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Timão de 
campeas 
Corinthians feminino 

bate Independiente 
Santa Fé porZa0e 
vence a Libertadores 

Bó 

Grupo reforma 
quadra na periferia 
de Diadema e vê 
basquete crescer 

Ui 

Animação japonesa 
cresce no streaming, 
mas enfrenta muita 
pirataria no Brasil 

Ronaldo Lemos 

5G não é bala 
de prata' para 
conectar escolas 
Mercado AZi 

PSDB adia 
escolha de 
candidato 
a presidente 
O PSDB decidiu suspen- 
der as prévias presiden- 
ciais entre os governado- 
res João Doria (SP) e Edu- 
ardo Leite (RS) por causa 
de problemas no aplicati- 
vo de votação. O partido 
não definiu quando o pro- 
cesso será retomado —há 
impasse sobre isso entre 
Us concorrentes, Poder Ad 

tnúlise Igor Gielow 
Vexame previsível 
coloca pressão sobre 
Eduardo Leite pág. Aó 

Aposentado pode 
perder com PEC 
dos precatórios 
A PEC dos Precatórios, que 
institui o calote a dividas 
com sentenças judiciais, 
pode afetar o pagamento 
da União à grupos priori- 
tários como aposentados 
e prolessores, Mercado All 

EDITORIAIS AZ 

Limite tênue 
Sobre excessos cometidos 
em inquéritos do STF. 

Renda na pandemia 
Acerca de queda da desi- 
gualdade social em 2020. 
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UM JORNAL A SERVIÇO DA DEMOCRACIA 

R$ 500 

Quadra, no bairro do Campanário (Diadema), construida em praça que homenageia seis jovens mortos por grupo de extermínio Eduardo Krapp/Folfapres: 

Minha reeleição 
não depende de 
Bolsonaro, diz Lira 
Em entrevista, presidente da Câmara defende aliança com 
o Planalto e diz que excessos do Judiciário merecem limite 

semináriosfolha 

Saúde 
BIMAR 

= 

4º edição 

Eduardo Amirell:/Folkapress 

ENEM SEM CARA DE GOVERNO 
Em São Paulo, estudantes chegam para o primeiro dia do 
exame, que teve 26% de faltosos; apesar dos temores de 
ingerência, prova foi considerada equilibrada Cotidiano 51 

Suplementar q 

Controle e Fiscalização 

EEEER Acesso à saúde suplementar 

QFenasaúde 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthar Lira (PP: 
AL) afirmou, em entrevista 
à Folha, que o desempenho 
do presidente Jair Bolsonaro 

nas umas em sc não afeta 
seu projeto político, 

“A vida do presidente Bol- 
sonaro é uma. A minha vida 
é outra” disse Lira, em defe- 
sa da manutenção de sua ali- 
ança com o Planalto. 

Docentes negros 
na universidade 
ainda são raros 
Cotidiano Ri 

FOLHAIOO 

Segundo o deputado, a fi- 
liação de Bolsonaro ao PL, 
de Valdemar Costa Neto, es 
tá definida e há possibilida- 
de de o candidato a vice da 
chapa ser um nome do PR 

Lira disse não haver falta 
de sintonia entre ele e Ro- 
drigo Pacheco (DEM-MG), 
presidente do Senado, Mas 
critica a disposição deste de 
ser candidato à Presidência. 

Ministro do TCU 
articula apoio a 
projeto do governo 
Mercado ALS 

HOJE 
15h às 17h 

EVENTO GRATUITO 

A si di 

tolha.com 
taudesuplemeantar 

Saiba mais na pagira ATO 

“Numa visão muito pró- 
pria, eu acho que uma lun- 
ção interfere na outra” 

“ro Lira, a decisão da mi- 

nistra Rosa Weber, do Su- 

premo Tribunal Federal, de 
suspender a execução das 
emendas de relator “não é 

normal”, Ele defendeu que 
se definam limites e se col- 
bam excessos na atuação do 
Judiciário. Emtrevistada 2º AT? 

STF ignora trégua 
e impõe derrotas a 
Planalto e aliados 
Poder AM 

Ultradireita e 
esquerda farão 
2º turno no Chile 
Com 86% das urnas apura- 
das, presidenciável pino- 
chetista José Antonio Kast 
alcançou 28 1% dos votos, 
à frente do esquerdista Ga- 
briel Boric, que teve 25,59%. 
Eles se enfrentam emag de 
dezembro. Mundo At 

Eleições regionais 
na Venezuela têm 
baixa adesão 
Mesmo com à participação 
da oposição e de observa- 
dores internacionais, as 
eleições regionais na Vene- 
zuela tiveram baixo com- 
parecimento. Mundo Até 
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Limite tênue 
Censura imposta a bolsonaristas banidos das redes 
sociais por ataques a instituições soa excessiva 

Pordeterminação do Supremo Tri- 
bunal Federal, o deputado Daniel 
Silveira (PSL-RI), está proibido de 

se manifestar em redes sociais e 
só pode conceder entrevistas se ti- 
ver autorização judicial para falar. 
O ex-deputado Roberto Jeffer- 

sum, que está preso, foi suspenso 
por seis meses do exercicio de suas 
funções como presidente do PTB 
e também está impedido de usar 
suas contas nas plataformas digi- 
tais, que estão bloqueadas. 
O jornalista Allan dos Santos, que 

está nos Estados Unidos e é alvo 
de um pedido de extradição para 
ser preso no Brasil, também está 
banido das redes. Seus seguidores 
tornaram-se alvo de uma devassa 
por ordem do Supremo. 
Na opinião do ministro Alexan- 

dre de Moraes, que atua como re: 
lator dos três casos, 0s agitadores 
bolsonaristas precisam ser silen- 
ciados porque abusaram de suas 
prerrogativas e garantias constitu- 
cionais para sabotar a democracia. 

Silveira agé como arruaceiro des- 
de que chegou à Câmara dos De- 
putados e foi preso no início do 
ano após um vídeo repulsivo em 
que ofendeu e ameaçou os minis- 
tros do STE Solto há duas sema- 
nas, responde a uma ação penal, 
Jefferson e Santos não têm acu- 

sação formal, mas estão entre 05 
alvos de um dos inquéritos con- 
duzidos por Moraes, que investi- 
ga 0 funcionamento de uma rede 

de bolsonaristas dedicada a espa- 
lhar mentiras, fornentar ódio e ata- 
car a ordem democrática. 
Não há dúvida de que Jair Bol- 

sonaro conta com às ações des- 
sas pessoas para amplificar sua in- 
Auência na internet, usando com 
frequência a liberdade de expres 
são como um escudo para difun- 
dir mensagens golpistas e incenti- 
var o descrédito nas instituições. 
Mas algumas das restrições im- 

postas a seus aliados parecem des- 
proporcionais. Os banidos das re- 
des, além de proibidos de se ex- 
pressar, tiveram todas as manifes- 
tações anteriores removidas doar, 
ainda que fossem apenas brava- 
tas inconsequentes muitas vezes. 
A censura imposta a Silveira foi 

motivada por uma entrevista que 
ele concedeu após sua libertação, 
em que criticou deputados e mi- 

nistros do Supremo e disse que 
não retirava o que havia dito no 
início do ano, apesar de reconhe- 
CEI SEUS EXCESSOS, 
A entrevista não tinha nada que 

soasse particularmente ofensivo, 
seja no tom, seja no conteúdo, Ain- 
da assim, serviu como justificativa 
para que Alexandre de Moraes as- 
sinasse a drástica medida. 
Se cabe ao STF definir a fronteira 

que separa o exeróicio da liberda- 
de de expressão e a prática de cri- 
mes, é certo que as decisões mais 
recentes pouco contribuem para 
desenhar com nitidez esse limite. 

Renda na pandemia 
Impacto da Covid no emprego e auxílio emergencial 
geram queda não sustentável da desigualdade 

Com os dados mais completos re- 
unidos até agora, à Pesquisa Na- 
cional por Amostra de Domicílios 
(Pnad Continua) de 2020, divulga- 
da pelo IBGE, permite verificar o 
enorme impacto da pandemia na 
renda das famílias e constatar à 
importância do auxilio emergen- 
cial para mitigar os danos sociais, 
A pesquisa mostra queda da de- 
sigualdade, mas num contexto ge- 
ral de perda de renda do trabalho e 
aumento da pobreza que não será 
revertido facilmente, O rendimen- 
to médio mensal dormiciliar per ca 
pita ficou em R$ 1,349 no ano pas- 
sado, contra R$ 1.919 em 2019. 
Trata-se na prática de estagna- 

ção por quase uma década, consi- 
derando que o valor corrigido pe- 
la inflação foi de R$ 1914 em aci 
Ao menos o auxílio emergena- 

al defendeu a renda dos mais po- 
bres. Enguanto 01% mais rico teve 
perda de 9.49% em 2020, a renda da 
metade mais pobre cresceu 3,9%. 
Ainda assim, o rendimento médio 
mensal per capita dessa parcela f- 
cou em apenas RS 451. 
A situação do mercado de tra- 

balho permaneçe dramática. No 
ano passado, a parcela dos brasi- 
leiros com renda oriunda do traba- 
lho caiu de 44,39% para 40,1%. São 

81 milhões de pessoas que perde- 
ram emprego e salários. 
De outro lado, cresceua fatia que 

obtém recursos de outras fontes, 

categoria que inclui aposentado- 
rias, programas sociais do gover- 
no e até aluguéis. Em 2620, 59,7 
milhões de pessoas estavam nes- 
sa situação (28,9% da população), 
10,2 milhões a mais que em 2019. 
É nesse grupo que aparece o 

enorme salto na cobertura com o 
auxílio emergencial. No periodo, 
26,2 milhões de pessoas receberam 
aposentadoria ou pensão. Em con- 
trapartida, o número dos benefici- 
ários de programas sociais saltou 
de 16,4 milhões para 30,2 milhões. 
As disparidades regionais são ex 

pressivas, Enquanto no Sul, no Su- 

deste e no Centro-Oeste a parcela 
da população com alguma renda 
laboral fica em tomo de 45%, no 
Nordeste são apenas 42,9%. 
Como resultado da política soci- 

al de emergência, houve melhora 
pontual na distribuição de renda. 
O indice de Gini —que mede a de- 
sigualdade numa escala de 041— 
caiu de 0,544 para 0,524. 
Esse ganho, infelizmente, não 

se sustenta e muito provavelmen- 
te já foi revertido em 20x, com a 
redução dos benefícios sociais ea 
letargia da retomada econômica. 
Com as perspectivas regativas 

que se desenham para o próximo 
ano, o quadro pode piorar. O foco 
do Orçamento deve ser garantir 
proteção social aos mais pobres, 

PRÉVIAS Do 
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Inep, Eneme doutrinação reversa 
Catarina Rochamonte 
O que inspira as ações do presidente 
Jair Bolsonaro na educação, além de 
ignorância e obscurantismo, é uma 
espécie de ideologia reativa Visto 
que a militância ideológica de es- 
querda vigente nos governos petis- 
tas corrompeu muita coisa no Brasil, 
inchusive a educação, a direita bolso- 
narista no poder tem pretendido cor 
rigir tais rumos com doses cavalares 
de doutrinação reversa e estatismo, 
Ao afirmar que as questões do 

Enem “começam agora a Ler a cara 
do governo”, Bolsonaro abriu o jogo 
intervencionista que deflagrou a crise 
no Inep (Instituto Nacional de Estu- 
dose Pes isas Educacionais). Au 
sando a “fragilidade téc nica é acdimi 
nistrativa da atual gestão máxima” 
do órgão, 37 servidores pediram exo- 
neração de suas funções deruncian- 
do assédio moral, ideológico e ten- 
tativa de interferência indevida no 
processo de elaboração do exame. 

Está clara a tentativa de manipu- 
lação ideológica no Enem por par 
te do governo federal Mas causa es- 
tranheza o horror da comunidade 
política e acadêmica em relação ao 

caso, tendo em vista o grau de envi- 
esamento ideológico que já haviana 
educação; só que para o lado opos- 
to. Tal viés está explicito na BNCC, 
nosacervos das bibliotecas das uni- 
versidades, nos curriculos de forma- 
ção docente e mesmo em questões 
passadas do Enem. Nada disso cho- 
cava os indignados de agora. 
A tentativa de doutrinação é um 

problema inerente 20 modelo edu- 
cacional estatista e centralizador, 
No Brasil, não apenas a educação 
pública está sob as rédeas do Esta- 
do, mas também a educação privada, 
tendo em vista toda a regulamenta» 
ção e planejamento central impos- 
to pelo MEC (Ministério da Educa- 
ção), desde a educação infantil até 
a pesquisa universitária, O fato de o 
Brasil estar sempre entre os piores 
nos rankings educacionais deveria 
acender o alerta de que esse mode- 
lo falhou. 
Sob uma óptica liberal da educa- 

cão, O Enem nem deveria existir. Mas, 
já que existe, precisa evitar os abu- 
sos doutrinários tanto da esquerda 
quanto da direita. 

Luta dentro e fora do campo 
Ana Cristina Rosa 

Casos de racismo no futebol são re- 
correntes há mais de um século no 
Brasil Na década de 919, ida resi- 
dentes na capital dos 
ram a Liga dai pr e in Por 
to-Alegrense para reunir equipes de 
jogadores vetados nos clubes de eh- 
te da cidade em razão de sua origem. 
O campeonato ganhou o apelido 

pejorativo de“Liga da Canela Preta” 
mas é reconhecido como simbolo de 
resistencia ao preconceito racialno 
esporte. Relatório Anual da Discrimi- 
nação Racial no Futebol aponta que 
49% dos incidentes com atletas bra- 
sileiros registrados no país e 4% dos 
ocormidos no exterior em 2020 esta- 

vam relacionados à questão racial. 
Coisa absurda numa nação que de- 

ve aos alrodescendentes sua marca 
registrada de astúcia, pingo e destre- 
za em dribles espetaculares que mui- 
tas vezes lembram passes de samba 
ou movimentos da capoeira aplica- 
dos ao futebol, 
Negros são Pelé —o atleta do sê- 
culoz0— e Marta —eleita seisvezes 
pela Fifaamelhor jogadora do mun 
do—, dois dos maioresnomes daSe- 

leção Brasileira em todos os tempos. 
Negra é também a maioria dos joga- 
dores mais importantes da história 
do nosso futebol. 
Ema02, muitos times brasileiros 

foram às redes sociais para se ma- 
nifestar contra o racismo no dia 20 
de novembro. E ao longo da Sema- 
na da Consciência Negra, pelo me- 
nostrêsequipes ramuniformes 
especiais. Intitulada “Manto da De- 
sigualdade”, a camiseta do Botafogo 
traz dados do impacto social negati- 
vo do racismo, 
Flamengo e Internacional home: 

napearam os negros e negras do fu 
tebol brasileiro e suas conquistas 
com camisetas que carregam deta 
lhes como a frase “O negro no fute- 
bol é a marca do Brasil, nas costas, 
e o patch de um cabelo Black Pommer 
coma inscrição“Ea coroa” no peito, 
Um dos primeiros clubes do Brasil à 
aceitar atletas negros, o Inter desta- 
cou que “a luta antirracista rola no 
campo e fora dele” 

E gratificante vero esporte servindo 
de instrumento para valorizar talen- 
tos negros e educar coritra 0 rácismo. 

Blearghh! em unissono 
Ruy Castro 

Leitores escreveram apoiando uma 
onomatopela que usei outro dia 
(29/10) ao descrever à sensação de 
asco diante de alguma nova dgres- 
são de Jair Bolsonaro ao Brasil. A 
onomatopeia era “Blearghhr, cria- 
da por Jaguar no Pasquim dos anos 
70 para identificar o som de um vô- 
mito. Jaguar, o maior cartunista bra- 
siteiro de todos os tempos e a quem 
devemos uma edição abrangente de 
sua obra, fez dela a trilha sonora de 
seu personagem Gastão, o Vomita- 
dor, que assim expressava sua reação 
ao queacontecia no Brasil da ditadu- 
ra. O Brasil de Bolsonaro obrigaria 
Gastão a vomitar de hora em hora. 
Não sei de onde Jaguar tirou o “Ble- 

arghh!" mas é perfeito. Parece inglês, 
mas dicionários como o “Webster"e 
o“Cambridee” não o registram. Don- 
de poderia muito bem ser incorpo- 
rado ao português, e com mais pro- 
priedade do que outras interjeições 
em inglês que estão indevidamen- 
te se impondo por aqui. Ninguém 
mais fala “Epa!” —fala “Dops!” Nin- 
guém exclama “Pô!” ou"Genial”" mas 

“Uau!” tradução de Wow!” E ouço 
dizer que, nas redes sociais, usa-se 
"Cof! Cof" —Cough! Cough!" mal 
pronunciado— para insinuar tosse 
no sentido de ironia, 
É verdade que os gibis umerica- 

nós sempre nos impuseram essas 
coisas. “Brrr!" é sentir frio, "Gulp!" 
é engolir em seco “Boo!” é dar um 
susto. “Bang! é um tiro ou explosão. 
“Hmmm..º é pensar, ponderar "ZZZ” 
e dormir Mas asubmissão ao coloni- 
zador tem limites. Em breve estare- 
mos gritando “Ouch"” [autch) enão 
“Ai!” a uma martelada no dedo e fa- 
zendo"Atrhoo!" em vez de “Atchim!” 
ao espirrar. 

Por que soluções com séculos de 
eficácia comprovada são substitui- 
das por outras piores? Oúltimo bra- 
sileiro asemanter fela“Rá-rá-rá” ao 
rir por escrito é o nosso José Simão. 
O pessoal hoje prefere “Rsrsrsrars', 
que para mim soa como um rosna- 
do, OU cacareja em unissono estre- 
vendo “Kkikdekdekedeede!”. 
Ounissono deveria ser reservado ao 
“Blearghh'* e dirigido a —você sabe. 
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“Jeão Mantenare 

Chile 
despedaçado 
Marcus André Melo 
Professor da Unvers dade Federal de 
Pernambuco e ex-professor visitante da 
Linihcers Cade vala Escreve ás segundas 

Hã grande perplexidade sobre 
a turbulência no Chile, o pais 
mais bem-sucedido econômi- 
camente da região e que exi 
bia maior estabilidade. O ce- 
nário é desolador. O padrão de 
competição política vertebra- 
do por duas coalizões de cen- 
tro-direita e centro-esquerda, 
deu lugar a um confronto en- 
tre quisiders extremistas. Ro- 
ric, lider estudantil sem expe- 
riência que surgiu como candi- 
dato independente, lidera coli- 
gação como partido comunis- 
tae movimentos. Kast foi can- 
didato independente, agora é 
lider de partido de perfil pino- 
chetista. 
Hã duas explicações comple- 
mentares. À primeira é históri- 
ca; a segunda, institucionalis- 
ta, Tratei da primeira em colu- 
na aqui. Para a segunda, a de- 
bacle do sistema deve-se a mu- 
danças na representação po- 
lítica. À primeira refere-se às 
regras de registro eleitoral, O 
pais adotou há qo anos o “vo- 
to obrigatório, registro volun- 
tário”,; não registrados sofriam 

sanções não triviais caso não 

votasse, O que criava incenti- 
vos para o não registro. A taxa 
de registro dos jovens despen- 
cou de 90,7% para 17,5% entre 
1988 e 2071: uma geração inteira 
alienada das eleições. À reação 
levou a uma mudança radical, 
emo, para “repistro automá- 
tico, voto facultativo Resulta- 
do: queda brutal no compare- 
cimento às umas nas eleições 
presidenciais de 2974 (49%) e de 
2247 (40%); idem, nas hegistati- 
vas no plebiscito de 2020 (50%) 
e nas eleições para a constitu- 
inte em 2021 (49%). Há déficit 
de legitimidade democrática; 
hiperpolitização por seleção, 
apenas os mais engajados ten- 
dem a votar, 
A segunda delas envolve o 

sistema binomial —modelo 
so adotado no pais— no qual 
os distritos têm dois represen- 
tantes; se o candidatono topo 
da lista de uma coalizão tiver 
mais que o dobro do da rival, a 
coalizão leva as duas cadeiras 
em disputa, Caso contrário, à 
segunda cadeira vai para a lis- 
ta rival, O modelo é inclusivo 
e garantiu que o perdedor per 
manecesse no jogo legislativo, 
O sistema criou incentivos 

para que se formassem duas 
coslizões estáveis, que se alter 
naram no poder. No entanto, 
emacs onovo governo o elimi- 
nou. Segundo Gamboa e Mora- 
les, oobjetivo era resolver pro- 
blemas na seleção de candida- 
tos em coalizões de centro es- 
querda cada vez mais amplas 
(> 5 partidos). Até entáoasco- 
alizões só poderiam apresen- 
tar dois candidatos. OE distri- 
tos passaramater de três a oito 
cadeiras na Câmara, e de duas 
acinco, no Senado. Candidatu- 
ras idem; mas as independen- 
tes foram permitidas. 
Essas mudanças seriam as 

causas institucionais da atual 
fragmentação e radicalização. 
Mas elas se mesclam a um le- 
gado histórico de elementos 
dinásticos da política chilena. 
Ovencedor será hiperminori- 
tário ea governabilidade esta- 
rá em risco. 
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TENDÊNCIAS / DEBATES 
talha com tendencias 
Da artigos puatol cados com ass natura não Uaduzent a a Sub pulbcação obedece do propósito de estimular 
o debate dos problemas bras beiras é mundias e de refieiir as diversas tendências do pensamento contempord neo 

Racismo e reconhecimento fotográfico 
Brasil pode preencher vácuo legislativo que tem levado inocentes a prisão 

As prisões injustas por erros de re- 
conhecimento têm se tornado tópi- 
co fixo na crônica policial brasileira, 
com big cada semana. Na 
osIção de suspeitos, joveris negros 
A cao lado Tp famílias, têm de 
dar com prejuizos pessúais incal- 

culáveis, infligidos com desconcer 
tante anuência do sistema de Justiça, 
A recorrência dos erros escança- 

ra o racismo nas práticas do Judi- 
ciário e torna inevitável imaginar 
por quanto tempo tais injustiças 
encontraram no silêncio das insti- 
tuições um fator de autoconserva- 
ção. Especificamente sobre o reco- 
nhecimento fotográfico, não se sa- 
be exatamente qual o impacto das 
tecnologias de produção e difusão 
de imagens no aumento da escala 
do problema; contudo, mesmo an- 
tes do advento do hone, mui 
tos podem ter tido as vidas destru- 
idas até que o tema chegasse 20 de- 
bate público. 
A tecnologia criou novas condi- 

ções de replicação de preconceitos 
sociais muito antigos, Nos EUA, um 
estudo do professor de direito Bran- 
don Garrett (Universidade de Du- 
ke) sobre condenações de inocen- 
tes revisadas à partir de provas de 
DNA, analisou 250 revisões crimi- 
nais e chepou a 190 condenações 
causadas por reconhecimentos fa- 
lhos. Em 93 delas (49%), quem re- 
conheceu era de raça diferente de 
quem foi reconhecido, Em 1 casos 
GE). homens negros foram reco- 

ecidos por mulheres brancas. Ou- 
tro estudo, uma revisão de literatu- 
ra baseada em 49 pesquisas feitas 
também nos EUA pelos acadêmicos 
Christian apena John a 
- e « Comchudu eque as prossesiloilicha - 
des de equivocos são 56% maiores 

ando reconhecedor e reconhec!- 
o são de grupos raciais diferentes 
NoB as frequentes injustiças 

fizeram pairar desconfianças sobre 
oreconhecimento como método de 
produção de prova, especialmente 
o fotográfico. À psicologia do teste- 
munho, no entanto, revela que não é 
necessariamente a midia —istoê,a 

fotografia— a causa dos reconheci- 
mentos falhos e sim os procedimen- 
tos adotados ou a falta deles. Se fei- 
tos corretamente, tais procedimen- 
tos tendem a reduzir drasticamente 
a margem de erro do funcionamen- 
to da memória — que pode ser su- 
. ed pe e pro- 
uzir uma recordação falsa. 
A memória humana, como uma 

cena de crime, requer cuidados por 
que pode ter seus conteúdos perma- 
nentemente alterados por procedi- 
mentos mal feitos. Um dos mais co- 
muns (e o que tem mais riscos de le- 
var um inocente à prisão) é 0 “show 
up" — do um único suspeito é 
apresentado, pessoalmente ou por 

Texto enviado à Câmara 
proibe o “show up” 
[guando um único 
suspeito é apresentado| 
e a apresentação de fotos 
que se refiram somente 
a pessoas suspeitas, 
integrantes de álbuns 
suspeitos e extraídas 
de redes sociais, (...) 
Modificações visam 

trazer maior rigor 
ao reconhecimento, 
diminuindo o risco 
de contaminação 
da memória 

Nos lanhos da alma 
Brasil vive o seu apartheid, somos regidos por uma falsa democracia racial 

Paulo Paim 

foto, distorcendo a memória da tes 
termunha ouvitima à partir desse su- 
gestiornamento. 
O reconhecimento de pessoas é 

regulado pelo artigo 226 do Código 
de Processo Penal (CPP, derg4i, ne 
Hetindo à descompasso com avan- 
cos clentificose práticas intermacio- 
nais recentes, Essevácuo legislativo 
encontra a possibilidade de come- 
car a ser preenchido. Recentemen- 
te, o Senado votou à projeto de lei 
676/2021, que altera o CPP aprovan- 
do também especificações sobre o 
reconhecimento fotográfico, 

Escrito com a colaboração de es- 
pecialistas, o texto enviado Câma- 
ra proibe o “show up" ea apresenta- 
ção de fotos que se refiram somente 

ss0as suspeitas, integrantes de 
al suspeitos e extraídas de re- 
des sociais. À proposta ainda prevê 
que seja registrada a raça autodecla- 
rada de quem reconhece e da pessoa 
eventualmente reconhecida. Às mo- 
dificações visam trazer maior rigor 
ao reconhecimento, diminuindo à 
risco de contaminação da memória, 

Aciência tem demonstrado que o 
reconhecimento realizado por pro- 
cedimentos padronizados é mais 
confiável, embora o funcionamento 

corporar uma margem de erro, Exa- 
tamente por essa razão, deve-se re- 
conhecer o avanço do PL 676/2021, 
ato determinar que OrevO imen- 

to não corroborado por elementos 
ps independentes é msu- 
ciente para à eRnAçÃO) bem co- 

mo para à 
Selocapravado pelos deputados, 

o Brasil dará um passo que pode re 
duzir o número de prisões de ino- 
centes, evitando, assim, à normali- 
zação de um problema cuja exten- 
são concreta é desconhecida, mas 
sabidamente monumental, 

Elila de Carvalho, advogada a membro da 
Uneatro Brasil e Coalizão Megra por Die tos, 
hariairia Mustóda, professora da Faculdade de 
Direto da Universidade Alberta Hurtado [Chief 
ww dikam Cocconelhs professor de pronhaga na 
Faculdade mede Hasgo Leonardo, presdente 
de rmstituto de Detesa do Dire fio de Defesa | DDD) 

Senado da Repúbbca (PT-RS), é presente da Comiasão Mota Permanente solve Migrações |ntermacionbia é Relug ads (CMM E) 

A marca da escravidão continua vi- 
va, se enraizando no silêncio da so- 
ciedade brasileira. Ela está no olhar 
que destrói, na palavra que discrimi- 
na, no açoite que mata pela cor da 
pele e no racismo estrutural, que faz 
sangrar os lanhos da alma do povo 
negro. O debate dessa realidade pre- 
cisa ser fornentado diariamente na 
política, nas escolas, nas universida- 
des, nomundo do trabalho, no medo 
artístico, nos veículos de comunica- 
ção, nas redes sociais, no ecumenis- 
mo, no esporte, 

Fomos o último país do continente 
a abolir a escravidão O povo negro 
toi largado à própria sorte; sem na- 
da, apenas o céu para olhar Os gri- 
lhões de ontem se perpetuam hoje 
na fome, na miséria, na pobreza, na 
violência, no desemprego. 
Apopulação brasileira é composta 
por 56,2% de pretos e pardos. A mai- 
oria é pobre. Temos a segunda mai- 
or concentração de renda do mun- 
do. Mais de 72% dos que morrem 
por assassinato são negros. Entre 
as mulheres, quase 70%. Os homi- 
cídios aumentam. 

Os pais das vitimas de balas per- 
didas choram. Crianças como Emil- 
ly, 4, Rebeca, 7, e João Pedro, 14. Às 
meninas, mortas quando brinca- 
vamna porta de casa, em Duque de 
Caxias (RJ). O adolescente, atingido 
enquanto jogava videogame na resi- 
dência de um em São Gonça- 
lo (RJ). Já João Alberto, 40, foi espan- 
cado até à morte por seguranças de 
um supermercado em Porto Alepre. 
Mais de 60% dos jovens entre 15,.€ 

29 anos que não estudam nem traba- 
lham são negros. À educação éa por 
ta para a cidadania. O Estado se omi- 
te desde a assinatura da Lei Áurea. 
Não há negros na política. A repre- 

sentatividade no Congresso é haixis- 
sima. Aliás, ele que deveria ser a re- 
presentação do conjunto da socie- 
dade, o espelho da diversidade bra- 
silveira, não o é, Isso se repete em to- 

E J 

Sabemos o quanto dói ser 
discriminado e vitima de 
racismo. É como o punhal 
que atinge a alma e o 
espírito, que guilhotina 
a dignidade. Que o Brasil 

se encontre com a sua 
própria história, com sua 
brasilidade; como nos 

legou Oliveira Silveira, 

no andejar constante de 
encontrar nossas origens, 
na cor da nossa pele, nos 

lanhos da nossa alma 

dos os outros Poderes; nos governos 
estaduais, nas Assembleias, nas Cã- 
maras de Vereadores. 
Os menores salários nas empre- 

sas são reservados 20 povo negro; 
ele não estã em cargos de coordena- 
ção ou de chefia, O Brasil vive o seu 
apartheid, somos regidos por uma 
falsa democracia racial, 
Dao de novembro —Dia da Cons: 
ciência Negra e de Zumbi dos Palma- 
res— é uma data significativa, Para 
celebrá-la, o Senado aprovou três 
projetos: 4.373 tipifica como crime 
de racismo a injúria racial; ss cria 0 
Selo Zumbi das Palmares nos muni- 
cipios que adotarem políticas afus 
mativas; 2.000 reconhece o sítio ar 
queológico do Cais do Valongo (RJ) 
como patrimônio da história e da 
cultura afro-brasileira. Agora, pre- 
cisam ser votados na Câmara. 
Temos que aprovar 07.434, que re- 

serva vagas para estudantes, nepros 
e negras nos programas de pós-gra- 
duação. Precisamos instalar a Sub- 
comissão da Igualdade Racialno Se- 
nado O 5.231, que trata da aborda- 
= dos agentes públicos e priva- 

de segurança, já foi aprovadona 
Casa e aguarda votação na Camara. 
Sabemos o quanto dói ser discri- 

minado e vitima de racismo. É co 
mo o punhal que atinge a alma e o 
espírito, que guilhotina a dignidade. 
Que o | se encontre com a sua 
própria história, com sua brasilida- 
de; como nos legou Oliveira Silvei- 
ra, no andejar constante de encon- 
trar nossas origens, na cor da nos- 
sa pele, nos 5 da nossa alma. 
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Os ex-presidentes Barack Obama (Estados Unidos) é Lula se abraçam 
durante encontro em Washington 

Elio Gaspari 
“Lula nos EUA é pesadelo diplo- 
mático que assombra o Planalto” 
(25/11). Lula foio melhor presiden- 
te que já tivemos. Foi injustiçado 
aprincípio pelo exe-juiz sergio mo- 
ro, em minúsculo mesmo. Depois 
0 STF lhe fez Justiça, Portanto Lula 
é inocente, quer queiram que não, 
João Vallo da Silva Lema 
(Bragança Paulista, SF) 

“ 

Gente, o Lula é um verdadeiro chefe 
de reais sabe respeitar e com is- 
so É itado também, Diferente 
do atual presidente que só faz cam- 
panha para seus eleitores, com di- 
versos discursos e mentiras. Qual 
chete de estado vai dar bola para 
um presidente desses. 
Mario Silva (Limoeiro, PE) 

x 

Olha, votei no Ciro mas depois da 
estratégia errada de hater no PT 
(colocando a culpa do desastre Bol: 
sonarono Lula e desconsiderando 
a manipulação da extrema direita 
contra as esquerdas) cansei! Lula 
está no caminho certo, 
Andréia Chalab (Porto Alegre, RS) 

E 

Os bolsonaristas morrem de inveja 
porque o líder deles só sabe andar 
de motocicleta enquanto o cutro 
conversa com outros lideres, alguns 

Diva Negri (Florianópolis, 5C) 

* 

Que Exato? Palminhas da “cumpa- 
nherada” europeia? 
Luiz Felipe Lopes Britto (Brasília, DF) 

% 

Lula é o grande responsável pe: 
la eleição do Bolsonaro. Agora ele 
a voltar 20 poder para virar um 
tador e continuar seu projeto de 

roubo do dinheiro público 
Adejalmo Paz Filho (São epi SF) 

Eleições 2022 
“Moro diz que há pessoas boas em 
todos os partidos, da esquerda ao 
centrão” (Poder, 20/u). Gente de 
bem, como o doleiro e delator de 
estimação Alberto Youssef, estão 
nos planos de governo do ex-juiz, 
ex-professor universitário, ex-mi- 
nistro e ex-advogado? 
Hey Hamilton Michaud (Curtiba, PR) 

de 

Mas gente? Querem ferrar ainda 
mais o Brasil? Não cansam? Mo- 
ro? Sejam sábios, assumam que es 
te negócio de escolher presidente 
não é pra vocês, não, A sequência 
escolhida foi e é perversa Usem de 
discernimento: nó almoço de do- 
mingo mudem de assunto e sejam 
felizes! O Brasil agradece! 
Emerson Luis de Moraes 
(São Faulo, SP) 

* 

A Folha quer meter o patético juiz 
mais honesto nn goela abai- 
xo do leitor /eleitor. Espaço no jor 
nal de sobra. Xó marreco. 
Paula Vig (Rio de Janeiro, RJ) 

* 

Este farsante enganou muita gen- 
te por muito tempo. Para aqueles 
que o apoiam, seria interessante 
saber como se comportariam e co- 
mo receberiam uma condenação, 
após descobrir os métodos, as pa 
tifárias, usados por Moro, revela 
dos pelas gravações divulgadas pe- 
lo Intercept Brasil. 
Alcione Malheiros dos 
Santos (Lajeado, R5) 

Jason BesdO abri Reuters 

Direito trabalhista 
“Governo insiste em munirrefor- 
ma trabalhista e quer liderança do 
od pad (Mercado, 21/11). Esse 
essoal continua com ja çE 
ena querendo enganar todos 
retirando direitos o emprego v 
Nie € m e nem vão con- 
seguir fazer a roda da economia gi- 
rar de forma “virtuosa” Estão zon- 
sos sem saber o que fazer. 
José Manoel de 5. Pereira 
(Campos dos Goytacazes, Ri) 

Olavo de Carvalho 
“PF intima Olavo de Carvalho, e 
guro do bolsonarismo deixa Bra- 
sil à francesa” (Painel, 18/n1), Ola- 
vo de Carvalho é aquele que sem- 
pre criticou o Estado, Veio ao Bra- 
sil, furou a fila do SUS — que o sal- 
vou— e fupiu para os Estados Uni- 
dos. Quemestá por trás disso? Com 
a palavra, Policia Federal e Supre- 
mo Tribunal Federal. Exigimos in- 
vestigação. 
Paula Bittar (5ão Paulo, SP) 

Enem 2021 
Bolsonaro tem feito tudo para de- 
predar a cultura, as artes, a ciên- 
cia, além das tentativas de demo- 
= a democrac ia. Sua tentativa ago- 
de influir nas provas do Enem é 

a gota final para tentar destruir 3 
ncação transformando-a em ré- 

plica de “sua cara” 
Moisés Spiguel (Campinas, SP) 

de 

“Questões do Enem na mira de Bol 
sonaro são eficientes em testar co- 
nhecimento” (Cotidiano, 21/10). Ex- 
celente reportagem. Desbanca to- 
dos os argumentos fajutos dos de- 
fensores da ignorância —não que 
jánão soubéssemos que as críticas 
ao Enem não têm menhum funda- 
mento, É o governo com mais “vi- 
és ideológico" da história, 
Leonardo des Reis Gama 
(São Paulo) 

wW 

O mandatário não aceita que min- 
guém tenha um grau de inteligên- 
cia acima do seu. Por isso, preci- 
sa nivelar o Enem para o minimo 
possivel. 
Cleomar Cordeiro [Aparecida 

de Goiânia, 0) 

= 

Padre investigado 
*Policia Federal pede prisão de pa- 
dre Noise celeridade de Gotis” 
(Cotidiano, 20/11). Se os indícios de 
subormo aos desembargadores fo- 
rem verdade, quem vai julgar os de- 
sembargadores? 
Natália Muniz (São Paulo, 5P) 

w 

Se houve desvios, deve ser inves- 
tigado e ressarcido os atingidos. 
Agora, deve-se observar parida- 
de religiosas, pois há fortunas en- 
tre outros religiosos e uns até do- 
nos de emissoras, que não são in- 
vestiga 
Luciano Silva (5ão Vicente, SF) 

ERRAMOS 
erramosggrupofolha.combr 

PRIMEIRA PÁGINA E AMBIENTE 01. 
NOV PÁGS AI E 66) Na reporta- 
gem “Sumiço da água do aquifero 
Urucuia intriga cientistas, onome 
do izeiro Eldo Moreira Barre- 
to foi grafado incorretamente co- 
mo Eldo Pereira Barreto. 



As SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

poder 
PAINEL | Coumila Mattoso 

pane tid prupololha com.br 

Papelão em série 
O fiasco das prévias presidenciais tucanas, interrompi- 
das neste domingo (21), foi visto como retrato de um par 
tido em frangalhos. A avaliação é de dirigentes do PSDB 
e também de outras legendas, que monitoram essa de- 
finição para se orientarem a respeito de costuras politi- 
cas. O destino do PSDB com João Doria (SP) ou Eduar 

do Leite (RS) afeta grande parte do espectro da centro- 
direita e da direita, passando por PL (que poderá ter Ja- 
ir Bolsonaro), União Brasil e Podemos (de Sergio Moro). 

ESPERA Esses partidos têm di: 
visões intérmas sobre qual dos 
dois devem apoiar e à respeito 

dos efeitos da vitória de Leite 
ou de Dona sobre suas câmpa- 
nhas em 2024 e também sobre 
à chance de uma terceira via, 

aconDO Em São Paulo, por 
exemplo um dos entraves para 
a entrada de Bolsonaro no PL 
toi o apoio previamente com- 
binado por Valdemar Costa 
Netoa Rodrigo Garcia (PSDB). 

DEDINHO Antes das prévias 
as campanhas de Dona e Lei- 
te anunciavam gestos de união 
para depois da divulgação do 
resultado, em tentativa de pro 
jetar imagem harmônica, O - 
asco deste domingo, no entan- 
to, aumentou a fissura, 

NÃoDÁ Arthur Virgilio, ex-pre- 
feito de Manaus e também can- 
didatonas prévias, dizão Painel 
que Bruno Araújo, presidente 
do PSDB, quis que ele e Doria 
falassem ao lado de Leite à tar- 
de, mas que não houveacordo. 

ENGUIA “Pela ideia do Bruno, 
falariamos os três, Mas não 
tem cabimento. Com esse ra- 
paz não dá”, afirma. “Não dá, 
porque sempre tem subter- 
húgio, ele é escorregadio, está 
mal aconselhado”, completa, 

DEIXA PRA DEPOIS DoriaeVirgi- 
lose revoltaram coma propos- 
ta de aliadas de Leite de deixar 
as prévias para o ano que vem 
—p gaúcho diz que não con- 
corda com ela Segundo o ex 
senador, o governador do RS 
quer melar o processo. 

MOLE “>c4r significando fazer, 
né? Quer levar para uma con- 
venção para fazer maioria fácil 
Quer excluir o povo do proces- 
so decisório” afirma Virgílio. 

FESTA Na quarta (24), o PSD 
fará seu encontro nacdonal. O 
partido disputa a filiação de 
Geraldo Alckmin (de saída do 
PSDB) e promete que a reuni- 
do será em paz, sem bagunça, 

BASTÃO Lideranças falun com 
confiança que a situação do 
PSDBabre caminho para o PSD 
ficar mais forte e ocupar espa- 
co, A passagem de Alckmin se- 
ria simbólica nesse processo, 

TIROTEIO 

A 
F 

PRAJÁ Amovimentação do go- 
verno Jair Bolsonaro para ten- 
tar mais uma vez aprovar no 
Congresso uma minirreforma 
trabalhista, mostrada pela Fo- 
lha, acendeu o sinal de alerta 
nas centrais sindicais, cujas li- 
deranças já começaram a ar 
ticular estratégias de reação. 

EFEITO Ascentrais fizeram for 
te investida sobre os parlamen- 
tares no início do segundo se- 
mestre, com reuniões, ligações 
para gabinetes e mamifesta- 
ções. Em setembro, o Senado 
rejeitou a medida provisória. 

PASSADO Lideres sindicais 
compararam as Mexibiliza- 
qões propostas na MP a uma 
volta descravidão O texto re- 
duzia ou retirava obrigações 
como o pagamento de FGTS 
e de 19º salário 

ua A empolgação de Fábio 
Faria, ministro das Comuni- 
cações, com a possibilidade de 
que Elon Musk instaleuma fã- 
bricade chips semicondutores 
no Brasil contrasta com à ten- 
tativa do govemo Bolsonaro de 
liguidar à Ceitec (Centro Na- 
cional de Tecnologia Avança- 
da), único fabricante de semi- 
condutores da América Latina. 

CHEGAMAIS Faria disse à revis- 
ta Veja que convidou o bilioná- 
doa abrir no Brasiluma fábri- 
ca de semicondutores, produ- 
to escasso internacionalmente, 
e que Musk respondeu que era 
uma possibilidade, “Um carro 
da Tesla precisa de 10 mil pe- 
ças, disse o ministro, 

Quase O governo incluivoCei- 
tec em pacote de desestatiza- 
ções há dois anos e tenta avar- 
car nas fases firzuis de extinção. 

FICA O ministro da justiça, Ar- 
derson Torres, tem dito inter 
namente que não tem qual- 
quer intenção de trocar Paulo 
Maiurino, diretorgeral da Po- 
licia Federal, e que, se deper- 
der só dele, não haverá nova 
mudança tão cedo no órgão, 

PROBLEMA A Polícia Federal vi- 
ve uma guerra interna atual- 
mente. Magurino term sido criti- 
cado desde que chegou ao pos- 
to em razão de trocas polêmi- 
cas em funções importantes. 

* O aplicativo da prévia do PSDB 
“ deve ter travado de tanto tentarem 

votar no Bolsonaro e no Lira 

De Daniel Dourado, médico a pesquisador da USP sobre problemas 

no aplicativo utilizado nas prévias presidenciais do PSDB 

com Fabio Serapião e Gullherme Seto 
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PSDB suspende votação 
das prévias por falhas em 
app e discute nova data 
Problemas na ferramenta adiam resultado de disputa entre Doria, 
Leite e Virgílio, com indefinição sobre solução e troca de acusações 

Carolina Linhares 
e Danielle Brant 

BrasíLia O PSDB decidiu nes- 
te domingo (21) suspender as 
prévias presidenciais entre os 
governadores joão Doria (SP) 
e Eduardo Leite (R$) por cau- 
sa-dos problemas apresenta- 
dos pelo aplicativo devotação 
destinado aos filiados e afir 
mútqueo processo só será re- 
tomado o quanto antes após 
ajustes na cerramenta. 

O partido não determinou 
quando a votação será reto- 
mada —há impasse entre os 
concorrentes sobre a defini- 
ção de uma nova data, 
Em encontro na noite des- 

te domingo (21), 0 presiden- 
te do partido, Bruno Araújo, 
definiu que haverá uma reu- 
nião com a empresa desen- 
volvedora do aplicativo nes- 
ta segunda-feira (25). 
A partir daí, será possível 

verificar à viabilidade técni- 
ca de retomar à votação pe- 
lo aplicativo. 

“Haverá um parecer técni- 
co [..) sobre qual é o real sta- 
tus, 0 diagnóstico do aplica 
tivo, Para entender qual é o 
tempo de viabilidade de re- 
solução dele, Em havendo 
um tempo de viabilidade de 
resolução de curtíssimo pra- 
zo, a ideia é que ele jo app| 
seja disponibilizado pratica- 
mente imediatamente” disse. 
Antes da fala, em nota, O 

partido anunciou que 0 pro- 
cesso de votação via aplicati- 
vo ficaria “pausado em razão 
de questões de infraestrutu- 
ra técnica, que não compor 
toua demanda dos votantes”. 

“Ds votos registrados neste 
domingo estão preservados e 
o PSDB está defmindo, junto 
com os candidatos, em que 
momento 0 processo será re- 
tomado” comunicou a sigla. 

Para tentar uma solução di- 
ante da instabilidade do app 
ao longo detodo o dia os can 
didatos, incluindo Arthur Vir- 
giho (AM), discutiram, em re- 
união coma direção do PSDB, 
adiar ou prorrogar as prévias. 

A reunião foi proposta pela 
campanha gaúcha, mas ter 
minou sem entendimento. 
A campanha de Leite pro- 
põeretomar a votação o mais 
rápido possível —falam num 
prazo de 48 horas, mas tudo 
depende de o aplicativo ser 
consertado até lá, 

já a campanha de Doria su- 
geriu retomar a votação mo 
próximo dúmingo (38), 0 que 
daria uma semana para a cor 
reção da ferramenta. Auxilia- 
res de Doria afirmam que, ma 
reunião, a equipe de Leite su- 
geriu adiar para 2042, 0 que 
os aliados do gaúcho negam, 
A falta de acordo sobre 

quando retomar à votação 
agravou a briga entre as cam- 
panhas de Leite e de Doria. Em 
entrevistas coletivas à noite, 
após um dia cheio de emba- 
tes, eles trocaram ataques. 
A avaliação geral é que as 

dihculdades prejudicaram a 
imagem do PSDB — as prévi- 
às, antes uma iniciativa ino- 
vadora, se tornaram um ve- 
xame colocado na conta da 
direção nacional, que bancou 
a lerramenta. 
Oaplicativo custou mais de 

R$ 2 milhões ao PSDB, mas 0 
gastos das prévias são mai- 
ores, chegando a R$ g mi- 
lhes — incluem a realização 
de evento em Brasília, neste 
domingo, e a verba para cada 
campanha, que fui demais de 
Rã milhão. Há ainda as passa- 
sense hospedagens para que 
prefeitos de todo o Brasil fos- 
sem à capital federal 
Em nota conjunta, Doria e 

Virgílio afirmaram que, des- 
de o início, defenderam a am- 
pla participação de todos os 
filiados e o uso de urnas ele- 
trônicas, “que regem o siste- 
maeleitoral brasileiro de for- 
ma segura, simples e trans- 
parente”, 

Os dois candidatos disseram 
que houve alertas sobre a fra- 
gilidade do aplicativo e sobre 
os “problemas de instabilida- 
dee insegurança que o mode- 
lo proposto poderia trazer pa- 
ra as primárias”. 

