao escrever sobre elas. Para um homem, 
penso que é sempre um desafio compreen- 
der eassumiro pensamento de uma mulher, 
não só pela condição sexual, mas também 
pelo que as sociedades impuseram. Juro que 
foi dificil lidar com elas. 

Um dos momentos mais comoventes do livro 
mostro Irving dividindo com o amigo Dario o di- 
nheiro que encontrou no rua, mesmo vivendo 
com muito necessidode. A omizade é importon- 
te para você, não? 

Este é um romance sobre o valor & a perma- 
nência da amizade. Sobre como na distância, 
e mesmo nas diferenças de pensamento, a 
amizade pode nos preservar e nos salvar. 
Exemplos como o que você colocou se repe- 
tem no romance porque eu queria intensifi- 
car aquela relação de amizade entre persona- 
gens que, sendo amigos, estão até dispostos 
a perdoar certas traições, ou pelo menos en- 
tende-las e, se possivel, supera-las. Dou gran- 
de valor a essa relação humana e ela apareçe 
em todos os meus romances, principalmen- 
te nos do personagem Mario Conde, que tem 
seu próprio clã 

Adela é personagem estronho: mognetizado por 
suas raizes cubonas, embora tenho nascido em 
Novo York e ostente a educação omericona. Não 
é regra os imigrantes se integrarem à culturo do 
pois onde se instalam? 
Você disse bem: Adela é estranha. Tem difi- 
culdade em saber a que lugar pertence, mas, 
do mesmo tempo, sente atração pelo senti- 
mento de pertencimento e se identifica com 
sua metade cultural cubana quase por deci- 
são pessoal ou por fatalidade, não sei, Adela 
foi inspirada nos filhos de cubanos que nas- 
ceram fora de Cuba e se sentem muito cuba- 
nos ou próximos da ilha, embora perceba 
que eles não sabem o que exatamente é Cu- 
ba, ou não ligam. Mas lembre-se também de 
que Adela tem um relacionamento conflitivo 
com sua mãe, que decide muitas de suas op- 
ções e sua formação de carater. 

O romance chega o 2016, quando muitos coisas 
em Cuba mudoram para pior e o ódio cumen- 
tou. Você tem receio de que o atual instobilido- 
de econômica alimente cindo mais o exílio, co- 
mo ocorreu nos anos 19907 

Tenho certeza de que a atual crise em Cuba 
causará novos exilados, muitos talvez Neste 

momento, devido à pandemia e às dificulda- 
des para viajar, a explosão está contida, mas 
assim que surgirem vias de fuga, muita gen- 
te vai escapar. Às pessoas em Cuba estão can- 
sadas, cada vez mais desencantadas, se não 
desesperadas, e perderam a esperança de que 
as coisas possam melhorar. Especialmente os 
jovens, que não querem que sua vida se esgo- 
te entire tantos slogans que não resolvem 
seus problemas vitais, que não garantem à 
satisfação de suas necessidades Isso pode pa- 
recer pragmático, mas depois de tantos anos 
alimentando uma utopia que não deu os re- 
sultados esperados, prevalecem o pragmatis- 
mo e a busca de soluções individuais para o 
fracasso coletivo. 

Como analiso os primeiros meses do governo de 
Joe Biden, presidente dos Estodos Unidos? Já é 
possivel temer o volto do trumpismo? 
Biden foi um fiasco, até para os americanos. 
Esse fiasco pode permitir o retorno do trum- 
pismo. Se você comparar Biden com Obama, 
notará imediatamente sua falta de brilho. de 
classe, de decisão politica. É dificil saber para 
onde ele estã rumando, o que deseja, como 
planeja alcançar seus objetivos. 

Você ficou surpreso com os cubanos que moram 
no Flórida e votoram em Trump, e não em Biden? 
Não, não fiquei surpreso, Mas não quero julgã- 
Los. Eu gostaria de entendê-los. Não porque se- 
jam trumpistas, mas porque não consigo en- 
tender que qualquer pessoa (exceto Trump) 
possa ser trumpista. Um homem que faz 
aquele pesto de desprezo por tudo e por todos 
com a boca . Como admirar alguém assim? 
Não, juro que não entendo. (Agência Estado) 
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Intercâmbio 
estudantil 

? 
A
 

» 

Ano passado, Anderson e outros 

dois 

jovens 

participaram 

de 
um 

programa 

de 
intercâmbio 

estu- 

- dantil. Cada qual foi para uma 

) 

cidade 

distinta 

durante 

um 

período 

de 

tempo 

diferente. 

Considerando 

as 
dicas, 

descu- 

bra 

o 
nome 

de 
cada 

estudante, 

| acidade onde ficou hospedado 

“ eaduraçãodo programa. 
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OMOERROS 
1. 

jodo Carlos 
Pro 

beato 
de 

p
a
s
s
o
u
 

3
 meses 

em outra cidade. 

d. 

Umidos estudantes ficou 

2 
meses 

em 

Londres. 

3. 

Geraldofoi estudar 

em 

Paris. 

7) da Árvore, dala | 

visa 

à 
conscien- 

| 