Não há razão 
para adiar as 
prévias do 
PSDB exceto 

por aqueles 
que querem 
melar as 

prévias do 
PSDB. Quem 

quer fazer 
democrácia 
não term 

medo do voto 
e pode votar 

no próximo 
domingo 

João Doria 

em entrevista 

cmMetiva na 

noite deste 

domingo 

Pará que 
este 
processo seja 
resguardado, 
entendemos 
que o limite é 
até a próxima 
terça-feira 
[23]. Não 
pode ter uma 
desconti- 

mutitade de 
tma semana 
imbeira 

Eduardo Leite 

também 

em coletiva 

neste domingo 
anoite 

Mesmo com as advertênci- 
as das duas campanhas e da 
Kryptus, auditoria contrata- 
da pelo PSDB para garantir 
a lisura da eleição, continua 
a nota, a direção do partido 
optou por manter o contra- 
to com a Faurgs (Fundação 
de Apoio da Universidade Fe- 
deral do Rio Grande do Sul) e 
por usar a plataforma 
Diante das ineriaras talhas 

do próprio aplicativo, ocorri- 
das durante todo o processo 
de votação, neste domingo, se 
faz necessário o ajuste imedia- 
to do aplicativo”, disseram, “E 
urgente retormaro processo de 
escolha do cardidato em res- 
peito aos filiados tucanos e O 
seu direito de votar” 

“Tanto Doria quanto Arthur 
Virgílio defendem a data do 
dia 28 de novembro, próxi- 
mo domingo, para que O pró- 
cesso de prévias seencerre de 
forma rápida, eficiente e jus- 
ta. Lembrando que o prazo já 
era previsto em resolução pe- 
la Conmnissão das Prévias como 
um possível segundo turno” 
indicou o comunicado, Para 
us dois, prolongar ainda mais 
o processo “seria um desres- 
peito aos filiados tucanos e do 
processo democrático”, 
A imprensa Doria afirmou 

qr apenas 8% dos filiados ca- 
astrados para voto no app 

conseguiram fazê-lo —FHC & 
osenador Jusé Serra (SP), por 
exemplo, não conseguiram. 
Nem mesmo Virgílio votou. 
O governador de São Pau- 

locriticouainda a escolha do 
PSDB por um sistema hibri- 
doe a escolha de uma funda- 
ção galicha para o processo. O 
partido, no entanto, avaliou o 
uso de urnas eletrônicas pelo 
pais e concluiu que não teria 
como arcar coma logistica. 
Também pesou aleitura de 

que o diretório de São Pau- 
lo tem estrutura para levar 
os eleitores até a uma, en- 
quanto outros não têm. Por 
isso, à campanha de Leite 
foi entusiasta do uso de um 
aplicativo. 
Contímuio mt pg. AS 
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Continuação da pág. Ad 
Leite defendeu sua propos- 

ta por meio de uma nota em 
que se manifestou “em no- 
me do bom senso, da celeri- 
dade do processo e da manu- 
tenção do regramento eleito- 
ral pela conclusão do proces- 
so em, nomáximo, 48horas” 

“A campanha de Eduardo 
Leite aceita mais 48 horas de 

Os tucanos 
Eduardo 
Leite 
e João 
Doria 
durante as 
prévias do 
PSDE, neste 

domingo 
(21), em 
Brasilia 
Pedra Ladeira” 

Enlapress 

vação, desde que garanti- 
da a capacidade técnica pa- 
ravotação de todos os cadas- 
tradós que assim desejarem. 
Com mais do que isso às pré- 
vias perderiam sua integra- 
lidade, seja pelo prazo, seja 
pelo número de votantes, se- 
ja pela incapacidade técnica 
do aplicativo, seja pela agres- 
são ao ato normativo eleitoral 

ou seja pelas denúncias de ir 
regularidades de todo o tipo, 
que se avolumaram nodia de 
hoje e que poderiam ensejar 
judicializações é sindicânci- 
as indesejadas”, disse o texto. 
“Vamos ao voto é que na ter 

ca-feira (23) 0 PSDE apresen- 
te seu candidato para mudar 
o Brasil”, completou. 
Em nota, a Faurys afirmou 

estar investigando as possi- 
veis causas da instabilidade. 
“Desde que às primeiros re- 

latos foram informados, os es- 
forços dos técnicos da institu- 
ição estão em descobrir a cau- 
sa da lentidão do sistema. As- 
sim que houver total compro- 
vação, o detalhamento desse 
ocorrido será levado a públi- 
vo” afirmou a entidade. 
Segundo a fundação, os pro- 

blemas não tém qualquer re- 
lação coma compra de licen- 
ças para suportar o reconhe- 
cimento facial dos filiados. 
“Ds votos até apora registra- 
dos não serão perdidos, E a 
segurança do sistema não foi 
afetada”, afirmou. 
Avotação pelo aplicativo se 

destina aos filiados sem man- 
dato e vereadores, À votação 
presencial por meio de umas 
eletrônicas, em Brasília, foi 
voltada apenas a prefeitos e 
vices, governadores e vices, 
deputados federais, senado- 
res e ex-presidentes do PSDB, 
No início da noite, no cen- 

tro de convenções Ulysses 
Guimarães, onde estava pre- 
vista uma grande festa com 
o anúncio do resultado, fun- 
cionúrios começaram a des- 
montar o palco —o entusi- 
asmo dos militantes visto no 
evento pela manhã se trans- 
formou em melancolia. 

Inicialmente, o horário pa- 
ra votar seria das 7h às 15h, 
mas precisou ser ampliado 
para até as 18h com o intuito 
de distribuir o Aluxo, após a 
ferramenta começar a travar. 
Ouso do aplicativo foi deh- 

Quer aprender 
tudo sobre milhas 
e ainda lucrar 
com elas? Conte com 
a Hot Milhas! 

1-8 [[e [o ho Ma nib jato [oo [o CR salilato Ha jojo [=Rctc]; 

lan) e) [side [=ifelo a pT o fora [o [o nÃo [go NE To) 

combinamos inovação com as melhores 

oportunidades para você vender 

suas milhas com segurança e rapidez. 

COJSNO 

hotrmihas.com.bi 

ONLINE 

nido pelo PSDB mesmo após 
as campanhas de Doria e Lei- 
ve apontarem falhas. O parti- 
do apostou na correção des- 
ses problemas até a votação. 
Os diretórios de São Paulo, 

aliado a Doria, e do Rio Gran- 
de do Sul e Minas Gerais, alia- 
dos a Leite, emitiramnotas re- 
clamando do processo, 
A votação presencial, em 

Brasilia, também ocorreu 
sob tensão, Deputados que 
originalmente optaram por 
votar pelo aplicativo acaba- 
ram comparecendo ão even- 
to para votar presencialmen- 
te. Essa ido gerou con- 
fusão e possibilidade de que 
os deputados votassem du- 
as VEZES, 
Em um arranjo de última 

hora, 05 deputados que che- 
garam para votar foram sendo 
autorizados, um aum, adepo- 
sitar seu voto na uma medi- 
ante aval das duas campanhas 
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rivais —e sua opção de voto 
no aplicativo seria anulada, 
Por isso, à possibilidade de 

erros e judicialização foi cres- 
cente. Parlamentares pró-Lei- 
te e parlamentares pró-Doria 
passarama ressaltar as vulne- 
rabilidades da votação. 
Antes do adiamento, pela 

manhã, o presidente do PSDB, 
Eruno Araújo, havia minimi- 
zado os problemas. “Se o aph- 
cativo está sendo demandado, 
é porque há envolvimento”, 
disse neste domingo ao che- 
gar ao centro de convenções. 
Ao todo, 44,7 mil tucanos 

(cerca de 3% do 1,4 milhão 
de filiados) se inscreveram 
para a votação indireta, em 
que cada grupo representa 
25%: filiados; prefeitos e vi- 
ces; vereadores e deputados 
estaduais; deputados fede- 
rais, senadores, governado- 

resevices, ex-presidentes do 
PSDB e o atual. 

» Pa Sé 
O militante João Vitor Santos exibe comprovante de votação 
após mais de 8 horas tentando votar 

”. 

NÃO SABE O QUE FAZER 

COMSUAS MILHAS? 

Baixe copp; faca oc cotação 

e vendo suas milhas 

com segurança e praticidade. 

Carolina Lirhares /Felhaprets 

AS 

O processo de 
votação em 
aplicativo encontra- 
se pausado em 
razão de questões 
de infraestrutura 
técnica, que não 

comportou a 
demanda dos 
votantes das 
prévias. O PSDB 
definirá nova data 
para reabertura do 
processo de votação 

comissão executiva 

nacional do PSDB 
em nota neste domingo 

Filiado fica mais de 8 

horas tentando votar 

O entusiasmo visto na 
abertura do evento das 
prévias, ro Centro de 
Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasilia, deu 
lugar a um elima de fim de 
festa ao longo do dia. Políticos 
& filiados deixaram o local, 
sem saber se O processo 

teria um desfecho reste 
domingo (21) A melarcolia 
foi interrompida por um grito 
inesperado de um dos poucos 
militantes airda presentes, 
como se comemorasse um 
ol joão Vitor dos Santos, 
a Juventude do PSDB de 

Belém, celebrava, na verdade, 
ter corseguido votar, às 16h 
Ele tertava desde as 7h30 
Apoiador de Dória, saiu 
exibirdo O comprovante de 
votação como um troféu. 

HotMilhas” 
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Vexame previsível expõe sigla 
e coloca a pressão sobre Leite 
Vaivém sobre app gera resultante ruim para gaúcho e seu aliado Aécio Neves 

Igor Glelow 

são pao Pior melhor idela 
dos últimos tempos na politi- 
ca, as prévias do PSDB fracas- 
Saram Em Sia pH imuira perita 

tiva, devido a uma crise anum- 
ciada que ameaça implodir o 
artido que até 2014 monopo- 
izava com o PT a vida parti- 
dária brasileira 
Enquanto a fatura do des- 

gaste será colocada de for- 
ma nominal na conta do pre- 
sidente da sigla, Bruno Araújo 
(PE), o preço à pagar tem ou- 
tro destinatário preferencial. 
Ou, ainda, uma dupla: o gover 
nador Eduardo Leite (R5j e o 
deputado Aécio Neves (MC) 

O processo por óbvio repre- 
senta um avanço institucional 
no arcabouço partidário bra: 
sileiro, rúmpendo o padrão da 
mui ali «NE VICE LH al am O SS 

dente petista de 2004 foi mais 
curtosidade que disputa, 
Ao mesmo tempo, diz mui- 

tosobre o fratura da sígla, que 
satu do triunfal 2016 nas urmas 
para um 2018 desolador, com 
05 4,76% de Geraldo Alckmin 
(SP) na eleição presidencial. 
Favorito presumido pelo 

peso de sua cadeira, o gover 
nador João Doria (S&P) se viu 
manietado com a definição 
de regras que o contrariaram. 

Para seus adversários, foi 
uma forma de contrabalan- 
car um jogo pesado 

— 
Problema em app suspende votação das prévias do PSDB 

Hã so dias, enviados de Do- 
na percorrem Câmaras Muni- 
cipais e Assembleias Legisla- 
tivas Brasil afora para cahalar 
votos, amparados por um tra- 
balho estruturado de marke- 
ting e análise política dignos 
de eleição presidencial, 
A situação pioróu com po- 

léêmico app, que desde o mais 
recente aditivo de contrato já 
consumiu R$ 2 milhões. 

UM VOTO 
PELA CULTURA 

DE DOAÇÃO 
EM RESPOSTA À 

PANDEMIA 

Kia irma 

João Doria, Eduardo Leite e 
Arthur Neto disputam as 
prévias do PSDB em 21/11 

Dinheiro público usado 
num vexame que era ante- 
visto na análise feita pela em- 
presa de segurança cibernê- 
tica Kryptus. Relatório de so 
páginas dizia que era impres- 
cindivel ter um plano E para 
o dia das prévias e listava 13 
falhas sérias do app, como à 
possibilidade de fraude no re- 

gistro de eleitores e no uso de 
reconhecimento Facial 

Ufato de o programa ter si- 
do feito numa universidade do 
Rio Grande do Sul de Leite não 
contribuiu para sua conhabi- 
lidade, ainda que auditado. 
Araújo sustentava que tudo 

iria dar certo, que correções 
foram feitas a partir de irapi- 
lidades apontadas. Neste da: 
mingo, a bomba explodiu com 
amstabilidade no sistema e o 
fracasso da votação. 

VOTE E DOE EM: 

Os 12 finalistas do Prêmio Empreendedor Social do Ano em 

Resposta à Covid-19 vão a votação popular Acesse o site, 
inspire-se com iniciativas que transformaram a crise em imp 

social e vote na sua favorita quantas vezes quiser Participe 
Escolha do Leitor E, se puder, doe, seja também um benfeitor 

Fediração: 

FOLHAIOO 
CEI, 

A 
E 

LOCA VM TRE FERA nr 

FOLHA Empreendeg 

Patricio: 

ES cercau 
O Freio e rreaddo 

id Rino qi 
PELO MATURO TRI TAÁRECHO: 

Contando Os gutsbiva Loro S 

das prévias, cerca de R$9 mi: 
lhões, os cerca de 3.500 votos 

computados até a coisa travar 
talvez configurem o sufrágio 
mais caro da história do pa- 
is: mais de R$ 2.500 por elei- 
tor, acima dos R$ 41 esbanja- 
dos por Henrique Meirelles 
quando brincou de ser presi- 
denciável em 2018. 
Ao vexame público, tempe- 

rado pelas usuais acusações 
de compra de votos, adicio- 
na-se a responsabilidade po- 
lítica. Ao apoiar o aplicativo 
o governador Leite queria ver 
ampliada a base contra Do- 
dia. O tez estimulado por seu 
grande eleitor, Aúcio 

Ma SEMA passada, CON ELI 

do, os dois coordenadores da 
campanha do gaúcho indica: 
dos pelo mineiro sugeriram 
que, se havia tanto problema 
como diziam os paulistas, que 
se adiassem as prévias, O epi- 
sodio, como relatou a Folha, 
gerou a suspeita de um golpe 
em curso no time de Doria 
As prévias, e o aplicativo 

acabaram mantidos. Mas o 
decorrer da semana não aju- 
douém nadão clima: dois co- 
ordenadores das prévias, O 
senador José Anibal (SP) e o 
ex-deputado Marcus Pestana 
(MO), deixaram seus postos 

para declarar apoio a Leite 
lss0 ajucdou à contamina 

o processo, alimentando os 
argumentos de parcialidaçke 
feitos pelo time de Doria, o 
que ambos refutam, O estro 
po, contudo, estava feito —e 
à batata, pelando, nas mãos 
solitárias de Araújo. 
Aécio sempre foi visto que 

queria ver o PSDB como uma 
sigla do centrão, parlamentar. 
O mineiro nega. 
Quando assumivo papel de 

grande eleitor de Leite, não fo- 
ram poucos que viram na jo- 
gada a ideia de fomentar um 
candidato mais Rexivel, 

VOTAÇÕES: 
DE28ND AZ 

Parósro ma Escola do Leo 

VEDACIT O doare arredondar Sp 
ec faz she 
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Seja à ideia de ser vice de al- 
puém (o que o gaúcho nega) 
ou de abrir mão da candida- 
LLLTA META É EPA pa ES D ahes pi | 

2242 (0 que ele topa), 
Mesmo admitindo a inocên- 

cia dos envolvidos em suas in- 
tenções, a resultante ficou ru- 
im para o conglomerado em 
torno de Leite. Na visão be- 
nigna, ele desejava tirar gás de 
Doria; na outra, pára empur- 
rar a decisão final sobre can- 
didatura às calendas gregas, 
No resto da dita terceira via, 

no Palácio do Planalto e na es- 
querda, só risadas a aumentar 
A | piada sed PE ENC CONSU- 

mida por prévias de um par 
tido que amealhou menos de 
Ss dos votos cm 2018 

É uma meia verdade: o PSDB 
abra comanda Li Ene puni 

formidável, com grande capi- 
laridade, apesar de ser só uma 
sigla média no Congresso, Vi- 
ve de um passado de glórias, 
sim, mas carrega o software 
de como governar 

Isso gera o paradoxo de que 
os que fazem piadas sabem 
que quem levar as prévias se- 
rá ator inescapável na costura 
para tentar tirar Jair Bolsonia- 
ro (sem partido) do segundo 
turno que se preve com Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT). 
AD mesmo tempo, e tam 

bem no registro paradoxal, à 
decadência do tucanato tor 
nao partido mais manobrável 
pará quem vencer à disputa, 

Se antes o partido rachado 
era garantia de derrota eleito- 
ral, como prova a quase exce- 
ção do único pleito pós-FHC 
de união, o de 2014, apora tal- 
vez seja possivel uma articula- 
ção mais eficaz com aliados, 
com divisão prévia do butim. 
Para Dora ou Leite, com Ar 

thur Virgílio ao lado do pau- 
Hista, é bom que essa teoria se- 
jacomprovável, porque após 
este dúmingo, se certeza há, é 
de que à PSDB trincou de vez, 



FOLHA DE S.PAULO dd SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 20M 

PSDB oficializa candidatura de Garcia 
em SP distancia Alckmin do partido 
Homologação eleva expectativa sobre futuro do ex-governador e impede que Doria tente reeleição 

Carolina Linhares 

BRASÍLIA À comissão executiva 
do PSDB de São Paulo homo- 
logou, na manhã deste domin- 
go (21), a condidatura do vice- 

governador do estado, Rodri- 
po Garcia (PSDB), au Palácio 
dos Bandeirantes en 2022. 
A homologação ocorreu em 
meio às prévias presidenciais 
do partido, para decisão en- 
tre 05 governadores João Do- 
ria (SP) e Eduardo Leite (R$). 
Como xadrez eleitoral dos es- 
tados em formação, a candi- 
datura de Garcia impacta air 
da à eventual filiação do pre- 
sidente Jair Bolsonaro ao PL, 
partido aliado dos tucanos 
em São Paulo, 
Doriaescolheu Garcia como 

seusucessore o filiou ao PSDE 
em maio, abrindo uma crise 
com o comando do DEM, an- 
tigo partido do vice. A filiação 
interrom [LI Lts plan Li do ex 

governador Geraldo Alckmin 
(PSDB), que pretendia concor 
PET Rms Luma Vez do Lyvel Ph 

de São Paulo como tucano. 
O PSDB de São Paulo suge- 

riu que Alckmin fosse candi- 
dato ao Senado, o que ele não 
aceitou. O diretório chegou a 
abrir inscrição para prévias 
entre ele e Garcia, mas ape- 
nas o vice se inscreveu. 
A votação seria neste do- 

mingo —sem outros contor- 
rentes, houve apenas a homo- 
logação formal. 
À avaliação do ex-poverna- 

O vice Rodrigo Garcia, que deve disputar po 

dor foi a de que não consegui 
ria bater Garcia na eleição in- 
terna, considerando que o vi 
ce tem a seu favor às máqui- 
nas do PSDB-SP e do gover 
ro, do qual é uma espécie de 
gerente. As hnanças e os pro- 
jetos do Palácio dos Bandei- 
rantes passam pelo vice, que 
exerce a função de secretário 
de Governo 

Presente no evento das pré- 
vias presidenciais em Brasília, 

e 

Garcia confirmou que sua can- 

didatura foi homologada, mas 
não quis fazer comentários. 
Desde meados do ano, Gar 

cia vestiu o figurino de can- 
didato e passou a percorrer 
o estado fazendo entregas e 
inaugurações. Também in- 
tensificou sua interação nas 
redes sociais e promoveu en- 
contros regionais com filiados 
do PSDB —tanto para se apre- 
sentar como para promover 

verno de SP em 2022 pelo PSDB 

Dorta nas prévias nacionais. 
Alckmin, então, abriu con- 

versas com outras siplas para 
viabilizar sua candidatura — 
teve propostas de PSD, União 
Brasil (DEM e PSLje PSE— & 
chegou a admitir que deixaria 
o PSDB. A saida, no entanto, 
foipostergada para depois das 
previas presidenciais. 
Apora desafeto de Doria de- 

pois de ver as portas fechadas 
no partido que ajudou a fun- 

Fanges Pronta dd mes SOM [Polhapress 

QUEM E 

RODEIGO 

GARCIA 

Nasceu tm 

maio de 19, 

em Tanabi 

L5P). Fol criado 
em São Jose do 

Rio Preto (SP) 

& é advogado 

Lórmeçou a 

trabalhar como 

assistente tec 

nico na Câmara 

dos Deputados 

e ganhou 
espaço como 

deputado esta- 

dual, federal 

esecretário 

estadual Fol 

aliado de Gil. 

berto Kassab 

(PSD). Troca 

à DEM pelo 

PSDB em mao, 
É vice-gover 
nador de Doria 

dar, Alckmin passou a traba- 
lhar pela eleição de Leite na 
disputa interna, O ex-gover 
nador se cadastrou para vo- 
tar no gaúcho (seu voto co- 
mo ex-presidente do PSDB 
tem peso na eleição indire- 
ta), mas não fez declaração 
de apoio pública. 
A participação de Alckmin 

nas prévias, mesmo tendo de- 
clarado que deixará o PSDB, 
incomodou aliados de Dork 

AT 

poder 

Nos últimos dias, porém, o ex 
governador passou a admitir 
aabados que, se Leite sair ven- 
cedor do pleito, pode recon- 
siderar a decisão e permane- 
cer no partido, 
O governador gaúcho afr- 

ma que, se vencer as prévias, 
vai trabalhar para convencer 
Alckmin à não se desfiliar O 
ex-governador tucano tam- 
bem é sondado para compor 
à chapa com o ex-presidente 
Lula (PT), cómo candidato a 
vice, algo que não é bem vis- 
to entre seus eleitores paulis- 
tas, cujo perfil é antipetista. 
A homologação de Garcia fe- 

cha vespaço para candidatu- 
ra de Alckmin, mas também 
impede que Doria se lance à 
reeleição caso perça as pré- 
vias. Tucanos paulistas afir 
mam, no entanto, que 0 go- 
vernador nunca teve a inten- 
ção de concorrer à reeleição, 
tanto que trabalhou pela ofi- 
cialização da candidatura do 
vice neste domingo. 
A candidatura de Garcia 

também está no centro da 
negociação entre o PL de Val- 
demar Costa Neto e Bolsona- 
ro. A hliação chepona ser acer 
táda e marcada, mas às con- 
versas retrocederam —o pre- 
sicente quer carta branca pa- 
ra lançar aliados pelo parti- 
do ao Governo de São Paulo. 
O PL paulista, contudo, faz 

parte da base de governo de 
Doria, rival de Bolsonaro, & 
iria apoiar à candidatura de 
Garcia. Costa Neto busca sai- 
das diante do impasse 
Uma solução ventilada se- 

ria filiar Garcia ao PL e fazer 
dele o palanque de Bolsona- 
ro no estado — hipótese que 
ganha força se Doria perder 
as prévias. 
Por isso, O presidente foi 

aconselhado à esperar o re- 
sultado da eleição interna tu- 
cana antes de tomar decisões 
sobre sua filiação 
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PRONTO ATENDIMENTO UNIDADE PAULISTA 
DO HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO 

mr hospitaloswaldocruz.org-br 

(Ti) 3543 1D00 

Linidade Paulista 

Rus Treze de Maio 085 

PRONTO ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO 24 HORAS. 
PORQUE AVC, INFARTO 
E OUTRAS EMERGÊNCIAS 
NÃO TÊM HORA 
PRA ACONTECER, 

PRONTO ATENDIMENTO 

UNIDADE PAULISTA 

HOSPITAL ALEMÃO DSWALDO CRUZ 

Sabor 

Fode vi. a gente sabe exatamente como cordas de voce 

OSWALDO CRUZ 

“cegunda a sexta=feiro das 0h às Tah 
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STF ignora sinais de trégua e impõe 
novas derrotas a Bolsonaro e aliados 
Presidente parou de atacar corte e passou a defender lisura de urnas, mas esbarra em desconfianças 

Matheus Teixeira 

BRASÍLIA Pouco mais de dois 
meses depois de o presidente 
jair Bolsonaro mudar de pos- 
fura e cecal clima to LJubi os LIL 

vinha fazendo no STE (Supre- 
mo Tribunal Federal), o Jud 
ciário segue impondo derro 
tas ao chefe do Executivo e a 
seus aliados, 

O presidente mudou de es- 
tratégia após as manifestações 
de 7 de setembro — quando 
elevou o tom e ameaçou não 
cumprir ordens do STF. Des- 
de então, parou de disparar 
criticas a integrantes da cor 
te e passou até à defender à 
lisura das urnas eletrônicas. 

Nos bastidores da corte, ert- 
tretanto, a nova postura de 
Bolsonaro é vista com des- 
conhança é hã um entendi 
mento da maioria dos magis- 
trados de que o tribunal não 
pode baixar a guarda, 

Por isso, o Supremo mam 
têm o tom das criticas ao go- 
VE E COML A dr niproa PEVE- 

ses ao Executivo, A decisão de 
derrubar as emendas de rela- 
tor, por exemplo, representou 
um duro golpe no Palácio do 
Planalto e ampliou as dificul- 
dades governistas para cons- 
trução de uma base de apóio 
sólida no Congresso. 

Essas emendas eram mane- 
jadas pelo governo em parce- 
riacoma cúpula do Legislati- 
vo para beneficiar deputados 
esenadores aliados e facilitar 
aaprovação de projetos de in- 

| 

O presidente Jair Bolsónaro durante cerimônia no Planalto 

teresse de Bolsonaro 
OSTE, entretanto, afirmou 

que não havia transparência 
na destinação das verbas e 
ei spumelo Eitis | CDAGSCs, 

Bolsonaro chegou a criticar 
a decisão monocrática da mi- 
nistra Rosa Weber contra tais 
emendas, mas à pressão não 
foisuficiente para evitar uma 
derrota no plenário, que rati- 
hcou à ordem da magistrada 
pelo placar de 8a 2. 

Nos ultimos meses, até O 
ministro Dias Toftoli, um dos 
integrantes do Supremo mais 
próximos de Bolsonaro, mu- 
doude postura e passou a dar 
sinais de distanciamento do 
presidente 

Além de também ter vota 
do para derrubar as emendas 
de relator, afirmações recen- 
tes do magistrado foram in- 
tel pretiúcdas CONTO Luma Ler 

tativa de afastar a pecha de 
bolsonarista. 
A fama do ministro nesse 

sentido começou a ganhar 
corpo ainda nas eleições de 
2018, quando Bolsonaro era 
favorito e Tofoliafirmou que 
preferia chamar a ditadura 
militar iniciada em 1964 de 
“movimento” e não de “golpe”. 
Em evento no ST) (Supera 

or Tribunal de justiça) no fim 
de outubroúltimo, entretan- 
to, o ministro deu efusivos pa- 
rabéns ao presidente do Su- 

Coleção Folha O Melhor de 

FOLHAIOO 
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Suspeito é 
se você não 
aproveitar 

este desconto 

folha.com.br/agathachristie 
Certa vida na compra dos é livros: Assassinato no Expresso Oriente Ca opanc o 0/tmo caso de Poirot, O assassinato de Roger Ackroyd, 

Pedro Lada nad pet.205 fFolbmprtas 

O voto eletrônico 

vai ser confiável. 

Tem portaria do 

presidente do TSE, o 

Barroso, convidando 

entidades para 
participar das 

eleições, entre elas 

ds Nossas, as Suas 

Forças Armadas 

Jair Bolgonaro 
EM 4 teh teh] 

premo, Luiz Fux, pelo discur- 
so de 8 de setembro. Em sum 
fala, o magistrado rebateu os 
ataques de Bolsonaro à corte 
e a Alexandre de Moraes, por 
ser um "bastião" da defesa da 
democracia, 
Sem citar o chefe do Execu- 

tivo, Tofloli disse que os pe 
rigos do mundo contempo- 
Pranto são as ameaças às ins 
tituições 
O magistrado afirmou ain- 

da que o mundo vive uma ba- 
alha pela verdade factual. "Se 
uns dizem que a terra é pla- 
na, como discutir com eles? 
Se essa tribuna não é uma tri- 
buna, É uma mesa, como cón- 
versármos?”. 
Além de Toffoli, outros mi- 

nistros não têm hesitado em 
dar decisões contrárias à lide- 
res do bolsonarismo e tam- 
pouco demonstram que há 
chance de recuarem devido às 
criticas que recebem da mil: 
tância do presidente, 

ma última SPT, do Cute 

autorizou a abertura de inqué- 
nto contra Bia kicks [PSL DF) 

e Jusé Medeiros (Podemos- 
MT), dois dos deputados mais 
fiéis a Bolsonaro, para inves- 
tigar a suposta prática de ra- 
cismo de ambos. 
No caso da parlamentar, 

que preside a CC] (Comissão 
de Constituição e Justiça), a 
mais importante da Câma- 
ra, d apuração foi autorizada 
pelo ministro Ricardo Lewan- 
dowski e servirá para verificar 
se cla cometeu crime pela for 

O misderius 
caso de 

Coleção Folha O Melhor de Agatha Christie: 

uma exclusiva seleção de livros reúne os 

personagens mais famosos da Rainha do 

Crime. Hercule Poirot e Miss Marple desafiam 

o leitor a descobrir quem é o assassino antes 

de chegar à última página 

Sivles 

FOLHA DE S.PAULO de 

na COMO CrHitcou, Mas Péi Jus 

NO CI, (3 processo selet PO PE- 

alizado pela empresa Magazi- 
ne Luiza com vagas destina- 
das à nepros, 
Na publicação, Kicis ataca a 

empresa e compartilha uma 
imagem em que a pele dos ex- 
ministros Sergio Moro e Luiz 
Henrique Mandetta foi pinta- 
da de preto. 

Já Medeiros tornou-se alvo 
de inquérito por decisão de 
Alexandre de Moraes após 
ter chamado de “mulamba” 
uma mailher que defendeu à 
abertura da CPI da Covid no 
senado para investigar o go- 
verno federal, Ambas as de- 
MEI) foram tomadas H pe- 

dido da PGR (Procuradoria 
Geral da República), 
Asderrotas do presidentes 

e aliados se estendem ao âm- 
bito eleitoral, sob a liderança 
dos três ministros do STF que 
integramo TSE (Tribunal Su- 
perior Eleitoral). A corte aper 
touo cerco contra o bolsona- 
rismo e tomou decisões que 
visam evitar a disseminação 
de fake news e preparar o tri- 
bunal para às eleições de 2022. 
Os julgamentos foram marca- 
dos por criticas ao chefe do 
Executivo é seu entormo, 
Nos pleitos anteriores, à 

corte editou resoluções e re- 
comendações sobre o tema, 

mas as medidas não foram su- 
hoientes, ea justiça iracassou 
no combate às notícias falsas, 
Agora, otribunaloptou por 

firmar uma jurisprudência 
que represente de fato uma 
ameaça aos políticos que pro- 
pagarem informações frau- 
dulentas. 
A mais importante delas foi 

tomada em 28 de outubro. O 
tribunal cassou o deputado 
estadual Fernando Francis- 
chini (PSL-PR) por ter feito 
uma transmissão ao vivo nas 
redes sociais no dia das ebei- 
ções de 2018. Na ocasião, ele 
Cosinmuo no pó. AS 

ÚLTIMAS 
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GARANTA 
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GRÁTIS 
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O BRASIL 
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afirmou que tinha provas de 
que asumas elerrônicas havi- 
amsido adulteradas para pré- 
judicar o então candidato Ja- 
ir Bolsonaro. 
Apesar do periodo de tré- 

gua, chefe do Executivo clas- 
sificou a decisão como um es- 
tupro” e uma “violência” da 
corte eleitoral, 
O TSE seguiu enviando du- 

ros recados ao presidente. 
Mesmo decidindo favoravel- 
mente a Bolsonaro 40 rejei- 
tar ações do PT que pediam 
a cassação do presidente por 
suposto envolvimento em es- 
quema de disparo em massa 
de fale news nas eleições de 
3018, a corte não poupou cri- 
ticas e alertas. 
Alexandre de Moraes, por 

exemplo, fez inúmeras pon- 
derações antes de votar con- 
tra aação, “Nós podemos ab- 
solver aqui por falta de provas, 
mas sabemos o que ocorreu, 
Sabemos o que vem ocorren- 
do e não vamos permitir que 
isso ocorra”. 
E avisou: “Se houver repeti- 

ção do que foi feitoemac18 q 
registro será cassado, e as pes- 
soas que assim o fizeram irão 
para cadeia por atentar con- 
tra as eleições e contra à de: 
mocracia no Brasil” 

Bolsonaro, por sua vez, que 

chegou à anunciar que não 
respeitaria resultado das elei- 

ções realizadas via voto eletró- 
nico e chegou a insinuar que 
havia um complô no Judiciá- 
rio para derrotá-lo no pleito, 
mudou de postura sobr as 
urnas eletrônicas, 
“Tenho tranquilidade, por 

que o voto eletrônico vai ser 
conhável ano que vem. Por 
que? Porque tem portaria do 
presidente do TSE, o Barro- 
so, convidando entidades pa- 
ra participar daseleições, en- 
treelas as nossas, as suas For 
-as Armadas”, afirmou em 5 
de novembro. 
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Cerca de 300 refeições foram distribuidas durante o ato em ocupação na zona leste da capital paulista same Carvalho/foiiuçress 

MIST faz mais um almoço com camarão 
após polêmica com foto de Wagner Moura 
Nathalia Duval 

sãoravio Após alvoroço poli: 
tico nas redes sociais, o MTSI 

(Movimento dos Trabalhado- 
res Sem Teto) organizou, nes 
te domingo (21), um novo al- 
moçõesm camarãoseco do- 
ado por apoiadores pára mo- 
radores da ocupação Caroli- 
na Maria de Jesus, no bairro 
Jardim Iguatemi, na zona les- 
te de São Paulo. 
O ingrediente repercutiu 

nas últimas semanas, após 
circular uma foto que mos- 
tra o ator e cineasta Wagner 
Moura comendo uma marmi- 
ta que tinha camarão, servi- 
da em evento organizado pe- 

lo MTST na vcupação, no úl- 
timo cia 13 

"O trabalhador precisa se 
alimentar e tem direito de 
COME CAMAÇÃO, E NÃO SÓ Cit 
marão, mas carne, bife, o que 
quiser” disse Claudia Garcez, 
coordenadora estadual e or 
ganizadora da ocupação. 

“Esse persamento de que 
pobre tem que ir pra fila do 
Dsso é penocida” 
Membro da coordenação 

nacional do MTST e colmis- 
ta da Folha, Guilherme Bou- 
los (PSOL) esteve no evento 
e descreveu à decisão de fa- 
zer o almoço deste domingo 
como um ato de resistência e 
em resposta às críticas. 

al 

“Essás pessoas que estão 
do outro lado não engolem 
quando veem um sem-teto 
comendo camarão, quando 
vEErA RJu term CinerTia dentro 

de uma ocupação, Mas essas 
mesmas pessoas não deram 
um pio sobre a fila do osso” 

“Por isso, val ter cumarão 
sim, vai ter acarajé, A gen- 
te não pode aceitar que essa 
elite brasileira queira dizer 
oqueo povo brasileiro pode 
comer ou não”, disse Boulos. 
Foram distribuidas qco Tre- 

feições, todas com camarão 
seco, COMO acaraé e caruru. 
“A gente está lutando con- 

tra a fome que esse governo 
trouxe para as famílias que 

têm sentido na pele toda à 
crise económica nessa pan- 
demia e contamos com a so: 
lidariedade de chefs e institu- 
ções que estão ajudando a fa- 
zer esse evento” disse Garcez. 
O almoço deste domingo 

foi organizado pela chef Bel 
Coelho e por Beatriz de Scu- 
sa, dona do restaurante Aca- 
rajazz, que doou as refeições 
do último evento. Os inpredi- 
entes foram cedidos por apoi- 
adores, entre eles quitandas, 
instituições, restaurantes é 
chefs como Alex Atala. 
A foto de Wagner Moura, 

publicada nas redes sociais 
por Boulos, mostrava o di- 
retor do filme “Marighella" 

CASTELO SAINT ANDREWS 
ÚNICO RELAIS & CHATEAUX DE MONTANHA DO BRASIL 

O Castelo Soint Andrés em Gramádo-RS, é referência em hotelaria de alto padrão na Américo Latina Possui 22 suites sendo: [no Castelo, 8 no 

Mountain e 3-noMomunrain Fouze = Cosd completa, uma nova tendência mundial. O Castelo contecom programações espocimis para Primavera é 

Verão, um espetáculo da natureza que deixa q Serra Gaúcha toda Aorida. Vide site para sugestões do que fazer na Serra Gaúcha. 

poder 

comendo, em uma marmita 

plástica, um prato que inclu- 
Ei LA mardo SECA, 

Em seguida, o filho do pre- 
sidente e deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
publicou em seu Twitter uma 
crítica ao movimento, por 
servir camarão ao que cha- 
mou de “elite do partido”, 

Bolsonaristas, então, pas- 
saram a criticar o MTST pe- 
la escolha do crustáceo para 
ocardápio do evento que do- 
ava refeições. 
“Quem gosta de ver pobre 

roendo osso é o Bolsonaro”, 
escreveuo MIST em respos- 
ta, ao lado de foto de Eduardo 
Bolsonaro vestido de xeque 
em viagem ao Ortente Médio, 

O assunto logo se tornou 
um dos mais comentados na 
rede social e viralizou com à 
uso do termo “acarajé”, 
À marmuta que Moura co- 

meu durante o evento, na 
verdade, não era um acarajé, 
bolinho feito à hase de feijão 
fradinho e frito no azeite de 
dende e que leva camarão, e 
«im um prato com vatapá, ca- 
ruru, camarão seco e salada. 
Naquela ocasião, 150 retei- 

ções foram doadas: tem áca- 
rajés prontos e cinco kits com 
o equivalente a 5º acarajés, 
Esses kits tinham os ingredi- 
entes separados, para serem 
LM td Dis id prata E, 

O camarão seco, que apa- 

PECE Em recallascomo bo Ma, 

muqueca e pirão, é mais Fácil 
de ser encontrado em merca- 
dos “ é mais barato do que O 
camarão rosa grande ou um 
camarão tigre, por exemplo, 
Segundo à chef Bel Coelho, 

o camarão é parte do acara- 
jê, de raiz africana, e base de 
muita comida popular e de 
terreiro. “Alguns camarões, 
como às carnudos, são, de 
fato, mais caros. Mas, quan- 
do ele passa por um pares: 
so de secagem ou de defuma- 
ção, fica mais barato” 

ve JÚFEE il 
feat lida x 

Bad ah ELA 
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Em dezembro teremos o Espetáculo de Som e Luz nos juris do Castelo para celebrar também o iatal Liz. dpocuem que a chdaede qunho urna decoraçiho e atrattois ttatalimos 

urioos no pundo, Jámo mês de janeiro, hucerd o Mes das Hortéricias no Costelo, vm mês inteiro dedicado m vesi flor carectertatica da regido que enfeitara todo o Hinbel pa uaroliria 

en paisagem preparado cspectalmento para coristão Peçerciro é época do Especial Vindima no Castelo, pertodo entre à colheita das uvas eq mico da produção do qinho, onde 

sera posstoel incltestoe participar de pecentrees e prathont a trecho che polscor aus napeias perres cê feiborbocuçãão clio umtrafio, Coreia ricos procugraimcção mood de fole situid resmerça! 

Nas reservas paro 2 noites (final de semana) ou 3 4, 7 e noites incluimos: traslado privativo (aeroporto /hotel aeroporto - Porto Alegre = poos regulares privados ou 

Canela = coos privados) welcome drink na chegada, serviços de mondoimos, café da manhã completo e com horário livre, chá da conde ingles (roval afternoon tenj*, Ofjantar 

mena Surprise do Chefe e Ol jantar harmonizado com os melhores vinhos do mundo”, noite de pizzas gourmet na bodangenie”, terapia relaxantes, visitas d Vinicola 

Encante-se com vs lindos-espetáculos 

“Sonho de Natal” = Comelo jute o ln) 

Bolimont com degustação” e ao Geo Museu = O maravilhoso mundo das pedras preciosas. 
EE Somentmo fura 4 

Confira as experiências qualronónmicas inclusas nus programações com 2,3 e 7 noites. 

FEVEREIRO JANEIRO 

* Férias de Verão na Serra Gaúcha (lan *Fevi “Vindima Experiençe [05,/ev) Nossa hosadalidade é comadidade de sempre com 
“Natal Luz” a Cromado tatê Si Tank à Festival Trufas Negras (TZ Fev) | 

“ Experience Vinhos Brancos e Rosés [19/fev] | 

todos 05 protocolos cÉiciais pera sum Saúde a segurança, Festival Casa Valduga (08 /pn) 

A Mountain House está im 

com disponibnilidade para 
Natal e Reveillon. (Vide site) 

" Sabores do Brasil (15,/jan) 

" Verão Bomanticono Castelo (22 fam) RESERVAS E INFORMAÇÕES: gaintandrews.com:br 

[54/3285-=7700 4 BOAST=4 220 Ot RO SEL AGENTE DE VIAGENA 
Carnaval Veneziano (26 “fev a 05/mar) 

* Experiência Costelão Gancho (20,/fm) Com exclusivo Baile de Mascaras 
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Eleição na OAB inclui mulheres, 
mas tem drible em cotas raciais 
Participação feminina aumenta, enquanto diversidade racial sofre resistência 

Géssica Erandino 
e Renata Galf 

MOGI DAS CRUZES (5P) E SÃO PAU» 
Lo Nas primeiras eleições da 
OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) com cotas para mu: 
lheres é pessoas negras, os 
efeltos de cada medida so- 
bre a composição da entida- 
de no próximo triênio deve- 
rão ser bastante distintos, 
com mais obstáculos para a 
advocacia negra. 
Enquanto a paridade de gê- 
nero, de so%, vale inclusive pa- 
rãaa diretoria, as cotas de 30% 
paranegros, que inicialmente 
também eram para postos de 
comando, sofreram um dri- 
ble em agosto e ficaram res- 
tritas apenas à composição 
geral da chapa. 

Pelo país, há 22 mulheres 
disputando a presidência das 
seccionais, O que representa 
22% do total de candidaturas, 
Em 2018, eram apenas oito, 
1% do quadro geral. 
Em São Paulo, de cínco can- 

didatos à presidência, duas 
são mulheres. Em 2018, us 
cinço postulantes eram ho- 
mens. Nenhuma das chapas, 
contudo, é liderada por uma 
pessoa negra, 
Parte da advocacia negra 

crítica a inexistência de regras 
para fiscalização do cumpri- 
mento das cotas. 

Para Estevão Silva, presiden- 
te da Associação Nacional da 
Advocacia Negra (Anan), o re- 

ú . 

Os cinco candidatos à nresidâneia da OAB-SP  Folhapress id 

gimento da entidade deixou 
muitas coisas emaberto, igno- 
rando à experiência das umi- 
versidades, que já demonstra 
ra que a autodeciaração racial 
precisa ser fiscalizada. 
“Mais uma vez a OAB de- 

monstrou nitidamente co- 
mo é o racismo estrutural e 
como ele funciona”, diz, “Ao 
mesmo tempo em que ela 
deferiu as cotas, ela colocou 
muitos entraves para essas 
cotas serem efetivadas. 

Neste mês, à poucas sema- 
nas das eleições, o Conselho 
Federal — em resposta a uma 
consulta de outra seccional-— 
recomendou a criação de co- 

= ã E 

semináriosfolha 

Saúde 
Suplementar 
4º edição 

missões para avaliar as auto- 
declarações, que deveriam 
observar ofenótipo (aparén- 
cia) da pessoa e náo o genón- 
po (descendência) 
O prestdente da Comissão 

Eleitoral da OAB-SP Leandro 
Piccino, diz que não seria pos- 
sivel executar a medidanestas 
eleições, já que elanão estava 
prevista nas regras eleitorais 
ou no edital de convocação. 
Na disputa paulista, aadvo- 

gada Lazara Carvalho, vice de 
Dora Cavalcanti, assinou pedi- 
dos de impugnações por pos- 
siveis fraudes às cotas raciais 
contra as chapas de Caio Au- 
gusto Silva dos Santos — atual 

residente e candidato à ree- 
feição: Mário de Oliveira Filho 
e Patricia Vanzonhini, As soli- 
citações, porém, foram arqui- 
vacas sem análise do mérito. 

“O Conselho Federal não 
previu nenhum tipo de crité- 
rio para impugnações das au- 
todeciarações”, disse Piocino. 
Leandro Petrim, advogado 

da chapa de Santos, diz que, 
dos seis nomes questionados, 
dois não faziam parte da co- 
taenãotinham preenchido a 
ficha de autodeclaração, mas 
cometeram um erro ao assi- 
narema ficha de autorização, 
o que foi corrigido. 
Sobre os outros quatro no- 

mes, afirma; “eles se autode- 
claram, eles têm histórico fa- 
miliar, social, eles sentem as 
agruras do racismo, Eles têm 
questões pessoais que os fa- 
gem se autodecharar”. 
Achapa de Oliveira enviou 

documento em que defendeu, 
perante a comissão eleitoral, 
a questão da descendência de 
familiares negros em contra- 
posição a características fisi- 
cas (fenótipo). À chapa subs- 
tituiu quatro dos candidatos 
questionados e afirma que as- 
sim a “impugnação perdeu o 
seu objeto” 

Das duas pessoas mantidas, 
dizem que uma não tinha en- 
viado aautodeciaração e a ou- 
tra está identificada como par 
da na certidão de nascimento, 

já Ricardo Vita Porto, co 
ordenador jurídico da cam 
panha de Vanzolini, diz que 
a impugnação teve “objeti- 
vos meramente eleitoreiros” 
e que apenas uma, das cinço 
pessoas citadas, estava sendo 
contabilizada nas cotas, mas 
já não integra a chapa. 

“Ela preferiu desistir, por 
que se viu absolutamente 
constrangida. É uma pessoa 
visivelmente parda com todas 
as caracteristicas fisicas”, diz. 
Além disso, afirma que pesso- 
us não contabilizadas nas co 
tas “equivocadamente preen- 
cheram” a autodeciaração, 

Lazara rechaça as criticas 
de que a dida tenha tido 
intuito eleitoral, “Nosso obje- 
tivo não é criminalizar a ad- 
vocêcia, as pessoas, mas que 
fosse observado pela OAR que 
precisa ter o critério da ban- 
ca de aferição”, 
A Anan criou uma comissão 

paramonitorar as candidatu- 
ras negras pelo pais. À advo- 
gada Camila Carvalho, que in- 
tegra a comissão, diz que fo- 
ramrecebidas mais de 200 de- 
núncias de fraudes às cotas. 

“Talvez para as próximas 

folha. 
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eleições a pente consiga me- 
lhorar essa questão, se a co- 
missão de heteróindetifica- 
ção estiver efetiva desde o ini- 
cio”, afirma. 
Em relação à paridade, há 

avanços, Como a presença 
de duas chapas lideradas por 
mulheres em seis seccionais, 
além de chapas femininas, 
com presidente e vice mulhe- 
res, em quatro. O predominio, 
porém, segue masculino. Ma- 
to Grosso do Sul é o único es- 
tado que elas são maioria na 
disputa. 
Para a presidente da Comis- 

são da Mulher Advogada da 
OAB Nacional, Daniela Bor 
ges, que é conselheira fede- 
ral pela Bahia é candidata no 
estado, independentemente 
do resultado das eleições, à 
paridade em si já é transtor- 
madora, mas é preciso espe- 
rar os resultados. 
“Tem um aumento do nú- 

mero de candidaturas femi- 
ninas de maneira geral no 
Brasil todo, mas é o resulta- 
do das eleições que vão de- 
terminar se, de fato, teremos 
mais mulheres presidentes de 
seccionais 
Atualmente todos 0s 27 pre- 

sidentes de seccionais são ho- 
mens. Nos go anos da OAB, 
apenas io mulheres ganharam 
eleições estaduais, No âmbito 
nacional isso nunca ocorreu, 

Em São Paulo, as indicações 
para diretorias também au- 
mentaram, com 14 mulheres, 
enquanto em 2018 eram dez, 

Já em relação às candidatu- 
ras a conselheiro federal titu- 
lar, com exceção da chapa de 
Oliveira, todas as outras qua- 
tro chapas possuem dois ho- 
mens e apenas uma mulher, 
Ainda assim, o número é o do- 
bro de 2018, eram três mulhe- 
res e agora são seis. 
Umentrave aumamaior in- 

clusão feminina é que a OAB 
Continua nó pog. 11 

com/saudesuplementa! 

Uma discussão 

necessária sobre 
regulação e 

coberturas dos 
planos de saude 

A pandemia de Covid-19 trouxe vários assuntos 

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

planos de saúde. Não perca o debate que vai reunir 

especialistas para discutir à regulamentação, a qualidade 

e o acesso da população a esse serviço tão essencial. 
A mediação será de Cláudia Colucci, jornalista da Folha. 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 
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Lula no palco, Bolsonaro em fuga 
Em viagens ao exterior, ambos pareciam tentar voltar as origens 

Celso Rocha de Barros 

Sepridor federal, é dourar em socolbgia pela Universidade de Ostosd (nglazerra) 

Em suo viagem pela Europa, 
Lula porecia preporar sua 
volta em grande estilo qo ce- 
npúro intermociinal. Em quai 

viagem q Dubai, Bolsonaro 

pri ECA E Cp dr Stu Rico 

Ambos pareciam tentar vol 
tor às Origens 

Em texto do semana passado 
nu Folha, Mathias Alencustro 
mostrou o tamanho do criun- 
ja diplomuútico de Lula na Eu 

ropa. A imprensa europeia re 
cébeu Lula com uma misturu 
de simpatia e surpresa pelo 

bom. Elo Caspamn, tamo de Freitas | SEG. Celso R, de Barros 

Continvaçõe da pág. TO 

tem entendido que à parida- 
de deve ser seguida de forma 
literal, ou seja, o número de 
mulheres não poderia ultra- 
passar o de homens 
Segundo Oliveira, tal inter: 

pretação fez com que ele al- 
terasse 4 composição de sua 
chapa. “Selecionei cem mu- 
lheres e ligamos para a co- 
missão. “Temos cem mulhe- 
res num conselho de 160, Po- 
de ser assim?" “Não, não po- 
de”, conta ter ouvido. 

Piccino, da Comissão Elei- 
toral da OAB-SP confirma a 
orientação. “Isso está contido 
no próprio regulamento geral 
da0AR, que diz que as chapas 
concorrentes devem observar 

a paridade de gênero 
A por ar semelhante HIM 

teceu êm sánia Latarina, A 

chapa de Vivian De Gunn, que 
registrou si mulheres e so ho- 

mens na composição, foi im 
pugnada pela candidata Clau- 
dia Prudêncio, Com o pedido 
aceito pela comissão eleito- 
ral, Vivian teve que tirar cinco 
mulheres e validar o registro. 
“Não é só uma decepção. É 

uma indignação de se verifi- 
car que uma legislação inter 
na da própria OAB, que veio 
para fazer uma inclusão das 
mulheres, acaba sendo inter- 
pretada em prejuizo”, disse 
Vivian à Folha, 

Ela acrescenta que esperá- 
Vil Cue LOSE seguida à jr: 

pretação do STF em ações só 

bre cotas, rata LMATREM 

tual como piso, 
Para Daniela Borges, da ço- 

missão da mulher, à paridaçhe 
deveria ser interpretada de 
modo a garantir a maior in- 

clusão possivel, 

Folha faz debate dos 

candidatos nesta 
segunda-feira 

à Folha realiza nesta se 
feira (22), 05 70h, debate entre 
os candidatos à presidência da 
secejonal paulista da Crdem 

dos Abr dgagos do Brasil 

(OAB) Com transmissão do 

vivo NO site do px 
caratda Folha ro rouTtube 

Participarão representantes 

das cinco chapas 

concorrentes: Alfredo Scafl, 

Cato Augusto Silva dos Santos, 
Dora Cavalcantie Mano de 

Oljveira Filho. 4 presença da 
cardidata Patricia Vanzolini, aigeeço 
diaprosticada com Covid-19 

gunda: 

aid cd 
ral PRO 

nesta semana, depende 
de seu E Re: 

wrtualmente, DE 
denidido em quatro blocos 
No primeiro bloco, 05 

cardidatos farão 5 
considerações inici 
sepurdo, a mediadora 
grata Galf repórter do 
acerno Poder da Folha 
ara Uma pergunta a 
ada um. No terceiro os 

cardidatos perpuntarão 
UTIs 205 DULrDE E, ro quarto, 
cata um deles apresentars 
ads COM siderações FITAS. 

i 

ad 

ar gy 
m Ei 

Brosil ainda não ter acabado 
Na Europa, Lula reforçou 

vínculos históricos do PT'e da 
CUT com a esquerdo demúiri 

Hocu europeia. Seguro q colu 

na de Alencastro, sua viagem 

fot paga pela Fundação Frie 
drich Erbert, ligada ao Partido 
Social-Democrata alemão. O 

PT sempre teve dificuldade de 
“e ssuntr como partido EF LE 

balhista ou social-democrata, 

musa centro-esquerda do ve- 
lho mundo reconheceu a seme- 

lhanço de familia jú no berço 

Na biografia de Lulo re- 
cém-lançada, Fernando Mo- 

rais conta que o banqueiro 
Herbert Lew, dono do jornal 

Guzeta Mercantil, ocreditava, 

nos anos 72, que Lula era um 

agente do sindicalismo ale- 
mão. Nácera maso apoio ale 

mão vos grevistas do ARC em 

1978-1980 era real: 0 primeiro 

ministro alemão da época, à 

social-democrata Helmut Sch 

midt, jez questão de se encon- 
trar com Lula quando veio do 
Brasil em 1979. 

TEA. JoelF da Fonseca | qua. Elo Gaspar | gui Conrado 
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Moruis também conta que o 
Cenimar, úmgão de repressão 
ligado à Marinha, suspeitava 
que Lula havia recebido uma 

quantia milionária do DG Me- 

tal, o poderosissima sindicato 
dosmetalúrgicos da Alemanha 
Núo era uma fortuna, mus os 
alemées, de fato, contribuiram 

paro o fundo de qreve do ABC. 
O livro também conta que 

us futuros ministros Gilher- 

to Carvalho e Miguel Rosset- 
to voltaram da Europa, onde 
estudavam a proposta de im- 

SEM JUROSE 
Em 1 ANTAI 

SEGUNDA-FEIRA; 22 DE HOVEMBRO DE 2021 

plantação de comissões de fá 

brica, com doações da central 
sindical francesa CFDT escon 
didus na roupa para serem en 
tregques do fundo de greve dos 

metalúrgicos do ABC, Além dos 
casos citados por Morais, lem 
bro que os metalúrgicos sue- 
cos também mandaram um 
emissário à Igreja Matriz de 
São Bernardo pára contribu- 
ir como fundo de greve. 

Nessa mesma época, milita 
res da linhagem politica esto- 
vam fazendo atentados terro- 
ristas para sabotar à abertu- 

LE] democrático Por mudo Cér 

coragem física, Bolsonaro só 

conseguiu planejar a explosão 

das privadas do próprio quar 
tel, Porte dos torturadores da 
ditadura já começava a se des 
locar para o mundo do crime: 
parso jogo do bicho e para os 

esquadrões da morte, antepas 
sados das milícias curioéas 
Em sua viagem à Dubai, Rol 

An 

poder 

sonaro declarou que, entre os 

TRASTI AE tratados EStoivid dl 

“troca de presos políticos” É 
dificil encontrar, na história, 

um ser humano menos preo- 
cupado com presós políticos 
que Jutr Bolsonaro. Nem com 

seus ex-alindos presos Bolso- 
naro se importa. Permitam- 
me, portanto, suspeitar que 
os “presos políticos” cuja sor- 
te foi discutida em Dubai eram 
os membros da comitiva hro- 
sileira, a começar pelo presi- 
dente da República. À turma 
está com medo de irem cana. 

Em Dubai, Bolsonaro foi 

atrás de uma ditadura obs- 
CUPAMCESto E Dor Tu pr 1] auiti- 

ChEMNTE por reconhecê-lo Cir 

mo um iqual, como os lideres 

dei nocraticos cur À HE its FECO- 

nheceram Lula, Sem as con- 
denações jurídicas, Lula volta 

do centro do palco. Com medo 
de condenações futuras, Bol- 
sondro joge. 

Produtos com até 
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São 8 milhões de acessos 
por mês que trazem um volume 
de interessados muito maior. 

— Eh ? 
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5) Tiramos fotos profissionais do 
seu imóvel que valorizam o anúncio. 
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Os candidatos Gabriel Boric, à esquerda, e José Antonio Kast, à direita, &o votarêm no primeiro turno xintus e ivan Alvarade Feuters 
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Kast e Boric vão disputar 2º 
turno à Presidência do Chile 
Com 85% das urnas apuradas, pinochetista tem 281%, e esquerdista, 25,4% 

Sylvia Colombo 

santiãGo Resultados divulga- 
dos na noite deste domingo 
(21) apontam que o segundo 
turno da eleição presiden- 
cial do Chile será disputado 
entre o candidato de ultra- 
direita José Antônio Kast e 
o de esquerda Gabriel Boric, 
Segundo os números do 

Servel (Serviço Eleitoral 
do Chile), com 86,45% dos 
votos apurados, Kast tem 
28,06%, contraas,sH de Ho- 

ric. A rodada final está mar- 
cada para 19 de dezembro, 

A corrida agora começa à 
ser travada para conseguir os 
apoios dos candidatos derro- 
tados, Kast busca conquistar 
os eleitores de centro-direi- 
à e direita que votaram em 
Sebastián Sichel (12,92%) ou 
em Franco Parisi (19,07%), em 
quanto Boric espera contar 
comos que prelertram os cen 
tro-esquerdistas Yasna Provos- 
te (11,79%) é Marco Enriquez- 

Ominarm (7,6%) ou o ésquer 

dista Eduardo Artés (1,46%), 
Sichel, que reconheceu a 

derrota logo após a divulça- 
ção dos números iniciais, 1n- 

dicou que dialogará com Kast 
para um eventual apoio. “Já 
mandei minhas felicitações a 
Kast e não vou votar em Bo- 
ric. Qualquer decisão além 
disso dependerá de conver 
sas. Tenho diferenças progra- 
máticas em relação a Kast) 
Do outro lado, Provoste la- 

mentou que a centro-esquer 
da não tenha conseguido che- 
gar ao segundo turno e indi- 
cou que ficará ao lado de Bo- 
ric, uma forma de, disse ela, 
opor-se “ao avanço do fas- 
cismo que representa Kast”, 
“Não me esqueço dos tempos 

terríveis que esse pais já viveu 
e não posso ter uma posição 
neutra” afirmou ela, em refe- 
rência à ditadura de Augus- 
to Pinochet, idolo de Kast. 
O comparecimento às ur 

nas ainda não havia sido di 
vulgado, mas, de acordo com 
jaime Bellolio, porta-voz do 
governo, “os primeiros in- 
termos mostram que a par 
ticipação está sendo muito 
boa, Desde que o voto dei- 
xou de ser obrigatório, em 
2012, O pais coleciona cifras 
altas de abstenção. Nos últi- 
mos pleitos regionais, em que 

governadores foram escolhi 
dos, apenas 20% dos eleito- 
res participaram da votação 
Nas eleições presidenciais 

de 2017, vencidas por Sebas- 
tián Pihera, o indice não che- 
gou a 59%, nem mesmo nó se- 
gundo turno. Naquele ano, 
Kast se candidatou, mas ob- 
teve apenas Si dos votos. Seu 
desempenho durante o atu- 
al ciclo eleitoral vinha sendo 
parecido com o do anterior, 
até que ganhou força nos últi- 
mos meses, o defender uma 
agenda antiglobalista, anti- 
imigração e anticomunista. 
O advogado de 55 anos fa- 

zia parte da tradicional força 
de direita União Democráti- 
ca Independente, Desemten- 
dimentos com Pifiera e lide 
res do partido, porém, fizeram 
com que lundasse, Cm2020,0 
Partido Republicano, pelo qual 
disputa esta eleição, O ultra- 
direiista defende a redução 
do número de ministérios, O 
envio de tropas para militari- 
zar a região sul do pais, onde 
ocorrem disputas entre gru- 
posindipenas e fazendeiros, e 
a construção de um muro no 
norte para impedir a entrada 
de imigrantes de modo ilegal. 

Kast, que também pretende 
revogar a legislação que apro- 
va o aborto em casos de risco 
demorte da mãe, estupro ein 
viabilidade do feto, considera- 
se um herdeiro do ex-senador 
jaime Guzmán (1946-1091), ds- 

sessor de assuntos jurídicos 
de Pinochet e principal art: 
hce da Constituição promul- 
gada duranteo regime militar: 
Após o resultado do primei- 

ro tumo, o candidato disse 
que vai “liberar o Chile do nar 
cotráfico e do terrorismo”. 
“Quem tinha temor pelo te- 
ma econômico, saiba que tra- 
remos estabilidade e garant- 
as. Ainda temos um desaho 
enorme para o segundo tur 
no e temos de convocar todos 
a partir de amanhã a se juntar 
ao nosso projeto, Nosso triun- 
fondo será sódos meus eleito- 
res, mas de todos os chilenos 

Boric, 45, por Sua vez, sum 

giu no cenário político chile- 
no nos protestos estuçhartis 

de zon, que pediam gratuida- 
de na educação superior A par 
tirdaatuaçãonos atos, foi elei- 
to deputado em sore reeleito 
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emaos7 O esquerdista, que vi: 
ve em Punta Arenas, no suldo 
país, defende a desconstrução 
do sistema de aposentadori- 
as privadas e maior presença 
do Estado na economia e no 
acesso à saúde e à educação. 
O advogado também é fa- 

vorável ao reconhecimen- 
to da soberania e da cultura 
dos imdigenas, que represen- 
tam 9% da população chilena. 
Embora os protestos de 2019 
não tenham contado com hi- 
deranças políticas, Boric ca- 
pitalizou o sentimento de re- 
volta dessa fatia da sociedade 
que saiu às ruas no periodo, 

É tido como um esquendis- 
tamoderado, com histórico de 
ser hábil no diálogo e na nego- 
ciação com políticos de outras 
colorações ideológicas. Entre 
seus apotadores, porém, estão 
forças de esquerda mais radi- 
cais, como o Partido Comunis- 
ta, que defende os regimes di- 
tatoriais de Cuba e Nicarágua. 
A surpresa, até o momento, 

é o economista Franco Pari- 
si 54, do Partido de La Gen- 
te, que aparece em tercei- 
ro lugar. Na segunda vez em 
que se candidata à Presidên- 
cia —ficou em quarto na pri- 
meira, em 2013, o candidato 
não compareceu do primei- 
ro turno, pois está nos EUA, 
e afirma não ter conseguido 
viajar por estar com Covid. 
As eleições ocorrem em 

meio aum cenário de crise po- 
Vtica, O pais ainda vive ves efei- 
tos dos protestos dé 2019 que 
deixaram 34 mortos e mais 
de 2.000 feridos. Como fruto 
dessa tensão, a população de- 
cidiu que uma nova Constitu- 
ição será formulada por uma 
assembleia eleita neste ano. 
A redação da nova Carta terá 
de ser aprovada em plebisci- 
to, no próximo ano, já durante 
o novo periodo presidencial 
Na economia, à expectati- 

va É a de que o pais termine 
o ano com crescimento de 
11% do PIA, devido à retoma 
da das atividades após os pe: 
riodos de quarentena e res- 
trições em razão da pande- 

mia. Ainda assim, 2022 surge 
como um ano dificil O país 
deve crescer apenas 2%, e O 
ano chega ao im com infla- 
ção de 6%, 0 dobro da meta 
estabelecida pelo governo. 

Observadores indicam baixo comparecimento na Venezuela 
CARACAS | REUTERS E AFP Mesmo 

com a participação da opost- 
cão edeobservadores interna: 
clonais pela primeira vez em 
anos, as eleições deste domin- 
jo (21) na Venezuela tiveram 
aioo comparecimento em 
algumas das principais zonas 
eleitorais no país. A população 
foi às urmas escolher nomes pa- 
ramais de 3.000 cargos, entre 
os quais 23 povernadores, 345 
prefeitos e uma série de vere- 
adores e deputados regionais. 
Após boicotar dois pleitos, o 

presidencial de 20180 legisla- 
tivode20202, aoposição voltou 

Um Chile em alta intensidade 

a matar presença neste ano, 
assim como os observadores 
internacionais da União Euro- 
peia, que fiscalizaram cerca de 
1.200 dos 14,4 mil centros de vo- 
tação. Foi a primeira participa- 
ção dosmonitores desde 2006. 
As novidades animaram 

uma parcela dos eleitores. 
“Sinto que às pessoas estão 
decididas à participar”, dis- 
se José Rafael Hemáândez, sh, 
após votar no bairro de Cha- 
cao, em Caracas. Para ele, con- 

vocar um boicote às últimas 
eleições, como a oposição fez, 
argumentando que o pleito 

era fraudado, “foi o pior” 
“Gostaria que todos votis- 

semos, ainda que como uma 
forma de protesto” afirmou 
Daniel Rey, médico de 25 anos, 
em San Cristóbal, capital do 
estado de Táchira, que faz 
fronteira com a Colômbia, “É 
a melhor forma de demons- 
trar que queremos uma mu- 
dança em beneficio do pais” 
Em Maracaibo, capital do 

estado de Zulia, uma das repi- 
des mais afetadas pela falta de 
eletricidade, água e combus- 
tível, eleitores foram a pé ou 
de bicicleta ate as seções elei- 

Extrema direita vai competir em democracia vibrante 

Muthias Alencastro 
Pesquisador do Centro Brasfeiro de Anddisa e Planejamento, ensina relações nie canais mi UFARE 

A companha chilena teve 
até cenas de realismo máú- 
gico. Em pleno debate, José 
Antonio Kost, o expoente dú 
extremo direito, começou q 
agitar a bandeira de Cuba, 
úludindo à ameaça de uma 
ditadura castrista no pais, 
perante os olhos incrédulos 
dos outros presidenciúveis. 
À sud quase qurantida pas- 

sugem para o segundo turno 
no eleição deste domingo (22) 
torna o paralelo entre a situa- 
ção chilena e brasileira inevi- 

tável Lú e cá, um extremista 

chega às portas do poder agi- 
tando fantasmas antiesquer 
da e marchando sobre as ru- 
inos do sistema político. Mas 
q realidade é mais complexa. 
Como explicou ao colunis- 

ta o professor Simon Escof- 
fer, da Universidade Católi- 
ca do Chile, us eleições deste 
ano são o pico de um proces: 
so de transformação iniciado 
emazou. Ficurdo gravadas na 
história a reforma do sistema 
eleitoral de 2075, 0 lançamen- 

to de uma Assembleia Consti- 

tuinte com o apoio de 8o% do 
população € o ocaso político 
de lideranças tutelares como a 
ex-presidente Michelle Bache- 
lete o atual, Sehastidn Pinera. 
Do alto dos seus 35 anos, Go- 
briel Boric se apresenta como 
o herdeiro dessa revolução. 
Asua coalizão represento à 

geração de lideres estudantis 
que construirúm um prójéto 
de reforma do Estudo em ci- 
ma dos protestos contra o sis- 
tema educacional. Para ven- 

[SEG Mathias Alencastro | qui. Lúcia Guimarães | SEX. Tatrans Prazeres | SAS Jima Spitzcovsky 

torais por falta de transpor: 
te público e gasolina. “Vamos 
votar mesmo a pé, porque es- 
tamos fartos” disse o aposen- 
tado Ermesto Urdaneta, 68, 
Apesar da animação de opo- 

sitores, observadores relma- 
ram que zonas eleitorais movi- 
mentadas, como a do colégio 
Andres Bello, em Caracas, ré- 
gistraram alta abstenção —o 
número oficial, no entanto, 
não toi divulgado até a con- 
clusão desta edição. As urnas 
foram fechadas às 18h (29h, 
no horário de Brasilia), e os 
resultados devem começar a 

cer resistências, Boric se cer 
cou de um grupo deeconomis- 

tas que defendem a fogo e fer- 
ro o pragmatismo do seu pro- 
grama, tipicamente da cen- 
tro-esquerdo europeia, nos 
principais jornais do pais. 
É legitimo questionar se a jo- 
vem coalizão de Boric vai re- 
sistir vo teste de poder Mas 
ela é infinitamente mais 
promissora do que q umos- 
tro de projeto esquerdisto 
que hoje governa o Peru. 

José Antonio Kast é, dentro 

ser anunciados durante a ma- 
drugada desta segunda (22). 
AMém da missão europeia, 

acompanharam o pleito um 
grupo de especialistas da Or 
ganização das Nações Unidas e 
do Centro Carter, fundado pe- 
lo ex-presidente dos EUA Jim- 
my Carter “Tudo transcorre 
tranquilamente”, disse a jor 
nalistas a chefe da missão da 
UE, Isabel Santos, durante vi- 
sita à um centro eleitoral nu- 
ma área da capital. O grupo 
deve publicar um relatório so- 
bre às eleições ate terça (23). 
O ditador Nicolás Maduro 

da extrema direito, diferente 
de Bolsonaro. Ele se aprésen- 
tou durante toda a cumpanha 
eleitoral como o razodvel en- 
tre os radicais, Só que a mode 
rução termina na primetra prá 

gina do seu programa. 
Entre outros pontos sór- 

didos, ele defende q criação 
de uma coalizão de poliei- 
as da América Latina para 
perseguir militantes do es- 

querda. Kast, no entanto, be- 
neficiou-se de dinâmicas con- 
junturais, como q chegado 
em musso de migrantes vene- 
zuelonos, injustamente acu- 
sados de contribuirem para 
o aumento da violência ur 
hana e de roubarem os em- 
pregos dos chilenos durante 
a pandemia de coronavirus. 
Mas o Chile de 2021 nada 

temuver como Brasilde 2078. 
Os cativantes debates presi- 
denciais mudaram o desti- 

disse neste domingo que os 
observadores “se portaram à 
altura, cesicicando a Consti- 
tuição e as leis”, “Tomara que 
sejaassim até o fim de sua mis- 
são de observação, tomara que 
seja assim, desejo de verdade, 
sinceramente” afirmou ele, 
depois de votar em Caracas. 
A tala foium recuo em rela- 

ção à declaração do próprio 
Maduro na véspera, quan- 
do disse que a UE não estava 
habilitada a dar um veredi- 
to sobre o processo. “Todos 
os observadores devem res- 
peitar as leis da Venezuela” 

no da eleição. Toda a opo- 
sição teve amplas oportuni- 
dades para expor os dispara- 
tes do candidato Raste pedir 
satisfação, do vivo na televi- 

são, do seu programa, Os mi- 

litares chilenos, repudiados 
depois de algumas declara- 
ções polémicas no ano pas- 
sudo, mantiveram-se em si- 
têncio durante à campanha, 
Pressionado pelo sociedode, 
Kastcomeçou à cometer erros. 
Sua defeso do ditador Augus- 
to Pinochet numa entrevista 
a jornais internacionais pode 
ter lhe custado a liderança no 
primeiro turno. Bolsonaro foi 
eleitonuma democracia anes: 
testada, sitiuda por militares 
e assediadores virtuais. 
Se chegar ao segundo turno, 

Kast terá de enfrentar uma de- 
mocracia perturbado pelo pro- 
cesso de renovação, mas cheia 
de intensidade e participação. 
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CONTEÚDO PATROCINADO PELA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS XINHUA 

O que uma China socialista moderna trará ao mundo? 
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Ura carina do celebração do centenário da Pardo Comunista da China (POC) dmes finado na Praça Thafoneeen em org Capiial da Crána dem 3º 
de julho de TOZ 3. pisa Lia) 

Sob a liderança do Partido Comunista da 

China (POC). com 100 anos de existência, a 

China busca se tornar um “grande pais socialista 

moderno até meados do século 21. 

Espera-se que o esforço de modernização da 

segunda maior economia do mundo, e da mação 

com malor comércio de bens traga enormes 

dividendos a um mundo atormentado pela 

pandemia da COVID- 19, óneda de protécionimo 

crescentes ameiças de mudanças elim ticas 

Como disso Xi Jinping. secretário-geral do 

Comitê Central do POC, “o desenvolvimento da 

China é uma oportunidade para o mundo”. 

NOVA OPÇÃO 

Transformando e transcendendo, uma China 

moderna chega com uma abordagem, caminho 

& modelo totalmente novos, oferecendo nmúvas 

possibilidades paca um mundo em constante 

mucarça, 

à ascensão pácihca da China 

precedentes em escala e em wslocidade. de 

fato mostrou que nunca houve um modelo de 

mim 

desenvolvimento que se adapto a todos, ec estlio 

adotado do Ocidente não é à único caminho 

vidvel para à modernidade. 

Embora a teória da modemização tenha 

suas órigens no CHidente, à modernização não 

é de forma nenhuma igual 3 ocidentalização. 

Beijing esta determinada 2 não seguir o caminho 

ocidental de agressão, colonização E expansão, 

nem de saquear e colonizar paises estranpelros, 

nem de transferir conflitos e crises Internas para 

Dexterior em seu procésso de modernização 

& Chlna. portim, não tom intenção de 

vender do mundo sou próprio caminho 

de desenvolvimento. O modelo china de 

madernitação oferece uma hova opção para 

qutros paises é nações que desejam acelerar 

seu desenvolvimento 

independência, 

preservando Sã 

O comunicado da 4º sessão plenária do 

15º Comitê Central do PLC disse que o maior 

partido povernante do mundo “liderou O 

povo na criação com sucesso do caminho de 

modernitação com caracteristicas chinesas e das 

novas formas da civilização humana, ampliando 

as vias rumo à modernização para os paises em 

desenvolvimento” 

OPORTUNIDADES IMENSAS 

Quando uma população de 14 bilhão 

ultrapassar 0 limiar da modermidade, enormes 

oportunidades globais serão liberadas dsso é 

especialmente verdadeiro quando se prevê que 

à China continuard a contribuir, de acordo com 

especialistas, com 25% à 90% do crescimento 

econômico lola! nos próximos cinco a des anos 

Os lideres chineses têm relterado à 

disposição do pels de convidar paises de todo 

o mundo a “embarcar no trem expresso do 

desenvolvimento ds China”. 

A recente 4º Enposição Internacional de 

Importação da China, que atraiu quase 3 mil 

empresas de 127 paises e regiões, mostrou a 

disposição da China em abrir ainda mais seu 

vasto mercado. Mais de USS MO bilhões em 

acordos provisórias foram feitos pará Compras 

de bêns e serviços de um ano nã “plataltórma de 

Eles mundial 

PoChina tom relterado que não mecdará sua 

determinação de so abre em um nivel mais alto 

Compromethia em encurtar a lista negativo 

para investimento estrangeiro e proteger os 

diretos de propriedade intelectual, à China 

pretende buscar uma nova rodada de abertura 

caracterizada por abertura Institucional é 

sistêm ita, criando assim um sistema de mercado 

alinhado com as regras, regulamentos, gestão e 

padrões internacionais. 

Vinteanos após 3 entrada dal hina na OMC, 

o nivel geral de tarifas caiu de 15,3% em 2001 

para 24%, menos ainda do que os BE que 

O pais prometeu ao entrar na organização de 

comércio mundial 

dos multinachanals também estho expárdindo 

Sua presença na próspera cconermia digital da 

China, cuja escala de mercado aumentou PAM 

anualmente para USS 54 trilhões em 2020, 

frando nó segundo lugar do mundo, de acordo 

com um relatório da Academia Chirésa de 

Tecnologia da Informação é Comunicação, 

Emum mundo cada vezmais fluido, a reforma, 

uma tarefa comum que quase todos os países 

ertrentam, e uma das razões meis importantes 

por trás da transformação da China. O estudioso 

e comentarista político britânico Martin Jacques 

a descreveu como “a transformação econômica 

mais notável da história moderna”, 

Feres, 
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Ú PCC tem 

capacidade de reforma e se compromete a fazer 

esforços incessantes para realizá-las, 

demonstrado uma notável 

Em seu plano-chave de desenvolvimento para 

os próximos-cinco à 15 anos, que viga orientar 

a marcha do pais em direção à modernização, 

à China prometeu uma série de medidas de 

reforma. Isso inclui um sistema de mercado 

de alto padrão. mais dinâmica de mercado 

bem como malor capacidade de governança 

econômica do govermo, 

Como disse o economista norte-americano 

David Elalr, uma China próspera verá boa pará 

o resto do mundo “porque fornece mercados 

Ingvação e concorrência. A reforma aprofundada 

da China é sua busca inabalável por um 

desenvolvimento de alta qualidadevão berehclar 

o mundo ao fornecer novas oportunidades de 

imvestimento ém um vasto mercado gue esta se 

abrindo cada vez mais. 

Por trás das políticas internas e esforços de 

modernização da China, coma a vitalização rural 

E o novo paradigma de desenvolvimento de 

“circulação dupla" estão imensas oportunidades 

de investimento. 

à China possui um grupo de renda média 

de mais de 400 milhões de pessoas, o malor do 

munda. Os consumidores chineses também 

deverão remodelar o cenário econômico global. 

A prova mais recente do robusto mercado 

consumidor da China pode sér vista ná demánda 

do pais por bens Importados que permaneceu 

sólida durante à Pestival de compras online 

do Dia dos Solteiros deste ano, apesar das 

interrupções nacadeia ce suprimentos causadas 

pela COVID-19 

OU ex-pconomista-chefe do Goldman Sachs 

Jim OMelll, da Grã-Bretanha, disse à Mnhua 

que o consumidor chinês continua sendo o 

assumo de desenvolvimento econômico mais 

importante para à China e para à economia 

mundial na próxima década. 
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AGENDA VERDE 

Como a China se esforça para se tornar 

mais verde, nenhuma empresa estranpeira 

inteligente gostaria de perder a cportunidade 

de investimento de décadas € O mercado mais 

amplo por três da promessa de corte de carbono 

da China 

Chirsde cpu a liderança da Cima anumeios mo 

ano passado a meta de alcançar a neutralidade 

de cárboro até 2080, a China faz o que disse, O 

cxemplo mais recente dos esforços ecológicos 

do pais velo na 26º sessão da Conterência dás 

Partes [COPIE da Conmeenção- Quadro das 

Nações Lindas sobre Mudanças Climáticas, 

onde Being amuúncica que promôvera um 

sistema econômica ecológico, de baixo carbono 

e circular à um ritmo mais rápido, avançaria 

no auste da estrutura industrial e conteria o 

desenvolvimento irracional dos projetos com 

alto consumo de energia e alta emissão. 

Depois que o maior pais em desenvolvimento 

do mundo concluir a redução mais dramática 

na intensidade das emissões de cârbono em 

apenas 30 anos, isso não apenás beneficiará a 

transição massiva da economia chinesa para 

uma economia de baixo carbono, mas também 

tera grande significado para o resto do munda. 

O South China Moming Post disse em um 

artigo de opinião recente que uma sucessão de 

medidas práticas da China pode muito bem se 

provar um modelo atraente para outras nações 

em desenvolvimento, 

NOVA ABORDAGEM 

Cinquenta anos após a restauração de seu 

assento legal na ONU, à República Popular da 

China está se aproximando do centro do palco 

muicial. Fol descrita pelo secretário-geral 

da ONU, Antônio Guterres, como “uma forte 

detensora do multilateralismo”. 

O pals mais populoso do puro mostrou se 

profundo entendimento do mundo em mudança 

do propor uma nova abordapem para as 

relações internacionais, bascada na cooperação 

mutuamente benéfica e no principio de alcançar 

2 crescimento compartilhado por meid da 

discussão e colaboração na povernança global, 

A China não pretende subverter a atual 

ardem internacional e substitui-la par outra que 

eta domina. À China está comprometida em ser 

um construtor da par mundi! um contribuinte 

para à deservoivimento global e um defersor da 

ordem internacional. 

A ordem internacional e o sistema de 

governança que a China acredita ser o mais 

adeguado 20 mundo, e às pessoas de todos 0 

paises, é algo “que deve ser decidido por todos 

os paises por meio de consulta, € não por um 

Unico pais óu alguns paises” de acordo com XL 
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Novas restrições geram onda de atos na Europa 
Manifestações na Bélgica e na Holanda terminam em confronto; continente vive nova alta de casos de coronavirus 

Ana Estela de Sousa Pinto 

aruxeLas Depois de duas noi- 
tes de protestos violentos con- 
tra restrições para combater 
aCovidna Holanda, contron- 
tos entre manifestantes e po- 
liciais chegaram à Bélgica na 
tarde deste domingo (21) 
Milhares de pessoas se re- 

uniram ao redor da Gare du 
Nord, em Bruxelas, para pro- 
testar contra o que veem como 
restrições à liberdade; o uso 
obrigatório de máscaras a pos» 
tir de ag anos de idade e a vol- 
tado trabalho em casa quatro 
dias por semana, se possivel, 
Ambas as medidas passam 

avaler nesta segunda (22). Se- 
gundo o governo belga, as res- 
trições visam evitar sobrecar- 
gano sistema de saúde emor 
tes desnecessárias. Em nota, 
os organizadores do ato di- 
zemi que as determinações 
“não constituem uma solu- 
ção estrutural para os servi- 
cos de saúde”, 
Um dos paises com maior 

taxa de mortes por habitan- 
tes na primeira onda de Co- 
vid, provocada principalmente 
por surtos em asilos — além cla 
contabilidade mais ampla que 
ade outros paises—, a Belgica 
controlou a pandemia com um 
confinamento duro em 2020. 

Neste ano, relaxou as regras 
ao mesmo tempo em que ado- 
tou uma das mais bem-suce- 
didas campanhas de vacina- 
cão da Europa: receberam to- 
das as doses 75% da população 
total —podem se imunizar 0s 
que têm ao menos 12 anos. En- 
tre os adultos a partir de 16 
anos, são 89% os que já toma- 
ram todas as doses. Na faixa 
mais vulnerável, acima de 65 
anos, 979% foram vacinados e já 

Policiais belgas próximos a contéiner de lixa incendiado durante ato contrário a regras anti-Covid em Bruxelas assa Tibeuilad/AP 

começaram receber reforço. 
Os fármacos derrubaram o 

número de casos mais graves 
de Covid, mas, com o fim das 
restrições à circulação e ao 
contato, além do menor uso 
de máscaras e da chegada do 
frio — que propicia aglomera- 
ções em locais fechados—, o 
pais começou a ver aumento 
do contágio. 

Agora, à alta atingiu tam- 
bém hospitalizações e mor 
tes, levando ao endurecimen- 
to de restrições, Na semana 
que se encerrou em 16 de no- 
vembro, foram registrados 

Para conter pressão sobre 
China, Peng Shuai fala com 
presidente do COI por vídeo 
LAUSANNE (suiça) | asp O pre- 
sidente do Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas 
Bach, conversouneste domin- 
go (21) com a tenista chinesa 
Peng Shuai, 35, durante cerca 
de qo minutos, por meio de 
videoconterência, de acordo 
com um comunicado divulga 
do pelo órgão olimpico. 
O encontro ocorre em meio 

ndevidassobreo paradeiro da 
esportista, que no início do 
més açusou Zhang Gaoli, ex- 
vice-premiê da China, de as- 
sédio sexual, Desde então, es- 
trelas do tênis, além do presi- 
dente da Associação de Tênis 
Feminino (WTA) e da ONU, 
manifestaram-se em busca 
de informações sobre Peng. 
Apreocupação em torno da 

situação da atleta e ainterven- 
ção do COI também aconte- 
cem num momento em que 
grupos de direitos humanos e 
o presidente dos EUA, Joe Bi- 
dem, sugerem um boicote às 

TODA MÍDIA 

próximas Olimpiadas de Inver 
no, que serão disputadas em 
fevereiro, na capital chinesa. 
Segundo o COI, a atleta “ex- 

plicou que estã em segurança 
em sua casa em Pequim, mas 
gostaria que sua privacida- 
de fosse respeitada”, “Por is- 
so, prefere ficar com amigos 
v familiares neste momento. 
Porém, ela continuará envol- 
vida com tênis, esporte que 
tanto ama” Também parti- 
ciparam da reunião a presi- 
dente da Comissão dos Atle- 
tas, Emma Terho, ea chinesa 
Li Lingwei, membro do Comi- 
té Olimpico, 
No sábado (20), Hu Mijin, 

editor-chefe do Global Times, 
jomal alinhado ao Partido Co- 
maunista, já havia publicado no 
Twitter três videos que pro- 
variam que a tenista está vi- 
va Um dos registros mostra 
Peng na cerimônia de abertu- 
ra da final de um torneio que 
aconteceu na manhã de do- 

| Nelson de Sá 
nelsoa sagrupololha com ba 

EUA correm para tirar enorme 
vantagem da China na Africa 

O chinês Guancha noticiou 
a breve turne africana do se- 
cretário de Estado dos EUA, 
Antorry Elinken, enfatizando 
uma reação do ministro do 
exterior da Nigéria, Geoffrey 
Onvyeama. Ao ser questiona- 
do pela imprensa americana 
sobre às “criticas a seu gover 
no por depender dos emprês- 
timos chineses” falou: 
“Bem, não pegamos empres- 

tado à toa e buscamos ser ex- 
tremamente prudentes. Nare: 
alidade, nossa relação dívida- 
PIB é muito boa, sustentável, e 
ficamos de olho nisso. Areali- 

dade também é queo governo 
percebeu que, para se indus- 
trializar, tinhamos que colo- 
car a infraestrutura em pé, é 
vimos uma grande oportuni- 
dade com os chineses * 
Em sua cobertura de Blin- 

ken, o New York Times des- 
taccu como ele acabou vendo 
obras chinesas “gigantes” por 
todo o caminho, E em segui- 
da ojornal publicou, na man- 
chete e por extensas reporta- 
gens, “Como EUA perderam 
terreno para China na corri 
da” pelo cobalto do Congo, 
usado para “energia limpa”. 

por dia 12.254 casos (19% aci- 

ma da média da semana an- 
terior), 268 hospitalizações 
[tagM) E qi mortes [tagh), 

das quais só duas em asilos. 
Cato contra as medidas do 

governo belga foi previamen- 
te acordado cóm o governo e 
começou pacifico. O clima, no 
entanto, esquentou durante a 
marcha, que passou em frente 
asede da Comissão Europeia. 
Um grupo forçou caminho 

por um trajeto não autoriza 
do previamente e fo disper 
sado com canhões de água e 
gás lncrimogêneo, segundo a 

mingo em Pequim, no horá- 
rio local, para tentar respon- 
der à dúvidas se os outros vi- 
deus, divulgados horas antes, 
seriam atuais. 
Antes, Hu divulgo uma gra- 

vação de Peng jantando “com 
o técnico e amigos em um res- 
taurante” e compartilhou uma 
postagem de outro jornalista 
chinês comíotos da esportis- 
ta brincando com um gato. 
Após a divulgação das ima- 

gens, o Ministério das Rela- 
ções Exteriores do Reino Uni- 

Pequimabriu “enorme van- 
tagem na corrida para domi- 
nar a eletrificação da indústria 
automobilística” após os EUA 
“essencialmente entregaram 
os recursos” congoleses, nos 
governos Obamae Trump. Em 
texto à parte, "Como a empre- 
sa de Hunter Biden [filho de 
log) ajudou a assegurar 0 co- 
balto para os chineses 
Mas nem tudo está perdido, 

diz o NYT “Congpoleses estão 
revisando contratos de mine- 
ração com ajuda do governo 
americano, num esforço de 
combate à corrupção” 

PENG, POR HU Do editor do 
Global Times, Hu Xijin, lin- 
kando a conversa da tenista 
como presidente do COL “En- 

porta-voz da polícia de Bruxe- 
atado, Ise van de Keere, 
De acordo com ela, as tro- 

pas reagiram após serem ata- 
cadas com fogos de artificioe 
pedras, Videos nas redes soci- 
ais mostram carros blindados 
derrubando barricadas de en 
tulho e papelão em chamas. 
A policia estimou que o pro- 

testo reuniu cerca de 35 mil 
pessoas, embora imagens da 
manifestação indiquem parti- 
cipação menor que à da mar 
cha contra a crise climática, 
emoutubro, quando a presen- 
ca estimada foi de entre 5.000 

do pediu à China que dé “evi- 
dência venihicivel” da segu 
rança e localização da tenista. 
Também em nota, o presi- 

dente da WTA, Steve Simon, 
afirmou que fica “feliz em ver 
os videos publicados pela im- 
prensa estatal chmesa”, mas 
que “ainda não está claro se 
ela está livre e pode tomar 
decisões e agir por conta pró- 
pria, Sem coerção vu influêen- 
ciaexterna” porque “ovídeo, 
sozinho, é insuficiente”. 
Na mesma toada, o chance- 

quanto o que ela falar não es- 
tiver de acordo com a expec- 
tativa da midia ocidental, eles 
não vão acreditar. Só acredi- 
tâmna história que imaginam 
sobre a China. Estou surpre- 
so que não tenham dito que 
a pessoa que apareceu é uma 
falsa Peng Shuai, um duble”, 

SANÇÕES AO BRASIL? Em titu- 
lo da americana Associated 
Press, “Brasil reteve dados 
de desmatamento até o fim 
da COP De Richard Haass, 
presidente do Council on Fo- 
reign Relations, centro do es- 
tablishment de política exter- 
na: “O Brasil é o guardião da 
Amazônia para todos nós. De- 
ve ser ameaçado comsanções, 
como boicote 20 comércio”. 

es DU 

.. 

O presidente do COI, Thomas Bach, durante videoconferência com 

pr | 

e 10 mil integrantes. 
Na Holanda, que reinstaurou 

um confinamento nocomeço 
deste mês, houve protestos é 
prisões em várias cidades, Os 
principais conflitos acontece- 
ram nas noites de sexta, em 
Roterdã, e de sábado (20), em 
Haia, onde cinco policiais f- 
caram feridos e ao menos 42 
pessoas foram presas. À pet 
cia chepou à usar canhões de 
ápua, Cáes e agentes em cava 
los para impedir que manifes- 
tantes provocassem incêndios. 

Neste final de semana hou 
ve. minda, manifestações com 

| 
Rm 
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Peng Shual cegMaminjeo! via nor 

ler francês, Jean-Yves Le Dri- 
an, antes do anúncio do COL, 
pediu mus provas de que a 
tenista está em segurança € 
afirmou que poderia haver 
consequências diplomáticas 
se a China não esclarecer à si- 
tuação. Após a divulgação da 
conversa com Bach, Le Driam 
não fez comentários. 
Segundo uma captura de te- 

la da conta de Peng no Weibo, 
espécie de Twitter chinês, à 
esportista afirmou que o ex: 
vice-premiê, que fez parte do 

traasrestrições na Áustria, que 
anundounovo lockdowna par 
tir desta segunda (2), por pe- 
komenos dez dias, e vacinação 
obrigatória no próximo ana. 
O ato em Viena reuniu qo mil 
seus, de acordo com a po- 

cia, que disse ter sido ataca- 
da por manifestantes. As tro- 
pas reagiram com gás lacrimo- 
pêneco. À Austria registrou um 
dos mais fortes aumentos nas 
infecções em novembro, ao la- 
do de Holanda é Alemanha, 

Nasexta, governadores ale- 
mães concordaram em au- 
mentar as restrições para 
não vacinados, e o Ministé- 
rio da Saúde disse que um 
novo confinamento não es- 
tava descartado. 
A nova onda de contágio 

atinge a maioria dos paises 
europeus, segundo o levan- 
tamento mais recente da Or- 
ganização Mundial de Saúde, 
com dados até 14 de novem- 
bro. O continente registrou 
a maior taxa semanal de in- 
tecções per capita no mun- 
do, 230 novos casos por 100 
mil habitantes, 
Em alta há sete semanas con- 

secutivas, as novas infecções 
bateram recorde semanal na 
região, desde o início da pan- 
demia, O mimero de mortes 
por Covid cresce na Europa 
desde julho e chegou a 28 mil 
nasemana encerrada no dia us, 
mas está abaixo do pico, emja- 
neiro, quando superou so mil, 
Sem registro de violência, 

hosme atos também na Itália, 
que tornou a vacinação obripa- 
tória a trabalhadores e deixou 
de pagar por testes —a alterna- 
tiva dos não imunizados—, e 
na Croácia, onde profissionais 
de saúde precisam provar que 
tomaram as duas ii 

Comité Permanente do Polit- 
buro, Órgão que representa à 
cúpula do Partido Comunis- 
ta, a coagiu a fazer sexo, De- 
pois, eles tiveram uma rela- 
ção consensual intermitente. 
Na mesma mensagem, a es- 

portista disse não ter eviden- 
cias que sustentem suas ale- 
gações. Mesmo assim, a de- 
núuncia gerou forte reação. 
Na quinta (18), o presidente 
da WTA já havia dito que es- 
tuda abrir mão de eventos es- 
portivosna China seas acusa- 
ções não forem investigadas. 
Zhang, 75, fotvice-premie da 

China entre 2015 € 2018 e in- 
tegrodo Comité Permanente 
do Politburo entre 2012 € 2017. 
A tenista, por sua vez, foi à 
número no ranking meneli- 
al de duplas em 2014, tornan- 
do-se a primeira chinesa a al- 
cançar o topo da lista, após 
conquistar Wimbledon em 
2013 é Roland Garros emacis. 

Por anos, casos de abuso se- 
xual raramente foram abiy- 
dados publicamente na Chi- 
na. O cenário mudou em 2018, 
quando o movimento EMeToo 
chegou do país, apos uma es- 
tudante universitária acusar 
um professor de assédio 

PRESTÍGIO 
Fechando sua 
turnê europeia, 
Lula surgiu na capa 
de domingo do 
espanhol El País, 
em entrevista à 
nova diretora do 
jornal, Pepa Bueno, 
com destaque 
para a declaração 
“Tenho que voltar 
para recuperar O 
prestigio do Brasil; 
à TECEpÇÃO do ex- 
presidente na 
Europa ecoou até 
na China, como 
portal Sina Finance 
registrando que 
teria sido 'como os 
Rolling Stones' 
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não depende da de Bolsonaro 
Deputado critica 'excessos' do Judiciário e candidaturas de ex-integrantes da Lava Jato 

Camila Mattoso 
e Julia Chaih 

Brasíia O presidente da Cã- 
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
afirma em entrevista à Folha 
que seu plano de reeleição ao 
comando da Casa não depen- 
de da vitória de Jair Bolsona- 
ro nas urnas em 2022, 

“A vida do presidente Bol 
sonaro é uma, À munha vida 
doutra” diz, rejeitando a tese 
de que a manutenção da alian- 
ça com o Planalto possa pre- 
judicar seu projeto político. 
Segundo o deputado, a fili- 

ação de Bolsonaro ao PL, de 
Valdemar Costa Neto, está de- 
finida e hã possibilidade de 
o candidato a vice ser do PP 

Lira avalia que a decisão da 
ministra Rosa Weber, do Su- 
premo, de suspender a exe- 
cução das emendas de rela- 
tor “não é normal”. Contrari- 
ando inúmeros relatos de has- 
tidores feitos por parlamen- 
tares, ele nega que os recur- 
sós sejam usados como mo- 
eda de troca na Casa, 
O deputado ainda defende 

que sejam estabelecidos limi- 
tese coibidos excessos na atu: 
ação do Judiciário. Alvo de in- 
quéritos e denúncias do Minis- 
tério Público, ele critica can- 
didatos oriundos da área ju- 
ridica, mas diz que é cedo pa- 
ra projetar 2022. 

A PEC dos Precatórios freou 
porque senadores não que- 
rem a proposta da Câmara. 
Quala solução. ela avan- 
car? Não tenho enierucimei 
to de que o Senado não quer 
o texto da Câmara, até por 
que o desenho da PEC foi fei- 
tona casa de Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) [presidente do Se- 
nado). Pelas conversas, pode 
haver algumas alterações que 
não impedirão a prormilgação 
do texto comum. Uma delas é 
para tornar à auxilio perma- 
nente daqui para frente. Tem 
uma proposta de se criar uma 
comissão permanente de ad- 

ministração ou investigação 
de precatórios. Tem que Ta 
ver, para ficar transparente 
como são feitos os cálculos. 
Agora, seval estourar oteto, 

vai tirar doteto, vaimexer pro- 
fundamente no sentido hási- 
coda PEC, eo mesmo que en- 
terrar e causar um problema 
orçamentário pior para 2522 
cen todos os aspectos nega- 
tivos que isso póssa ter: 

Não hã obstáculo com esses 
dois pontos na Câmara? Em 
hipótese alguma. Sempre de- 
fendi o programa permanen- 
te. O Fato de não termos o pro- 
grama permanente é pela fal- 
ta de disposição do relator do 
Senado do [projeto de lei do] 
Imposto de Renda, 

O sr. comentou que foi na ca- 
sa do Rodrigo Pacheco. Essa 
não é a primeira vez que al- 
go é aprovado na Câmara e 
trava no Senado. O que falta 
de sintonia entre os senho- 
res? Nãoé falta de sintonia. 
É um sistema hicameral, Nós 
votamos inúmeras matérias 
que nãoandaram no Senado, 
como o Senado votou algumas 
que estão na Câmara com di- 
heuldacde de tramitação, 

O se. vê Rodrigo Pacheco co 
mo alguém que cumpre acor- 
dos? Nós tinhamos um acor 
do com relação ao Imposto 
de Renda que até hoje não toi 
honrado Tinhamos até o dia 
15 de outubro para que o Se- 
nado apreciasse essa maté- 
ria é nós votássemos o Refis, 
numa troca de figurinhas. Eu 
vou votar o Refis, eu geralmen- 
te cumpro os meus acordos... 

O quanto atrapalha o presi- 
dente do Senado ser pré-can- 
didato à Presidência da Re- 
pública? Numavisão muito 
própria, euacho que uma fun- 
cão interfere na outra. 

Osr. é candidato à reeleição à 
presidência da Câmara? [Ri 
sos) Eu sou candidato à ree- 
leição no meu estado. Ai os 
deputados é que vão resolver. 

Escosr. forreeleito... Tenho 
a possibilidade de ser [can- 
didato à reeleição|, diferen- 
temente de outros momen- 
tos em quese tentoualterar a 
Constituição. Mas tem muitas 
variáveis, não trabalho pen- 
sando nisso. 

Sua reeleição depende da re- 
eleição do presidente? Não, 
absolutamente, À eleição da 
Câmara tem diversos compo- 
nentes, Tem os nomes apre- 
sentados, Tem a situação po- 
lítica do momento, Tem to- 
da uma estrutura pretérita 
de perfil, do que um pensa, 
o outro não pensa. É deter: 
minante o apoio do pover 
no? É, Ás vezes um poverno 
se elege e quer ter um can- 
didato, e ajuda. Mas não só 
isso, Muitos governos foram 
derrotados. 

O presidente está negociando 
tanto com o PP quanto como 
PL. Se entrasse no PE, pode- 
riaatrapalhar essa sua ambi- 
ção, no caso de não ser reelei- 
to? Não. Sempre separei as 
atividades que desempenhei 
das atividades partidárias. O 
presidente Ciro [Nogueira] 
Converso com ti ndo h) pia mM | : 

do, houve apodo forte do Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste é Nor 
te, E resistência no Nordeste. 
Pragimaticamente, 0 partido 
aumentaria suas bancadas 
comavinda do presidente. 

O Nordeste está aliviado? |Ri- 
sos| Não. Acho que, pragma- 
ticamente, parã o partidoera 
bom Individualmente, para 
um ou outro poderia não ser. 

Osr. vê chance de o presiden- 
te entrar no PP? Não. Essa 
questão do PL esta resolvida. 

E o vice vai ser do PP? Hã 
uma vontade, que ele sendo 
do partido da base, possa es- 
colher o vice de outro partido 
que possa se coligar Tem um 
caminho longo. Temo Repu- 
blicanos, Progressistas, par 
tidos que podem compor. É 
normal que possa sair um vice 

do Nordeste cu de Minas. Um 
estado que possa halancear, 

Como o sr. está se preparan- 
do para ser reeleito caso Rol- 
sonaro não seja? Avida do 
presidente Bolsonaro é uma. 
A minha vida é outra. 

Aceitaria apoio do Lula? Não 
falo sobre hipótese, Voudizer o 
seguinte, sempre transitei mid 
tona oposição, sempre me dei 
muiito bem com PSB, PT, PDT 
Muitas matérias conseguimos 
votar um acordos feitos à luz 
do dia com a oposição, E opor 
sição tem de tudo, O PSOL às 
vezes procura um cominho pa 
raganhar protúgonieamo O Da- 
vid! Miranda (R$), por exem- 
plo, [veio] com conversas es- 
tranhas, achando que eu que- 
ria persegui-lo com relação à 
proteção policial, fez ilações. 

Hã uma crítica que o sr. age 
comatropelo, com truculên- 
cia. Vai tentar mudar essa ima- 
gem? É uma versão que se 
cria. Dizer “atropela é fake, 
Pior fake news que pode se 
fazer com a Câmara. Reino 
toda terça os lideres da base, 
Depois a oposição. Recebo os 
reitores. Depois o relator val 
nas bancadas explicar o proje- 
vo, Quando vai a plenário, tem 
gco votos, vai dizer tratorou"? 
Passou por cima” 

Sergio Moro disse que tem 
gente boa no centrão, Gosta- 
riade estarnestalista? Tam- 
bêm acho que tem gente boa 
também na magistratura e em 
tre os procuradores. 

Não éo caso dele? Não, não 
estou citando ele. Sóacho que 
tem gente boa e muita gen- 
te ruim em todos cs lugares. 

Ele é um candidatoviável? Só 
a eleição vai dizer 

Mas qual sua leitura politi- 
ca? Não acredito em tercei- 
ravia. 

No caso do Moro, ele tem re- 
jeição na classe política. Pes- 

Arthur Lira, 52 
Deputado federal por Alapoas, 
esta no terceiro mandato 
Foi eleito presidente da 
Camara em fevereiro de 
2027. Antes, foi vereador em 
Maceió por duas legislaturas 
e ceputado estaduzl por 
tres. Filiado ao PP desce 
4004, passou antes por 
PFL, PSDB, PTH e FMIN 

Essa é uma 

discussão [emendas] 
que está na bola 
da vez, como foi 

cloroquina, a 

máscara, a vacina, 

a crise hidrica, 

energia, o dólar. 

O Brasil está num 

ritmo de perenização 
de crise. Antes era 

normal administrar 

a cada três meses, 

hoje estamos 
administrando 

uma a cada semana. 

Estamos nos 
acostumando 

AT 

SERA CJ LHE apontam ENVESSOS 

da Lava Jato, movimento li- 
derado pelo sr... Mas houve 
excessos? Foram comprova- 

dos excessos? 

Eu que pergunto. O Supre- 
mo julgou Sergio Moro como 
areia na questão do ex-pre- 
sidente Lula e tantas outras. 
Ela [Lava Jato) teve uma fun- 
cão importante na história e 
que teveacertoseerros Oba- 
lanço, sé foram mais erros ou 
acertos, está colocado à pro- 
va porque quase todos vão ser 
candidatos. Qual era à inten- 
cão da Lava Jato? Combater à 
corrupção ou usar a operação 
como trampolim político? To- 
das às perguntas vão ser res- 
pondidas na eleição, 
[A candidatura de ex-Lava 

jato) Muito ruim, Acho que à 
maioria esmagadora do Mi- 
nistério Público e do Judici- 
ário não concúrda cóm isso, 
por isso defendi a quarente- 
na. Você não pode usar a sua 
profissão como arma. Você 
não pode fazer uma operação 
hoje e amanhã ser candidato, 
se pautando em cima de uma 
operação que teve sucesso ou 
falhas. Como uma carreira t- 

ica de estado, com os privi- 
épios, eles têm que ter um hi- 
mite de atuação, 

Algumas das suas bandeiras 
tém sido consideradas a favor 
de investigados, réus e conde- 
nados, O se. se enquadra nis- 
so, 0 se agiuem beneficio pró- 
prio? Nãolevanto bandeira à 
favor deréus, nema favor nem 
contra. Tinha uma lei de im- 
probidade que se o procura- 
dor entendesse queaquiloera 
contra O serviço público po- 
dia abrir um processo de im- 
probidade. Todos os homens 
de bem estavam se afastando 
da política. A falha e o dolo es- 
tavam tratados do mesmo jei- 
to, Não é para defender quem 
e réu, criminoso, As votações 
não acontecem para proteger 
A ou B muito menos em bene- 
fício próprio. Mas para corri- 
gir excessos. Ou vou dizer que 
não fui injustiçado? 

Por que o sr. acha que o STF 
extrapolou limites ao suspen- 
der as emendas da RPg? Não 
podemos achar que uma deci- 
são dessas é normal. De 1988 
a 20219, ninguém sabia o que 0 
relatorgeral fazia e ninguem 
questionava. Com a alteração 
da lei que a gente fez para que 
ficassem marcadas no Orça- 
mento todas as emendas de 
relator, era para ter transpa- 
réncia para o nd ig se- 
nadores e deputados, Se isso 
foi mal compreendido e preci- 
sa ser aprimorado, que se fa- 
ca por legislação, 

O sr. acha correto um depu- 
tado da base receber mais 
emendas do que um deputa- 
do da oposição? Não é que 
seja correto. É que a política 
temasua discricionanedade, 
Bolsonaro chamava a entrega 
de emendas de toma lã dá cá. 

Este é um instrumento usado 
pela Câmara? O sr. negocia vo- 
tações em troca de emendas? 
isso é um absurdo. Um econo- 
mista famoso que apareceu 
ontem (quinta-feira, 18), do 
nada [Affonso astore, con- 
selheiro de Moro], tava enter 
rado em alguma tumba, velo 
querer vincular emenda de 
relator geral com mensalão, 
Criminalizar emenda, sempre 
vou bater de frente, Sei as al- 
terações dessas emendas na 
vida das pessoas. em munici- 
pios pobres. 

Essa é uma discussão que 
está na bola da vez, como foi 
cloroquina, a máscara, a vaci- 
na, a crise hidrica, energia, O 
dólar.O Brasil está num ritmo 
de perenização decrise. Antes 
era normal administrar acada 
três meses, hoje estamos admi- 
nistrando uma a cada semana. 
Estamos nos acostumando. 

Écorreto um parlamentar to- 
par votar uma matéria em tro- 
cadeemenda? Eumproble- 
mainventar uma mentira des- 
sa, Quero que um parlamen- 
tar diga que conversou comi- 
go e enofereciou que alguém 
ofereceu emendas em troca 
de votar uma matéria. 
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PEC dos Precatórios gera risco de 
calote para aposentados e educação 
Pequeno credor tera dificuldade para comprar imóvel ou direitos de credito, opções criadas pelo governo | 

Eduardo Cucola 

sÃopauLo Aversão da PEC dos 
Precatórios aprovada pela Cá- 
mara e que tramita atualmen- 
teno Senado pode afetar o pa- 
gamento de dividas da União 
com aposentados e professo- 
res, entre outros grupos pre: 
judicados pela regra que inst- 
tuio calote a dividas com sen- 
tenças judiciais. 

Especialistas também afir 
mam que pequenos credores 
terão dificuldade em utilizar 
as alternativas para recebi- 
mento desses recursos previs- 
tana proposta. Entre elas, es- 
tão quitar débitos parcelados 
ou inscritos em divida ativa, 
pagar outorga, comprar imó- 
vel público, ação de estatal e 
direito de receitas de petróleo, 
Também avaliam que essas 

opções devem ser uma esco: 
lha do credor, e não imposi- 
ção do Estado, 
Atualmente, a Constituição 

dá prioridade ao pagamento 
de precatórios alimentares, 
aqueles decorrentes de deci- 
sões da Justiça sobre salários, 
benefícios previdenciários, in- 
denizações por morte ou in- 
validez, por exemplo. 
Entre os alimentares, são 

considerados prioritários os 
pagamentos relacionados a 
credores com do anos ou mais, 
ou que sejam portadores de 
doença grave, ou pessoas com 
deficiência, até o limite de são 
salários minimos (cerca de 
R$ 215 mil em 2622). Estima- 
Se que esse Eno represente 
entre R$ 12 bilhões em preca- 
tórios no próximo ano. 
Os demais de natureza ali- 

mentar somariam R$ 8hilhões, 
segundo cálculos da empresa 
Mercatório com base em in- 
lormações do Orçamento e 
do Ministério da Economia. 
Também chamada de PEC 

do Calote, a proposta coloca 
no meio desses dois grupos — 
após os alimentares com prio- 
cidade e antes dos demais ali- 
mentares—, na fila de prefe- 
rência, 0s pagamentos relan- 
vos ao Fundef /Fundeb (fun- 
dos da área de educação), par 
celados em três anos. Seriam 

PME PEITLUPLA MiLiby Cid EM mara 

ERTAMCIA RAS NEARIA 

ar Cm PARMiA di CIAL Eme BALDE 

R$ 7,2 bilhões pará 2022 (95% 
do valor para estados e o res- 
tante para municípios). A mai- 
or parte, para Bahia, Pernam- 
buco, Ceará “ Amazonas. 
No Início do mês, a Câma- 

ra aprovou projeto que pre- 
vê que recursos de precató- 
rios de Fundef e Fundeb si- 
gam os mesmos critérios de 
outros fundos de educação e 
sejam usados para pagar salá- 
rios de profissionais da área, 
O pagamento de qualquer 

precatório, no entanto, só po- 
de ser feito após descontadas 
as dividas com RPYs (requisi- 
ções de pequeno valor), deaté 
Sosalários minimos, uma des- 
pesa estimada em pelo menos 
E$20 bilhões no próximo ano. 
O total pode mudar até à h- 

nal de 2042, uma vez que es- 
sas requisições devem ser pa- 
gas em até bo dias. 

Esses valores somam R$ 47,2 
bilhões, montante superior 
aus R$ 45 bilhões estimados 
parso subteto criado pela PEC 
para pagamento dessas divi- 
das no próximo ano, Ou se- 
ja, por essas estimativas, não 
seria possivel pagar todos os 
precatórios alimentares, ene- 
nhum precatório não alimen- 
tar seria pago em 2022. 

Ovalor total de dividas com 
sentenças judiciais é estima- 
do em R$ 89,1 bilhõesno pró- 
ximo ano. 

“Esse precatório já expedido 
e que não entrou [em 2022] vai 
ser jogado para frente, e não 
se sabe quando vai ser pago, 
Os próprios precatórios de 
natureza alimenticia correm 
q nisco de entrar nessa bola 
de neve, Para vs comuns, o 
cenário fica pior ainda” afuw- 
ma Thales Silva, advogado 
da área tributária do Kincaid 
Mendes Vianna Advogados, 

“Isso se torna uma bola de 
neve, À pente estima que em 
2027 teria algo em tórno de 
R$ 500 bilhões para serem 
papós em precatórios”, afir 
ma Breno Rodrigues, co-fun- 
dador e presidente-executivo 
da Mercatório. 
Segundo uma gestora de re- 

cursos, os valores prioritári- 
oseas RPVs podem consumir 
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Prioridade para pagamento de dívidas 
judiciais do governo federal em 2022 

Valores (em R$ bilhões) 

RPVs [até 6O salários minimos) 

ES qe = 0,0 

Precatórios alimentares" para idosos ou portadores de doença grave 

ou deficiência de até 180 salários minimos 

IEEE UM 
Precatórios do Fundef (1º de trés parcelas) 

EE 4 
Demais precatórios alimentares 

HR 8, 
Demais precatórios 

e 75,0 

RS 45 bilhões 
Limite para pagar 
precatório e RPY 

RS 48,2 bilhões 
Valor de RPV, precatório 

alimentar e Fundef parcelado 

“Cecorrestes de salimis, Denelicos peeriero ara, crGer ações pet mENE da 

treadés Et 

Entes: Propóções com dades da empresa Mencatóro, Minaiéro da Ciorem id, LOS 
a022, Centtituição Fedetale Chrmaia dos Deputados 

ainda mais espaço no Orça- 
mento de 2022, 0 que prejudi- 
caria o passnmento integtral da 
primeira parcela do Fundel, 

Essa instituição estima que 
o parcelamento do recurso 
para educação, previsto pa- 
ra acabar em 2024, se esten- 
da até 2029. Isso ocórre por 
que o volume de RPVs e de 
precatórios alimentares têm 
crescido de forma mais rápi- 
da do que a atualização do li- 
mite inflação. 
tdo Zveti, advoga- 

do tributarista e livre docente 
da USP (Universidade de São 
Paulo), classifica a posterga- 
ção desses pagamentos como 
uma pedalada fiscal. Segundo 
ele, o argumento de que ape- 
nas grandes credores serão 
prejudicados não é verdadel- 

At 
ip Ha LE k 

roe o calote deve ser amplo, 
“Você está sinalizando um 

grande calote, Todos as pre- 
catórios corremo risco de não 
serem pagos”, afirma. “Isso vai 
gerar uma grande judicializa- 
ção, Quem puder pagar advo- 
gado vai tentar obrigar q go- 
verno à pagar Quem não pu- 
der, vai ficar na fila” 
Diego Cherulli, vice-presi- 

dente do [BDP (Instituto Bra- 
sileiro de Direito Previdenci- 
ário), diz que os grandes cre- 
ips na esa pesso- 
as jurídicas, conseguem usar 
esses precatórios pará com- 
rançç de valores com tri- 
utos ou usaruma das opções 

previstas na PEC, comocom 
prar imúvel público ou direito 
de receitas de petrúleo. Já os 
pequenos credores terão co- 

Todos os precatórios correm o risco de 
não serem pagos. Quem puder pagar 
advogado vai tentar obrigar o governo a 
pagar. Quem não puder, vai ficar na fila 

Fernando Zilveti 

Advogado tributarista e livre docente da USP 
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mo alternativas ficar na filãou 
vender o papel com deságio. 
“Quem vai ter prejuízo são 

as pessoas que mais preci- 
sam, que aguardaram duran 
te anos para receber sua pres- 
tação alimentar. Uma espera 
sum data” diz. 

Cherull afirma ainda que 
muitos tribunais não aplicam 
o dispositivo da prioridade pa- 
ra algumas dívidas de nature- 
za alimentar, por falta de regiu- 
lamentação, o que pode fazer 
com que algumas dividas pre- 
videnciárias sejam preteridas 
em favor do Fundef 
A Consultoria de Orçamen- 

to da Câmara dos Deputados 
divulgou em agosto estudo 
que mostra à risco de que as 
requisições de pequeno valor 
passem a ocupar todo à espa- 
ço no teto para sentenças ju- 
diciais de 2028 até 2076, quan- 
do será extinto o teto de gas- 
to, o que inviabiliza até o pa- 
gamento de precatórios a cre- 
dores prioritários. 
Eduardo Gouvéa, presiden- 

ve da Comissão de Precatórios 
da OAB Nacional, afirma que a 
organização da fila de priori- 
dades após 2022 vai criar um 
caos administrativo no Judi- 
ciário. Um exemplo é a regra 
que impede a expedição de 
precatórios enquanto não es- 
tiver definido o tamanho das 
dividas do Fundef 
“No Fundef, criaram uma 

fila paralela, e as demais ex- 
edições dependem dessa f- 

a. Hã a possibilidade de que 
nenhum juiz possa expedir 
nada, Tem de ficar esperando 
autorização, sei lá de quem, 
porque não existe um órgão 
que centralize isso no Brasil”, 
diz Gouvêa, 
“Criaram uma ordem que 

acabou transformado a PEC 
em algo que é inexequivel do 
ponto de vista prático” 
Acomissão apresentou à Cã- 

mara algumas das alternativas 
para uso dos precatórios in- 
corporadas ao projeto, como 
compra de imóveis públicos. 
Aideia era que fossem opções 
para recebimento dos valores, 
como já ocorre em alguns es- 
tados e municipios, endo uma 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

imposição para quem não quer 
ficar na fila de espera. 
A PEC também prevê que o 

credor possa receber os valo- 
res não pagos ou precatórios 
não expedidos com qo% de 
desconto, em favor do pover 
no Essa despesa está previs- 
ta para ficar fora do teto dos 
precatórios. 
Reportagem da Folha mos- 

trou que o deságio na negocia- 
ção de precatórios federais no 
setor privado passou de me- 
nos de 20% para até 40% após 
o governo sinalizar o calote, 

Saiba mais 

* Precatónos são requisições 
de pagamerto expedidas 
pelo Judiciário para 
cobrar de munkcipios, 
estados ou da União, 
assim como de autarquias 

e fundações, valores 
devidos após conderação 
judicial definitiva 

* O pagamento está previsto 
na Constituição Federal 
Formular a requisição do 
pagamento compete a0 
presicente do tribunal em 
que o processo tramitou 
Podem ter natureza 
alimentar —gquando 
decorrerem de ações 
judiciais relacionadas 
a salários, pensões, 
aposentadorias du 
Iindenizações— pu não 
alimentar, quando tratam 
GE QULrOS termas, Como 

Cesapropriações e tributos 
ão receberem os depósitos 
das entidades devedoras, 05 
tnDurais responsaveis pelos 
pagamentos organizar 
listas, observando as 
prioridades previstas 
ra Constituição Federal 
(para debitos de natureza 
alimentar cujos titulares 
tenham 60 anos de idade, 
sejam portadores de 
natureza grave ou pessõas 
com deficiência) e a ordem 
cronológica de apresentação 
dos precatórios 

Fonte Conselho leatlos al de juntça 

- 

Governo insiste em minirreforma 
trabalhista e quer que Congresso a lidere 
Fábio Pupo e 
Thiago Resende 

Brasíuia O governo plane- 
ja insistir nã votação de um 
projeto que flexibiliza a le- 
gislação trabalhista com a 
justificativa de melhorar as 
condições para os informais. 
Ao contrário das duas ve- 

zes anteriores, em que o Exe- 
cutivo foi o principal defen: 
sor das mudanças, o Minis: 
tério do Trabalho e da Previ- 
dência agora quer a liderança 
do Congresso na discussão, 
O secretário-executivo da 

pasta, Bruno Dalcolmo, dis- 
se que omomentoé de estor 
Co para reduzir os quase 14 
milhões de desempregados. 
“Precisamos repensar o sis- 
tema trabalhista brasileiro”. 

Ele afirmou que, apesar de 
o mercado formal ter conse- 
guido limitar perdas duran- 
tea pandemia —beneficiado 
por medidas emergenciais, 
Como o programa de manu- 
tenção de empregos—, ainda 
hã muito a ser feito, em es- 
pecial quando considerado 
o patamar da informalidade. 
“Temos um percentual de 

informalidade de 40%, mas 

dades locais. Em Santa Cata- 
rina, 70% do mercado de tra- 
balho é formal Mas no Norte 
e no Nordeste, 75% das pes- 

soas em alguns estados são 
informais. São pessoas que 
não vão se aposentar” disse. 
Dalcolmo lamentou que a 

minirreforma trabalhista pa- 
ra Hexibilizar regras de con- 
tratação de jovense pessoas 
de baixa renda, proposta pelo 
e pormeto da MP (me- 
ida provisória) 1045, tenha 

sido barrada pelo Senado, 
O texto, que reduzia ou re 

tirava obrigações como o pa- 
gamento do FGTS, foi apro- 
vado apenas pela Câmara 
Dalcolmo afirmou que a 

derrubada da proposta ocur- 
reu por causa de uma dispu- 
ta política em ambiente de 
“ar condicionado” entre as 
duas Casas, mas disse acre- 
ditar que é possivel retomar 
o texto. “Sea MP 1045 pode 
ser aperieiçoada, vamos tra- 

para isso”, disse. 
Agora, à plano é deixar à li- 

derança comos próprios con- 
gressistas. “O correto é dar 
esse protagonismo ao Parla- 
mento. Estamos em diilogo 
comas duas Casas, afirmou. 
“Não faz sentido mandar 

por MP [novamente] e não 
faz sentido apresentar esse 
novo texto sem haver uma 
sensibilização de ambas as 
Casas. Entendo que hã uma 
crescente sensibilização e 
conscientização para ofere- 
cerum ataque paraa melho- 

ria do mercado de trabalho”, 
Um dos argumentos usa- 
dos é que congressistas de al- 
guns estados estariam se po- 
sicionando sem conhecer 3 
realidade do trabalho infor- 
malem suas próprias regiões. 
Apesar de reconhecer co- 

mo dificil uma aprovação hi- 
nal tanto na Câmara como 
no Senado ainda neste ano, 
Dalcolmo disse confiar que o 
tema seja ao menos recolo- 
cado em alguma das Casas. 
“Mais do que esperança, 

tenho confiança de que es- 
se tema possa ser retomado 
pelo Congresso O processo 
eleitoral é sempre muito de- 
letério, mas esse é um tema 
suprapartidário. É de Esta- 
do, não de governo” afirmou, 
A estratégia dele, porém, 
tende ter resistênciano Con- 
gresso. Lideres da hase aliada 
ouvidos pela Folha disseram 
ounãosaber dá iniciativa ou 
uedificilmente uma minirre- 
orma trabalhista seria apro- 
vada antes das eleições. 
Para o economista Daniel 

Duque, do FGV Ibre (Institu- 
to Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas), 
medidas como essa tendem 
a funcionar mais no longo 
prazo e, diante do atual cená- 
rio da atividade, funcionari- 
am apenas marginalmente, 
Continua má pég. AIS 
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“Ideias como essa já foram 
tentadas e têm sido tentadas 
nos últimos anos, e elas até 
tendem a funcionar no mé- 
dio e longo prazo, quando a 
economia converge para seu 
nivel de atividade natural No 
entanto, em um momento co- 
mo esse, com muita ociosida- 
denamercado detrahalho, es- 
se tipo de medida tende a ser 
menos eficaz”, disse Duque. 

“D que o mercado de traba- 
lho precisa mesmo é de acele- 
raça da economia e taxa 

v do para poder pu- 
ar área de empregos. Sem 
essa maior demanda, essas 
exihilizações [trabalhistas) 
ajudam mais marginalmente”, 
De qualquer forma, o calen- 

dário ameaça deixar a pro- 
posta novamente no plano 

das ideias. Conforme q tem- 
po passa e o Congresso se de- 
dica à outros temas, como a 
PEC dos Precatórios, a janela 
para reformas vai se fechan- 
do diante da aproximação do 
calendário eleitoral, 

O pacote trabalhista que es- 
tava na MP rejeitada pelo Se- 
nado causou polêmica ao pro- 
por à alteração de diversos 

pontos da CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho), Mem- 
bros do governo avaliam que 
essa estratégia foi equivocada. 
Para articuladores do gover 

no, a proposta deveria ter Fo- 
cadoapenasna possibilidade 
de criação de novas modalida- 
des de contratos de trabalho. 
O Ministério do Trabalho e 

da Previdência já trabalha na 
nova versão do pacote traba- 
lhista. A tendência é quenão 
sejam propostas alterações na 
CLT, mas medidas com poten- 
cial de impulsionar as contra- 
táções de jovens e informais. 
Uma remodelagem dos pro- 

gramas trabalhistas que já fo- 
ram votados no Congresso 
está em avaliação, principal 
mente em relação ao financi- 
amento dos gastos. 

Na ME uma das formas de 
bancar a redução do custo de 
comtratação de funcionários 
Foi um corte em repasses ao 
Sistema 8. O lobby dos empre- 
sarios, E jlmente do setor 
da indústria, elevou a pressão 
no Senado, que já harrou dois 
pacotes trabalhistas no gover 
no fair Bolsonaro: à Carteira 
Verde e Amarela e o programa 
para estimular à emprego pa- 
ra jovens e informais. 

Relembre projetos aprovados na 
Câmara € dos no Senado 

Requip e 
Profissiona 
* Voltado para jovens, irformais e 
beneficiários de programas sociais 

“Jornada limitada 3 22 horas semanais; 
vinculado a curso de qualificação 

* Trabalhador recebe Bônus de, ro 
máximo, R$-550 por mês. Nãó 
gera vinculo de emprego 

* Trabalhacor precisa contribuir como 
autônomo para Previdência e rão ha FGTS 

- Cortratos podem ser de 2 anos, com 
30 dias de ferias após O primeiro ano 

Priore (Programa Primeira Oportunidade 
e Reinserção no Emprego) 
- Focada em jovens em busca do primeiro 
emprego é pessoas com 55 anos ou 
mais e que estejam desempregadas 

- Recução do recolhimento para 
o FGTS dos empregados 

* Pode receber um bônus de programa de 
qualificação papo pelo poverro de ate R$ 275 

Programa Nacional Prestação 
de Serviço Social Voluntário 
- Público-alvo: jovens de 18 anos a 22 
anos & pessoas acima de 50 aros 

* Prefeituras podem cortratar temporaria- 
mente pessoas para serviços e, em troca, 
pagar remuneração que não pode ser inferior 
ao salário minimo hora (cerca de R$5) 

Gabinete de ministro do 
TCU vira reduto de apoio 
ao governo Bolsonaro 
Indicado por presidente, Jorge Oliveira articula em favor de projetos 

de infraestrutura, telecomunicações e indicações para cargos 

Julio Wiziack 

BRASÍLIA ei da 
veira, 49, para uma vapa de mi- 
nistrodo TOU de Con 
tas da União) abriu espaço pa- 
ra que à governo conseguisse 
criar consenso no órgão a fa- 
vor de projetos de i stru- 
tura, regras do leilão do sG, pri 
vatização da Eletrobras e até 
das contas de Jair Bolsonaro. 
Segundo servidores, desde 
É io e io final 

2021, oministro recebeu vi- 
sitas de praticamente todos 
os integrantes do governo 
respondendo a processos no 
TCU com potencial de danos, 
Em diversos casos, segundo 

relatos, ele atuou para tentar 
convencer os colegas. Foi assim 
com editais de rodovias, co 
moa NovaDutra, criticado por 
técnicos da área, o 5G —cujas 
regras do leilão foram repro- 
vadas por auditores— é com 
a privatização da Eletrobras, 

Procurado, Oliveira não quis 
comentar Major da Polícia Mi- 
litar do Distrito Federal, o mi- 
nistro é advogado. Foi asses- 
sor parlamentar da PM (2003 
2013) e, em 201 4, passou à 
prestar consultoria juridica 
ao então deputado do lederal Jair 
Bolsonaro, Chegou a chefiar o 
gabinete do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
Em red de 2019, fúi no- 

meado pelo presidente para a 
subchefia de Assuntos Juridi- 
cos da Casa Civil, função que 
exerceu até junho, quando 

onaro o promoveu a mui- 
nistro-chefe da Secretaria-Ge- 
ralda Presidência, no hugar do 
general Floriano Peixoto Neto. 
Nareorganização do governo 

em busca de apoio do centrão, 
Bolsonaro indico Oliveira para 
o TCU, navagade Jorge Múcio 
Esse eo se aborimpo 

Prevenir da 
fresse advertência mais severa 
porirregularidadesna presta- 
cão de contas de 2020. Nas con- 

participaram das discussões, 
ele teve papel relevante para 
que, ao final, o plenário apro- 
vasse as contas por unanimi- 
dade apesar das 28 ressalvas. 
Duasirregularidades chama 

ram a atenção: à execução de 
despesas da Caixa Econômica 
sem previsão de dotação no or 

camento de investimento e o 
descumprimento do minimo 
constitucional de recursos pa- 
ra trrigação no Centro-Oeste, 

Havia ainda inconsistências 
contábeis nos Ministérios da 
Agricultura, da Ciência e do 
Desenvolvimento Regional, 
e no Ministério da Educação. 
Entre as outras 23 distor 

coesapontadas pelo TCU, es- 
tãaimpossibilidade do órgão 
de fazer auditoria apropriada 
sobre a confiabilidade dos da- 
dos da Previdência e do Minis- 
tério da Economia. 
Segundo sua apenda, Olivei- 

ra recebeu ministros e repre- 
sentantes de todas as pástas. 
O único ministro que não foi 
pessoalmente tou Paulo Gue- 
des (Economia). No lugar de- 
le, tora assessora Danie r 
ques, conhecida nos corredo- 
resdo TCU como “aministra”. 
Em agosto, Fábio Faria (Co- 

municações), visitou gabine- 
tes do TEL por apoio pela 
aprovação do edital do 56. 
Embora outros tenham atu- 
ado mais diretamente na ob- 
tenção de consenso do plená- 
rio, a participação de Oliveira 
Foi tum tal para a apro- 
vação da versão do relator 
com algumas modificações. 
A área técnica do tribunal 

eracontrária a diversas regras 
doedital, mas, ao final, leilão 
ocorreu no início deste mês 

Tarcísio de Freitas (Infraes- 
trutura) e seus técnicos conta 
ram com Oliveira para defen- 
der 04 parâmetros dás novas 
concessões rodoviárias, par 
ticularmente a da NovaDutra, 
com mecanismos ousados de 
investimentos cruzados e de 
combinação entre menor ta- 
aifa e maior lance no leilão. 

A área técnica do TCU resis- 
tia mas omodelo foi aprovado. 
Apesar de o tribunal ser um 

braço do Congresso, chama a 
atençãoa quantidade de parla- 
mentares recebidos pelo minis- 
toemmenosde umanoóno car 
go Foram 39 reuniões até o ini- 
ciode novembro, quaseo dobro 
damédia de outros gabinetes. 
Comoito reuniões, o depu- 

tado mais assíduo foi Cezinha 
de Madureira (PSD-SP), lider 
da bancada evangélica na Cà- 
mara. Ele representa a Assem- 
bleia de Deus Ministério de 
Madureira. É apoiador éeami- 
go de Bolsonaro. “Jorge sem- 

pre foium interlocutor entre 
QUEM TEVE católicos e evangélicos. Fui lá 
AUDIÊNCIA lazer visitas de cortesia, às ve- 
NO TCU zescom alguém. Oramos jun- 
João Henrique tos” disse o deputado, 
Nascimentode Nalista de congressistas es- 
Freitas Asses: tão deputados e senadores da 
sor direto de base aliada, Destaca-se Davi 
tair Bolsonaro.  Alcolumbre (DEM-AP), que 
Duas reuniões foi quatro vezes ao gabinete, 

Alcotumbre resiste à sabati- 
Bruno Grossi na do indicado de Bolsonaro 
Secretário ao Supremo Tribunal Federal, 
especial de André Mendonça, que foi rece- 
Relações bido por Oliveira pela última 
Governa- vez emsetembro em meio aos 
mentais da ataques do presidente à corte. 
Casa Civil da Outros servidores também 
Presidência buscaram no ministro apoio 
da República, para indicações do governo 
Cinco reuniões para cargos no CNMP (Con- 

selho Nacional do Ministério 
Fábio Faria Público), como Engels Muniz, 
Ministro das Cade (Conselho Administra- 
Comunicações, tivo de Defesa Econômica) é 
teveapolode Antaq (Agência Nacional de 
Oliveira na Transportes Aquaviários), 
aprovação do Muniz disse que foi ao ga- 
edital do 56. binete fazer uma visita. Ne- 
Uma reunião sat ter pedido apoio. 

O ministro recebeu ainda 
Cesar Madureira assessores diretos de Bolso- 
Deputado naro, o articulador bolsona- 
federal(PSD.  rista Uugton Batista, pasto- 
SP), amigo res e até olocutor de rodeios 
de Bolsonaro Cuiabano Lima, contratado 
e filhos. Oito pela Caixa para fazer campa- 
uniões nha publicitária para o auxi- 

lio emergencial 
Uugton Batista  Ohanco argumentou sigilo 
Exassessordo para não divulgar o valor do 
presidentedo contrato, Há diversos proces- 
PTB, Roberto sosabertosno TCU para apu- 
Jefferson, rar possiveis infrações come- 
articula causas tidos pela instituição em pu- 
conservadoras.  blicidade. 
Duas reuniões “Ele é meu amigo e fomos to- 

mar um café”, disse Cuiabano 
Cuiabano Lima à Folha. “Fiz [a campa- 
Lima Locutor nha] como artista reconheci 
de rodeios do. Já fz Jô Soares, Sítio do Pi- 
e amigo de ca-Pau Amarelo, Faustão, Da- 
Bolsonaro, fez mito Gentile, matérias nacio- 
tampanha para  naiseaté capade New York Ti 
a Caixa, cujo mes, Fui contratado, emitimos 
cachêémans nota fiscal e está tudo certo” 
tido em sigilo. A Caixa não informou se 
Uma reunião o contrato é alvo do TCU. O 

banco informou que contra- 
Engels Muniz  to“prevêocaráter sigiloso do 
Conselheiro do valor do cachê, o que é respal- 
CNMP buscou dado juridicamente em virtu- 
apolo para de do interesse estratégico re- 
suaindicação | lacionado à campanha publi- 
Uma reunião citária realizada”. 
Fente: TCU O excassessor do PTB Uug- 

ton Batista e a Presidência da 
República não responderam. 
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Ambientalistas que atuam no litoral norte de SP de- 
vem reativar nesta semana uma briga antiga sobre o 
uso do Arquipélago de Alcatrazes para exercicios de 
tiro da Marinha. Conhecida como Galápagos brasilei- 
ra, a região abriga omaior ninhal de aves fragata mari- 
nha do Atlântico Sul, que podem ser espantadas pelo 
barulho ou atingidas. A prática também pode prejudi- 
car o turismo e alertar investidores atentos a risco am- 
biental no governo Bolsonaro, segundo especialistas, 

CESSAR-FOGO O instituto Edu- 
ca Brasil vai pedir a suspensão 
de um treino de tiros que à 
Marinha pretende fazer nes- 
ta semana, segundo od 
da entidade, Eduardo Hipólito 
do Rego, que foi secretário de 
meio ambiente de São Sebas- 
tão. “O exercicio é acertar o 
alvo, mas muitas vezes se er- 
ra. Pode acertar o minhal, o 
mar, o peixe. É um lugar pro- 
tegido, com mais de 1.500 es- 
pécies que tansitam ali em re- 
produção e alimentação” diz 

AREIA O arquipélago foi alvo 
de exercícios do tipo até os 
anos 1990. E, após décadas 
de pressão de ambientalistas, 
transformado em refúgio de 
vida silvestre, com abertura 
altamente controlada ao tu 
rismo, mas à atividade con 
imo ebay Ting inato em 

a Sapata, que 
oe menor vegetação e fi- 
ca distante da principal, 

PISCA-PISCA O comércio da 
rua 25 de Março, no centro de 
São Paulo, enfrenta uma cri- 
se de estogue baixo dos pro- 
dutos de decoração de Natal 
neste ano, segundo lojistas 
da região. O câmbio desfa- 
vorivel e a falta de contéine- 
res para o transporte mariti- 
mo das cargas (nai 
à importação, diz Pierre Sar 
cul diretor da Univinco (us- 
sociação de lojistas). 

árvore Tradicionalmente, 
mais de 50% dos enfeites che- 
gam do exterior, o que elevou 
oscustos neste ano, Para dri- 
blar o aumento, os lojistas re- 
duziram a reposição de mer 
cadoria e colocaram à venda 
o estoque de anos anteriores, 
segundo SarruÊ 

EMBARQUE Aprocura por hos- 
pedagens nos EUA cresceu 
mais de 150% no site da De- 
colar em outubro e novembro 
na comparação comosmeses 
de agosto e setembro, segun 
doa empresa, Parte do avan- 
ço pode ser atribuido à recen- 
te abertura da fronteira ame- 
ricana na pandemia, 

MICKEY A comemoração dos 
so anos da Disney também 
contribui para atrair os bra- 
sileiros, e a procura pela hos- 
pedagem nos parques temão- 
cos subiu 3º em igual perio- 
do de comparação, segundo a 
Decolar Orlando é a segunda 
cidade mais buscada do site. 

raia io da Fiesp, 
Paulo Skal, começou a distri- 
buir os convites para a festa 
de encerramento de sua ges- 
tão de17 anos à frente da em 
tidade, o mandato mais longo 
na história da federação, No 
evento, no dia q de dezembro, 
será realizada a solenidade de 
transmissão do cargo para fo- 
sué Gomes da Silva, dono da 
Coteminas, que assume em ja- 
neiro, Anova diretoria será di- 
plomada nesta segunda (22). 

sucessão O empresário Rafa- 
elCervone Netto, que sucede 
Skaf na presidência do Ciesp 
(Centro das Indústrias do Es- 
tado de São Paulo), também 
participa da transmissão de 
cargo, No Ciesp a diploma 
ção aconteceu na quinta (18), 

PALCO À festa, que, segundo 
o convite, também pretende 
celebrar “a chegada de novos 
tempos pós-pandemia”, será 
no Teatro do Sesi, que tem 450 
lugares. Após o fim de sua tra- 
jetória na Fiesp, Skaf deve se 
concentrar nas eleições para 
tentar consolidar sua carrei- 
ra política, que já vem tentan- 
do há anós com as candidato 
ras do governo de São Paulo, 

CASA NO CAMPO Seguradoras 
que viram crescer a adesão 
às apólices para residências 
de veraneio por causa do ho- 
me office no último ano esti- 
mam que o aquecimento de- 
ve se manter no pós-pande- 
mia, com a consolidação da 
tendência do trabalho hibri- 
do. O número de novas apó- 
lices do tipo na Allianz s 
78% no primeiro semestre an- 
te igual periodo de 2020. 

ESTRADA À Porto Seguro tam- 
bém viu crescer a procura. O 
movimento é atribuido ao 
avanço nó número de propri- 
etários que colocaram seus 
imúveis para alugar por tem- 
porada. À 4 SEG registrou al: 
ta de 65% em 2020 no volume 
de apólices residenciais para 
imóveis de alto padrão, É, de 
janeiro a outubro deste ano, 
dobrou a carteira impulsto- 
nada pelas casas de veraneio, 

PANETONE A Casa Bauducco, 
rede de cafeterias que tam 
bém vende produtos artesa- 
nais da marca de alimentos, 
entrou no ecommerce para 
expandir a distribuição ao pa- 
is inteiro, em localidades on- 
de não tem pontos de venda, 

com Mariana Grarinie Andressa Motter 

INDICADORES 

JUROS 
Me de eds Mino E Misimãa 

Tr B00 E,23 
4,05 

Cheque esperal  Emprésimo pessoal 
Fomia- Frpcos-5Ê 

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA 
Core petência cutubro 

Autêrermo, empregador e facaltativo 
Water min. R$ TIDODE 20M R$220,00 

Wabor mau. Bi G4Ia,EF 2% R$13 28871 

Dautáremo LE SEIOS 35 2 
PESSCAS Ptundono a pessoas joridicas| 20 
facultativo podem coninbuircom 11% sobre o 
salário miremo. Donas ce cosa de bania renda 
podem recolher sobre 9% do piso nacional 
E prazo sara o faculiasivo e o astôngimo que 
recolhe por coriz prérravencra em LÉ mor 

ME jMivroempreendedor) 
valormin R$1100 Sm RSS | 
assalariado 
AE ES LIÉO 25 

De AS ã 0 ti: a RÉ IDC ME Em y 

CentldbiadaRSasesd) 12m 
De R$ 2305,232 R$GAIASO 14% 
É preze para recolhimento das cortribuições 
doempregado verte em 15 mor. As ah ia 
progressivas são aphradas sobre cada 
salarial que compéro 5 de contr par 

IMPOSTO DE RENDA 

Img Aligueta, Deddu sit, 
Pr, em H em Bd 

1 SHI, 98 tento 

De 1.903,99 
aéze2ães TS 142 BO 

De 3 B26,5€ 
aagzçios MIS in 

De 275106 
ada MDS 656.13 

Acima de 
LEGA ER o 275 6746 

EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

Considerasõo 0 pião ra capitale Grande SA 

RS LIM, Walar, em R$ 

empraa MME 
Empregador 259,26 

D prazo para o empregador do Epa hadas 
EE vence em 5.80. de rip inda 
pagamento do empregador inc 
centribuição de ER ao NEM, EH do FETS, 
3,2% de muka reschôria do PElS = 0,8% 
de seguro corira acmbente de traba ho 
E contribuição ao 445 do cemestico pode 
ser descontada do salâsio, Sobre o paoda 
Grande 55, = aliguotas CD EMplegado são 
de THE SE Parasziiromec de 15% a 
14%, achcadas sobre cado Fanea do sa àro, 
ate c teto do INSS 



AZ0 SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 20721 

Embratel APRESENTA 

FOLHA DE S.PAULO + + cê 

EstúdioFOLHA : 

INDÚSTRIA 4.0 
UCIONA A 

FORMA DE PRODUZIR 
REVO 

Mgateta à rbegra da discussão em 

estudio bospacem befembreato! 

ou nponte a Câmera do seu 

celular pardo GR Code acima 

No quarto episódio da série A Tecnologia no Próximo Nivel, especialistas mostram como a 

tecnologia promoveu uma revolução na indústria, que agora vai se intensificar com a chegada do 5G 

onsiderado a quarta reé- 

volução imbustrial, a 

indicetria quo está Lramis= 

formminiddo pe linhas de prodição, 

Conjunto ade tecimlugias equi 

ariidada a Porta de cprerar das Ei= 

horheso, u bincdais rh qui preriadDos sa 

copiei blade citro ax iubopuiíuis 

Ee at pe trotçõão abit clgiho cri Decinighoo 

pesto, fumo fonrinsa da purvocDesçãão rias 

nele ndo. rapecdo e cuebiimdsiiaa, 

ed como ovupor, acletr- 

velado e em chips che silhcho femapruil= 

bianca ais pervoihan Cito piores Tora 

a boindação ca bransformuição 

digital baseada er ilmabos sho mes 

anotores da industria quo A va- 

pacidade de coletar, armeçhar 

e lralar as informeições permite 

apritincerr as cqperações e loimar 

melhoves decisões de negócios, 

+ lransformação gera pela 

incisbria quo od berma do quarto 

episódio du sério 4 Tecnologia 

na Pede Nivel, uia inbeiativa 
cha Emulbsratel ur parceria cómo 

festtadio Folhio cuue eligcube a jrii= 

vação em diversas drtas 

Eenrthoiquariam elo albso tuna 

Pl pieanies Herb Blondes, elvis 

che inovação da cmpresa VIPs ya- 

Lemes. professora de oniversida- 

des con Eutidição Loca Caliral. 

FA é Pile head de Smart Cit, 

da Centro Universitário Facens, 

de Sorocaba (SPj: Lui Pelipe ka- 

Zan Ferreira, Business Developer 

Managerde Enditstria quo da Em= 

hirateloe Paulo Oirmarini, Clatol in-= 

format bom Clicar da Transpetro, 

empleo de lramsporte é bogisiii 

da Pelroliras, 

ta decnologio por trás da 

inmbistria q. prorniateia Muie ds 

Eiliria as se toirpreti) bnbe lentos 

Coutinho e concelivida- 

de, elispeesilivios ese fins parir 

cesar dufiveriniaçees rio De reugõos 

real e, usina, maduquigas poder 

cgpenteliar sopas pira putos png 

cões, prever ilhas é se adaptar 

a muidariçãs pio plamejidas he 

forma autómeonta. 

“Mto quarta revudação inubis= 

trial. estamos vetido à integração 

dos sabe nao Badcos cur vis cligitads, 

co criados Figeitad ses e quiri ado 

por tecnobógia cspecialnvente pola 

lnbeirmes ils Conde quer prerimiihe 

a coiinadeação entre cs cbbeios”, 

clico Ehisgilanão Nei 

Exupre sas que quero iianro 

oucbene oi ccanee io ul npebiis rio quo 

precisaga vollia sem abenição pura 

vo race rule che qustoaveução e 

pura becos corto clima cieii= 

ptb conectividade, liteligenc ir 

rtiliciad e Item ali O es 

“É dificil para ax compresas 

constrair ouma infracstrutara 

própria, porque será preciso 

atualizar sempre. é bao não É d 

husiness celas. A Embratel cu- 

IDEQUEL CE Dona. Um novinrento 

para se tornar um digital service 

provider e hoje, como hahilita- 

dor de sobições digitais, ajuda ds 

empresas nessa jortiada”. afirmia 

Luiz Felipe Eagam. 

Para Pao Chonadini, o sucesso 
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de projetos comico cs de fudústria 

so depoente de três Enbores: pos- 

sore que devera ser preparadas 

é treinados para essas evoluções, 

quiri de processos fntertuis € 

tocnedogia. *Ax teciolagias pareci= 

seno so colados aocurro rat Ai Rabo = 

gu ahi Jhiivaas EO Lib. pura 

tremer veuada pesado e cflade ns 

pica e raposa, ella Chung bra 

Entre as Leciolagias=chave 

para a forista quo eli a hatermol 

iai Lona, Ela prissdita agine cli= 

ferendes diposdivos se conecieni 

adubérmel pura interagir e cxeci- 

turações de forma coordena, “À 

internet das Coisas está chegando 

ao dia a lia das pessoas. Nosso 

celolar já corveérsa com o carro 

nuis chaagui do pulbico posso cirru 

Val Colpversar com o poste, com O 

nino é ceia Poncho a infiresiri- 

fra clas chlades, albrma Regiane 

REVOLUÇÃO Fis 
“em humdiistris, plenos ide 

judernoel das Colias permitem 

lote girtçõo ubam prlagiboos her prrei= 

alinçio, co rueaniade paço prrcadhbio 

de peguei res e dh quibe prrnçãos 

dom estoques à dermanda. quit 

dec amjplo. Tio Eeso é hamezmdo 

emsciores conectados, quee pu- 

dem Exrer com cué px inuliisbrias 

sejam monto mais prodilivas. 

principalmente com a chegada 

da Lecitologia 40, que climinarã 

a Btência”, dis Regiane. roferin- 

dose am tenpo que amo clado-leça 

prana dir che quim ais puasibivio si india 

ha pendhes es cio lord tuna seio 

Eee do pra puocsedloRb caem pr cli= 

eps regis. + a inddiebirda, rolos 

tira belem mille e eee Longo 

gel poderão estar integrados 

cod plantas cus diversos Locals 

des ruido”, he Mogi. 

* Mando cho eguho curneo Precgtnêincia. 

ole tuna doador Rigotto puta 

vam frasforecar a ceites”, aliy= 

gui Rato. Para Chmarind bras 

as solições puadas na frleistria 

qo serão potencializados com à 

alta velocidade e à baixa latérci: 

irs£r, *Cairão bolas as harreiras 

É imitações de conectividade 

apue also existem pardo time ele 

tecrológão como Inteligencia 

Artilicial e Intornok clas O nuas”, 

abastado Corresrrd nd 

MAIS SCG PRAIA 

Aprleciar a sepghianaça É mir= 

ro puotidis (uti jH prtacido cum peito Rios 

ue tovelistirda quo, + Esborrunios Falago= 

dare coa ver mubs dispositivos 

conectados é ud segiitraeçãa dlusve 

canais fundo cotii Esse ncri= 

mento alicia Cinarini. 

Segundo kazan, o desafio é 

no perder o codilrole e a visi- 

bilidade do Lobos esses dispo- 

sitivos conectados. “Us lideres 

de segurança das empresas vão 

precisar entender as tecnologias 

de aboniição, ci conjunto con 

leite rave Elis Coisas, para eliminar 

pontos cegos eo todo o ambiente, 

sem comprometer os pricessos 

industriais”, afirma Karan. 

Nesta quarta revolução 

industrial, estamos 

vendo a integraçã o dos 

sistemas físicos com 

os digitais, o chamado 

figital. Isso é suportado 

por tecnologia, 

especialmente pela 

Internet das Coisas, que 

permite a comunicação 

entre os objetos 

Os líderes de segurança 

das empresas vão 

precisar entender 

as tecnologias de 

automação, em 

conjunto com Internet 

das Coisas, para 

eliminar pontos cegos 

em todo o amblente, 

sem comprometer os 
processos industriais 
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[Com o 56] calrão 

todas as barreiras 

e limitações de 

conectividade 

que ainda existem 

para o uso de 

tecnologias como 

Inteligência 
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Por que é tão dificil conectar as escolas? 
Quem esperava que o 5G fosse a bala de prata ' vai continuar a ver o lobisomem vivo 

Ronaldo Lemos 

Advogado, diretor do irstituto de Tecroog a e Sociedade do Rio de Janeiro 

Se existe uma política públi- 
cú que deveria ser consenso 
no Brasil, mus não é é a ques 
tão de conectar todas as esco 

las públicas do pais com inter 
net de alta velocidade, 
As excolus dever tm DEF Sem 

predmelhor conexão possível 
Só que na realidade essa cone 
são continua precória, com 
baixa velocidade e, nó maior 

parte dos casos, o cesso che 

gando apenas a professores 
e aubministradores, mas não 
dos alunos. 
O leilão do 56 foi exemplo de 

como essa questão é tratado 

de forma desleixada entre nós 
Tentou-se a todo custo excluir 
w exigência de conectar escolas 

do leilão. Porexemplo, a obri- 
gação de conectar qa mil qui- 

lômetros de estradas entrou 
fácil no leilão, Ganha um do- 
ce quem conseguir justificar 

pi | L] HE COMECA cs estradas 

do país é mais proritúrio do 
que conectar as escolas. 
No fim, a obrigação de levar 

conexão às escolas acabou en- 
trundo em razão de uma inter: 
venção do Tribunal de Con- 
tas do Unido por pressão da 
frente parlamentar de educo- 

ção no Congresso, No entanto, 
essa obrigação foi atrelada à 
venda das faixas menos cohi- 
çodas do leilão, que são as fre 
quéncias de 26 GHz. Essas fre: 
quêncios, parda serem usadas 
em escala, vindo precisam de 
muita infraestrutura, pesqui- 
sa e desenvolvimento 
funto é que os mais pessimis 

tas envergam que o leilão des 
sos falxis simplesmente fracas 

sou, Vários lotes nem sequer ti 
veram lances. O valor de arre- 
codação esperado eru de B$ 7,6 
bilhões, enemoa metade foi al- 
cunçada. Em outros palavras, 

quem esperava que o 56 fosse 
a “balao de prato” para conec: 
tar as escolas brasileiras vai 
continuar a ver o lobisomem 
vivo. Jó as estradas... 
O futo é que, porá resolver es- 

se problema de uma vez por to 
das, é preciso adotar um conjun 
to de medidas, Por ememplo, um 
esforço de organizar às gastos 

com conectividade entre Uni- 
do, estados e municipios. Hoje, 

o pais, sem planejamento, qus- 
tu muito e gasta mal, Muitas ve- 
zes há sobreposição de investi- 
mentos dos três entes federati- 
vos em uma mesma drea e fa 

Extra Hiper faz liquidação às vésperas da marca 
ser extinta; atacarejo Assaí ficará com 71 lojas 
são pauio Se antecipando às 
promoções de Black Friday, 
a rede Extra Hiper, que está 
prestes a deixir de existir, já 
miciowa queima de estoques. 
Unidades da rede de super 

mercados do GPA (Grupo Pão 
de Açúcar) que serão transtor 
madas emlojas daatacadista 
Assaí, segundo acordo firma- 
doem outubro, estão emligua- 
dação para se desfazer dos es- 
toques armazenados 
“Todas as unidades do Ex- 

tra estão com queima de es- 

f in [| E | fomenta! 

toque, tanto as que vão para 
o Assai, quanto as que ficam 
como GPA, informogo grupo, 
O fim da bandeira Extra foi 

acertado em um acordo com 
o Assaí, grupo de atacarejo do 
francês Casino, que também 
é controlador do GPA. O seg- 
mento vem enfrentando dif 
culdades em crescer diante da 
CONCorrÊência COM O atacare- 
joe pelos impactos da pande- 
mia sobre os consumidores. 

Pelo acordo, calculado em 
até ES 5,2 bilhões, o GPA vai 

possa pura o Assad 7a hojus Ex 

tra Hiper que serão convert 
das para modelos de atacarejo 

O GPA terminou o primei 
ro semestre comics lojas Ex- 
tra Hiper. Os demais 32 hiper 
mercados serão convertidos 
em outros formatos do GPA 
(como Mercado Extra e Pão 
de Açúcar) ou fechados, em 
processo ainda em avaliação. 

OD Assai vai pagar R$ 4 bi- 
lhões pelas lojas, em presta- 
qões que vencem entre dezem- 
bro deste ano e janeiro desc: 

O R$ 1,2 bilhão restante será 
pago por um fundo imobilá 
ro que tem garantia da rede 

Em relação aos funcionários, 
oGPA diz que o principal dire- 
cionamento é o reaproveita- 
mento interno nas demais um- 
dades dos negócios envolvidos 
na transação, o que inclui a pri- 
orização da contratação dos 
funcionários do Extra Hiper 
nas novas unidades do Assaí. 
Segundo o GPA, umaloja Às- 

sai pera até o dobro de empre- 
gos do que um Extra Hiper. 
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til portoal a PEL tiros EM CILETUES. 

Dividir claramente quais as 
competênciase atribuições le 
cada ente geraria eficiência 
enorme e impacto imediato 
Quem planejou gusta menos e 
faz muito mais. 

Outro ponto élidar com gar: 
galos históricos que dificultam 
u conectividade no país. Por 
exemplo, a questão do ICMS, 
que está atualmente em pau- 
to no Supremo. Há diversos 
estados no Brasil que cobram 
ICMS de 29% ou múis sobre à 
valor da conexão à internet, 
mais do que o ICMS aplicado 
sobre cigarro, bebido alcodli- 
Co OU UFMA. 

O STE val decidir em breve se 
deve ser respeitado o teto de co 

brança definido pelo Confaz, 
que é de 17%. Se a decisão for 

nesse sentido, haverá redução 
de até 40% do ICMS sobre co- 

nexto à internet em vários es- 
tados, o que é positivo. 

Por fim, o esforço para co- 

AZ 

mercado 

nectur as escolas deve ser sem 
pre multissetortal, Para dar 
certo, precisa envolver não só 
o setor público, mas também 
o setor privado, a comunida- 
de cientifico e a sociedade civil. 
Na maior parte doscasos em 

que à Brasil atuou em ques- 

tões de tecnologia q partir de 
uma estratégia multissetori- 
ul, essa atuação deu certo. Va- 
te lembrar: é impossível cons- 
truir q educação do futuro se 
a premissa disso —conectivi- 
dade— não existe. 

a 
READER 

Já era Achar que o 56 da re- 

sólver o problema dos escolas 

Já é Escolas públicas do pais 
aindo mal conectmtas 

já vem Uma geração inteira 
de estudantes sem dcesso mi- 
nimo esperado 

BC cria novo horário para limite 
noturno de R$ 1.000 no Pix 
Bmasjua O Banco Gentralcri- 
cuunmgnova faixa de horário 

proti 1d Eh por jodo PROTO fio 

Pix E outros canais digitais 
de transferência entre pes 
seas, quando o limite pocirão 
deve ser de R$ Loco. Coma 
mudança, publicada na sex- 
ta-feira (19),0 chente poderá 
escolher entrezohe 6h, que 
e opadrão, e entre mz2he bh. 
Todas as instituições par 

ticipantes do Pix deverão in- 
chora mova faixa de horário 
até 29 de julho de 2022. 
Antes, 080 havia estabeleci- 

do que o periodo noturno fos- 

sedezchãs áh, mascom pos- 
sibilidade de ajuste por par 
te do usuário, Agora, ele po- 
de escolher apenas entre as 
duas faixas de horário, A mu- 
dança foi feita para facilitar a 
operacionalização das faixas. 
O valor do limite noturno 

ainda pode ser modificado 
pelo cliente, tanto para cima 
quanto para baixo, mas não 
por iniciativa do banco. Co- 
mo padrão, todos que abri- 
rem conta em uma institui- 
cão financeira terão R$ Loco 
para operações entre a0h e 
Sh inicialmente, 

Estamos conectando a indústria com tecnologias cada vez 

mais inteligentes e eficientes. Integrando Big Data, Inteligência 

Artificial, robótica, loT e 5G, e inventando novas soluções. 

Vamos criar juntos o próximo nível? 

Fale com nossos especialistas ou conheça as soluções 

para sua empresa em embratel,com.br 
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Oscilação de preços na renda fixa 
O valor dos títulos de renda fixa não é fixo entre a data de compra e o vencimento 

Marcia Dessen 

Plane adora finánce ra CFF Certhed Financial Planes”), dutora de “Figanças Pessous O Que Fazer com Meu Dinheiro” 

Um titulo de renda fixo repre- 
senta uma operação de crédi- 
to entre duas partes. Em uma 
ponta, o investidos disposto 
a emprestar dinheiro por um 
prazo é remuneração previa- 
mente negociados, 
Na outra ponta, o tomador 

dos recursos emite um título 
que representa sua divida pe- 
rante o investidor, a promessa 
de devolver o copital qcresci- 
do dos juros na data do ven- 
cimento. 

Assim, o principal risco do 
investidor é o risco de crédi- 
to, garantido pelo FGC no co- 

so de titulos emitidos por instr: 
tuição financeira, como abor- 
dei em “O risco de crédito na 
renda fico” (bic.ly/4CzBNHs). 
E esse pode ser à único ris- 

co de quem investe com a in 
tenção de manter o título até 
à vencimento, Nesse caso, O 
investidor sabe exatamente 
quando e quanto vai ganhar, 
vo nome “renda fixa” se apli- 
ca perfeitamente. 

Entretanto, se o investidor 
precisar de liquidez e quiser 
vender o titulo antes do venci- 
mento, estará exposto do ris- 
co de mercado, ou seja, oscila- 

ção do preço, que pode subir 
ou cair dependendo do prazo 
e da taxa que corrige a opero- 
ção. É quarto ele descobre que 
nem tudo é fixo na renda fixa. 
O investidor escolhe como 

deseja remunerar seu capital 
A opção mais conservador, 
adequada para os que preci- 
sum de liquidez e não querem 
se expor do risco de mercado, 
datas pós-fixada, que acom- 
panha a variação da Selic ou 
CDL É denominada dessa for 
ma porque o investidor só co- 
nhece q rentabilidade, em ter 
mos absolutos, no resgate do 

uperação. 
O atributo do liquidez é ine- 

rente a alguns titulos, como a 
Letra Financeira do Tesouro 
(ou Tesouro Selic) e o CDE DI: 
o investidor pode resgatar à 
qualquer momento, sem sus: 
to, À LC e LCA, por exemplo, 
exigem carência. Outros, como 
debêntures, CRI e CRA, estão 
expostos au risco de mercado. 
O investidor que opta por ti- 

tulos de taxa prefixada ou atre- 
lados u indices de inflação su- 
he quanto vai ganhar no ven- 
cimento. A revenda antes do 
prazo expõe o investidor qo 

risco de mercado, 
A taxa pre focada, negociada 

no dia da compra, está condi- 
cionada à permanência do ca 
pital até o vencimento, Quem 
compra um Tesouro Prefixado 
ou CDE a1c% do ano, por exem- 
plo, vencimento 1 jan,26, rece- 
berú nessa data o capital cor 
rigido pelo toxo contratada. 
O investidor que vende o ti- 

tulo antecipadamente quebra 
essa condição e se submete a 
aceitar o preço ditado pelo 
mercado, que pode gerar ren- 
tobilidade maior ou menor do 
que q negociada, 

“Posso perder dinheiro, ven 
der por menos do que investi?” 
Sim, Se a taxa de juros subir 

para 12% qo ana, por exemplo, 
essa serd q rentabilidade exigi- 
da pelo nova investidor O valor 
de resgate do titulo será descon- 
tado pela nova taxa, pelo pra- 
zoa decorreratéo vencimento. 
Quando q taxa de revendo 

(12%) for maior do que a ini- 
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cialmente contratado (10%), à 

rentabilidade do prózo decor 
rido pode ser negativa ou me- 
nor do que a prevista. Quanto 
mais longo foro prazo a decor 
rer, maior será o risco, 

O mesmo conceito se aplica 
aos titulos que pagam IPCA 
mais uma taxo prefixado de 
juros. Avariação do IPCA será 
sempre positiva, maso compo- 
nente prefixado pode provocar 
importante alteração no valor 
do título antes do vencimen- 
to, especialmente nos titulos 
mais longos, 
Como o investidor protege 

seu capital? No caso do risco 
de crédito, diversificando os 
emissores e investindo em tt 
tulos garantidos pelo FGC. No 
cuso do risco de mercado, op- 
tando por titulos mais curtos 

ediversificando os tipos de ta 
xas. O risco de liguidez, man- 
tendo parte do capital em ati- 
vos liguidos de taxa pós fixada. 
marcia dessenfagpmad com 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

Av SO DE ACI TAS AMO | 

PRESA ELE TROMNIUE NA 

OBJETO: Aquisição de computadores, itens & avessórios de informática, 
materiais de comunicação c suprimentos para impressora, pelo sistema 
de registro de proço, pelo periado de 12 (doze) meses, para alemder a 
Secretaria Munteipal da Educição. 
DATA/HORÁRIO ENVIO DE PROPOSTAS: 05 de dezembro de 2021 
das 0EbHO às Ah. 
DATAHORARIO ENVIO DE LANCES: 06 de dezembro de 2021 das 
09h35 às JOhOS, 
O EDITAL está à disposição dos interessados no portal de compras: 

rca eco pras curtia, pego br 
INFORMAÇÕES, contatar pelos fones: (0xx41) 3350-9867. 3350-0588 
E 3358-MI0O, 
Curitiba. 22 de novembro de MU. 

Talitha Shara Miquelasso 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ABASTECIMENTO 

Saab & - Diretoria de Licitações a Suprimentos 

AVISO DE LICITAÇÕES 
|PE nº 0282! - Proc. nº MZ2M23927 - OFERTA DE COMPRA (OC) Nº 
| DIS0I00GDA 20H OCODTAS = Objato: Forhscimento de qu ipúmanios sersidades | 
tipó rack, serviços láchicos & fesfámento, que compõem um Lote Lírico Abertura 

da Sessão Pública: cia 02122027 às 10:00 E 

PE nº 0822 - Proc. nº MZMISMMM - OFERTA DE COMPRA [0C) Nº| 
| 2003000001 2021000015 - Objeto: Ageisição de Bringuedos e Jogos para às | 
| equipes ce Psiciogis & Serviçõ Social Abertira da Sessão Pisblica: 25/1120" 
és *0D0h 

PE nº 10401 = Proc nº Db2IMTaaos. OFERTA DE COMPRA [0C) Nº 
GEO BDO! 20H 0COD1EF = Objeto: Dmporibilização Ce sistema de maos de 
pagamento eieisórico para à pissagem dulómibes de veicuica air 
dágios [ES tmguistickers) Abertura da Sessão Pública: cia 032/2021 às HO-DO k 

PE mr dt - Proc. nº 2021080533. DFERTA DE COMPRA (0C) Nº] 
SMC! 2021000059 = Objeto: Serviços ce assistância e suporte técrico 
em sistemas de climatização fipo spitão dutado e condicionadores de at pos sp 

| system e jarela = Fóruns das Comarcas de Limeira e de Mogi Guaçu (RAS 4) | 
em LOTE ÚNICO Vistória Focultativa: de INDO] a DiMiBZOM corlorma 
Ecital Abertura da Sessão Pública: dia 03t202021 às 1100 h 

PE nm dibizi = Proc. nº 2021006085. OFERTA DE COMPRA [0C) Nº 
GG 0000D1 202 0C0016? = Chjeto: Serviços ce limpeza e desinfecção de Cai 
xas dágua & nesersalórios cóm análise de pótsbiidade da água - diversos prédios 
da RAI iai). que compõem ce LOTE UNICO. Abertura da Sessão Pública: 
dia DEM 2/2021 às 10:00 horas 

| FORMECIMENTO DO EDITAL COMPLETO: Gralsitamente no PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA do site do Tribunal de Jusfça £o Eslado co São Paulo 
fuera pos.br/, e, no caso de Pregão Eletrônico, também ro site dá Bolsa Ele- 
irônica de Cómpras do Gosesmo do Esiade de São Paulo = Sistema BECLGSP 
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Projetos pró-equidade racial 
atraem recursos de investidor 
Diaspora Black e Pérolas Negras estão entre iniciativas apoiadas por fundos 

Lucas Eombana 

são pauLo Investidores que 
desejam colocar dinheiro em 
projetos que trabalhem pela 
equidade racial no pais come- 
cam a ter opções no mercado, 
Como essas iniciativas co- 

meçaram a ganhar corpo há 
pouco tempo, ainda são res- 
tritas à grandes investidores 
na maioria dós casos, mas vêm 
obtendo ganho médio acima 
do entregue pela taxa Selic, 
Entre asofertas disponíveis 

estão fundos de venture capi- 
tal —que investem em empre- 
sas em estágio inicial com po- 
tencial de crescimento— e de 
investimento cujas taxas de 
administração vão para cau- 
sas que promovam à equida- 
de racial, 
Um deles é o Vox Impact In: 

vesting 1 Fundo de Invest- 
mento em Participações Mul- 
tiestratégia, da Vox Capital, 
que acumula rentabilidade 

média de 72% desde o inicio 
de suas operações, em agosto 
de 2016, até dezembro de 2020, 
quando os ativos em carteira 
passaram pela última atualiza- 
ção, O rendimento do CDI no 
intervalo foi de 4,5%, 

Entre as EMmpreésas (ue re- 

ceberam aplicação está a Di- 
1 aspora Black, startup que co- 
necta empreendedores que 
oferecem serviços voltados à 
disseminação da cultura ne- 
gra no pais —como passei- 
us, viagens € cursos— a pes- 
soas interessadas em conhe- 
cer mais a respeito do tema. 
AVox fez em 2019um aporte 

de cerca de R$ 6c0 mil na star 
tup, que tem passejoscomo a 
Caminhada São Paulo Negra — 
heita pela plataforma de afrotu- 
nismo Guia Negro—, que visita 
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WEBINAR 

Tudo o que você 
precisa saber 

sobre o 5G e suas 
transformações 

Alexandre 

Gomes 

DEBATES 

Celina 

Battina 
diretora do Instituto Tecnologia e 
Sociedade do Rio 

Farrocimo: 

Ciretor de marketing da Embratel 

56 
Milhões de celulares já estão conectados pela tecnologia 56, 
mas a alta velocidade da internet vai muito além do que se 

imagina. De que modo à industria pode ser transformada por 

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

Na educação e, principalmente, na população de baixa renda, como o 

5G pode impactar? É o que você vai descobrir nesse debate imperdivel. 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido, 

MERECER timpacio do 56 nos setores-chave da economia 

marcos da história da popula 
ção negra na capital paulista. 
Também há visitas a comu: 

nidades quilombolas e à Festa 
de lemanjá, em Salvador, ole- 
recidos pelas agências Rota da 
Liberdade e Brafrika Viagens, 
respectivamente, 
Fundador da Diaspera Black, 

Carlos Humberto da Silva Fi- 
lho diz que a empresa surgiu 
de “dores” sofridas durante vi- 
apens e hospedagens pelo Bra- 
sil, que evidenciaram a distân- 
cia que ainda precisa ser per 
corrida em busca de uma so- 
ciedade mais consciente a res- 
peito de suas próprias origens. 

“A partir dessas dores, per 
cebemos a necessidade de in- 
vestir em serviços preparados 
para receber consumidores ne- 
gras, para minimizar experién- 

lodo 
Emilia 
economista e es-superintendente 

de desenvolvimento industrial 
da Confederação Nacionalia 
industria (ENE 

Rofoel 
Pistona 
vice-presidente da Comissão 
de Direito e Tecnologia da 
Informação e Inovação da Ordem 
dos Advogados dc Brasil (DAB) 

Cobertura 56 em locais de baixa renda 

Jogadores 
do time 
de futebol 
Pérolas 
Negras, que 
recebe aporte 
da VRB e 
val disputar 
em 2022 à 
sério Ddo 
Campeonato 
Brasileiro 
dipercianegra 

bica! nes ira taguam 

cias de racismo dentro do mer 
cado de turismo, bem como o 
potencial que existe relaciona- 
doa cultura negra que ainda é 
muito pouco explorado”, diz. 
Com faturamento estima- 

do em R$ 1 milhão para 2021, 
a expectativa é que 0 mime- 
ro chegue a R$ 5 milhões em 
2022, Em meio a um cenário 
de retomada das atividades 
como avanço da vacinação, 

Por investirem em empresas 
que ainda estão dando os pri- 
meiros passos e que podem, 
portanto, dar bons frutos ou 
acabar não alcançando o su- 
cesso almejado, só investido- 
res qualificados (com ao me- 
nos R$ milhão em aplicações 
financeiras) podem investir 
nos furados da Vox 
Emum modelo diferente de 

Elávia Marcos 
Lefévre Ferrari 
aivogada especialista em presidente-executivo da Conexis 
telecomunicações e ex- Brasil Digital 
conselheira do Comitê Gestor da 
internet no Brasil 

Remlização: 

Embratel 
EUA EMPOPSA py PRESO Mui 

FOLHAJOO 
dem dr 
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atuação para promover im 
pacto social, a VRB, uma ins- 
vituição com foco na flantro 
pia, reuniu renomados gesto- 
res para uma ação combina- 
da que financia projetos soci- 
veducacionais com o dinhei- 
ro de investidores. 
Os fundos geridos por eles 

revertem a taxa de adminis- 
tração de 1% ao ano, descon- 
tados os custos, para projetos 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Goiás e Pernambuco Partici- 
pam veiculos de grandes casas 
como Fundo Verde, Kapitalo 
Zeta, Ibiuna STH e Atmos FIA 
O fundo VRB Multimerca- 

dos acumula rentabilidade de 
6,96% nos 12 meses até 17 de 
novembro, contra 4,59% do 
CDL Desde o início do fundo, 
em julho de 2016, 0 rendimen- 
to é de 64,27%, ante 49,96% do 
indice de referência. 
Até agora, já foram rever 

tidos cerca de R$ m milhões 
aos projetos pelo mecanis- 
mo, com cerca de R$ 570 mi- 
lhões sob gestão nas estraté- 
gias, distribuidas pelas plata- 
formas da XP Investimentos 
e, a partir do final do mês de 
novembro, do BTG Pactual 
A aplicação também é vol- 

tada a investidores qualifi- 
cados, mas já hã uma versão 
previdenciária do fundo, com 
menos riscos, acessivel para 
o público geral, À opção pre- 
videnciária, no entanto, tem 
rentabilidade de 2% desde o 
início, em dezembro de 2009, 
contra SA do Chino periodo, 
Uma das instituições apoia- 

das é o Pérolas Negras, um ti- 
me de futebol que conta com 
refugiados haitianos no Brasil 
O clube começou em 2009, du- 
rante a missão de paz do Bra- 
sino Haiti. 

A equipe conquistou em no- 
vembro a Copa Rio, o que lhe 
garantiu participação na Série 
D do Campeonato Brasileiro 
do ano que vem. Um dos des- 
taques do time é o jovem haiti- 

proa 
NOVEMBRO 
15h às 17h 

AI 

folhainvest 

Salha mais 

Vox Impact Investing Il 
Fundo de Investimento 
em Participações 
Multiestratégia 
Rentabilidade: 72%, desde 0 
início, contra 34,5% do CDI 
Taxa de aúmin.: 2,54 20 ano 
Euyblico-alvo: investidores 
qualificados 

VRE Fundo de Investimento 
Multimercado 
Rentabilidade; 63,43% desde 
Dinitio, contra 39,96% do COM 
Taxa de admin. 19% 20 anô 
Publico-alvo investidores 
qualificados 
“Ha versão previdenciária é 
aberta a todos OS investidores 

ano Garrinsha, de 1ganos, ba- 
tizado pelo pai em homena- 
gemao craque do Botafogo. 
O primeiro aporte no VRB 

veio do bilionário George So- 
ros, com quem. diretor do Pê- 
rolas Negras e da ONG Viva Rio, 
Rubem César Fernandes, esta- 
beleceu relação durante traba- 
lho no âmbito da missão de 
az no Haiti. “O futebol é uma 
inguagem universal que abre 
portas, diz Fernandes 
A evolução da operaçãonos 

últimos anos levou à criação 
da Academia Pérolas Negras, 
uma rede de clubes comunita- 
EhOs que atuam em cinco terri- 

tórios no Rio de Janeiro, com 
capacidade de gerar impacto 
para cerca de Soo jovens em 
situação de vulnerabilidade. 
O trabalho visa fomentar 

polos de formação educaci- 
onal nas comunidades caren- 
tes eselecionar jovens de mai- 
or aptidão para o futebol pa- 
ra serem federados e dispu- 
tarem campeonatos oficiais. 

“O Pérolas Negras não é um 
time com uma pegada social 
É um programa social, com 
uma pegada futebolistica”, diz, 

EVENTO GRATUITO 

folha.com/seminarioSg 
e participe enviando 
perguntas para O 
WhatsApp 11 99648-3478 
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Saiba como começar a empreender 
enquanto você está empregado 
Para ter sucesso, profissional precisa gerir bem o tempo e ir além do hobby ao escolher o negócio 

Dante Ferrasoli 

são pauLOo Quem busca em- 

preender enquanto tem um 
outro trabalho precisa ficar 
atento a alguns pontos para 
conciliar as duas atividades, 
Além da gestão do tempo, é 
necessário ter um objetivo 
bem definido, 
“Tem pente que, emprepga- 

da, entra num negócio porque 
tem um hobby, mas é preciso 
saber se de fato há um mer 
cado pará isso e traçar me- 
tas, ou fazer o que você vos- 
ta pode acabar dando preju- 
izo”, diz Juliana Segalho, con- 
sultora do Sebrae-SP 
“Você pode ter afeto [pelo 

trabalho), mas precisa de lu- 
ero, completa 

Aespecialista também reco- 
menda levarem consideração 
aspectos burveráticos. Quem 
abreum CNPI como MEI (mi- 
croempreendedor individual) 
não tem, por exemplo, direito 
ao seguro desemprego se tor 
demitido do outro trabalho, 
A engenheira Claudia Patri- 

cia Bauer Hernandes, sq, Pe- 

solveu conciliar sua rotina de 
funcionária da Sabesp com a 
de empreendedora quando 
percebeu que um hobby an- 
tigo, o de fazer doces, poderia 
virar um negóci. Mas, para is- 
so, ela se capacitou para con- 
Seguir perir a empresa. 
Desde que a confeitaria The 

Baundes foi formalizada, em 
2017, ela busca levar as duas 
vidas em paralelo, sem deixar 
que uma interfira na outra, 

“Não queria que alguém dis- 
Sus é Cp Ei tisava dO Lol np ele 

traba) o] POCAT Mei ne 

gocio, Então, eu laço as coisas 
daconteitaria à noite, aos fins 
de semana e aténa hora do al- 
moço” conta ela, 

e. +. 

Nesse tempo, Claudia apren- 
deu a fazer estoque, a contro- 
lar qualidade do produto e 
também buscou nutricionis- 
tas para desenvolver os doces. 
Durante as capacitações, à 

época presenciais e à noite, 
conheceu outros empreende- 
dores. “Foi bom pará aumen- 
tar minha rede de contatos” 
A The Baundes, que fica na 

zona sul de São Paulo, fatura 
cerca de R$ 6.506 por mês € 
tem dois funcionários, Clau- 
dia pensa em deixar o outro 
emprego, no qual está há 24 
ARICha, Mid aquando esse pniunte- 

ro atingir um patamar entre 
R&15 mile R$ 995 mil, 
Há também quem tenha 

abandonado o antigo traba- 

HM. e ia 

Claudia Hernandes, que comanda a doceria The Baundes enquanto trabalha como en genheira na Sabesp iareve Dave TE ad aprrs 

lho durante a empreitada. 
Matheus Roso, 23, de Len- 
cóis Paulista, no interior de 
São Paulo, trabalhava numa 
loja de eletrônicos quando, 
em 2016, fundou à Forever 
Cabelos, ecommerce do se- 
tor da beleza. 

“Foi corrido. Euia com ami- 
nha mãe despachar coisa nos 
Correiosno horário de almo- 
ço. À noite, cuidava da pro- 
paganda e via cursos online 
Alem disso, eu ainda estuda- 
va na época”, relembra, 

ADE LpLh pele tono adecisão 

de sair do trabalho, ainda que 
ganhasse mais lá 
“Tinha até um bom salário 

para alguém de 18 anos. O lu- 
cro da empresa era maior, mas 

, 4 t 
E 

precisava reinvestir Não com- 
pensava sair Fiz um sacrificio, 
comecei a viver com menos” 
A aposta deu certo. Cinco 

anos depois, a Forever Cabe- 
los, agora renomeada como 
Prohall, que vende cmline, mas 
foca à produção de cosméti- 
DOS, já emprega 52 pessoas. 
Durante à pandemia, quan- 

do houve um boom no setor 
de beleza, o negócio cresceu 
250% Deve fechar cano com 
faturamento de R$25 milhões, 
Além de não deixar um tra: 

balho ini lunr Hal o seu descem 

penho no cito, o Crnpreer 

dedor precisa ter uma con 
versa franca COTA SELL Esto 

sobre os projetos que desen- 
volve fora da empresa. 

Tem gente que, 

empregada, entra 

num negócio porque 
tem um hobby, mas 
é preciso saber se de 
fato há um mercado 
para isso e traçar 

metas, ou fazer 
o que você gosta 
pode dar prejuizo 

Julina Segallo 

consultora do Sebrae-SP 

"Há entre empregado e em- 
pregador um pacto. Então, 
se o segundo for desenvol 
ver um negócio, é bom que 
a outra parte saibá, para que 
ninguérm se sinta lesado com 
eventuais mudanças” afirma 
Rubens Massa, professor de 
empreendedorismo e novos 
negócios na FGV (Fundação 
Getulio Vargas). 
Caroline Sentinelo, 31, € O 

marido, ambos funcionários 
da industria automobilística, 
resolveram abrir uma fran- 
quia da caleteria Mais: em 
Santo André, na região me- 
tropolitaná de São Paulo, em 
tevul ELI deste ALETEA, 

Ela afirma que deixou bem 
claro para seu gestor, desde o 

início, que abriria o café, “Eu 
falei para ele; "Olha, isso não 
vai influenciar no mentraba- 
lho aqui”, conta. 

Para que isso não aconteça, 
elae omarido se revezam pa- 
rair fisicamente ao café após 
a jornada de trabalho e tam- 
bémaos finsde semana. Com 
ohome office, Caroline já até 
mesmo trabalhou para seu ou- 
tro emprego dentro do café 
Ela contá que, num deter 

minado momento, passou por 
sua cabeça se dedicar apenas 
à franquia, mas diz ser grata 
por ter decidido à contrário. 

“É necessário ter uma ba- 
et financedr | paira manter co 

PRE pICACI O por tm LEMpM, SE 3 

pessi UVEr a chance, Cu Te 

comendo ficar no outro tra- 
balho enquanto empreende”, 
afirma ela, que é empresária 
de primeira viagem. 
Ser novata no mundo dos 

negócios foi um dos motivos 
que levou Carolinee o marido 
acomeçar aempreender com 
uma franquia. “A gente preci- 
sava de algo mais estruturado 
e que, pór causa dos nossos 
outros empregos, desse para 
administrar a distância em al- 
guns momentos”, afirma ela 
A loja, que tem três funcio- 

nários, vê as vendas crescerem 
com o arrefecimento da pan- 
demia, A expectativa do casal 
É Lj o faturamento due 

te 20% neste semestre em re- 

lação no anterior Pará o futu- 
ro, o objetivo é faturar entre 

ES 20 mile R$235 mil por mês, 

Startup liga donos de mercadinhos de bairro a fornecedores 
Rafael Zanatto 

sÃopauLo Donos de minimer- 
cados de regiões periféricas 
de São Paulo têm recorrido a 
um aplicativo para fazer com- 
pr E ho] alirutr | Com horrner edores 

= Sei T] prot is FS do Correr 

Cho E ThE Ei NOTE pr LS MELA 

Deservolvido pela startup 
Mercé do Hairro, a ferramenta 
já é usada por quase milmer- 
cadinhos parceiros nas zonas 
sul leste e veste de São Paulo. 
Além da plataforma de com- 

pras, à empresa oferece paga- 
mento facilitado, consultoria 
de gestão e awadlio no acesso 

ao crédito. O foco são os esta- 
belecimentos com até quatro 
caixas, que representam 45% 
do mercado de varejo alimen- 
tar no Brasil, segundo levanta- 
mento da Associação Rrasilei- 
[a cu SUpei Mer condi 1 

*“Metirou do sufoco”, diz Da- 

ndo da Silva Souza, 48, sobre 

vimpacto da Mercê do Bairro 
no seu negócio, Ele e sua es- 
posa, Valéria Campos, 38, são 
proprietários desde 2018 de 
um mercado em Interlagos, 
zona sul de São Paulo, e usam 
o aplicativo há quase um ano. 

Criada pelos fundadores do 
Zé Delivery e do iFood, a Mer 

cê do Bairro é, à primeira vis- 
ta, uma versão para mercadi- 
nhos das empreitadas anteri- 
ores de seus sócios: um apli- 
cativo que conecta pequenos 
negócios a grandes distrilbui- 
dores, agilizando as entregas, 

“Nós percebemos que a me 

lhor forma de iniciar o traba- 
lho era criando um market 
place” afirma Diego Libanio, 
q4, diretor executivo da Mer 
cê do Bairro e um dos criado- 
res do Zé Delivery, 

As compras feitas pelo apli- 
cativo podem ser agendadas, 
chegam em um dia útil, e a 
Merce oferece prazos de pa- 

Empreender no presente 

para desafiar o futuro. 

No Bradesco, sua empresa faz tudo em 

um Pix direto na maquininha de cartão ') 

* 
Todos os dias, inclusive 

/ fins de semana e feriados 
a? 

gamentos que vão de 7 228 di- 
as, "Esses mercados pequenos 
não conseguem estocar, não 
tém nem espaço fisico nem ca- 
pital de giro para isso afirma 
Guilherme Bonifácio, 28, dire 
tor deoperações da Mercê do 
Bairro e cofundador do Food 

Os mercadinhos de bairro 
muitas vezes têm dificulda- 

de em nepi Fo ar CT ataca 18, 

industrias e distribuidores — 
que, por sua vez, não dão con- 
ta dechegar ao pequeno vare- 
jista. “Sevocê centraliza tudo 
numa plataforma e consegue 
dar um bom atendimento, to- 
do mundo ganha” diz Libano. 

O faturamento da startup 
vem de comissões cobradas 
dos fornecedores emcima das 
vendas realizadas, que vão de 
aaa, Segundo Libanio, os 

distribuidores pagam menos 
para a Mercé do que pastart- 
am para chegar à esse grupo 
pele 14 CANNA É radic Diria 

A Mercé também realiza um 
trabalho de consultoria gra: 
tuita, com recomendações 
que vão desde organização da 
loja até à gestão de negócio. 

Identificado como uma loja 
com potencial de crescimen- 
to, onegócio de Danilo e Valé- 
ria recebeu uma proposta pa- 

ra se transformar em um es- 
tabelecimento parceiro, in- 
corporando a marca da star- 
tup, Lima equipe da empresa 
tod ao bocal e ajudou a orde- 
nar e precificar os produtos, 
A loja fol reformada gra- 

EIS SU ALTAS APL redito HM 

meio da startup e ganhou um 
novo nome: Mercé dos Cam- 

pros, em releréncio 20 sobre- 

nome de Valéria, 
“Essa conversão me tirou 

da Bdência. O movimento es- 
tava muito ruim, é VOCÊ vê O 
impacto que a mudança teve 
nos clientes. Até os preços f- 
caram melhores” diz Dando. 

[É 
bradesco 

empresas e negócios 
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Após temor de ingerência, 
Enem traz prova equilibrada 
Pelo terceiro ano seguido o exame não trouxe questão sobre a ditadura militar 

Isabela Palhares 
“ Paulo Saldaria 

SÃO PAULO E BRASÍLIA Ápos Le- 
mor de ingerência, o primei 
ro dia de provas do Enem cai 
Neste domingo (21) teve ques: 

tões que abordaram minori- 
as é direitos humanos, Uma 
das perguntas trouxe a mú- 
sica “Admirável Gado Novo”, 
do cantor Zé Ramalho, para 
tratar da passividade social, 

Certa de 808 mil dos 3,1mi- 
lhões de inscritos (26%) não 
compareceram aos locais da 
prova impressa Jána aplicação 
digital, que teve 69 mil inscri- 
cões, à taxa de faltosos foi de 
46,1%, Dessa forma, fizeram o 
exames, q milhões de inscritos. 
A análise de professores é 

de que a prova não veio com 
a“cara do governo” como dis: 
seo presidente fair Bolsonaro 
(sem partido), e abordou as- 
SLIDES CJ mia en Em di ha- 

se de apoio conservadora do 
presidente, Às perguntas dis- 
cutiram desigualdade de gêne- 

Incertezas 
OPINIÃO 

Ocimar Munhoz Alavarse 
Prolemior da Fhtuldede de Edutação da 
Unnversidada de São Paulo a coordenador 

do Crupo de Estutos a Pesquisas er 

dal ação Edicao úmnal fla pa ve | 

As denúncias sobre a ingerén- 
eta dos dirigentes do Inep (Ins- 
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Ani- 
são Teiecira), do MEC [Minis- 
tério da Educação) e da pró- 
pria Presidência da República 
no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Medio) são gravissimas 
esem precedentesem proces- 
sos semelhantes. Exigem apu- 
ração rigorosa e imediata; a 
verdade precisa vir à tona co- 
mo imperativo psicomeétrico, 
educacional, político e ético. 

se confrmadas, desqualif- 
cam por completo os dirigen- 
tes educacionais do governo fe- 
deral, tanto pelo que revelam 
de desconhecimento, quanto 
pelo comprometimento dos 
protocolos de organização de 
exames com as finalidades que 
tem o Enem, além de outros 
aspectos. São denúncias que 
transcendem ao Enem; atin- 
gem-no, sim, mas têm impli- 
cações para a educação naci- 

ro, O conceito de minorias, ra- 
cismo, população carcerária e 
exploração de terras indigenas, 
Os protessores destacam, 

no entanto, que mais uma vez 
questões sobre a ditadura mi- 
litar (1964-1985) ficaram de fo- 
ra da prova, Desde o inicio do 
mandato de Bolsonaro, o pé- 
rodo, parte do conteúdo obyri- 
gatório do ensino médio, não 
toi mais cobrado no Enem. 

O ministro da Educação, pas- 
tor Milton Ribeiro, disse em en- 
trevista à imprensa após a pro- 
va que o conteúdo do exame 
mestra que não houve inter 
ferência ideológica nas ques- 
tões, Mas ele argumentou que 
alguns dos itens talvez não en- 
trassem na prova caso ele pu- 
desse decidir sobre isso, 

“Se tivesse nossa interferên- 
cia, hipoteticamente, pode- 
ria ser que algumas pergun- 
tas nem estivessem all, disse. 
Questionado, ele não quis de- 
talhar quais seriam esses itens. 
A Falha mostrou que o pre- 

sidente pediu a Ribeiro que Estudante se prepara para a prova nos últimos momentos 

eventuais questões se reteris- 
sem ao golpe militar de 1964 
como uma revolução, O que 
não aconteceu nesta edição. 
“Surpreendentemente, a 

prova foi muito equilibrada 
e manteve o padrão, sendo ex- 
tremamente social. Ainda que 
a ditadura militar não tenha 
sido abordada, outros perio- 
dos e temas importantes es- 
tiveram presentes” diz o pro- 
fessor de história Guilherme 
Freitas, da escola Seb Lafaiete 

As vésperas da realização do 
Enem, servidores do Inep, dr 
gão responseivel pela elabora- 
ção da prova, denunciaram te- 
rem sofrido assédio moral pa- 
ra que suprimissem perguntas 
com temas considerados ina- 
dequados pela gestão do órgão 
As equipes detalharam pres- 

são para alterar 40 menos 20 
questões de uma primeira 
versão da prova. Parte delas 
voltou ao exime para manter 
a calibração de dificuldade. 

“O pedagógico prevaleceu 
do político é os estudantes re- 
ceberam uma boa prova, co- 
mo em anos anteriores. Ain- 
da que se destaque a ausência 
de questões sobre a ditadura, 
é louvável à presença de itens 
sobre a questão indigena”, diz 
Fernando Santos, do Poliedm 

Us protessores também des- 
tacarama pertirncia das miú- 
nico LISSCAS CCT LEXLOS ae 

apoto. A questão com a música 
de Ramalho pedia ao candida: 
to que relaçionasse um trecho 

da letra à passividade social 
“Apesar das polémicas re- 

centes, alguns temas resisti- 
rame foram abordados na pro- 
va. Não houve nenhuma men- 
ção do grupo LGBTOIA+, mas 

as questões falaram sobre in- 
digenas, quilombolas, discri- 
minação às mulheres, racis- 
mo”, disse Gabryel Real, geren- 
te de processos avaliativos da 
SAS Plataforma de Educação. 
A prova também trouxe 

questões sobre a desigualda- 
dedegenero. Um dos itens fa- 
lou das dificuldades de mulhe- 
res cientistas no século 19 dli- 
ante da exclusão que sofriam 
com a sociedade patriarcal 
Outro item falou sobre a cr 

tização de corpos femininos e 
outro tro uma charge do 
cartunista Henfil para tratar 
do impacto sócial na vida da 
mulher após a maternidade, 
Uma das questões trouxe 

um texto do flúsoto Gilles De- 
leuze para debater o concei- 
to de minorias. Outra, um tre- 
cho de um texto de Friedrich 
Engels, coautor do “Manifesto 
Comunista” com Karl Marx. 
“O Enem não apresentou 

polemicas, mas dialogou com 
temas importantes da atuali- 
dade e manteve o padrão de 
dificuldade, com questões 
bem equilibradas” diz Daniel 
Perry, diretor do Curso Anglo, 
O tema da redação também 

foi elogiado pelos educadores 
por ter muant tido o padrão de 
anos anteriores ao abordar 
assunto relacionado aos di- 
reitos humanos, Os candida- 
tos Eiveram que fazer uma dis- 
sertação sobre a “Invisibilida- 
de e registro civil: garantia de 
acesso à cidadania no Brasil” 

Ribeiro elogiou o tema da re- 
dação. “Mesmo com essa pau- 
ta de que a esquerda se diz à 
grande protetora, fói nosso 
govermo que descobriu a exis- 
tência desses invisíveis”, disse, 
Thiago Braga, autor de lin- 

gua portuguesa do Sistema 
de Ensino pH, diz ser satis- 
fatório que a redação propo- 
nha esse tipo de discussão, “E 
um tema bastante pertinente 
já que muitas pessoas no pais 
ainda ndo conseguem teraces- 
so a registro civil, um direito 
tão básico, mas que não é ga- 
rantido à todos. É uma exce- 
lente discussão para ser pro- 
posta à juventude do Brasil" 
Maria Aparecida Custódio, 

professora do laboratório de 
redação do Objetivo, diz que 
o tema é de extrema releván- 
cia, já que o Brasil ainda tem 
milhares de crianças nascem 
e ficam sem registro civil, “Es- 
se é um direito primário e im- 
prescindivel para que à pes- 
soa possa obter outros direi- 
tos e exercer sua cidadania” 
O Enem continua no pró- 

cimo domingo (28), quando 

os candidatos fazem as pro- 
vas de matemática e ciências 
da natureza. 

em torno do exame ameaçam a justiça e a democracia 
onal, nos colocando questões 
de justica e democracia. 
O Enem reveste-se de impor 

tância porsua relevância para 
milhões de candidatos para os 
quais se cardeteriza como um 
rande vestibular nacional, uti- 

lizado pela quase totalidade 
das universidades brasileiras. 
Nessa caracterização repou- 

sa prevcupação paicomeétri- 
ca sobre à Enem, pois esses 
candidatos devem ser hierar- 
quizados por suas notas que, 
por sua vez, devem depender 
única e exclusivamente de su- 
as proficiências, isto é daqui- 
lo que sabem com resp 
às matrizes de referência do 
Enem, organizadas com base 
no curriculo do ensino médio. 
No entanto, caso Os protoco- 

los de elaboração de itense de 
mantagem das provas tenham 
sido violados, ou mesmo que 
tenham sido ameaçados, in- 
formações sigilosas potenci- 
almente foram acessadas por 
pessoas que não tinham au 
torização para tanto. Só isso 
já configura um ataque à jus- 
tiça é à democracia que deve 
permear a produção dasnotas 
dos candidatos. Sobre o sigilo 
do processo não pode pairar 

dúvidas, em hipótese alguma. 
O Enem possui matrizes de 

referência nas quais estão de- 
limitadas as áreas de conheci- 
mento, suas habilidades e seus 
objetos de conhecimento, um 
documento público que pro- 
fessores e candidatos consul- 
tam para ensinar e estudar 

Depois, são selecionados pu- 
blicamente profissionais que 
vacelaborar itens ce múltipla 
escolha —as “questões —, que, 
na sequência, serão subrmeti- 
dos a várias revisões para ve- 
rificar se estão de acordo com 
as demandas de conteúdo ede 
forma, para então serem pre- 
testados a fim de se consta- 
tar se atendem às necessida- 
des pscométricas Andamen- 
tais: ter apenas uma alternati- 
va corno gabarito e o dimensi- 
onamento de sua dificuldade, 
Aprovados, passarão à com- 

por o banco de itens, do qual 
serão escolhidos para compor 
as provas, que devem abarcar 
oconteúdo das matrizes, ain- 
daque sem espotá-lasdado o 
limite de itens por prova, ese- 
rem de dificuldade variável. 
Todo esse processo, que se 

estende à aplicação das pro- 
vas, do tratamento das res- 

postas dos candidatos e à di- 
vulgação dos resultados, de- 
ve ser cercado do miscdimo si- 
gilo, inclusive com sua inten- 
sihcação conlórme se aproxi- 
ma à montagem das provas. 
Desse modo, os itens Es pro 

vas não obedecem a inclina- 
ções “ideológicas” mas à um 
conjunto de normas visando 
a lisura do processo e sua ade- 
quação pedagógica. 
A alteração desse processo, 

mesmo que por tentativa sem 
efeito prático, é um atentado 
à justiça e à democracia. Mas, 
se é possivel agravar o qua- 
dro das denúncias, O pior se- 
ria a confirmação de tentati- 

LJ 
São denúncias que 

transcendem ao 

Enem; atingem-no, 

sim, mas têm 

implicações para a 
educação nacional 

va de alteração de conteúdo 
dos itens quando já estavam 
no banco de itens. 
Não menos grave serias con- 

hrmação de alguns objetos de 
conhecimento desaparecerem 
cas provas por desejo do gover: 
no de plantão, À política não 
está apartada do curriculo do 
ensino média, nem do Inep 
tampouco do Enem; entretan- 
to isso deve se dar por outros 
rocessos, por exemplo no de- 
Ene sobreonovo [sic] ensino 
médio ou nas orientações so- 
bre os critérios de inscrição pa- 
ra vexame, Certamente, nes- 
ses debates as polêmicas se- 
rão muitas e não podem ser 
encerradas por imposição de 
uma determinada visão. 
O Enem, com seu contei- 

do explicitado publicamen- 
te e com protocolos estabe- 
lecidos, não pode ser vitima- 
do por “caprichos” de algu- 
mas autoridades. 

Esse quadro transcende, a 
fortiori, as questões do Enem 
e coloca no horizonte amea- 
cas de controle do trabalho 
docente em tomo dos temas 
que não seriam permitidos, até 
mesmo quando elesaparecem 
em documentos oficiais. Nes- 

sa miriade de incertezas, sal- 
tados olhos que o governo fe- 
deral não se preocupou com a 
redução recorde de candida- 
tos inscritos no Enem de zm. 

Parece que à exclusão de 
Hens somou-se a exclusão dos 
candidatos com níveis socio- 
ELI IN ÓMTILE De Mia ralo 1, LM 

possibilitados sequer de utili- 
parem suas notas em tax ( das 

cotas, uma das políticas edu- 
cacionais mais incisivas no es- 
copo da desigualdade educa- 
cioreil brasileira. 
Não se trata de negar a ne- 

cessidade de aperfeiçoamen- 
tos no Enem, como seriaoca- 
so de divulgar as notas dos 
candidatos com os erros de 
medida. Trata-se de vislum- 
brar, em torno desse atual de- 
bate sobre à Enem, o compro- 
metimento do processo sele- 
tivo dos que estão exercendo 
seudireito de sonhar à amea- 
caa professores e estudantes 
de que hã temas proibidos, in- 
terditando aspirações de futu- 
ro de amplas camadas sociais. 
Confirmadas as denúncias 

de ingerência no Enem, és- 
taremos diante de via de ne- 
gação de direitos, contrária à 
justiça e à democracia. 
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O touro, a Consciência Negra e o Enem 

O saco de ouro cheio de moedinhas se apresenta como o falo contemporâneo 

Maria Homem 

Pucanalista & ensaista, com pós-graduação pela Universidade de Parts B a FFLCH-USP Autora de "Lupa da ima” e "Cosa de Menina?” 

Uma dás mais impressionan- 
tes criações do engenho hu- 
mano fica na coverna de Los 
cuux Há cerca dez milanos, 
humanos pintaram centenas 
de fiquras em suos paredes: 

queriam agradecer e pedir aos 
deuses uma caçado de sucesso, 
Agradecer e pedir éa base dos 
cultos, poleolíticos ou moder 
nos. Isso era combda, laço so- 
cial e sobrevivência. Normal- 
mente se mede o gruu de inte 

ligência do gênero Homo pe- 
lo seu nível de cultura (éfico q 
dica, Brasil). 
Logo na entrada há a maior 
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cavidade de todas, o Salão dos 
Touros, com dezenas deles pin 
tados em suas paredes. A mai- 
or figura do conjunto é o “gran 
de touro preto; considerado 
uma obra-prima do qrte pré 
histórica, Curioso: ainda pare 
ce fuzer sentido para nós colo: 
car grandes touros em nossos 
santuários modernos O mais 

recente foi colocado semana 
passada, no frente da Bolsa 
de Vulores de São Paulo: dessa 

vez um “Touro de Ouro” sinté- 
tico. Se 0 Brasil se ancora nu- 
mu estético kitsche imitona, o 
touro de bronze de Wall Stre- 

etnão émenos representante 
dessa linhagem. Nós, patrio- 
tas, carregamos a marca do 
vergonha alheia por essa sub- 
missão cafona e colonizada 
Como sabemos, a capacida- 

de simbólica humana, untro- 
pofúgica, erqgule tudo à seu re 

dor e transforma os animais, 
os astros, todo à bestiário em 
projeções de si mesma, Ou se- 
ju, Us astros somos nós, os ani- 
mais, 05 deuses somas mis e as 

criaturas inexistentes e fonta- 
siosas são também projeções 
de atributos humanos. Formi- 
gus, cigarras, baleias, touros, 

Inclusão de docentes 
negros no ensino 
superior pouco avança 
Proporção foi de 19,3% em 2010 para 23,6% em 2019 e é 

pior no Sul, com 6%; leis sobre o tema estão perto de expirar 

Sabine Righetti 
e Estêvão Gamba 

são pauLO Quem forma mé- 
dicos, advogados, engenhel- 
ros e outros profissionais no 
ensino superior do Brasil são, 
sobretudo, pessoas brancas 
—-e O cenário praticamente 
não mudou nes últimos anos. 

Os dados oficiais são do Cen- 
so da Educação Superior do 
Inep-MEC (de 2019). Asinfor- 
mações são baseadas em au- 
todeciarações dos professo- 
res em exercício nas nstitu- 
ições de ensino supérior pu- 
hlicas e privadas. 

Por exemplo, pelo retrato, 
a USP — melhor universidade 
do pais, de acordo com ran- 
kings nacionais e internacio- 
nais— não chega a ter q% de 
docentes negros. 
Algumas universidades bra- 

sileiras são totalmente —ou 
quase— brancas no seu corpo 
Mcert Caso da Universidade 
Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre (UFCSPA)e das 
privadas do Contestado, Fee- 
vale, de Cadas do Sule Católi- 
cade Pelotas, Todas essas ins- 
tituições ficam no Sul do pais, 
E lã que estã a menor par 

ticipação de negros no corpo 
docente: ápenas 6% de quem 
dá aula nas instituições de en- 

O rapper Thaide comemora o prêmio recebido 

sino superior sulistas se decla- 
ra preto ou pardo. À taxa so- 
be um pouco no Sudeste (17% ) 
e“ no Centro-Deste (91%), No 

Norte e no Nordeste do país, 
pouco mais da metade dos 
professores que declararam 
corjraçã é nepra. 
Considerando todas as ins- 

tituições de ensino superior, 
23,6% dos docentes em exer 
vício são pretos ou pardos. O 
avanço foi pequeno: em 2010, 
essa taxa era de 19,3%. 
Os dados mostram que as 

políticas voltadas para inclo- 
são racial têm observado re- 
sultados timidos nas univer 
sidades brasileiras. E, pior, al- 
gumas dessas politicas estão 
próximas de expirar. 
Caso da lei 12.990, de 2014, 

que determina reserva de 20% 
das vagas dos concursos pú- 
blicos — incluindo pari do- 

centes nas universidades fe- 
derais— até 2024, quando ter 
mina sua vigência, 
No ano de implementação 

dessa lei, o percentual de do- 
centes negrosespecificamen- 
te nas universidades tederais 
era de 24,4%. Agora, estã em 
28% —pouco acima da média 
nacional (de 23,6%), mas ain- 
dabemabaixo da expectativa. 

“O cenário quase não mu- 
dou” avalia Delton Felipe, his- 

toriador da Universidade Esta- 
dual de Maringá (UEM) e dire 
tor de Rekações Institucionais 
da ABPN (Associação Brasilei- 
ra de Pesquisadores Negros), 

Felipe tem se dedicado a 
avaliar o impacto das leis de 
inclusão racialna educação — 
como a 11.990 que, para ele, 
tem de ser prorrúgada. 
O problema é que muitas 

universidades têm feito uma 
leitura de que a reserva legal 
de 20% deve se dar em vagas 
para uma mesma área. Ou 
seja: se uma instituição, por 
exemplo, abrisse cinco vagas 
para docentes na área especih- 
ca de “sistemas e materiais es- 
truturais” então uma delas se- 
ria para um candidato negro. 
Só que isso nunca acontece 
E como resolver isso? 

“É preciso considerar o to- 
tal de vagas abertas para con- 
curso docente em toda à uni- 
versidades Isso significa que 
se uma instituição abrir cin- 
co vagas em diferentes áreas 
do conhecimento, pelomenos 
uma delas tem de aprovar um 
candidato negro. 
Além da reserva de vagas, 

Felipe destaca também a im- 
portância da diversidade ra- 
cialnas bancas de seleção dos 
concursos para docentes das 
universidades —pauta tam- 

Zarore Fraissat/Foliapress 

libélulas, sagitários, estorpi- 
des, celtas, sereias e todo a lis- 
ta que nem Borges consegui 
ria concluir Atributos huma: 
nos, demasiado humanos, com 
seus conflitos, vícios e virtudes 

Se touro é potência e simbo- 
lo do rico, porco é o poupança 
do remediado; ovelho cofrinho, 
como hem lembrou um amigo 
psicunulista, Antes de inventar 
amweda como simbolo astra 
to, aterro é os unimais eram o 
que tinhamos para armazenar 
e demonstrar riqueza. Na hora 
do aperto ou do cosório da fr 
lha, sacrificamos um boi 

E eis que hoje à gente tira fo 
to passando a mão no sado do 
“Touro de Ouro; O testículo é 
a usina reprodutora de nosso 
atudl sistema de pensamento. 
D saco de ouro cheio de moedi 
nhas se apresenta como o fu- 
lo contemporâneo. Sem medo, 
sem vergonha, sem escrúpulo. 
O bezerro de ouro está no Bol- 
sa e tudo 0 que q gente quer é 
encher o soco coda vez mais, E 
eliminar quem atrapalhar esse 
projeto. Ainda estamos nesse 
estúgio de civilização, acredi- 
tondo que acumulação de di- 
nheiro eo corolário da explo- 
ração seria q soldo para o mal 
estar que nos hahita. 
O “Touro de Ouro; nos foi 

dito, representaria q força é 
a resiliência do povo do Bra- 
sil, Mas o povo brasileiro, que 
andou tendo mais consciên- 

cia, múis Enem e muúis orga- 
mização, parece ter achodo es- 
su formulação muito cinica é 
contra-atacou, de forma real 
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e virtual, Fez adesivos, picha- 
ções, performances é meres 
sobre o pobre touro de ouro, 

que passou a dizer “Fome” é 
“Tuxem os ricos" E virou um 
touro famélico com as coste- 
tus aporecendo, como a gen- 
te real que passa fome e cota 
osso é comida vencida no lixo, 
Fabianos, Baleias, Bibianas é 
Beloniísias manejando tortos 
arados em suas vidas secas. 
As crianças famintas que ho- 
je desmaiam em salas de qu- 
la. Claro que vão tentar impe- 
dir, mas estumos aprendendo 
à ler, inclusive atitudes, 
Escrevo no Dia da Conscl- 

ência Negra e termino no do 

Enem censurado. “Touro de 
Quro" existe como espelho in- 
vertido, como o totem do poder 
para que consciências € pesso 
as sejam submetidas. Para que 

não se tertha, justumente, nem 
consctêncio nem conhecimen- 
to. Vui funcionar ainda duran- 
te quantos séculos? 

Am Oscar Vilhena Vigira, Lu Francisco Carvalho Filho 

% de docentes negros nas universidades brasileiras por região 

Morta À 53,1] 

Nordeste à GI 84 

Centro-Deste | 4063 À 

- 
Sudeste à 13,02 

= 

4,52 

bém do movimento feminista 
Sãoashancas, afinal, que esco- 
lhemos candidatos aprovados. 
“É preciso fazer valer as 

legislações e é necessário ir 
alem”, diz Alan Alves Brito, as- 
trofisico da UFRGS. Para ele, 
ações afirmativas devem visar 
também a manutenção dos es- 
tudantes negros que ingres- 
sam nó ensino superior "Exis- 
te um efeito tesoura dos cor 
pos negros, que vão desapa- 
recendo ao longo da carreira 
A falta de diversidade de pre- 

tos e pardos no ensino superi- 
or brasileiro é velha conhecida 
do movimento negro do pais. 
Ganhou força com a chama- 
da Lei de Cotas, de 2012, que 
determina que 50% das vagas 
cas instituições federais de en- 
sino devem ser preenchidas 
por autodeclarados pretos, 
pardos, indígenas e por pes- 
soas com deficiência. 

“Nessa época, começa a in- 
tegração de alunos negros 
no ensino superior, mas es- 
ses estudantes não tinham 

VEAP (Universidade do Est. do Amapá) EE 92," 

UNAMA [Universidade da Amázónia; HS E5,42 

UFRA [Universidade Federal Rural da Arrazónia) TE 64,37 

UNIT (Universidade Tiradentes) DR 52,51 

UNEAL (Universidade Est. de Alagoas) MS 70,14 

UESPI (Universidade Est. do Piaui) FM 69,84 

UFC (Universidade Federal do Ceará) DR 43,2 

UFBA (Universidade Federal da Bahia) [MM 38,53 

UCE [Católica de Brasília) A 62,32 

UFMT [Universidade Federal do Mato Grosso) EE 2744 

Una EM 21,07 

Lirufesp E SPA 

PUC-SP | 2,21 

UEL (Universidade Est. de Londrina) ED 8,41 

PUCRS 

ULPEL (Católica de Pelotas) 

em quem se projetar”, diz Fe- 
lipe “Era preciso aumentar o 
número de pessoas negras no 
serviço público. Constatou-se 
que a universidade brasileira 
era extremamente branca” 
Noano que vem, a Leide Co- 

tas completa uma década e se- 
rá revisada —o que foidefinido 
em legislação complementar, 
de 2016. Há receios de que per 
ca força sem bons resultados. 

Hoje, a proporção de alu- 
nos pretos e pardos nas inas- 
tituições de ensino superi- 
or brasileiras é maior do que 
a de docentes, mas também 
é desigual: não chepa a 49% 
dos matriculados no Sudes- 
te e nem a 17% no Sul. 

Na pós-graduação, como a 
Folha já mostrou, só Lem ca- 
da 4 matriculados em progra- 
mas de mestrado e de douto- 
rado no Brasil é negro. Em 
áreas como medicina e odon- 
to a participação dos negros 
cai para 1em cada 10 cientis- 
tas em formação. 
O diagnóstico sobre raça nó 
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ensino superior brasileiro é in- 
completo porque faltam infor- 
mações. No Censo da Educa- 
cão Superior, há dados decla- 
rados de cor /raça sobre pouco 
mais de dois terços dos profes- 
sores de todas as instituições 
de ensino superior públicas e 
privadas do pais. 
Cerca de um terço dos pro- 

tessores preferiu não infor- 
mar cor/raça (taxa que so- 
be para quase metade espe- 
cificamente no caso das uni- 
versidades federais), Em al: 
gumas universidades, a mai- 
oria dos docentes não decla- 
ra informação sobre cor/raça, 
caso das federais do Amazo- 
nas, Rural do Rio de Janeiro, 
do Deste do Pará e de Pelotas, 
Nesse levantamento, a Fúlha 

se baseou nos dados deciara- 
dos do Censo —e só menciona, 
no texto, universidades especi- 
ficas que tiveram pelo menos 
dois terços do seu corpo do- 
cente com respostas deciara- 
das para cor/raça (o que cor 
responde à média nacional), 

Troféu Raça Negra premia bailarino 
Ismael Ivo, morto por Covid, e mais 19 
skorAuLO À cerimónia de en- 
trega do Troléu Raça Negra, na 
noite deste domingo (21), toi 
marcada por discursos con- 
tundentes contra 0 racismo 
e também em favor da ma- 
nutenção da Lei de Cotas, 
que completa uma década em 
20 de sera revisada. 
Em seu discursos de aber 

tura, a jornalista Gloria Maria, 
que apresentou o prêmio ao 
lado do ator Paulo Beth, fez 
questão de destacar que nun- 
ca houve uma fase em que 0 
medo esteve tão presente na 
sociedade, “Medo do desem- 
prego, da fome, da violência” 
Criado para homenagear 

personalidades negras ou não 
negras que atuarám no com- 
bate ao racismo e na defesa 
dos direitos dos negros no 

pais, a premiação homenage- 
DU20 pessoas, COMD O rapper 
Thaide, a cantora Preta Gile 0 
advogado Felipe Santa Cruz, 
presidente da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), em 
cerimônia na Sala São Paulo, 
na região central da capital 
paulista. 

O maior homenageado dá 
noite foi o coreógrafo e baila- 
rino Ismael Ivo, morto por Co- 
vid aos 66 anos em abril des- 
te ano. O troféu foi recebido 
por familiares de Ivo. 
Durante a cerimônia, diver 

sos homenageados se mani- 
festaram contra o presiden- 
te Jair Bolsonaro (sem parti- 
do), arrancando aplausos da 
plateia. 

já o reitor da Universidade 
Zumbi dos Palmares, Jusé Vr 

cente, destacou que em 1870 
já existiam universidade ne- 
gras nos EUA e falou sobre à 
bom desempenho de alunos 
cotistas cainda homenagesau 
Luiz Gama (18:30 - 1882), escri- 
tor, advogado e abolicionista 
brasileiro. 
Nomes como Cartola, Mil- 

ton Nascimento, Mano Brovm, 

Zezé Motta, Elza Soares, Mar- 
tinho da Vila e Jair Rodrigues 
já foram homenageados. 
Criado e organizado pela 

ONG Afrobras e pela Univer- 
sidade Zumbi dos Palmares, 
o evento tem como objetivo 
destacar personalidades que 
contribuem para a luta contra 
o racismo e a inclusão racial. 
A premiação faz parte da 

Virada da Consciência 2021, 
apoiada pela Folha. 
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Papai Noel volta 
aos shoppings 
com máscara e 
distanciamento 
Alguns locais optaram por proteger o 

bom velhinho com placas de acrílico; 

há ainda a opção de falar pelo telefone 

Patrícia Pasquini 

são pauio O home office do 
bom velhinho acabou, Neste 
ano, Papai Noel vai retornar 
ao trabalho presencial nos 
shoppings da capital paulis- 
ta, mas ainda ainda com al 
gumas restrições. 
A barba branca ganhouum 

adereço obrigatório: a más- 
cara —geralmente nas cores 
branca é vermelha. O uso da 
proteção é obrigatório nas 
dependências dos estabele: 
cimentos, Também há álcool 
em gel disponível para a higi- 
enização das mãos, 
O distanciamento entre o 

bom velhinho e 05 visitantes 
é exigência de quase todos os 
shoppings. Em alguns, como 
Anália Franco, Aricanduva (na 
zona leste), Metrô Tucuruvi 
(ná zonanorte) e Pátio Higie- 
nópolis (região central), uma 
placa acrilica transparente foi 
instalada junto ao trono do 
Noel para tornar a interação 
mais segura. Neste último, po- 
rém, é possivel agendar um 
encontro mais próximo como 
bom velhinho pelo site www. 
patiohigienopolis com.br 

Para também evitar a proxi- 
midade no momento é ho 
tos, 05 shoppings Cidade São 
Paulo (centro), Center Norte 
(zona nortej e Metrô Tatuapé 
(zona leste) colocaram o as- 
sento dos visitantes um pouco 
mais longe do trono do Papai 
Noel, No Tatuapé, uma equipe 
de apoio também controla 0 
acesso à área das fotos, para 
evitar aglomeração. 

Para quem não puder ir ao 
shopping e quiser falar com 
Papai Noel pelo WhatsApp, o 
Center Norte também dispo- 
nibiliza a videochamada, que 
pode ser reservada na plata- 
forma Sympla. Jão Morumbi 
Shopping (zona oeste) mon- 
touneste ano a Casa do Noel, 
onde as crianças usam uma 
cabine telefônica para falar 
com o bom velhinho, manten- 
do assim o distanciamento. 
Papai Noel há 17 anos, Ro- 

que Medeiros, 74, faz o que 
está ao seu alcance para se 
proteger contra a Covid-ag, 
mas relata que nem sempre 
dá para evitar a proximidade. 
No shopping Tucurmi, onde 

atua nesta temporada de Na- 
tal, à protocolo veta contato 
direto com os visitantes, 
“Ásvezes, é inevitável [o con- 

tato). A criança sai correndo 
e des ia meucolo, Aieu dei- 
xo, porque tenho do, mas fa- 
lo para eles sentarem ao la- 
do do Papai Noel. Aía crian- 
catira foto e vai embora feliz. 
Tem criança que vem aquisó 
para dar um abraço e conver 
sar com o Papai Noel” conta. 
Aexceção entre osshoppings 

dolhirapuera (zona sul). Lá, as 
crianças podem chegar perto 
do bom velhinho, tirar foto, 
fazer um pedido ou entregar 
a cartinha sem nenhuma bar 
reira, mas é recomendável do- 
Sar na aproximação e, se pos- 
sivel, evitar o contato físico, 

Papai Noel há 26 anos, Ro- 
berto Paulo Matulevic, 75, que 
estará no shopping Ehirapuera 
até o fim de dezembro, troca 
de máscaraa cadaumahora e 
meia, e evita o contato direto 
comas crianças. “A prevenção 
é anossa segunda vacina”, diz. 

Ele comemora a volta aos 
shoppings, após um Natal que 
“fugiu do normal”, e conta de- 
sejar “saúde, sabedoria e paz 
atodos, queé oquenos falto”, 
Apis bp dias de traba 

lho presencial, Matulevic diz 
ter notado que a pesncermia im 
pactou a relação dos pequenos 
com o bom velhinho, “Crian- 
cas que têm hoje quatro ou cirn- 
co anos sentem medo do Pa- 
pai Noel, porque ficaram dois 
anos semvé-lo. É preciso muita 
conversa para eles se sentirem 
seguros. Mas fico feliz. Não hã 
moeda que pague a satisfação 
em ver o sorriso delas. 
O prazer em ver as crian- 

cas felizes, aponta também 
Medeiros, compensa toda à 
preocupação com os riscos 
de contaminação pela Covid 
no trabalho deste ano. 
“Ontem, chegou um me- 

nino e a noaleié perguntou 
se ele gostaria de escrever 
uma cartinha para o Papai 
Noel, O paroto, que tem mn 
anos e é morador em Dinde- 
ma (ABC), Escreveu que gos 

tária de ganhar três pacotes 
de bala porque vende na rua 
e estava sem dinheiro para 
comprar a mercadoria. Pro- 
meti dar cinco caixas”, diz. 
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Com avanço da 
vacinação, São Paulo 
retoma decorações 

Isabella Menon 

são PAULO Quem estava com 

saudades da cidade de São Pau- 
lo iluminada e enfeitada parao 
Natal, pode comemorar Com 
o avanço da vacinação, empre- 
sase co poder público já prepa- 
ram atrações e pontos de vist 

em tação para o Natal deste ano, 
PR ” A pandemia não acabou, 

mas com mais de 99% da po- 
vulação achulto ca capital pau 
ista já imunizada com as duas 
doses, tirar enfeites das caixas 
e planejar eventos que atrai- 
am o público se tornou pos- 
sivel, Medidas de segurança 
como distanciamento físico, 
boa ventilação, uso de mis- 
cara e higiene das mãos con- 
tinuam em vigor e sendo de 
grande importância. 
Diferentemente do Natal do 

ano passado, à cidade eo esta- 
do de São Paulo se encontram 
em desaceleração da pande- 
mia. Em 2020, 0 governo es- 
tadual de João Doria (PSDB), 
chegou a colocar todo o esta- 
dona fase vermelha do Plano 
SP de contenção do coranavi- 
rus nos dias de festa. 
O parque Villa-Lobos anun- 

ciou uma programação inédi- 
ta inspirada nas celebrações de 
cidades como Frankfurt, Paris 
e Munique, Chamada de Vila 

u de Natal, 0 evento ocupará = 
O Papai Noel Roberto Paulo Matulevic, 75, que recebe crianças mil m” de uma área aberta é 
sem restrições no shopping Ibirapuera, mas evita o abraço começa emo de dezembro. 

Um gesto seu pode mudar 
a realidade de alguém. 

A UNIBES PRECISA 
MUITO DE DOAÇÕES! 
Aceitamos roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, 

eletrônicos ou qualquer artigo em bom estado. 

Nos retiramos em sua casa sem custo nenhum! 

Realizamos a venda dessas doações no UNIBES BAZAR 
e o recurso acquirido é revertido 100% nos projetos sociais 

da instituição. 

cido qi ea ia A] nl Er Ef = 

Avila reúne a Casa do Papai 
Noel, a Cabana da Mamãe No- 
eleuma árvore de Natal des 
metros de altura, Hã, ainda, 
uma pista de patinação euma 
area dedicada à gastronomia, 
Para entrada, é preciso apre- 
sentar o comprovante de va- 
cinação completa ou o teste 
negativo para Covid-sg realiza- 
do ate 48 horas antes da visita. 
A tradicional árvore de Na- 

tal gigante da cidade estará, 
como no ano passado, na re- 
gião da ponte estaiada Octavio 
Frias de Oliveira, na marginal 
Pinheiros, sentido Interlagos, 
A inauguração acontece no 

dia 47 de novembro, às 20h, & 
poderá ser acompanhada por 
meio de uma live nas redes so- 
ciais da Coca-Cola Femsa Bra- 
sil, patrocinadora da árvore 
desde 2014. À cerimônia terá 
apresentação do coral Heliá- 
polis do Instituto Baccareli 
com a cantora Preta Gil 
Uma caravana da Coca-Co- 

la vai passear pela cidade até 
chegar à arvore —na comi- 
tiva estarão presentes duas 
pessoas que no ano passado 
estavam isoladas em casa à 
Mamãe Noel e o Papai Noel. 
No Ibirapuera, haverá qua- 

tro árvores decoradas e outras 
atrações no lago, a partir do 
dia 4 de dezembro, às 19hgo. 
A aventea Paulista também 

deve voltar a ter decoração de 
Natal, A prefeitura abriu cha- 
mamento público para esco- 
lher uma empresa responsá- 
vel pela decoração da aveni- 
da, que contará com árvore 
e atrações, e deve ser conhe- 
cida no próximo dia 25. 
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Hábitos sem eficácia 

contra Covid persistem 
mesmo sem evidências 
Medição de temperatura, tapetes sanitizantes, cardápio 
por QR Code ficam como legado de medidas ineficientes 

Isabela Palhares 

são pauLo À pandemia ainda 
não acabou, mas alguns hábi- 
tos adquiridos durante à crise 
sanitária já poderiam ter tido 
fim. Mesmo comprovadas ci- 
entificamente como inefica- 
zes para impedir a transmas- 
são do coronavirus, algumas 
medidas continuam sendo 
usadas em estabelecimentos 
comerciaise órgãos públicos. 
Medição de temperatura, ta- 

pete sanitizante, substituição 
de cardápios Ásicos por QR Co- 
de se tornaram um legado de 
práticas que persistiram a 16 
meses de pandemia e evidên- 
cias chentificas que mostraram 
sua ineficiência contra a Covid 
Na região central de São 

Paulo, por exemplo, emcinco 
ia rmercados visitados pela 

ha, todos mantém totens 
com termômetros para con- 
trolar a entrada dos clientes. 
Funcionários disseram que 
nunca viram ninguém tera en 

trada barrada por estar com 
up alta. 
Amediçã 

na entra sopa a a 
bém é frequente, tanto nas 
particulares como nas; 
cas. As unidades colocam um 
ou dois funcionários especih- 
camente para essa verificação, 
“Aciência já comprovou que 

a medição de temperatura é 
completamente inócua para 
controlar a Covid. Além de 
não ser eletiva diante da for 
ma como a doença se manifes- 
ta, a prática é completamente 
sem sentido da maneira como 
é feita, com equipamentos sem 
calibragem oumedição no pul- 
so” diz o infectologista Carlos 
Fortaleza, da Unesp (Universi- 
dade Estadual Paulista). 
Ele explica que a medida é 

ineficaz, já que menos da me- 
tade das pessoas infectadas 
com Covid têm febre. Além 
de que o aumento da tempe- 
ratura corporal costuma apa: 
recer s de outros sinto- 
mas da doença. 

“É uma cha imútil e cus- 
tosa para os estabelecimen- 

tos, Por ser custosa, muitos 
lugares acabam usando equi- 
pamentos de baixa qualidade, 
gx não têm Reage conf 
“ES para VETO Se qd E isca: 

está mesmo com febre”, desta- 
coa infectologista Raquel Stunc- 
chi, da Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas). 
Para os especiali outras 

medidas de menor custo são 
maiseficientes, compo preen- 
chimento de questionários so- 
bresintomas emlocais de fre- 
quência diária, como escritó- 
nose escolas. Por esse instru- 
mento, os frequentadores po- 
dem relatar outros sintomas 
mais comuns da doença, co- 
mo cansaço, perda de olfato, 
dor de cabeça ou de garganta. 
A aplicação dos questioná- 

rios, no entanto, precisa ser 

monitorada para que as pes- 
soas sintomáticas sejam en- 
caminhadas para testagem 
ou isolamento. 
Outras práticas já reconhe- 

cidamente ineficazes contraa 
Covid são o uso de tapetes sa- 
nitizantes oua retirada dos sa- 
patos na entrada de casa Pa- 
ra os especialistas, a medida 
pode ser importante do pon- 
to de vista higiênico, mas não 
para evitar à virus. O mesmo 

és é 
A transmissão 
do coronavirus é 

pelas gotículas que 
liberamos pelas 
vias respiratórias, 

ou seja, é pelo ar. 
A transmissão por 
superfícies, seja 

roupa ou sapato, 
é desprezível 

Carlos Fortaleza 
infectologista 

em relação a lavar as roupas 
com produtos especiais ou 
assim que chegar em casa ou 
ainda usar roupas com teci- 
da vendido como “antiviral” 

“A transmissão do coronavi- 
rus é pelasgoticulas que libe- 
ramos pelas vias respiratórias, 
ou seja, é pelo ar. À transmis- 
são por superfícies, seja rou- 
pa ou sapato, é desprezível. 
O importante é higienizar as 
mãos pará evitar o contato de- 
las coma boca, nariz e olhos, 
que é por onde pode ocorrer 
o contágio” diz Fortaleza 
Exatamente pelas evidên- 

cias de que a chance de trans- 
missão por superficies é muito 
babes os especialistas também 
ressaltam que outras práticas 
defendidas no inicio da pande- 
mia são pouco eficazes, como 
ahigienização de embalagens 
e compras ou evitar tocar ma- 
canetas e botões de elevador. 
“No começo da pandemia, 

quando ainda tinhamos pou- 
cas informações sobre o com- 
portamento dovirus, essas re- 
comendações foram feitas. 
Hoje, sabemos que a conta- 
minação por superficies é des- 
prezivel”, diz Stucchi, 
Por isso, trocar cardápios fi- 

sicos de restaurantes por ver 
sões dipitais que podem ser 
acessadas por OR Code não 
diminui o risco de transmis- 
são nesses locais, Os especi- 
alistas dizem que às práticas 
mais eficientes nesses esta- 
belecimentos são manter boa 
ventilação, mesas afastadas é 
orientar os chentes a só tira- 
rem as máscaras quando esti- 
verem comendo ou bebendo. 

“Se a pessoa passa três ho- 
ras em um ambiente fechado, 
sem máscara, falando, não é 
encostar no cardápio que vai 
serorisco” destaca Fortaleza, 
Para os especialistas, ado- 

tar medidas ineficientes po- 
de fazer com que as pessoas 
sintam uma falsa segurança e 
deixem colocar em práticas o 

de fato pode protegé-las 
a transmissão, Como 0 uso 

correto demáscara e manter 
o distanciamento. 

612.722 mortes 
Pais registrou 97 óbitos em 24h 

Legado de hábitos da pandemia 

Algumas das medidas adotadas já são recorhecidamente 
ineficazes para combater à transmissão do coronavirus 

Sem eficácia 

Medição de temperatura 
* Medição de temperatura: Cientificamente 
comprovada como pouco eficaz já que mais 
da metade dos infectados com Covid não 
apresentam febre. Além disso, à febre é um 
sintoma mais tardio da doerça, D que 
significa que a medição dificilmente identifi- 
caria alguém com o virus 
* Especialistas também ressaltam a baixa 
calibragem dos termômetros usados, além 
de que a medição da temperatura no pulso 
não é recomendada pelos fabricantes 

vestimenta 

OR code 

tapetes sanitizantes 
* São uteis apenas para higiene, mas não 
para prevenir a als por Covid, já que a 
transmissão se dá pe as vias respiratórias 

Roupas com tecido antiviral ou uso de 
produtos específicos para lavagem da 

- São comprovadamente ineficazes para à 
proteção de qualquer virus 

Substituição de cardápios fisicos por 

* Pouco eficaz ja que o nãco de transmissão 
por superfícies e objetos é desprezível 

Boas para higiene, mas ineficazes contra o coronavirus 

E 
dada 

Tirar os sapatos antes de entrar em casa 
- Sem eficacia para evitar à transmissão do 
vírus, mas é uma prática de higiene recomen- 

Higienização de superfícies (mesas, botão 
de elevador, maçaneta de portas) 
* Tem eficácia muito baixa para evitar a 
transmissão do virus, mas € uma prática de 
higiene recomendada para prevenir outras 
dosnças 

Lo 
Eficientes 

| | I | 

Q Os 

Porta Lários Magno Fortaléga (Faculgage de Medicna ca Liresp-Retucatu), faguel 

Siugebi [Lndesre por Docindade Brandeirá ce infeciola ga), Margareth Daltebeo [Elocraa 
e Socidade Besshe ra de Pneu ralogia) 

Vacinação 

mento 

Boa ventilação 
* Manter janelas abertas E sempre que 
possivel com troca de ar exterior 

Lavar embalagens de compras 
- Sem eficácia cortra à transmissão de 
coronavirus, já que a transmissão se dá por 
goticulas suspersas no ar 

* Exigir o comprovarte de imunização é uma 
bos prática para qualquer tipo de estabeleci- 

Obrigatoriedade do uso de máscaras 
* Especialmente em ambientes fechados e o 
incentivo para que as pessoas só a retirem 
em lanchonetes, bares e restaurantes na 
hora de comer ou beber 

Higienização das mãos 
* Cortinua sendo boa medidas de higiere 
para O coronavirus e outras doer ças 

Combinar tipos de exercícios pode baixar mortalidade 
AGÊNCIA FAPESP À prática re- 
gular de exercicios de força 
muscular associados a ativi- 
dades aeróbicas pode reduzir 
significatvamente a mortali- 
dade por câncer, indica estu- 
do publicado no Internatio- 
nal journal of Behavioral Nu- 
trition and Physical Activity. 
Os autores fizeram uma re 

visão sistemática de estudos 

MORTES 

epidemiológicos sobre o tema 
e concluíram que fazer exerci- 
cios como prancha e agacha- 
mento diminui em ig amor 
talidade pela doença Quan- 
do esses exercícios são com- 
binados com outros do tipo 
aeróbico, o beneficio é ainda 
melhor; 28% menos mortes, 

“A atividade física tem sido 
relacionada à redução do ris- 

| coluna obutuariodo grapofalha com.br 

Leitor voraz do ser humano, 
formou e uniu as pessoas 
ROBERTO KOJl MURASAKI (1964-2071) 

Patrícia Pasquini 

são pauio Crítico, ácido, im 
trospectivo e até mal-humo- 
rado em algumas ocasiões. 
Mas também afetuoso e preo- 
cupado com o próxima, maui- 
to mais do que consigo. Eis a 
fotografia da personalidade 
do geógrafo e educador Ro- 
berto Koji Murasaki. 
Inteligente, perspicaz e do- 

no de um poder de sintese 
muito forte, Roberto tinha 

uma leitura do ser humano 
muito aguçada. O talento para 
agregar pessoas era uma das 
suas principais marcas. 
Natural de Dourados (MS) 

e filho de imigrantes japone- 
ses, Roberto mudou-se para 
São Paulo na adolescencia pa- 
ra estudar e trabalhar. 
Nos anos de 198o, formou-se 

em geografia na PUC (Pontifi- 
cia Universidade Católica) de 
São Paulo e na mesma déca- 
da foi contratado como pro- 

co de vários tipos de câncer. 
No entanto, ainda não estiva 
muito claro qual tipo de exerci- 
cio teria melhor resultado. En- 
contramos evidências de que 
atividades de fortalecimento 
muscular não só podem redu- 
ziraincidênciaea mortalidade 
por câncer como têm um efei- 
to ainda melhor quando asso- 
cladas a atividades aerúbicas”, 

fessor no CEM (Colégio Pré- 
Médico), na Lapa (zona 0es- 
te da capital paulista). 

“A grande carreira dele foi 
no Anglo de Osasco [Grande 
São Paulo), onde trabalhou 
como professor e coordena- 
dorenocursinho pré-vestibu- 
lar Durante-sua gestão como 
coordenador ajudou à mon- 
tar quatro unidades do colé- 
E e cursinho, em Alphavil- 

Granja Viana, Taboãpe São 
Francisco”, conta oator de ci- 
nema, ator e diretor de teatro 
Clayton Mariano, 43, seu ami- 
go há cerca de 25 anos. 
“O Koji foi meu professor, 

meu chefe, meu amigo. Virei 
ator porque ele inventou osis- 
tema de criar grupos de tea- 

diz Leandro Rezende, profes- 
sor da Escola Paulista de Me- 
dicina da Universidade Federal 
de São Paulo (EPM-Unifesp). 
O trabalho é fruto de uma 

bolsa de imiciação cientifica 
concedida a Wilson Nascimen- 
to e contou com pesquisado- 
res da Universidide Harvard 
(Estados Unidos), Universida- 
de Internacional de Valência, 

tro dentro de um curso pré- 
vestibular, Seu pensamento 
sempre envolveu a educação 
integrada à arte e à cultura”, 
afirma Clayton. 

“Ele era ontioreado e pro- 
fundo conhecedor da histó- 
ria dó cinema japonês, Apre- 
sentou para mim os grandes 
diretores”, completa o amigo. 
Nos anos 2005, Roberto re- 

tornou ao CPM e na mesma 
época investiu num sonho: 
criou a Cooper Nexus, uma 
cooperativa de professores 
e profissionais da educação. 

“Koji foi a pessoa que mais 
entendeu o espirito de que vi- 
vemos em comunidade. A vi- 
da dele foi juntar pessoas. Pa- 
ra ele, a vida só fazia sentido 

Umiversidade Pública de Na- 
varta (Espanha) e Universida- 
de de Santiago (Chile). 
Estudos epidemiológicos 

baseados em dados populaci- 
onais têm mostrado que a ati- 
vidade fisica em geral reduz o 
risco de sete tipos de câncer; 
mama, cólon, endométrio, es- 
tómago, esófugo, rim e bexi- 
ga. A análise da Unifesp iden- 

coma coletividade” 
“Ele era apaixonado por es- 

portes e desenvolveu várias 
teorias geopoliticas usando o 
esporte como metáfora. Algo 
bemori eriater 
publica Ps pe como 
um grande intelectual, mas 
sempre esteve mais preocupa- 
do em formar grupos artist 
cos, políticos, jovens, comba- 
tentes, ou seja, um professor 
no sentido mais profundo, de 
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22005.0146 casos 
Mais 5.064 infecções neste domingo 

Ainda que ineficazes contra 
a Covid, algumas medidas são 
elencadas pelos especialistas 
como boas práticas de higte- 
ne e prevenção de outras do- 
enças, Por exemplo, manter 
o hábito de higienizar com 
trequências às mãos, especi- 
almente após tocar áreas de 
uso comum, pode prevenir 

outras doenças virais. 
Retirar os sapatos ao entrar 

em casa e higienizar emba- 
lagens também são medidas 
vistas como boas práticas de 
higiene ainda que meficazes 
na prevenção do coronavirus. 
Claudio Maierovitch, médi- 

co sanitarista da Fiocruz, ava- 
lia que a falta de uma política 
e coordenação nacional para 
divulgar e incentivar o uso de 
medidas corretas contraa Co- 
vid é um dos fatores que dis- 
seminou hábitos semeficácia. 
“Desde o início, o presiden- 

te, que é uma das figuras com 
maior poder de comunicação, 
foi contrário ao uso de más- 
cara Deixar de usá-la se tor 
nou um simbolo de que a si- 
tuação estã melhor, o que é 
uma armadilha” 

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) sempre foi con- 
trário ao uso de máscara. In- 
clusive, já foimultado em di- 
versas cidades por não usá- 
la. Ele também continua em 
qnto de formas para impe- 
ps a proteção continue 
sendo obrigatória. Quero al- 
vo do presidente, a exigência 
do comprovante vsCiaçÃO 
também é apontada pelos es- 
pecialistas como uma medida 
eficaz para controlar o vírus. 

“A vacina nos levou ao está- 
poe da pandemia, dearre- 

imento. Exigir a comprova- 
cão éuma forma de fazer com 
quea população se vacine cor 
ego volte para tomar à 

a dose. O governo fede- 
tentar barrar o passaporte 

émaisuma demonstração do 
negacionismo que embasa su- 
as ações”, diz Stucchi. 
Apesar de defender a vacina- 

ção, o governador João Doria 
(PSDB) não sei ro que osesta- 
pari iguem a e 

vação da dm áoe 
E siri. ed ditar de más- 
cara.N t sta, O pre- 
feito ed Nunes (MDB) de- 
terminou que a apresentação 
do comprovante só é obriga- 
tória em eventos com público 
superior à 500 pessoas. 
Paraoses as, à me- 

dida poderia ser mais difun- 
dida, com a obrigatonedade 
da comprovação em escolas, 
faculdades, escritórios e co- 
mércios. Por enquanto, à exi- 
gência tem sido adotada por 
alguns órgãos, como USE Uni 
camp, Unesp e o Tribunal de 
justiça de São Paulo. 

por câncer 
tificou que a prática de exer- 
cicio de força muscular tam- 
bém pode reduzir em 26% o 
risco de câncer de rim, 
Os pesquisadores analisa- 

ram 12 estudos, com a partici- 
pra de um totalde 1.297.620 

duos, que foram acom- 
panhados em projetos que 

ram de seis a 25 anos, 
Maria Fernanda Ziegler 

formar pessoas” diz Clayton. 
Roberto morreu dia 14 de 

novembro, dos 57 anos, por 
complicações de insuficiência 
renal Solteiro, deixa a mãe, ir 
mãos, alunos e amigos. 
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Brasil deve ter mais raios com crise climática 
Pais, que ja 

Philippe Watanabe 

sÃopauto Já se sabe que as mu- 
danças climáticas intensificam 
ondas de calor, secas e afetam 
asaúde populacional. Porém, 
outro aspecto menos explora- 
do, mas ainda assim proble- 
mático, também deve crescer 
com a crise climática; raios! 
Pesquisadores do Inpe (Ins: 

tituto Nacional de Pesquisas 
Es prsciais ) apontam que à mu- 

dança do clima deve levar ao 
aumento das descargas elé- 
tricas que atingem o Brasil, 
que já é campeão no quesito. 
Considerando um cenário 

em que nada é feito e as emis- 
sões de pases-estufa perma- 
necem como se encontram 
atualmente, o Brasil poderia 
saltar de 7o milhões de raios 
por ano para uma média de 
10º milhões. Os dados cons- 
tam no livro “Brasik Campe- 
ão Mundial de Raios”, recente- 
mente lançado por pesquisa- 
dores do Elat (grupo de Eletri- 
cidade Atmosférica), do Inpe, 
e que conta a evolução do mo- 
nitoramento de raios no país, 
A pedido da Folha, os cien- 

tistas também desenvolveram 
ustimativas para diferentes ve 
nários de emissões do IPCC 
(Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas) 
nas regiões brasileiras. 
No cenário intermediário do 

IPCC, por exemplo, de 2081a 
2120, à região Norte pode ter 
um aumento de até 30% no 
registro de raios. Em segui- 
da, aparecem Centro-Oeste 
(24%) e Sudeste (15%). 
Mesmo nos melhores ce- 

nários de controle do aque- 
cimento global —que estu- 
dos mostram serem dificeis 
de acontecer— os aumentos 
no Norte, Centro-Oeste e &u- 

deste ainda ficam acima ou 
muito próximos a 12%, 
E qual é o problema disso? 
Em primeiro e mais grave 

lugar estão as mortes associa- 
das aos raios, Segundo Osmar 
Pinto Jr. coordenador do Elat 
eum dos autores do livro, jun- 
toa também pesquisadora do 
Elat lara Cardoso, pode-se di- 
zer que, com o aumento dos 
raios, é possível também que à 
situação de mortes se agrave. 
A queda de raios tâmbém 

pode ter um efeito econômi- 
co, com queima de máquinas, 
por exemplo 
Além da liderança em des- 

cargas elétricas, o Brasil está 
no topao de mortes no mun- 
do Um levartamento do Elat 
aponta que, de 2000 à 2019, 
foram 2.194 mortes por raios 

Tempestade com raios no centro de São Paulo Esitsos Dartas-14 jan 15/Folbapress 

nopais. estado de São Pau- 
lo lidera esse ranking, com 427 
óbitos, a maior parte deles na 
capital paulista. Manaus é O 
segundo na lista de mortes. 

O número elevado de raios 
em São Paulo pode ser expli- 
cado pela poluição, Pará um 
raio ser formado são necessá- 
rias particulas de água (que se 
formam por núcleos de con- 
densação, que por sua vez são 
Influenciado pela poluição) 
e particulas de gelo (que se 
formam a partir das de água). 
Nas nuvens de tempestade, os 
choques de pelo geram cargas 
elétricas que, ao excederema 
capacidade isolante do ar, óri- 
ginama descarga —relâmpa- 
pos, raios e trovões. 

já para o caso de Manaus e 
parao grande número de des- 
cargas no Norte, há outros 
pontos em jogo, "A floresta tem 
uma interação muito grande 
com a atmosfera, ela € a res 
porsável pela umidade que vai 
dar origem às tempestades E 
consequentemente sos rabos|" 
diz Pinto Je, “Mexer na flores- 

Sindicato do Comércio Varejista dos Feirantes de São Paulo 
di Fo Eranoa, FA + Sº ncia! - Conpanos 5504 - Copia - CMP EJTE ESTAMOS 

Edita! de Convocação - Assembleia Gerp Drdindria 

| Emo prosanio Eddal foam comvocados 05 asscuados do Gendicaio da Comémeo Varapma dos 
| Franões do São Poddo, ques & Ger pOO Goro de SEUS Daios Giboais, para paricipamm da 
Essarebiaio ea Dera à ser sogfzada mo dia 27 da eovemibso de DI! ds 12500 boa, am 

premia comencação. à dy Fá Branco, nº 241, 5º mediar, comunica +94 mosto Cicinda, a fim da 
dahora eobra 25 sepuantos eo gibmas da Ordem do Dx aj Lebea, docusaão E volaçõo da As 
da Sápembias ameno; bj Lota, docueção 4 eciação da Fesporis Caça menidea para O Espscdoo 
da MZ? 0 mspecívo Paspoo do Congelha Fica Sá harando, ma fora sra indicada, múmero 
Ena ÔM aRociaÕos, DAI a pistsçõe dos abalos em paTara COnsdcação à Agsarméidas pen 
mbrada duds foras aplt, Po mesmo ds e lona, Um Raquenda DorrenCaçÃão Ole uabosar mamar 
O ET prata 

fãó Pasta, DP Se note bei da DÓD O Mod Torres Cronigalerh = Pragiidoria 

PARA AMICS RUE 
TLASSIFCEDOS FOLHA 
LEG E aiiiRia 

FLrrA-SDiê 

ta é mexer na quantidade de 
rios no futuro” 
E aí entra outra questão que 

tem tudo aver com à crise cli- 
mática: o desmatamento, mai 
or fonte de emissões de gases- 
estufa no Brasil 

O Brasil vem apresentan- 
do dados elevados de des- 
mate na Amazônia, Em com 
paração so histórico da últi- 
ma década, Nos últimos me- 
ses, afloresta perdeu áreas su- 
periores a 12 mil quilômetros 
quadrados. 
O pesquisador afirma que, 

na Amazônia, as descargas 
elétricas causam a morte de 
milhares de árvores por ano, 
mas, por causa da elevada 
umidade, O raio atinge a vepe- 

PREFEITURA MLNSOMAL DE BANTOS 

DETÁNCIA AL ia 

ECA TARDIA MilinCirds DE GURTAO 

tos DA COORDENADORIA DE LIDITAÇÕEE 

tação e não causa incêndios. 
“Os raios e às árvores estão 

em equilibrio”, diz Pinto Jr. 
“Se 05 EOS Jumentarem, po- 
de aumentar o número de àr- 
vores mortas e gerar um dese- 
quilibrio na estrutura” 
Segundo o pesquisador do 

Inpe, a principal maneira de 
evitar tragédias com raios é a 
partir da informação, Em term- 
pestades, vindicado é evitar o 
uso de equipamentos que es- 
tejam ligados à rede elétrica e 
também não ficar perto de to- 
madas dentro de cosa. 
Outra indicação é não usar 

o telefone com ho ou celular 
conectado ao carregador. Ba- 
nhos em chuveiros elétricos, 
proximidade com janelas e 
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portas metálicas, e com tor 
neiras e canos também devem 
ser evitados. Mesmo prédios 
com para-raios não estão to- 
talmente protegidos 
Durante tempestades, va- 

le procurar abrigo e não f- 
car em áreas abertas ou pró- 
ximo a corpos de água. 

é campeão mundial no quesito, pode saltar de 70 milhões para 100 milhões de descargas elétricas ao ano 
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mos a jogar 

Jogou até a década de 2500, 
inclusive nos famosos rachas 
do Parque do Passo, Eles reu- 
niam times até do Parque do 
Ibirapuera, mas que desápa- 
receram em razão dos anos 
em que à quadra ficou sem 
boa manutenção. 
Vampy se afastou do esporte 

por algum tempo, mas se re- 
aprodmos nos últimos anos 
emrazão de seu filho, Daniel, 
Sem dinheiro para bancar 

aulas de outros esportes, 0 pai 
resolveu voltar à fazer o que 
sempre fez desde a infância: 
jogar basquete na rua, dessa 
vez com o filho, que está na 
base do time da cidade. 
“O objetivo é entregar pára 

essa molecada algo que cunão 
tive quando criança” afirma, 
Outra preocupação do gru- 

po é inteprar o basquete com 
acultura. Nesse sentido é im- 
portante a atuação de jean B, 
filho de Nelson Triunfo, pre- 
cursor do hip-hop e do bre- 
aking no Brasil. Ele chegou 
a ser jogador profissional de 
basquete e atuou no São Pau- 
lo. Hoje, também é diretor da 

| [= ças Casa do Hip Hop de Diadema 
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Batizada em homenagem a seis jovens as sassinados, praça da Kaleman é um ponto de ba squete em Diadema fatos Edastdo Krapg/Folbapress 

Grupo reforma quadras e estimula 
prática do basquete em Diadema 
On Fire atua com prefeitura e empresas para melhorar espaços públicos e organizar eventos 

joão Gabriel é 
Eduardo Knapp 

SÃO PAULO Em 990, seis jovens 
foram assassinados por “jus 
ticeiros” (grupos de extermi- 
mio) no bairro do Campani- 
rio, na periferia ce Dia Pa 
quando voltavam de uma des- 
pedida de solteiro. 
As iniciais dos nomes deles 

— Kiko, Alexandre, Lano, Edi- 
elson, Marcelo e André— ba- 
tizam a praça Kaleman, inau- 
gurada na região anos depois 
para homenagear os mortos 
e que rapidamente se tornou 
um dos principais pontos de 
basquete da cidade. 
Não à toa a quadra da Ka- 

leman foi uma das escolhi 
das para receber a reforma 
do On Fire, grupo recem-cri- 
ado que organiza eventos da 
modalidade e tem feito me: 
lhorias em diversos locais pú- 
blicos do municipio na região 
metropolitana de São Paulo, 
A ideia surgiu quando Fer 

nando Andrade, o Fernando 
OnFire, e Alexandre Silva, o 
Vampy, decidiram fazer um 
pequeno campeonato de bas- 
quete de rua, em outubro de 
2220. O evento, mesmo sem 

nenhuma divulgação, reuniu 
muito mais gente do que ima- 
ginavam e eles foram em bus- 
cade apoio da prefeitura é em- 
presas privadas. juntaram-se 
com outros conhecidos do 
basquete de Diadema e co- 
meçaram o projeto, 

“A população está despoliti- 
zada Se nho tem linha de fren- 
te que faça a orgunização é im 
terlocução com a política, a 
coisa não sai, A qualidade das 
quadras sempre foi uma ca- 
rência para todo o mundo do 
basquete de Diadema, de to- 
das às gerações”, diz Fernando. 
A Folha visitou as quatro 

quadras que o On Fire já re- 
formou: à do Kaleman, à do 
Parque do Passo, a do União 
eado VA do Senna deve ser 
reformada ainda neste ano. 
A primeira que recebeu no- 

vas cores, emmaio, fica no far: 
dim União, periferia de Diade- 
ma, ao lado de uma casa de 
cultura, um circo-escola, uma 
quadra de futebol de salão e 
uma pista de skate. 

Na tarde em que a Folha a 
visitou, pelo menos 15 garo- 
tos de cerca de 10 anos joga- 
vam basquete ali É unânime 
a sensação de que as refor- 
mas trouxeram mais jovens 
para o esporte. 

As quadras reformadas, di- 
zem os integrantes do grupo, 
ajudam à romper à preconcel- 
to como basquete e a reduzir 
a resistência que muitos pais 
tém em deixar seus filhos irem 
brincar na rua 
A inclusão do basquete de 3 

contra 3 (que nasceu do bas- 

quete de rua) nas Olimpia- 
das ajuda a difundir a práti- 
ca. “Você percebeu a quan- 
tidade de moleque que está 
jogando? Não erá assim, es- 
sa molecada não existia aqui 
em Diadema! Imagina daqui 
uns anos... diz Vampy. 
Na quadra do Senna (que 

homenageia Ayrton Senna), 
ele lembra da própria infân- 
cia. Conta que morava na re- 
gião e começou a jogar bas- 
quete com 16 anos. “A gente 
tez uma quadra na rua, Pin- 
tamos a rua, furamos O às 
falto pertinho da guia e subi- 
mos uma tabela. Aí começa 

A partir da esg., Rogê, Vampy, Jean B e Fernando On Fire, que atuam no projeto 

Itaquera da felicidade 
O Corinthians se beneficia da volta da Fiel e é levado por ela a Libertadores 

Juca Kfouri 
Jornalista, autor de “Confesso que Perdº E lormado em céncda soces pela USP 

O Corinthians tem sido feliz 

em casa, basta olhar para a 
trajetória de seus últimos oi- 
to jogos. 
Perdeu para o São Paulo, 

no Morumbi; trouxe um em- 

pute do Beira-Rio contra o In- 
ter; depois venceu, em laque- 
ra, no fim, tanto a reboixado 
Chapecoense como desfalca 
do Fortaleza; levou uma trau- 
litado vergonhosa do Atlético 
Mineiro, nó Mineirão; ganhou, 
novamente em seu estâdio, do 
atrevido Cuiahd: tomou, aco- 

vardado, um vareio dos reser 
vas do Flamengo, no Maraca- 

nó e, finalmente, outra vez di- 

ante da Fiel, superou, pora en 
trar no G4, o ainda ameoça- 
do Santos. 
Dos quatro jogos que tem 

q cumprir enfrentará o Cea- 
ré nd próxima rodada e o Ju- 
ventude ma última, além de re- 
ceber Athletico Púrandense, O 

grande campeão da Copa Sul 
Americana, e o Grêmio, contra 
quem poderá devolver o golpe 
final do rebaixamento sofrido 
emacoz. 
Mesmo sem Giuliano, con- 

tra à Santos sem Marinho, o 

Corinthians jogou primeiro 

tempo excelente, como se do- 
pado pela Fiel, quando fez por 
marcar três vezes e parou nas 
mãos de João Paulo. 
Só no segundo tempo o time 

transformou q superioridade 
abissal em gols, com Jo, logo 
no começo, e Gabriel, no fim. 
Enfim, o Corinthiuns teve 

atuação à altura dos contra- 
tações feitas, temerdriumen- 
te, para fugir da queda e che- 
gar à Libertadores. 

Tensão pré-decisão 
Não são noda bons os resulto- 

dos do Palmeiras antes de de- 

cidir a Libertadores. 
Seru estupefuciente se ven- 

cer, com os reservas, nestu ter- 
co-feira (23), o virtual campe- 
do brasileiro Atlético Mineiro. 
As derrotas, com os titula- 

res, para Fluminense e Forta- 

leza revelam inevitável inco- 
modo com o desempenho do 
time e perder, em casa, o Cho- 
que-Rei, fuz mal ao espirito. 
Tudo isso será nada se o tro- 

féu continental voltar no ba- 
gagem do voo Montevidéu-São 
Paulo no fim de semana. 
Como núda do tudo que se 

conquistou com esta mesma 

equipe serú levado em conto se 
a disputa do sétima taça possi- 
velema2ca for frustrada pelo 
Flumengo, que parece ter vol- 
tado aos trilhos, em trajetória 
oposta à do alviverde do acu- 
mulor quatro vitórias segui 
das contra Bahia, São Polo, 

Corinthians e Inter. 
O desempenho vexauminoso 

em busca do inédito Mundial 
de Clubes; o perdo da Super 
copa do Brasil (para o Fla- 
mengo) e da Recopa Sul-Ame- 
ricana (para o Defensa y Jus- 
ticia); a eliminação na Copa 
do Brasil pelo CRB; a derrota 
para o São Paulo na decisão 
do Paulistinha; a saida do lu- 
to pelo Campeonato Brasilei- 
ro tão precocemente, somados 
go eventual fracasso na Liber- 
tadores deve desencadear in- 
cêndio dificil de ser apagado 
pela presidenta /patrocinado- 
ra Leilo Pereiro, eleita depois 
de froude poro que pudesse 
ser candidato. 

| Dom. juca Kfouri, Tostão | SEG. Juca Kiburi, Paulo Vinicius Coelho | TER. Renata Mendonça | gua Tastão | qui Juca Kfour| | sex Paulo Vinicius Coelho, Sandro Macedo | SAM. Marina lzidra 

pára os eventos da On Fire, 
Um dos resultados desse di- 

dlogo com outras áreas é visto 
na quadra do JV. Lã, com aju- 
da do artista Pixote Mushi, a 
reforma incluiu uma parceria 
com pichadores e grafiteiros 
para atuar nos muros que o 
circundam, Agora eles que- 
rem colorir também um be- 
co que fica ao lado para criar 
o “beco do haska” brincadei- 
racomo Beco do Batman, na 
Vila Madalena, em São Paulo. 
A quadra da JV foi onde 

aconteceu O primeiro cam- 
peonato organizado pelo gru- 
po, aquele ainda sem divulga- 
ção e antes das reformas, em 
outubro de 2020. 
Umano depois, em 7 de no- 

vembro, o grupo organizou 
umnovo campeonato al, com 
mais de bos pessoas presen- 
tes, venda de comida e bebi: 
da por comerciantes da cida- 
de, competição de enterra 
das, apresentações musicais 
e apoio de patrocinadores 
como Converse e Budweiser. 
Antes das reformas, a qua- 

dra era conhecida como “qua- 
dra do mendigão” pela quan- 
tidade de moradores de rua 
que abrigava. 
“Hoje ainda residem mora- 

dores de rua aqui, mas ago- 
ra eles também se organiza- 
ram, você pode ver que não h- 
ca mais lixo espalhado, dá pra 
ver que eles arrumam e guar- 
dam as coisas atrás da árvore 
jao lado da quadra) diz Ropé, 
também membro da On Fire, 
“Eles veem 0 gelo com a qua- 
dra, a molecada cuidando, é 
acabam se organizando tam- 
bém, da maneira que podem” 
A On Fire também faz par 

tidas solidárias para arreca- 
dação de alimentos e roupas, 
“Não é um mendigo malva- 

do, é um ser humano” 

Não é dificil imaginar que 
Abel Ferreira faça os malas 
de volta à Terrinho, 
Se dentro do clube fecharam 

os olhos a tanto desatino, a re 
ação do torcedor em tempos 

de tonta intolerância, pode vi 

rar um Esturami 
Tudo ou nada. 

STJD, parabéns! 
Inegúvelo mérito dos homens 
brancos do STJD, Fazem ques- 
tão de ser o que são, sem ne- 
nhumo preocupação em ga- 
nhar o respeito da sociedade. 
Asvésperas do Dia da Cons- 

ciência Negra devolveram ao 
Brusque os pontos tomados 
por atos racistas de um dos 
mais altos cartolas do clube 
catarinense patrocinado pe- 
ta Havan, ninguém menos que 
o presidente do Conselho De- 
Hiberativo, Júlio Antônio Pe- 
termann. 
STID: Somos Todos Juntos 

aos Discriminadores! 
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Corintianas comemoram com a taça do tricampeonato em Montevidéu Fable Porcruncola /dFP 

Tri da Libertadores confirma 

ano dominante do Corinthians 
Time paulista supera Santa Fe na competição feminina e triunfa no Uruguai 

CORINTHIANS 2 
SANTA FÊ O 

são pauLo Atual campeão bra- 
sileiro, o Corinthians conquis- 
tou neste domingo (21) o ti- 
tulo da Libertadores Femini- 
na ao vencer o Independien- 
te Santa Fé (COL), por aa o, 
em Montevidéu, no Uruguai. 
As corintianas ainda terão 

a chance de faturar uma iné- 
dita triplice coroa. Terão pe: 
la frente nas próximas sema- 
nas, por enquanto sem con- 
firmação das datas, a decisão 
do Campeonato Paulista con- 
tra o São Paulo. 
O troféu diante das colom- 

bianas também tomou o clu- 

be do Parque São Jorge o mai- 
or vencedor do torneio con- 
tinental, ao lado do São José- 
SE cada um com três taças, 

As equipes paulistas são as 
responsáveis por fazer do Bra- 
sdaminior potênciana versão 
feminina da principal compe- 
tição do continente, como t- 
tulos em 13 edições. 
Também campeão em 2017 

eao19, 0 Corinthians teve uma 

campanha perfeita na atual 
edição. O time obteve 100% 
de aproveitamento em seis 
jogos. Ao todo, 24 gols mar 
cados e apenas doissofridos. 
Nosúltimos anos, as alvine- 

gras se acostumaram a empi- 
Lar titulos, mas pela primeira 

Time de Sylvinho domina 
Santos e ocupa melhor 
posição no Brasileiro 

CORINTHIANS 2 
SANTOS O 

sÃorano O Corinthians ven- 
ceu o Santos neste domingo 
(m)porzacepoderia tersa- 
ido de campo com um pla- 
car ainda maior a seu favor. 
Em uma ótima atuação na 

Neo Quimica Arena, o alvi- 
negro da capital teve o do- 
minio do clássico e alcan- 
cou seu objetivo, de subir 
para a quarta colocação do 
Campeonato Brasileiro, à 
melhor posição já ocupada 
pelos corintianos no Nacio- 
nal de sou, 
Desde 4 26º rodada da edi: 

ção de 2519 do torneio os vo- 
rintianos não figuravam en- 
tre 08 quatro primeiros. Na- 
quela ocasião, a equipe era 
comanda por Fábio Caril- 
le, atual técrico santista — 
hã algumas rodadas, os co- 
rintianos até alcançaram a 
quarta posição, ao superar 
o Bahia, mas sairam dela ho- 
ras depois, no complemen- 
to das partidas. 
Com 53 pontos, o Corinthi- 

ans debeou para trás o For 
taleza (52) e o Red Bull Bra- 
gantino (52), que iniciaram 
a 34º rodada à frente do ti- 
me do Parque São Jorge, e 
se firmou no grupo com va- 
ga direta na fase de grupos 
da Libertadores. 

Já o alvinegro da Baixada 
permanece com 42 pontos, 
na 17º posição e ainda na he 
ta contra o rebaixamento. 
Antes de a bola rolar, as du- 

as equipes se ajoelharam em 
protesto contra o racismo, O 
Dia da Consciência Negra foi 
celebrado no sábado (20). 
Além de ter 70% de pos- 

se de bola, o Corinthians 
passou a maior parte desse 
tempo no campo de ataque, 
com Renato Augusto ditando 
a distribuição das jopadas. 
Enquanto finalizou 14 ve- 

zes, os santistas só tiveram 
um arremate ao gol, em ca- 
beçada de Diego Tardelh, à 
direita da meta de Cássio. 
Após dominar o primei- 

ro tempo, logo no segundo 
minuto da etapa final o Co- 
rinthians abriu o placar com 
Já. O atacante recebeu de Du 
Queiroz, girou sob à marça- 
ção e finalizou rasteiro. 
Em vantagem, o time da 

casa seguiu com o controle 
da partida, embora com me- 
nos volume ofensivo do que 
naetapa inicial. Com paciên- 
cia, conseguiu matar o jogo 
aos 39 minutos, com Gabri- 
el, em jogada que foi iniciada 
por Wilhan, devolta à equipe 
após se recuperar de lesão. 

Foi a sétima vitória con- 
secutiva do Corinthians em 
Itaquera, num resultado im- 
portante para aliviar a pres- 
são quase permanentesobre 
o técnico Sylvinho. 
“Sabemos a pressão que 

solremos para estar no 64. 
Quando eu chegueime cha- 
mavam de louco porque o t- 
me ia cair, e agora estamos 
no Gg”, disse Renato Augusto. 
“Fizemos um grande jugo” 

vez levaram a Libertadores e 
o Nacional (2018, 2020 € 2021) 
na mesma temporada, 
Antes de a bola rolar para a 

decisão, ascorintianas se ajo- 
elharam para protestar con- 
tra O ráúismo. Na semifinal, 
contra o Nacional (URU), a 
atacante Adriana foi chama- 
da de “macaca” por uma ad- 
versária do time uruiguado, go 
leado por 8a o, 
A centroavante foi justa- 

mente a primeira a brilhar na 
decisão da competição. De- 
pois de suportar uma pres- 
são inicial das colombianas, 
que chegaram a acertar uma 
bolano travessão, o time alvi- 
negro abriu o placar aos 9 mi- 

mutos, num contra-ataque que 
terminou com o gal de Adria- 
na de cabeça. 
Aos 4i minutos, foi á vez de 

Gabi Portilho desviar para o 
gol após cruzamento de Ta- 
mires, pela esquerda. 
Apenas a final da Libertado- 

res foi disputada no Uruguai, 
que daqui a uma semana se 
rãa sede da decisão da versão 
masculina, entre Palmeiras € 

Flamengo, no sibado (27). À 
fase de grupos, além das quar 
tas e das semifinais, foram to- 

das jogadas no Paraguai. 
Aboa presença de corintia- 

nos nas arquibancadas, con- 
tudo, fez as atletas alvinegras 
se sentirem em casa. 

Inglês venceu o estreante GP do Qatar Andrejisshevic/AFP 

Hamilton cola em Verstappen 
e esquenta reta decisiva da Fl 
são PAULO Uma semana após 
ahistórica vitória em Interla- 
gos, Lewis Hamilton emendou 
outro triunfo, agora no GP do 
Qatar, é se aproximou ainda 
mais de Max Verstappen na 
disputa pelo título do Mun- 
dial de Pilotos da Fi, 
A duas corridas do fim da 

temporada, o inglês da Mer 
cedes está a oito pontos do 
holandês da Red Bull (351,59 
343,5): O lider chegou em se- 
gundo e levou um ponto ex- 
tra pela melhor volta. Antes 
da corrida no Brasil, a dife- 
rença era de 21 

Neste domingo (21), Hamil- 
ton, 36, largou na pole, hderou 
todas as voltas e não foi ame- 
açado no estreante GP reali- 
zado em Lusail, cidade cons- 
truida como estratégia de ima- 
gem do país que sediará a pró- 
xima Copa do Mundo. 

O inglês teve bem menos 
trabalho do que em São Pau- 
lo, quando precisou superar 
duas punições que geraram 
perdas de posição. 

Desta vez foi Verstáappen, 24, 
quem acabou punido com cin- 
cocolocações no grid, por não 
respeitar uma bandeira ama- 
rela dupla durante aclassifica- 
ção, no sábado, Isso fez com 
que ele largasse em sétimo, 
O holandês levou só cinco 

voltas para recuperar as po- 
sições e ficar atrás de Hamil- 
ton, mas não ameaçou rival. 
Fora da briga principal, 

quem se destacou foi Fer- 
nando Alonso. O bicampeão 
mumidial largou em terceiro e 
conseguiu ir ao púdio com a 
Alpine, o primeiro do piloto 
de 40 anos em seu retomo à 
Frapós duas temporadas fo- 
ra. Aúltima vez do espanhol 
no pódio havia sido em 2014, 
quando corria pela Ferrari. 
Após um fim de semana de 

pausa, a Fi emendará suas 
duas últimas etapas nos dias 
setide dezembro, na Arábia 
Saudita e em Abu Dhabi. Se- 
rão os capitulos decisivos de 
um dos campeonatos mais 
acirrados da história. 
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Final da Libertadores 
sera briga de gato e rato 

Abel Ferreira contou ao ste 
“The Coaches Voice” que cos- 
tumava jogar Football Mana- 
gerna juventude, Enquanto 
amigos escolhiam os times 
mais fortes, Abel preferiaos 
trágeis. Times pequenos da 
segunda divisão portugue- 
sa como o Penafiel, ou mé- 
dios, como o Sporting Braga, 
“Como um cara pequeno, 

como Napoleão, conseguiu 
grandes vitórias? Com es- 
tratégias, Com artimanhas” 
Conta ter trabalhado com 

treinadores que treinavam 
e outros que ensinavam. Os 
que treinavam gritavam: 
“Pressão!” Jesualdo Ferrei- 
ra, seu professor, perpunta- 
va “onde vai?” e “por que?” 

“Para mim, o futuro é este 
jogo de gato e rato dentro de 
uma mesma partida, Adap- 
tarse às Sá Frets táticas, 
reagindo ao adversário” 

Dizer que a final de Monte- 
vicdéu será um jogo de gato e 
rato não significa pensar que 
Abel levará vantagem. Ha- 
verá o duelo entre um time 
acostumado a atacar, o Fla- 
mengo, é outro que se trans- 
forma de acordo com as cir- 
cunstâncias, o Palmeiras. 
Os melhores momentos da 

carreira de Abel foram com 
estratégias de defesa. Falta 
uma demonstração de ex- 
plorar deficiências dos ri- 
vais, atacando. Brilhou no 
Paok, ao derrotar e elimi- 
nar o Benhca de jorge Jesus 
da Champions de 2540. Pelo 
Palmeiras, dificultou o jogo 
do Atlético-MG no Mineirão, 
Ganhou de Jorge Jesus, 

mas jamais venceu o Fla: 
mengo, contra quem perdeu 
trés e empatou uma, 
No duelo de estratégias de 

sábado (27), 0 rubro-negro 
sendo gato, em busca doses- 
conderijos e das tentativas 
de fugas do rival, que pode 
se comportar como um rati- 

nho que só somou um ponto 
dos 27 disputados contra 0s 
seis primeiros do Brasileiro, 
Também pode ser a rata- 

zana que ganhou do Grêmio, 
de Renato Gaúcho, a decisão 
da Copa do Brasil, 

A única dúvida do Flamen- 
gu é se começará com De Ar 
rascacta ou Michael, No pri- 
metro caso, Felipe Melo, ou 
Dando, será o vigia do uru- 
umio, O lateral de Abel, May- 
e ou Luan, se preocupará 
com Bruno Henrique. 

Já pareceu provável que 
o português escalasse um 
zagueiro na função. Hoje, 
é mais certeiro pensar em 
Mavke, mais veloz. Renato 
conversou com Everton Ri- 
beiro, o questionou sobre a 
hipótese de escalá-lo como 
meia central e ouviu sua pre- 
terência pelo lado direito. 
Na vitória do Flamengo 

por q a 1 no segundo turno 
do Brasileiro, Piquerez su- 
biu para pressionar a subi- 
da de Isla, e Zé Rafael vigiou 
Everton Ribeiro, Deverrado, 
quando Raphael Veiga não 
pressionou Andreas Pereira 
e deixou o volante palmei- 
rense contra dois marcado- 
res, Everton ficou livre para 
cruzar para o golde Michael 

O Flamengo tem mais cra- 
ques ea diferença pode estar 
ai. “Se o teu adversário está 
no mesmo nível que você, 
pode atacá-lo” escreve Abel 
Ferreira, “Mas às vezes tem 
de aceitar que o rival é mais 
forte. É, nesses casos, é pre- 
ciso estar equilibrado” 

Não esti cla rose Abel pen: 
saqueo Flamengo é mais for 
te, Seria o lógico, pela quali- 
dade individual do adversário 
é por não té-lovencido, Mais 
uma razão pára ansiar pelo 
jogo. Não despreze a hipó- 
tese de o técnico do Palmei- 
ras estar escondendo o time 
e entrar com três zagueiros. 

Ataque pela direita: Piquerez marca Isla 

DD» Fiquerez 

E. Ribeiro 

Luan DD E 

o Rafiol 

fila 

» OA Petelra 
R. Veiga 

Eruno Herrique ou Michael contra Mayke: mano à mano 

ED Luan 

& Gómes 00 Gabriel 

mm OA Pereira 

Filipa Melao DO 

Mayke 0) 

O arriscaeta 

O E Henrique 

PADRÃO CHAMPIONS 

É possível imaginar que o jogo de gato e rato previsto por 
Abel seja semelhante à final da Champions League, entre 
Chelsea e Manchester Ciry. O time de Londres jogou com 
três zagueiros e dois volantes. Amarrou o City, jogou bem 
e ganhou com precisão na saida de bola. 

SYLVINHO 

Duilio Monteiro Alves gosta da ideia de dar a Sylvinho con- 
tinuidade. Há pressão pela saida, mas é cada vez mais di- 
Ficil negar a qualidade do trabalho. O maior problema da 
equipe ainda é falta de agressividade, mas houve 21 finali- 
zações contra o Santos. E vitória. 



folhacorrida 

LINEUP | Amon Borges 

Folha com Mineup 

Pessoas com cargo de decisão têm 
dever reparatório, diz Iza sobre racismo 
Iza lançou na sexta (19) 0 clipe 
de uma nova música, a “Sem 
Filtro”. O single vern com uma 
pegada de R&B e falasobrere- 
lações amorosas fugazes que 
fazem parte da vida, enquanto 
úvideo tem uma estéticacom 
elementos futuristas, meio re- 
tró, define à cantora 

Ela conta que teve inspira- 
ção em filmes nos quais não 
ea LL DC Ao nitada LIFT LUTAS 

mulher negra, De certo mo- 
do, indica, foi uma forma de 
kl propria deste LIVE RSO, 

“Eusempre ume essa estégica, 
"Matrix, Black Mirror, “Blade 
Runner, 'O Quinto Elemento, 
e por ser um tema afetivo eu 
achei que cabia nessa situa- 
cão” afirma za ementrevista 
porvideochamada ao Lineup. 
Roteirizado por ela mes- 

ma e dirigido por Felipe Sas- 
si, O clipe conta com a parti- 

cipação do marido da canto- 
ra, o produtor Sérgio Santos, 
com quem é casada desde 0 
fim de 2018. 
Comele, Iza faz danças sen- 

suis, nó video em que define 
como mais sexual da carrer 
ra. "Eu nunca tinha feito isso, 
tanto que é por isso que meu 
marido tá no clipe... Eu sem 
pre quis fazer uma cena assim, 
mas eu não sabia se ja conse 
ruir sentar em mutri li] 

meu mal ido não teve muit: 

ta opção, 
Oelipe foilançado na véspe- 

ra do Dia da Consciência Ne- 
gra(22/u) e pouco mais de se- 
te meses depois de divulgar 
“Gueto” single que teve inspi- 
ração em Beyoncé e com que 
Izaresgatóu suas raizes do su- 
burbio da zona norte do Rio. 
Hoje ela é uma das celebri- 

dades mais influentes do Bra- 

sil, rauito requisitada na publi- 
cidade e emgrandes lestivais, 
e sempre afirma que se consi- 
dera uma exceção —coisa que 
ela diz ser triste. Isso envolve, 
evidentemente, o racismo. Ela 
observa ainda um grave pro- 
blema, que causa mortes di- 
ariamente, e que há apenas 
mais discussão sobre o tema 
“Euobservo que a gente tem 

falado mais sobre isso, que is 
Sd Lumi Rc] sb qui da M jemira- 

va nas escolas, por exemplo” 
diz, "Euaprendina escola que 
aprincesa abelassinou a Lei 
Áurea e, como uma fada, tu- 
do isso se transformou. E na 
verdade não foi isso que acon- 
teceu, à gente não é ensinada 
da forma correta” 
As discussões sobre racismo 

em novembro se intensficam 
e Iza reitera o óbvio, mas que 
nem todos se dão conta: que 
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hurt a amarras tao amo ndeiro 

“Euvejo muita gente falando 
sobre racismo, sobre igualda- 
de, nomes de novembro, e al 
passa novembro e não falam 
mais sobre isso”. 

“É muito importante que 
os empregadores, que lide- 
Tes, que pessoas que têm car 
gos de decisão entendam que, 
sim, temos um dever repara- 
tório. E isso precisi ser uma 
consciência de todos”, afirma 
za falou ainda sobre a re 

tomada de shows e uma tur 
ne que está em planejamen- 
to, Ela já está confirmada para 
festivais grandes como o Rock 
in Rio, Rock in Rio Lisboa e 0 

The Town, marcado pára es- 
trear em 2023 em São Paulo. 

“A pente só não anuncia ain- 
da ja turnê) porque estamos 
neste momento de tentar en- 
tender o quevaiaconteçer. Eu 
espero muito que a gente pos- 
sa aglomerar numa quantida- 
de legal de pessoas em segu- 
rança em breve 

A cantora Iza em cena do clipe 'Sem Filtro, single que fala 
sobre as relações amorosas fugazes Rodolfo Minprihes Dreaigação 

O MAIS ATIVO DA INDONÉSIA 
Jovens observam cinzas e lavas expelidas do vulcão no monte Merapi, visto de Sleman, em Yogyakarta; no fim de 2010, uma erupção do vulcão matou mais de 350 pessoas 

MENSAGEIRO SIDERAL 

Teste de missil antissatélite russo 
gera nuvem de lixo espacial perigoso 
Fogo nó parquinho. À Rússia 
decidiu na última segunda fei- 
ra (15) que era um bom dia pa- 
ra testar um missil antissatéli- 
te e explodir um de seus pró- 
prios artefatos espaciais. Fun- 
cionou. Agora, em vez de ter 
mos um grande pedaço de liço 
espacial numa órbita bem de- 
finida, temos mais de L500 pe- 
quenos detritos, além de cen- 
tenas de milhares não rastreá- 
veis, voando por órbitas hgei- 
ramente diferentes. A maioria 
vai desaparecer em um ano, 
reentrando na atmosfera ter- 
restre. Alguns poderão ficar lá 
pormais de uma decada. E to- 
dos oferecem algum perigo a 
outros satélites na mesma re- 
pião do espaço. 
A vitima” foium satélite his- 

tado internacionalmente co- 
mo Cosmos 1408, já desativa- 

do há muito tempo, tendo si- 

do lançado à órbita pela anti- 
ga Umão Soviética nos bos de 

1982, Até al, zero perdas, Mas 
teve “barata voa” na Estação 
Espacial Internacional. Ao de- 
tectar anuvem de detritos pe- 
rada pelo teste, os centros de 
controle em Houston e Mos- 
cou pediram aos astronautas 
e cosmonautas que-se alojas- 
sem preventivamente em su- 
as cápsulas A ideia era deixá- 
los prontos para uma evacu- 
ação rápida caso o complexo 
orbital fosse atingido por al 
gum detrito capaz de causar 
despressurização ou outros 
danos sérios. 
à primeira passagem toi 

tranquila. Nadaaconteceu. A 
segunda também, e aí os tri- 
pulantes já foram liberados 
para voltar à estação, mas 
mantendo as comportas en- 
tre os módulos fechadas pa- 

Salvador Noqueira 

lolha cor [mens gelrosideral 

ra reduzir riscos, À cada uma 
hora é TRE, ITS CU MENOS, 

o complexo orbital voltava à 
fazer aproximação da nuvem 
de lixo, bem ao sabor do hil- 
me “Gravidade”. Felizmen- 
te não houve uma reação em 
cadeia comia vista no longa- 
metragem 
O problema é que o risco 

existia. O Departamento de 
Estado americano classifhcou 
o teste russo como uma atitu- 
de irresponsável. O Ministê- 
rio da Defesa russo disse que 
os detritos mantiveram qui- 
lômetros de distância da es- 
tação e não ofereceram peri- 
go. Mas o episódio nos lem- 
bra de como estamos lidan- 
do com um ambiente frágil. 
Um pedaço de lixo em órbita 
é algo que permanece lã por 
muito tempo, como um pro- 
jétil viajando a 27 mil km/h. 

Mesmo sendo pequeno, pode 
couesar grandes danos, 
Eomaor temor code que 

uma nuvem de detritos atinja 
putros satélites, cada um pe 
rando suas próprias nuvens 
desencadeando uma sequêén- 
cia de eventos que terminaria 
coma Terra envolva por uma 
camada perigosissima de lbço 
espacial. Isso teria o potenci- 
al para eliminar a viabilidade 
de manter satélites operacio- 
nais. Esqueça telescópios es- 
paciais, telecomunicações, 
GPS, meteorologia... Prejui- 
zo incalculável. 
Não tem bonzinho na his- 

tória. Semana passada foi a 
Russia. Mas em aniús recentes 
vimos testes similares sendo 
realizados por EUA, Índia e 
China. A prosseguirmos nes- 
sa escalada, um dia as coisas 
ainda vão acabar mal As na- 
ções espaciais deveriam estar 
concentradas em mitigar, é 
não potencializar, Os perigos 
do lixo espacial. Antes que só 
nós reste lamentar. 

Aang Suprayanko (AFP 
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Pandiá Calógeras é cogitado para 
disputar a Presidência da República 

A candidatura de Arthor Ber 
nardes à Presidência da Re- 
pública perdeu muita sim- 
patia dentro do Palácio do 
Catete apesar de ela estar 
aparentemente sustentada. 
Cogitou-se o lançamen- 

to de uma nova candidatu- 
ra, Entretanto, algumas fór 
mulas falharam devido, es- 
sencialmente, à atitude dos 
políticos paulistas, algo in- 
transigentes à respeito de 

CERTOS MONTES, 

Agora se fala de uma nova 
fórmula de conciliação, cu- 
jo expoente principal seria 
o ministro da Guerra, Pan- 
diá Calúgeras. 

Ele poderia receber o 
apoio do presidente Epitá- 
cio Pessoa e dos políticos 
mineiros e paulistas. 

FI LEIA MAIS EM 

acervo.folha com.br 

do Páitiao -- Tora, [do remos de ERES 
dim — — 
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Vida de 
pirata 
Animações japonesas que atraem público 
no Brasil crescem nos grandes streamings, 
mas ainda enfrentam pirataria resistente 

Ss 

Henrique Artuni 

CAMPINAS (SP) De zo02, quando 
“One Piece” teve seu primeiro 
volume publicado no Brasil a 
202, quando a animação es- 
treou seu milésimo episódio 
—peste sábado, em transmis- 
são simultânea mundial pe- 
lo streaming Crunchyroll—, 
uma geração de fãs acompa- 
nhou a saga como pôde. 
Matheus Mendonça, 43. se 

entusiasmou pela turma de pi- 
ratos que protagoniza a histó - 
cia há Quase 20 anos, quando 

comprou o gibi em uma ban- 
cade Recife, Na mesma época, 
Felipe Montes, 36, derramou 
a primeira lágrima de emoção 
nú trajeto da ponte Rio-Nite- 
rói ao concluir o primeiro ca- 
pitulo do quadrinho do qual 
hoje é o tradutor no Brasil. 
Mas enquantono Japão, até 

hoje os otakus, fis de animes e 
mangás, podem adquirir tnda 
semana uma revista é acom- 
panhar as HQs-folhetim —é 
“One Piece” saiem uma dessas 
desde 1997, no Brasil, muitas 
histórias chegavam tarde de: 
mais para o ritmo da intemet, 

“E dificilver pessoas da mi- 
nha idade que não tenham 
Ent ali em contato cor uu 

me e mangá pela via da pira: 
taria”, diz Montes. Depois de 
ler o que havia da série no Bra- 
sil, ele, que estudava japonês, 
comprou os mangás na lingua 
original antes de partir para 
os meios não-oficiais para as- 
sistir a série à partir de 2003. 
Essa paixão rendeu até a tra- 
dução de alguns capitulos de 
forma zmadora, 0s“scans' — 
feita sobre páginas escanea- 
das, em péssima qualidade. 
Jáquem queria acompanhar 

aanimação recorria aos “fan- 
subs”, legendas criadas pelos 
fãs. Mendonça, conhecidona 
internet como Matheus “Joy 
Boy" alimenta o canal AU Blue 
no Youtube há nove anos, om- 
de traz desde análises sema- 
nais dos capítulos de “One Pie- 
ce" até leituras dramáticas pa- 
ra mais de 140 mil inscritos. 

Seu trabalho serve como en- 
trada para toda uma geração 

que ainda desconhece Luffy, 
à rapaz que pode se esticar 
como atracia e que prota- 
goniza a jornada em busca do 
tesouro One Piece. 

Diferente dos ninjas de “Na- 
ruto”, os traços “orientaliza- 
dos" não são dominantes na 
franquia. “Primeiro acheiuma 
corsa meio Turma da Moni- 
ca”, lembra Mendonça. Ele 
conta que seus irmãos mais 
novos apelidaram Lulty de 
“Chico Bento japonês”, já que 
ambos usam cha péu de palha. 
Curiosamente, 0 próprio Eli- 
chiro Oda, autor do mangá, 
confirmou que, se “One Pie 
ce" se passasse nesse mundo, 
o pirata seria brasileiro, 
“Gentem, eu nem sabia dis- 

so. Deve ser um dos motivos 
pelo quais me apaixoneide pri- 
meira, diz a cantora Elza Soa- 
res, que em 2020 tuitou: “One 
Piece é bom sim, assistam”. 
“Eu conheci pela minha bis- 
neta Maria Eduarda. Ela ama 
animes e assistiamos juntas. 
Depois peguei gosto é fun em- 
bora sozinha”, conta a canto 
ta do milênio, “Ja me inspirei 
nele para fazer alguns pente 
ados, inclusive. Amo!” 

Mas o que há de tão enca- 
tador no desenho? O fato é 
que a trama simples, de um 
garoto que reúne uma tri- 
pulação para br em busca de 
um tesouro inimaginável, se 
desdobra em uma narrati- 
va épica em que piratas são 
um simbolo de liberdade e 
de luta contra o establish- 
ment em um universo gran- 
de demais para que os leitores 
nadem em águas rasas. 

“Existe uma sensação de que 
ainda dá tempo de presenci- 
ar um clássico”, resume Leo- 
nardo “Kitsune” Camargo, do 
portal Geek Here e apresenta- 
dor do podcast Kitsune da Se- 
mana."Há milhares de opções 
de anime e mangá, mas pa- 
ra começar basta ir para edi- 
cão um”, recomenda ele, que 
também já editou quadrinhos 
da Marvel, e sabe que esco- 
lher uma HQ dos X-Men para 
começar não é tarefa fácil. 
Contindo do pág. E 

[+] 
TESDUROS 

À DERIVA 
Com à cras- 

cente interesse 

do público bra- 

silgiro em pro- 

duções japone- 

sas, editoras e 
ftreaminga têm 

apostado cada 
ver mais em tra- 

er contetidos 

de maneira ofl- 

Dal Em contra: 

partida, a plrata- 

ria na internet, 

que impulsionou 

o interesse dos 

fãs, segue com» 
petindo nesse 

mercado, por 

ainda ser de Fácil 

ACESSO E IMOvI- 

mentada por 

conteúdo ama- 
dor Quando se 
trata de man- 
gás, hã os scans, 

traduções feitas 

sobre páginas do 

original escane 

nadas. lã &s ani- 

mações são cap- 
tadas da trans: 

missão orig)- 
nai japonesa na 

Tv e recebem os 

'Ensubs, legen- 
das traduzidas 

pelos fanáti 

cos. Quem gosta 

de acompanhar 

as histórias em 
quadrinhos nas 

suas publica. 

cons semanas 

originais pos 
du) mudos ofi- 

ciniá para isso, 

como o site Man- 
gaPlus, mas élé 

disponibiliza 

poucos capitu- 

los. Na França, 

com a chegada 

dessesite, um 

grupo de pira» 

tas deoidiu inter 

romper as ali- 

vidades com 
os scans paía 

valórizar o pros 

duto oficial 

Eq 

Eai 

HISTÓRIA 

SEM FIM 

Além de muito 
populares, 
histórias como 

“One Piece são 

muitó longevas 

Esta é publicada 

em quadrinhos 

desde 1997, e 

conta a história 

de um paroto 

capaz dese 

esticar tomo 

borracha que 

decida unir 

uma tripulação 

para encontrar 

o iesburo 

mistanoso que 

da nome à séria 
Ainda não há 
previsão de 
quando ela deve 
acabar Essa 

continuidade 

não só permite 

ao gênero atingir 

Varias Ferações 

como alimenta 

um mercado 

miliônário 

que envolve 

ainda jogos, 
bonecos, filmes 

e outras diversas 

adaptações para 
outras midias 

Imagem 
promocional 
do milésimo 
episódio de 
One Piece' 

Drvulgação 
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DEU NO 
RAIO-X 

O Tribunal Regional do 
Trabalho da 1º Região de- 
terminou quea Petrobras 

subsidie uma série de exa- 

mes médicos de trabalha- 

dores que lidam direta, in- 
direta e remotamente com 

obenzeno, À decisão ocor 

reno âmbito de uma ação 

civil pública ajuizada pe- 
lo Ministério Público do 

Trabalho no Rio de janei- 

ro(MPT-RI). 

vestígios O MPT-R] instaurou 
inquérito após receber uma 
denúncia anônima, segundo 
a qual trabalhadores do Cen- 
tróde Pesquisas da Petrobras, 
na Uha do Fundão (RJ), apre- 
sentaram ácido trans-mucó- 
nico urinário em exames de 
sangue, um biomarcador de 
exposição ao benzeno. 

SINAL VERMELHO À substância 
é considerada um agente mie- 
latóxico regular leucemogém- 
co e cancerígeno, mesmo em 
baixas concentrações. 

cHEck-UP Emidecisão proferi- 
da na semana passada, o juiz 
de trabalho Paulo Rogerio dos 
Santos determinou, entre ou- 
tras medidas, que sejam reali- 
zados exames de sangue e de 
urina periodicamente, além 
de análise e revisão semestral 
das informações sobre a saú- 
de dos trabalhadores. 

COM A PALAVRA O ministro do 
STF (Supremo Tribunal Fede- 
ralje presidente do TSE (Tri: 
bunal Superior Eleitoral), Lu- 
is Roberto Barroso, fará a pa- 
lestra de abertura do 47º Con- 
gresso Nacional dos Proçura- 
dores dos Estados e do Dis- 
trito Federal (CNPE), nesta 
segunda (22), às 19h, em Bra- 
sia. O magistrado falará so- 
bre democracia, liberdade de 
expressão e desinformação. 

REUNIDOS Participarão dame- 
sa da abertura doevento ami- 
nistra do STF Cârmen Lúcia, 
o presidente do ST] (Superi- 
or Tribunal de Justiça), Hum- 
berto Martins, o presidente da 
Associação Nacional dos Pro- 
curadores dos estados edo DF 
(Anape), Vicente Braga, o po- 
vernador do DE Ibaneis Rocha 
(MDB), ea procuradora-geral 
do DE Ludmila Lavocat Galvão. 

A cantora 

lara Rennó 
estreia Seu 
primeiro 
filme, “Trans- 
florestar: 
Ato 1, na 
19 Festa 

Literária 
Internacional 
de Paraty. 
A primeira 
parte da 
obra, que 
reume 
elementos 
de show, 
performance 
e videoarte, 
será exibida 
no dias de 
dezembro, 
na Flip. 
& marrativa 

do longa É 
inspirada 
em relatos 
e textos 

de nomes 
como Davi 
Kopenawa, 
Ailton 
lrenak, 
Mário de 
Andrade e 
Lélia 
Gonzalez 
dosé de teolanda/ 

Ersulgação 

VEM, NENÉM Vladimir BErich- 
ta teve assessoria esportiva 
do ex-jogador de futebol Ja- 
mir Gomes, com passagens 
por Grêmio, Botafogo e Vas- 
co, para viver o boleiro Ne- 
nem na novela “Quanto Mais 
Vida, Melhor” (Globo), que 
estreia nesta segunda (22). 0 
ator gravou à maior parte das 
cenas de seu personagem nó 
campo do América, na Baixa- 
da Fluminense. 

veMa Na trama das sete de 
Mauro Wilson e direção de 
Allan Fiterman, Neném é um 
jogador que na juventude fo 
idolo do Flamengo, passou 
por clubes europeus e pela se- 
leção, mas que viu a carreira 
entrar em declínio por conta 
de noitadas e lesões. 

PARABÉNS No proximo dia 29, 
data em que a escritora Con- 
ceição Evaristo completa 75 
anos, o Itaú Cultural promo- 
verá uma conversa online en- 
tre ela ea moçambicana Pauli- 
na Chiziane, que acaba de ga- 
nhar o Prêmio Camões de li- 
teratura, À transmissão terá 
início às 15h. 

REDE O centro de cultura é 
acolhimento de LGETs Casa 
irá criar uma rede de apoio às 
mulheres vitimas de violência 
nos hairros da Bela Vista e Jar 
dim Miriam, ambos em SE A 
entidade fui contemplada por 
um edital do Magazine Luiza é 
recebeu aporte de R$100 mil 

REDE 2 ACasa ii pretendema- 
pear os serviços públicos de 
saúde e sepurança das repi- 
des, assim como as necessida- 
des das mulheres que moram 
nesses hairros, para então ela- 
borar serviços como acompa- 
nhamento psicológico é plan- 
tão de dúvidas jurídicas, 

cHEguE! Áescola francesa de 
design École Intuit Lab ganha- 
rá uma unidade no Brasil, A 
instituição deve abrir proces- 
so seletivo para Seus cursos, 
com início previsto para fe- 
vereiro de 2022. Atualmente, 
a École Intuit Lab tem campi 
na França, na Índia na China. 

AGROPEÇA O diretor Antonio 
Araújo, do Teatro da Verti- 
gem, falará sobre o proces- 
so de trabalho para seu pró- 
ximo espetáculo, uma inves- 
tigação do ambiente do agro- 
negócio brasileiro, em conver 
sa durante a Ocupação Mira- 
da do Sesc SP O evento, que 
ocorre entre quarta (24) e do- 
mingo (28), terá palestras de 
importantes encenadores da 
cena teatralibero-americana. 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 

Vida de 
pirata 

Contingação do póg. Cl 

“One Piece” já é um dos maio- 
res mangás e animes da histó- 
ria em todos os sentidos”, diz 
sobre asérie que já passoudos 
Logo capitulosem quadrinhos 
e cujos volumes já venderam 
quase 500 milhões de cópias. 

E essa base de fãs s0 aumen- 
ta com a presença do anime 
completo no Crunchyroll — 
um streámimg de nicho com 
mais de 900 séries no catálo- 
go e um esforço contínuo pa- 
ra exibir produções no mesmo 
tempo que no Japão, se apre- 
sentando assim como uma al 
ternativa para ta aim: 

da muito difundida e de fácil 
acesso—, e mais de cem dos 
seus episódios na Netilix com 
o diferencial da dublagem. É 
um décimo do que foi produ- 
gido desde 1909, mas mesmo 
isso já o torna mais acessivel 
“A disponibilidade no strea- 

ming faz uma diferença enor 
me, E consegue tornar o gêne- 
ro mais popular que na TV a 
cabo” diz Camargo. Ele ressal- 
ta, porém, que o poder da te- 
levisão não deve ser subesti- 
mado. Ele trabalhou no canal 
Loading, que funcionou de de- 
zembro de 204º à maio deste 
ano com conteúdos inéditos, 
Exibindo animes em horário 
nobre, arede chegou à se chas- 
sificar como oitava maior TV 
aberta do país no ranking da 
Kantar Ibope de abril, 
Quando Camargo virou 

apresentador do “falecido”, 
viu suas redes, até então do- 
minadas pelo nicho, cheias de 
novas arrobas que acabavam 
de conhecer “Attack on Titan”, 
outro fenômeno. “O público 
da Loading não era quem já 
conhecia anime, mas públicos 
de classe Ce D que só tinham 

a 

O ator John Cho em cena da série Cowboy Bebop' 

TVaberta e estavam assistin- 
do anime pela primeira vez”. 
Outro caso é a popularida- 

de de séries como “Naruto” e 
“Dragon Ball, que explodiram 
após exibição na TV aberta. 
“Naruto' passou no SBT, pe- 
pou muito a periferia e tem 
um impacto forte lá até hoje. 
Mas a periferia não está tão a 
par do “One Piece, por exem- 
plo, que passou todo errado 
por aqui”, Esse "todo errado” 
quer di zer poucos episódios e 
com trechos corta di 

“Acredito que o público bra- 
sileiro se vê cada vez mais re 
conhecido, Temos canais de 
TV voltando a apostar no gê- 
nero, e produtos de várias sé- 
ries, incluindo “One Piece sen- 
dovendidos em grandes vare- 
jos” afirma Kelsey Jenkins, re- 
lações públicas da Crunchyroll 
na América Latina. “Temos um 
grande foco em 'simulcasts — 
séries exibidas logo após a es- 
treia no Japão”, ela acrescén- 
ta, dizendo que hoje a plata- 
forma exibe mais de 30 séries 
semanalmente dessa forma. 
Em paralelo ao nicho, os 

streamings viriam nos últimos 
anos essa demanda crescer 
e já organizam melhor esses 
lançamentos, Enquanto no 
Hrasila Amazon Prime Video 
conta com pouco mais de 70 
animações do japao, a Net- 

flix já soma cerca de 18o titu- 
los do tipo, entre obras licen- 
ciadas e produções originais, 
tanto séries como longas, se- 
gundo dados do Just Watch. 
Ainda assim, Camargo lem- 

bra do que a comunidade ota- 
ku chama de “cemitério de 
Netflix" —séries que só che- 
gam ali depois de completas 
no japão sua popularidade já 
esfriada depois que quem que- 
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ria assisti-las já o fez por mei- 
os Hegais. À nova temporada 
de “Jojo's Bizarre Adventure” 
— putra serie longeva, publi- 
cada desde 1987, e com uma 
série animada desde 2012— É 
uma exceção, pois à partir de 
dezembro chegará em episó- 
dios semanais à Netilix. 
Outro jeito de trazer espec- 

tadores é a criação de live-ac- 
tions a partir de séries de su- 
cesso, como à recente "Cow- 
boy Bebop" e as vimdouras 
adaptações de “Yu Yu Haku- 
sho“ e da própria “One Piece”, 
A novidade não resicde tem per 
pessoas reais interpretando os 
personagens — isso é prática 
antiga no japão e em Holhawo- 
od. Mas 05 janques, até ago- 
ra, fizeram mais bombas, co- 
mo “Dragonball Evolution” e 
“Death Note” que não respei- 
tavam as raizes orientais. Pa- 
ra Montes, as adaptações ja- 
ponesas, pelo contrário, “não 
temmedo deser felizes”. “Meu 
maior receio é que [as adap- 
tações americanas) sejam só 
cool. E 'One Piece” tem uma 
vibe" boba, no bom sentido” 
Pode ser mais um tiro ná- 

gua, mas as expectativas são 
outras, “Essa década de 2030 
pode ser para o anime é man- 
gi o que os anos 2012 foram 
para o Universo Cinemato- 
gráfico Marvel” aposta Men- 
donça, fazendo a compara- 
ção com os heróis que sai- 
ram do gueto peek para ca- 
ir nas camisetas de grandes 
varejistas. “É uma validação 
e o público otaku quer isso”, 
opina Camarpo. 

One Pioce 
lapão 1998 Autor: Eixhiro Dda Com 
Mayurri Tanaka Akemi Okamura 
Karúya Makai. th aros Disponível 
no Crunchyrol e na Metfiia 

Eorviy Cothia Dre lgução 

Novo Cowboy Bebop' troca sensibilidade 
do anime por alívios cômicos superficiais 
STREAMING 
Cowboy Bebop 
dede 

ELA, S07. Autor: Andre Nemer. Com 

Iohn Cho, Mustafa Shakire Dan ella 

Pineda té anos Disponível na Netfia 

Henrique Artumi 

O conflito de sensibilidades 
entre as produções hollywo- 
vdianas e as japonesas talvez 
seja um dos mais notáveis na 

comparação entre Ocidente e 
Oriente. Se 0 soft power sul- 
coreano já se firma no gosto 
popular e a China tem lá sua 
influência com os filmes de 
artes marciais, à cultura dos 
animes e mangas japoneses 
parece um terreno espinho- 
so demais —ainda que nun 
caa ponto de impedir ohucro. 
“Cowboy Bebop”, adapta- 

ção com atores do anime dos 
anos 1990 lançada pela Netflix 
agora, prometia apaziguar es- 
sechoque de culturas. Porém, 
se essa versão para a obra-pri- 
ma de Shinichiro Watanabe 
for a referência, não há mo- 
tivo para se empolgar. 
Pensemos que 0526 episôdi- 

os da série original estão on- 
de sempre estiveram, intoca- 
dos, e que a aposta na adapta 
cão seria ao menos válida para 
conquistar um novo público. 
Os trailers vendidos nas úl- 

timas semanas, com monta- 
gens ritmadas, e até mesmo 
os primeiros episódios, ten- 
tam reforçar alguma reverên- 
cia ou atualização temática. 
Mantendo o clima de faroes- 

te espacial, com visual cyber 
punk e trilha que vai do blues 
ão famenço ao mesmo tempo 
em que tenta cultivar algum 
humanismo —que está no cer 
ne de toda a potência dramá- 
tica do original—, podemos 
até ser enganados pela sua 
aparente falta de pretensão, 

Lopo, porém, se descasca o 
drama bidimensional e apres- 
sado que, vale notar, não de- 
veria ser encarado como uma 
distorção do original. 

Afinal, as melhores reima- 
pinações dessacralizam suas 
fontes para encontrar umno- 
vo caminho por meio da lin- 
guagem. Da mesma forma, a 
fidelidade dá frutos quando é 
uma opção pessoal e nãouma 
imposição comercial. 
A grande dificuldade é ce- 

lebrar essa tentativa de apo- 
Ta coma um investimento ori- 
ginal quando ela se joga tão 
irancamente na massa de pro- 
dutos americanizados que 
nascem de propriedades com 
bases de fãs consolidadas, re- 
aproveitando fôrmulas. 
Ainda é possivel defender 

esse “Cowboy Bebop” por ele 

assumir um lado de filme B, 
com boas sequências de luta 
e tiroteio e visuais que remon- 
tam à série original com gra- 
caecores, tómando à liberda- 
de de reinventar alguns per 
súnagens novos que conver- 
sam bem com o clima con- 
temporâneo. Há mais suges- 
ões sexuais, referências noir 
e, sobretudo, uma diversida- 
de cultural que vêm a calhar. 
Mas algo penuino do relação 

entre 08 personagens se per 
de su conhecermos todas as 
faces deles logo de cara. 
A sensibilidade do anime 

resídia em uma mescla com- 
plexa do episódico e do con- 
tinuo —eramos convida- 
dos a montar à quebra-ca- 
beça humano. No lugar dis- 
so, aqui, há o tal alívio cômi- 
co para trazer empatia, digno 
de Marvel, DC e afins. O dra- 
ma se impõe como numa no- 
vela, e prefere a violência co- 
mo espetáculo do que como 
consequência melancólica. 
Em 1998, havia o gancho dos 

limites entre fantasia e reali- 
dade no nascente mundo di- 
gital, Não só esse live-action 
dispensa tudo esse mal-estar, 
como abraça o que ele tem de 
mais nocivo. "Cowboy Bebop” 
parece encarnar O mesmo si- 
mulacro que hã 20 anosera à 
terrivel assombração. 
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Toledo, 
que fez a 
preparação 
de elenco de 
filmes como 
Pixote, 

“Cidade 
de Deus' e 
Tropa de 
Elite” 
Marbere Bergamo 

-Zas DMA / 

Falhapress 

Fátima Toledo é cancelada e diz que vai à Justiça 
Método polêmico de preparação de elenco criado por ela inspirou manifesto de atores com mais de 200 assinaturas 

Leonardo Volpato 

são rauLo Preparadora de 
elenco há mais de 40 anos € 
criadora de um método en- 
volto em controvérsias, Fátl- 
ma Toledo voltou a ser acusa- 
da de abusos fisicos e psicolo- 
picos por profissionais da te- 
levisão e do cinema, Um ma- 
nifesto da ONG Respeito em 
Cena publicado esta semana 
contra violência psicolúgica 
em sets de Almagem já conta 
com mais de 200 assinaturas. 

Às acusações, que acompa- 
nham a preparadora há anos, 
ressurgiram depois que Wag- 
ner Moura, que trabalhou com 
ela como ator em “Tropa de 
Elite” e como diretor no seu 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 4) 

recém-lançado "Marighella” a 
elogiou em entrevista do Roda 
Viva no início do mês. 
A atriz Denise Welnbergy fol 

então ao site Notícias da TV 
e afirmou que foi torturada, 
pisoteada e xingada durante 
treinamento comandado pou 
Toledo em 2008 nos bastido- 
res do filme “Linha de Passe”. 
“Botaramo pé na minha ru- 

ca, mandaram dizer que euera 
umeamerda” afirmou a atriz ao 
portal, acrescentando que te- 
vehemorragia e perdeu a voz 
apóso episódio.“ Falei da hu- 
milhação, mas é uma violação 
dos direitos humanos. 

Atores como Paulo Betti e 
Guta Stresser se solidariza- 
ram com as declarações € as- 
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sinaramo documento, Nas re- 
des sociais, uma postagem do 
diretor de elenco Luiz Anto- 
mio Rocha reuniu, entre os Co 

mentários, relatos de experi- 
ências traumáticas de Arman- 

do Babaiolf e Juliana Knust 
Toledo se defende das acu- 

sações “ diz que vai à Justiça 
contra elas. “Me deparar com 
uma cruzada vil de tentativa 
de destruição de minha repu- 
tação com base em mentiras, 
corroboradas por uma cor 
rente de cancelamento par 
tindo de pessoas que não co- 
nhecem meu trabalho, certa- 
mente seráohjeto demedidas 
judiciais cabíveis” 
“Em túdos esses 40 anos, à 

confiança que tantos atores, 

MINISTÉRIO DO TURISMO A PRE 

LEONARDO MIGGIORIN LETICIA TOMAZELLA LISANDRA CORTEZ EDUARDO LEÃO 3 RUFINO 

não atores, diretores e pro- 
dutores depositaram no mé 
todo só foi possivel por essa 
entrega honesta para juntos 
descobrimos, enxergarmos e 
irmos além do lugnr comum 
Segundo ela, munca nin 

guém fod forçado a partici- 
par de nenhuma preparação, 
workshop ou curso. “Essa es- 
colha sempre fóie continuará 
sendo de cada participante) 
Wagner Moura reforça que 

trabalhou com a preparadora 
em cinco longas e que nunca 
presenciou nenhuma atitude 
suspeita por parte dela. 

“Vi que muitos colegas que 
assinaram aquela carta nun- 
catrabalharam comela cacho 
isso perigoso. Não compactao 

ThENTA 

com nenhum movimento de 
cancelamento, de linchamen- 
to, sobretudo contra uma pes- 
soa que cu conheço, respeito, 
aimiro” afirma ele 

Bruno Gagliasso e Alice Bra 
ga são outros que defendem a 
metodologia utilizada por To- 
ledo. “Num resumo simplório, 
posso dizer que Fátima Tole- 
do é a mulher que me trovxe 
de volta algo que, em algum 
momento, eu achei que esta- 
va perdido ou que fazia no au- 
tómatico: o amor ãarte” disse 
Gagliasso, que integra o elen- 
co de “Marighella”. 

Alice Braga, que trabalhou 
cem a profissional em proje- 
tos do início de sua carreira, 
como “Cidade de Deus” e “Ci 
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dade Baixa”, afirma que suas 
experiências com ela foram 
intensas, mas à fizeram “cres- 
CET Lt Enucar L cia VEZ mus Mme 

desafiar e alimentar mais” 
A Os Filmes, produtora de 

“Marighella” se pronunciou 
por meio de nota assinada 
pela sócia da empresa Andrea 
Barata Ribeiro. Segundo ela, 
a relação entre a O2e Toledo 
tem cerca de 25 anos e nun- 
ca houve nenhuma acusação 
contra a preparadora. 

“Não compactuamos com 
o cancelamento de pessoas. 
Ainda mais a Fátima, prohis- 
stonal com quem só tivemos 
experiências positivas , diz um 
trecho. “Diálopo é inmportan- 
te, mas caça às hruxas, não” 
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usters ignora versão só 
com mulheres e tem caçadores mirins 
'Mais Além' traz Jason Reitman assumindo comando da franquia, criada por seu pai nos anos 1980 

Leonardo Sanchez 

são pauLo À trama de"Ghost- 
busters: Mais Além”, de certa 
forma, ecos à realidade. No 
novo filme, conhecemos os 

netos de Egon Spengler, ci- 
entista que grudou no imagi 
nário popular com "Os Caça- 

Fantasmas” clássico oitentis- 

ta sobre um grupo de estudi- 
cãos que salva Nova York de 
um ataque fantasmagórico 
Apesar de nunca terem ti- 

do uma relação com o espe- 
cialista em fenômenos para- 
normais, seus descendentes 
passam a ocupar, ao longo 
do filme, seu lugar de caça- 
dor de fantasmas, conforme 
ameaças do além se apossam 
da cidadezinha onde moram. 
Nos bastidores, esse movi- 

mento de passar 0 bastão, de 

herdar uma enorme respon- 
sabiidade deixada por um pa- 
pente, também acontece, Dire- 
tor de "Mais Além, jason Reit- 
man é filho de Ivan Reitman, 
cineasta por trás do “Caça: 

Fantasmas” original, de 1984, 

e de sua sequência, de 1989. 
Apesar de ter pensado que 

nunca se debruçaria sobre o 
yrincipal legado de sua fami- 
ia pas à Holhywood, Jason foi 
seduzido por esse paralelo em 
tre filme e realidade, De fato, 
até pouço tempo atrás, seria 
dificil pensar que ele se ren- 
deriaaos grandes estúdios ea 
seu apetite voraz por sequên- 
cias, refilmagens e derivados. 
Aos 44, ele fez fama em Hol- 

boo descolado da imagem 
do pai —este mais afeito a co- 
médias e romances água com 
açucar, como Junia”, "Um Ti- 

rano Jardim de Infância” e “Se- 
xo Sem Compromisso”. Jason, 
por outro lado, tem no curri- 
culo histórias mais protun- 
das e respeitadas, do calibre 
de “Juno” e “Amor Sem Esca 
las”, pelas quais fold indicado 
ao Oscar de melhor direção, 

“Esse novo projeto foi com 
pletamente intimidador, por 
que eu nunca fiz um filme que 
não pertencesse a mim desde 
o principio”, diz Jason por vi- 
den. “Esse éum filme que per 
tence ao mundo, e eu tenho 
sorte de assumir essa respon- 
sabilidade e de ter feito isso 
sentado ao lado do meu pai” 

Ivan Reitman é produtor 
de “Mais Além” —repetindo 
à cárgo que já assumiu em 
outros longas do filho. Ao ser 
questionado sobre à experi- 
ência do trabalho em dupla, 

Jason brinca. “Imagina como 
seria você levar seus pais para 
o trabalho todos às dias, pa- 
racpinarem sobre tudo o que 
você faz —é bem desafiador 

Muito antes disso, no entan- 
co, o paitinhao hábito de levar 
o filho, então com sels anos, 
ao set dos dois “Caça-Fan 
tasmas” da década de mg8o, 
Apesar disso, e de acompa 
nhar como eram criados os 
fantasmas de gosma verde 
no mundo real, Jason diz que 
sempre foi “como qualquer 
outra criança da época, que 
queria ser um caça-fantasma”. 

“E esse novo filme fala dis- 
so, ele Foi feito para dialogar 
com essa vontade de vestir 
uma mochila de prótons ou 
dirigir o Ecto-”, afirma. 

Forte presença no imaginá- 
ro geek, Os itens menciona- 

dos pelo cineasta eram indis- 
pensáveis para que 0 quarte- 
to do filme de 1984 — Bi Mumr- 
ray, Dan Avkrovo, Ermie Hud- 
sone Harokd Ramis, intérprete 
de Egon morto há sete anos — 
combatesse às vilões. Com a 
mochila, eles capturavam os 

Lantasimias COM dy VELE ul +, Lis 

perseguiam por Nova York, 
A descoberta do carro pe 

los netos de Egon, em “Mui- 
to Além” os impele a vestir 05 
trajes dos caça-fantasmas ea 

entrentar as entidades que re- 
solveram ameaçar o planeta 
após décadas adormecidas. 
Esta é, portanto, uma trama 
movida por personagens jo- 
vens, O que deve aproximar 
as perações mais novas dessa 
verdadeira reliquia cinemiato- 
gráfica que é a franquia, com 
seus quase 40 anos de idade. 
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Mas este é um filme para to- 
dos, avisa Jason. Foi persado 
para os fás de “Us Caça-Fan- 

LASMAS 4 CUIMTO elo mas tarm 

bém planeja atingir um no- 
vo grupo demográfico, mais 
ou menos como o reboot de 
2016, estrelado apenas por 
mulheres, tentou fazer. Não 
deu muito certo, e o que an- 
tes era promessa de uma no- 
va saga deu origem a “Muito 
Além”, uma sequência direta 
pará a trama dos anos i98c, 
Com quatro filmes, simbo- 

hos enraizados na cultura pop, 
diversos itens de merchandi- 
sing e um apelo atemporal, 
"Os Cuça-Fantasmas” pode 
tt EX pai nadie HI BEL, dd TRETAS, 

Ure quo há spo put PELA 

“Euacho que 'Caça-Fantas- 
mas aa nte ris Ler uma mito- 

bogia gigantesca, € eu espero 
estar criando agora as bases 
para que todos os tipos de fil- 
mes saiam da franquia”, diz ele 
sobre à atual era de universos 
compartilhados no cinema. 
“Eu não falo só de filmes 

americanos, porque todas as 
culturas no mundo têm uma 
relação com o espiritual 
inexplicável, E nós adoraria- 
mos ver diferentes diretores 
contribuindo para à história 
dos 'Caça-Fantásmas 

Celeste O'Connor, Finn Wolfhard, Lo; gan Kim e Mckenna Grace em cena do filme 'Ghostbusters: Mais Além' Divulgação 

Filme supera continuações anteriores e atesta o fôlego da saga 
Ghostbusters Mais Além 

ddr dr od hr 

ELA, MOS Direção: apo 

Rertman Com Mckenna Cree, 

Pynn olhar, Paul Rudd Care 

Coon Em cartar nas cinemas 

Thales de Menezes 

“Ghostbusters: Mais Além” 
é um dos grandes acertos da 
temporada. Depois de 37 anos 
da estreia do primeiro filme, 
um clássico com Bill Murray 
e Sigourney Weaver, O quarto 
filme da franquia éleve, diver 
tido e inteligente. Supera fa- 
cilmente a primeira sequên- 
cia, de 1989 e com o mesmo 

elenco, e a pavorosa ideia de 
recriar o roteiro do original 
com uma equipe feminina 
de caça-fantasmas, em 2016. 

O blockbaster de 1984 foles- 
erito e dirigido por Ivan Reit- 
man. Quem assume essas fun- 
cões agora é seu filho, Jason 

Reitman, Para uma nova pe- 

ração atrás da câmera, outra 
diante dela, Na trama, os ir 
mãos adolescentes Phocbe É 
Prevor acompanham a mãe, 
Cale, numa mudança de ares, 
Sem dinheiro, ela recebe uma 
casa de herança do pai, na in- 
teribrana Summerville, 
Além da decepção ao ver 

que a propriedade é um ca- 
sarão caindo aos pedaços, 0s 
garotos sofrem para se adap- 
tar à cidadezinha. Trevor, de 
15 anos, com os hormônios 
em ebulição, não sabe como 
lidar com a menina local que 
desperta nele uma paixão. 

já Phoebe, de 13 anos, é um 
prodígio em ciências. Com 
seu si nerd, está acostu- 
mada a não se encaixar na tur- 
ma, é Seu Unico amigo passa 
a ser Podcast, ao que parece 
oúnico geekna região, já que 
seus programas na rede têm 
repercussão zero. 

Vai ser fácil compreender 

a facilidade de Phoebe para 
E CHORA quando 1 CRDECLA 

dor descobrir, junto com a 

personagem, que ela é neta de 
Egon Spenpler, cientista e um 
dos caça-fantasmas originais 
que salvaram a cidade de No- 
va York —e o mundo— de in 
meras ameaças nos anós igÃo. 
Depois queo grupo caiuno os- 
tracismo, sem maisectoplas- 
mas para perseguir, Spengler 
brigou com os colegas e mor 
reu reclusoem Summerville. 
Como todo adolescente 

americano, o sonho de Tre- 
vor é ter seu carro, e ele en- 
contra guardado na garagem 
da nova casa Ecto-1, o velcu- 
lo de combate dos caça-fan- 
tasmas. Não demora a fazer 
a peringonça funcionar 
Phoebe se interessa mais 

pelas armas, pelos uniformes 
da equipe e pelas gaiolas pa- 
ra prender ectoplasmas, tarn- 
bem guardados ali E tudo se- 
râmunto útil já que coisases- 

tranhas acontecem na cidade 
u vsse me de Ghostbustors 
infantil será chamado à ação 
Não bastasse 0 POLELrO EM- 

graçado e agitado, a escolha 
do elenco é um ponto alto da 
produção. Aos atores adultos 
so é necessário uma boa do- 
se de simpatia, fornecida sem 
problemas por Carrie Coon, 
como a mãe dos meninos, & 
Paul Rudd, no papel de pro- 
fessor de ciências de Phoebe 
e de Podcast. Ele é um fá dos 
antigos caça-fantasmas e aju- 
darãos garotos a repetir os fei- 
tos da turma do avô. 
O ator no papel de Trevor é 

bastante conhecido por todos 
os maniacos por séries. Finn 
Wolfhard chega aos 18 anos 
exibindo no curriculo “Stran- 
ger Things”, em queinterpre- 
ta Mike Wheeler. Começando 
agora num papel grande, à ga- 
roto Logan Kim traz muito 
humor ao personagem Pod- 
cast e suas delirantes teorias 

de conspiração, 

Mas quem rouba o filme é 
Muekenna Grace, Atris desale 

os seis anos, já trabalhou em 
30 filmes e fez aparições coad- 

juvantes em séries de TV, Pa- 
ra à público peck, talvez seu 
momento mais importante 
até agúra tenha sido o papel 
da versão criança da Capitá 
Marvel no filme homônimo. 
sempre loirinha na carrei- 

ra, elasurge de cabelos escure- 
cidos é óculos em “Ghosthus- 
ters: Mais Alem”, numa inter 
pretação encantadora da des- 
temida Phoebe. Aos 15 anos, 
segura tranquilamente a res- 
ponsabilidade de fazer a per 
sonagem que carrega adiante 
todo o enredo do filme e bri- 
lha como protagonista. 
Com heróis tão jovens, o hl- 

me pode parecer uma atração 
para a garotada, mas afirmar 
isso é um erro. Jason Reitman 
escreveu e dirigiu uma aven- 
tura quase impecável, para to- 

das as idades. Phoebe e Pod- 
vast pr dem dia | 1aniças mus 

Suns CONvVErSas são Imurviçhas 
por um humor inteligente, 
sofisticado até. E as sequên- 
cias de ação empolgam, em 
cenas em que os efeitos vi- 
suais obrigatórios desse tipo 
de filme servem muito bem 
0) TOLEITO 

Esperar que os caça-fan- 
tasmas originais apareçam 
é inevitável para qu alquer fã 
da franquia, e a questão nem 
pode mais ser encarada como 
um spoiler, já que os sites de 
cinema listam os nomes dos 
astros dosanos 198c em meio 
ao elenco da produção. Bill 
Murray já deu várias entre- 
vistas sobre o novo trabalho. 
Mesmo assim, este é um fil- 

me que vai muito além de se 
aproveitar do passado para fa- 
turar É uma ótima comédia 
de aventura que aponta pará 
a frente, com fálego para pro- 
longar a franquia 
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'O Ovo Primordial, obra de Abdias Nascimento de 1972, que integra mostra inaugural do MAN no Inhotim auigação 

Museu de Arte Negra será sediado no Inhotim 
Projeto nômade de Abdias do Nascimento chega a instituição mineira em exposição que reúne obras dele e de Tunga 

Carolina Mordes 

são rauLo O Rio che janeiro aln- 
da era capital do Brasil quan- 
do sediou, emigss, 036º Con- 

gresso Eucarístico Internaci- 
onal, Foi neste momento de 
reunião da Igreja Católica no 
pais que o Museu de Arte Ne- 
gra, projeto criado dentro do 
Teatro Experimental do Ne- 
gro comandado por Abdias 
do Nascimento, fez sua pri- 
meira grande ação —um con- 
curso de Cristos negros. Dja- 
nira saiu vencedora com uma 
pintura em que Jesus era re- 
presentado CMOS UMA TERIO 

escravizado, açoltado no Pe- 
lourinho em Salvador 
O cone Liso era, eim ceria 

medida, uma provocação, 
Ele “confrontava as narrati- 
vas que embranqueceram a 
imagem de Cristo ao longo 
da hustória”, afirma Jfulo Me- 
nezes Silva, pesquisador do 
Instituto de Pesquisas e Es- 
tudos Afro-Brasileiros, o Ipe- 
afro, fundado por Abdias. Is- 
so enquanto a cúpula branca 
da Igreja circulava pelas ruas 
da capital fluminense. 

Esse era também o começo 

de uma formação mais sólida 
do acervo do Museu de Arte 
Negra, o MAN, criado em ge 
para debater a estética da ne- 
gritude, ideia que tinha che- 
gado ao grupo naquele mes: 
BA Mo do SEI apresentada 

pelo escritor Ironides Rodri- 
gues no Primeiro Congresso 

do Nepro Brasileiro, 
Mais de 7º anos após sua 

inauguração, e dez anos de- 
pois da morte do intelectual 
que o fundou, o MAN enfim 
ganhará uma sede. O Inho- 
tim, museu à céu aberto lo- 
calizado a cerca de uma ho- 
ra de Belo Horizonte, exi- 
birã o seu acervo por dois 
anos, finalmente levando 
ao público obras que costu- 
ram a influência fundamen- 
tal da tradição e da produção 
africana nas artes visuais. 
Mem da produção cênica, o 

Teatro Experimental do Ne- 
gro atuava também politica- 
mente, por exemplo ao pro- 
mover oficinas de alfabetiza- 
cão ou ão levar à Assembleia 
Nacional Constituinte da epo- 
ca propostas para combater à 

discriminação racial, 
“Nunca foi uma a po 

ta apenas estética, inclusi 
ve porque na tradição afri- 
cana não existe a questão da 

arte pela arte. Ela está sem- 
pre intimamente ligada à vi- 
da e pulsa como parte dela”, 
afirma Elisa Larkin Nascimen- 
to, viva de Abdias que éuma 
das fundadoras do Ipeafro. 
“Quando você tem uma si- 

tuação de exclusão, de discri- 
mmação, como aquela em que 
vivem as pessoas negras der- 
trode uma sociedade racista, 
essa questão é lundamental, 
eta molda e vibra dentro de 
uma procução estética 
A primeira das quatro ex 

posições que o Inhotim abri 
gará nos próximos dois anos 
relaciona as obras do criador 
do MAN às de Tunga. 
A escolha evidencia dois as- 

pectos da coleção. O primei- 
ro, de que ela está bastan- 
te ligacdta a pessoas que con- 
viviam com Abdias —ele e 
Tunga eram próximos des- 
de que o último era jovem, 
por exemplo. “Esse acervo 
explicita uma rede de intelec- 
tuais e de abetos, ele foi cria- 
do por relacionamentos pes- 
soais afirma Douglas de Fret 
tas, curador do Inhotim 
Osegundo é que não se tra 

La ide tina heção AC APR pM 

ta somente por obras de ar 
tistas MEpros, Mas sim por 

trabalhos em que “o negro é 
sua cultura estejam represen- 
tados e exerçam influência 
ou desempenhem um papel 
inspirador”, como o próprio 
Abdias definiu. 

Fhi assim com Tunga. Numa 
entrevista que deu ao Correio 
da Manhã ainda com 15 anos 
de idade —e na qual seu no- 
me foi grafado erroneamen- 
te como “Dunga — ele afirma 
que a arte negra foi à primei 
ra à “romper os grilhões das 
chatas imagens renascentis- 
tas. À reportagem é ilustrada 
por um quadro que Tunga fez 
naquele ano parao MAN e que 
estará presente namostrano 
Inhotim inaugurada agora. 
Alfredo Volpi, Iberê Camar 

go, Anna Bella Geiger e Ivan 
Serpa são outros artistas que 
figuram no acervo. "A coleção 
acaba sendo uma espécie de 

MEPUCAP EL FTICA das artes plásticas 

hrnieirio daquele momento”, 
observa Larkin Nascimento 

Ela afirma que a influência 
da estética de origem africa: 
na só começou a ser discuti- 
da de forma mais ampla ago- 
ra. Na epoca em que o MAN 
fi criado, não se falava, co- 
mo hoje, que a arte moder 
na ocidental surgiu no Ve- 
lho Mundo à partir do olhar 
dos artistas europeus pa- 
ra essa estética, do “saque 
cotonial no continente”. 

“Eram peças que eles não 
chamavam de artísticas, mas 
de arte ernográfica. Mas aque 
la estética chega” diz ela. Abi 

as afirmava alnda em 1964 que 
o trabalho de Picasso era Les- 
RETTILET 1 1a desse movimento, 

Deri Andrade, também 
organizador da mostra do 
Inhotim, lembra que pensar 
um acervo que foque a pro- 
dução negra também era al- 
go pioneiro nos anos 1950, Ou 
tros museus importantes vol- 
tados a essa temática, como 
o Museu Afro Brasil na capi- 
tal paulista, surgem somen- 
te entre 05 anos 19gÃo E 2C00. 
Nos próximos “atos, como 

o Inhotim e o Ipeafro nome- 
aram as exposições do proje- 
to, serão apresentados outros 
artistas do Cervo, 

Esta é a primeira vez que o 
MAN tem uma sede de longa 
duração, eo Ipeafro disponihi 
lizou as obras numa phatafor 
ma online. Elisa Larkin Nas- 
cimento ni ao lembrar que, 
quando perguntavam à Ab- 
dias onde era a sede do Mu- 
seu de Arte Negra, ele costu- 
mava apontar para a pasta de 
Couro que sempre carregava. 

“A obrado Abdias do Nasci- 
mento e a coleção do Museu 
de Arte Negra têm vida, de fa- 
to, em espaços de outros mu- 
seus. Ao longo desses anos, ela 
se materializa um pouco na 
sintese da nossa vida e câmi- 
nhada, dosnegros africanos, 
diz Menezes Silva. “A gente vai 
indo pelas brechas” 

Alias Nascimento, Tunga 
eo Museu de Arte Nepra 
nsttuto inhocimr, Brucradinho 
(My Qu, esex. de ShãDd as 
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de 9h30 às 17h30. abertura em 
A FTA Apa TO 4 2072. R$ ds 
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Em sentido anti-horário, desfiles de Isaac Silva, Mis 
Apartamento 03 na 52º SPFW marceioSoubhia/Fotosite 
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, Angela Brito e 

SPEW exalta a 
cultura afro no 
ano mais diverso 
de sua história 
No Dia da Consciência Negra, todas as 
coleções apresentadas nas passarelas 
foram de marcas de estilistas negros 

Pedro Diniz 

são Pao Não havia como 
ser diferente nas últimas ho- 
ras desta primeira temporada 
presencial da São Paulo Fashi- 
on Week, após dois anos de lu- 
zes apagadas. No sábado (20) 
em que se comemorou à Dia 
da Consciência Negra, todas 
às marcas que apresentaram 
suas coleções nas passarelas 
do Pavilhão das Culturas Bra- 
sileiras, no parque Ibirapue- 
ra, eram de estilistas negros, 

Para entender a relevân- 
cia que essé foco direciona- 

do à cultura afro provocou 
na SPFW, & preciso começar 
do final, quando o estilista 
Isaac Silva levou à passare- 
la uma combinação anima- 
da de axé —palavra intrin- 
seca à sua trajetória e que 
aparece em várias de suas 
criações—, estampas colori- 
das e modelagens ampliadas 
que vestem todos os biotipos. 

Silva furou as diversas ca- 
mudas do véu racista que en- 
volve a indústria até se firmar 
como o maior nome do afro- 
empreendedorismo na moda 
brasileira, No passado, chegou 
a usar sobrenome gringo pa- 
raesconder a origem, porme- 
do do preconceito, mas logo 
aboliu a ideia, Chegou ao to- 
po quando assumiu sem re- 
servas a própria identidade. 

Ao lado da amiga, designer e 
ativista pelos direitos de tran- 
sexuais Neon Cunha, passou 
a produzir estampas hase- 
adas na cultura afro-indige- 
na, que ganharam as ruas de 
São Paulo e espaço no guarda- 
roupa dessa elite que um dia 
olhou de canto para ele. 

Nesta temporada, suas Co- 
res da Bahia, como foi bati- 
zada à coleção que aposta na 
paisagem e nos tons da indu- 
mentária do estado, chegarão 
à Europa numa parceria fir- 
mada com a Havaianas, ineédii- 
ta para um designer brasilei- 
ro. Não só calçados, mas tam- 
bém roupas viajarão para 05 
pontos da marca no exterior. 

Isso significa a coroação de 
um grupo de estilistas negros 
que tiveram de provar seu va- 
lor por várias temporadas e, 
apora, são reconhecidos como 
estetas importantes. 
Antes de Isaac, nO mesmo 

sabado, outro Silva mostrou 
o porquê de sua moda ba- 
seada em emoções ser tão 
querida por uma clientela de 
VIPs da indústria musical, 
de Iza a Maria Bethânia 
Apoiado na ideia de cura, 

o mineiro Luiz Claudio Sil: 
va mesclou à alfaiataria que 
o identifica muitos detalhes 
emos de palha vinculados à 
imagem do orixá Omuli, a en- 
tidade da cura no candomblé, 
A resposta à pandemia é 

carregada de emoção e rigor 
numa coleção que ainda põe 
costuras aparentes pelo teci- 
do, emulando a ideia das cica- 
trizes que todosirão carregar 
como memórias desse tempo. 

Plantas de cura foram amar- 
Tadas às polas e às partes de 
baixo doslooks apresentados 
e serviram até como tecido 
para um top. Frases escritas 
porSilvaganharam corpo em 
estampas aplicadas nós con- 
juntos, por vezes borrifadas 
de um brilho discreto. 
O perfeccionismo e o sen- 

tido de memória afetiva con- 
duziram também a coleção 
de Angela Brito, cabo-verdi- 
ana radicada no Rio. Obriga- 
da a passar seis meses em seu 
pais natal após o fechamento 

das fronteiras, que a impedi- 
ram de retornar ao Brasil, ela 
entrouno baú da família para 
resgatar fotos tiradas pelo pai. 

As imagens foram impres- 
sas nos looks desparrados do 
corpo e na alfaiataria, tão im- 
portante na formação do esti- 
lo de diversos países africanos 
que sofreram a colonização. 
Cores terrosas, tais quais 

as da paisagem de Cabo Ver 
de, e omar local que transita 
entre o azul e o verde, tingi- 
ram as propostas carregadas 
de significados é da geome- 
tria precisa de Brito. 
Também neste dia, desh- 

lararm às últimas três dus se- 
te marcas da edição do Pro- 
jeto Sankofa —Mile Lab, 
Silvério e Az Marias, 

Elas aumentaram o volu- 
me do discurso a tavor da 
equidade an trazerem roupas 
que mostram, em diferentes 
graus, o perfeccionismo das 
tormas e da arquitetura en- 
volvida na produção de mo- 
da. O que faltava a essas mar- 
cas, ficou evidente, era espaço. 
A urgência de diversidade 

aineta se bez notar nas criações 
de grifes de estilistas brancos, 
mus extremamente influenci- 
ados pela miscigenação, tanto 
cultural quanto fisica, do país, 
Dois exemplos disso — com a 
Miscie a Handred— puderam 
ser conferidos na sexta (19) 

A Misc, cómo o próximo no- 
me diz, é uma das que pôem a 
tusão de cores e vivências do 
país em primeiro plano. 
O estilista Airon Martim 

olhou para os looks usados 
por frequentadores de bote- 
quins e lanchonetes de beira 
de estrada para criar uma es- 
tética que bebe das referênci- 
as mais dispares possiveis. Ná 
passarela, era possivel ver, por 
exemplo, a obra da italiana Li- 
na Bo Band equacionada com 
a  onsualidade quase explici- 
ta do pais após os anos 1990. 

A arte em estado têxtil per 
meou vários dos desfiles des- 
ta São Paulo Fashion Week, 
com molho dos mais brasi- 
leiros, Uma das mais bem-su- 
cedidas nesse propósito foi a 
Handred, de André Namitala. 
Uma parceria com o Insti- 

tuto Brennand levou os con- 
tormos do legado em cerâmi- 
ca de Francisco Brennand à 
renda labirinto, aplicada aos 
looks arquitetônicos, e às pe- 
quenas esculturas ovais posi- 
cionadas como aviamentos, 
fechos e aplicações. 
O branco coloriu a maior 

parte da coleção, lembran- 
do que, amtes de tingidas, 
as cerâmicas recebem mão 
de esmalte para servirem 
de tela para o artista, 

jolas douradas feitas pe- 
lo designer Curlos Penna 
potencializaram a pesqui- 
sa do estilista ao adicionar 
geometria ãos looks que, 
em sua maioria, foram traja- 
dos por modelos negros. 
Foiuma escolha acertada e 

condizente tanto com aideia 
quanto coma neva configura- 
cão deste calendário de des- 

es, que já pode ser lido co- 
múo mais diverso e represen- 
tativo da história do evento. 
Além de trazer aurgência da 

diversidade, os desfiles de sex- 
ta trouxeram devolta o brilho 
da festa e da montação pop. 
Foi o dia em que Weider Sil- 
verio emulou uma versão do 
punk nas passarelas eem que 
Walério Araújo homenageou 
a antiga coluna “Noite Dustra- 
da”, da Folha, assinada pela 
ex-colunista Erika Palomino. 
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Uma cadeira 
O mesmo móvel que acomodou revolucionários e cancelados 

Bia Braune 

Jornalista e roneirsta, é autora do ivro Mimanaque da TR” Escreve para é TV Globo 

Às vezes me pergunto como se 
inicia uma coleção. É do acu- 
mulor vários objetos pareci- 
dos? Ao perseguir uma série de 
itens, até obtéla por comple 
to? É possuir? Distroidos, cole 
cionaremos, E tulvez por isso, q 
mais precioso dos meus acer 
vos sequer existo de verdade. 
Para entender melhor, puxe 

uma codeira —mas não qual 
queruma, É preciso que seja do 
tipo conhecido na gringa co- 
mo Peocock (pavão). Eno Bra 
sil, Poinho, Um icone feito de 

vime e muitas firulas, que co- 
nheci ainda menina, assistin- 
do ao “Chico Anysio Show” Re: 
festelado num modelo branco 
e esplêndido, o humorista vi- 

vio personagem que deu ori 
gem ao apelido nos anos roão. 

Vários vipões tiveram Pol- 
nhos. Os presidentes Kenne- 
dy e Roosevelt, os escritores 
Mark Twain é Truman Capo- 
te, estrelas de Hollywood co- 
mo Elizabeth Toylor é Marilyn 

Monroe, Uma, inclusive, apa- 

rece no póster do filme erdti- 

co “Emmanuelle” 
Minha coleção, porém, co- 

meçou platônico. Sem q Pai- 
nho em si, Cleodon, um ami- 
go pernambucano, meenviou 
LPs da rainha do saxado Mart 
nés e da cantora Elza Soares, 
ambas lindamente acomoda 
das. Nisso, comprei Elis Regi- 
na de ladinho e Julio Iglesias 
com us meias à mastra, 

Cientes do meu colecionis- 

mo, conhecidos passaram aco 
laborar freneticamente, envi- 
ando fotos. Descobri que dava 

para forrar todas as paredes 
do hall da fama com os mais 
variados astros da música po- 
sando em Painhos: Cher, Xuxa, 
James Brown, Gal Costa, Don- 
nu Summer, June e Herondy. 
E mais: de vários cantos do 

Brasile do mundo, elas me che 
quram fagradas em trechos 
de filme, álhuns de família é 
vitrines chiques de loja O qu 
ge se deu no interior de Goi- 
ds, quando um amigo clicou 
um caubdt rústico, entorman- 
do pinga no mais psicodéli- 
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co assento de birosca já visto, 
“Coracteriza Painho?” 
Um dia, tomei coragem fui 

ao encontro da minha própria 
musa. A de verdade, fisica, um 
pouco chumbada pelos anos 
de uso. Comprada de uma pa: 
cata família do subúrbio cari- 
oca. Jamais ocupada por qual- 
quer célebre “derriêre”, 
No entanto, do colocá-la na 

minha sala de estar, batéu um 
desconforto. Pensei na antolo- 
gica imagem do lider dos Pan- 
teras Negras, Huey Newton, 
sentado. E no empresária ni- 
cue branca em sua codeira de 
sinhú numa festa de universá: 
rio. Percebi que oli ndo havia 
lugar para mim, daquele jeito, 
Tratei, então, de humildemente 
vendê-lo, mantendo minha co: 
leção apenas virtual. Um tro- 
no ndo pode ser ocupado por 
uma só pessoa. 

[DomM. Ricardo Araújo Pereira | SEG. Bia Braune | TER. Manuela Cantuária | qua. Gregorio Duvivier | qui. Flávia Boggio | sex. Renato Terra |sÃa. José Simão 
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Globo exibe 
episódio da série 
'Small Axe' no 
Tela Quente 

Edutação 
Globo, 23h25, té anos 
Em vez de um longa-metra- 
pem, á sessão do Tela Quente 
desta segunda (22) exibe um 
episódio da aclamada série 
“Small Axe”, do diretor britã- 
nico Steve McQueen, Na tra- 
ma, umgaroto negro é matri- 
culado numa escola para crt- 
anças com necessidades espe- 
ciais e descobre que uma se- 
iregação oficiosa impera no 
ugar Todos os cinco episóli- 
os da produção estão dispo- 
niveis no Globoplay, 

Quanto Mais Vida, Melhor! 
Globo, 19h46, 1 anos 
Quatro pessoas sobrevivem 
a um acidente de avião e pa- 
nham uma chance da Morte 
para emendar suas vidas. Só 
que uma delas morrerá dentro 
de um ano. À novela de Mau- 
ro Wilson tem Mateus Solano, 
Giovanna Antonelli, Vladimir 
Brichta e Valentina Herszage 
nos papéis principais. 

Cabeça de Négo 
Elisa, 14 ria 
O longa-metragem de estreia 
de Déo Cardoso conta a histó - 
ria de um rapaz negro que pro- 
põe mudanças em sua escola. 
Insultado e expulso da insti- 
tuição, ele se recusa a deixar 
as dependências. 

Festival Zum Dez Anos 
Farelo e fouTube da resta DUM 

A publicação de foto ado 
Instituto Moreira Salles pro- 
move a 6º edição de seu ciclo 
de debates. Asishys, “A Moda 
na Encruzilhada” reune o fo- 
tógrafo de moda Rafael Pava- 
rottie o curador Thyago No- 
gueira, Até 26 de novembro, 

Dana Flar e Seus Deis Maridos 
Canal Brasi) 20h30 18 ana 
O canal celebra os 45 unos 
do lançamento do clássico 
de Bruno Barreto, uma das 
maiores bilheterias do nos- 
so cinema. Às 13h30, o“Cine- 
jornal” faz uma edição espe- 
cial sobre o filme. 

Roda Viva 

Cultura, 22h, Lyre 

A ativista Anielle Franco, ir 
mã da vereadora assassina- 
da Marielle Franco, é a entre- 
vistada do programa desta se- 
gunda (22). 

Mundo de Feras 
Giga TV MO anos 

Estreia no canal TLN Net- 
work da plataforma esta no- 
vela mexicana sobre gême- 
os idênticos que, separados 
ao nascer, levam vidas total- 
mente diferentes. 

QUADRINHOS 

Daiquiri Coco Galhardo 

Níquel Náusea Ferna 

Piratas do Tietê Laerte 
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CRUZADAS 
HORIZONTAIS 

COESO E NE: 

1 sr ano E 

lj. O O e 

1.4 base da tapióta 2. Lembrar / Caixa Postal 3. Oposto de 
maxi (Uma formação como Paquetá, ro R4 4.0 de queijo 
E um petisco típico de Minas Gerais / Um material como o 
ferro 5. O simbolo do elemento quimico hólmio / A jorna- 
listá e apresentadora de TV Annerberg 6. Tira que Conge 
alguma coisa 7. Marca sueca de veiculos pesados / Ginástica 
Ritmica 8. Suporte fixo ra parede, para lámpada elétrica ou 
vela 9, Cirtilante 10, Elemento metálico usado em imãs / 
Policia Rodoviária Federal 11.0 cantor e com pósitor Melodia 
(1951-2017) de“Pérola Negra” / Quantia paga para admissão 
num quadro associativo TE. Henri Matisse, pintor / Fazer 
ugo injusto dos privilégios de situação superior 13, (Pop) 
Frenlancer 

VERTICAIS 
1. Importante cidade norte-americana, no Tennessee, às 
margens do Mississippi / Outro nome moringa, mio ed 
liguidos 2. (Pop.) Mulher muito atraente / Uma anedota im- 
pressa à, Situado entre os dez primeiros / Indigena de tribo 
quase extinta do Nordeste 4. 607 em algarismos romanos 
| Colocar marca 5. igreja Adventista / Não aproveitável ou 
não aproveitado para o cultivo / Campeonato vencido por 
um clube, colégio por duas vezes 6. (Fig) Guiado, edutado / 
Lima forma de abreviar o nome do sétimo mês À Limitada / 
Mulher casada, em relação ao seu marido 8. Chegar ao que 
se procura / Consagração, fama 9. (Fig) Compromisso verbal 
[ O apresentador de programas de auditório Rodrigo. 
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Freaso Casrrearaia 

O sangue de Cristo tem poder? 
Espécies em risco de extinção valem muito mais do que a vida humana 

Luiz Felipe Pondé 
Exiritos é imuáista, autos dedotas pobre a Esperança é O Desesipéro' e 'Eolibea no Cotdiáno; E doutar eim filosofia pela LSÊ 

A pandemia uminou mais do 
mesmo, Celebridades da pan 
demia rezam pára que ela vol 
te com toda força para que o 
networking que realizam vol- 
te a brilhar e às câmeras vol- 
tema buscá-las. “Vaidade, meu 
pecado preferido” diz o diaho 
vivido por Al Pacino no filme 
“Advogado do Diabo” 

Paises chiques europeus con 
tinuam achando que nús, lo- 

tino-americanos, somos tm 
lixo, Em vez de se informa- 
rem sobre como os números 
estão por daqui, continuam pre- 
sumindo que vantas morrer to - 
dos em meio à miséria, q ig- 
norância é o coronuvirus e fe- 
cham suas portas paru nós. 
Muitas vezes à desinformo- 

ção vale mais do que perder 
tempo com gente que não va- 
le nada, como nós do Sul. 

A América Latina importa 
menos, em termos geopoliti- 
cos, do que a África. Esta, sen- 
do ainda muis miserável que 
nús em termos institucionais, é 

mais fácil ainda de ser roubo- 
da e tem uma elite ainda mais 
conalho do que a nossa pará 
ajudar na corrupção. 
Além disso, a África está à 

poucas braçadas du costa nor: 
te da Mediterrâneo. Lima vez 

| sEG. Lutz Felipe Ponde | TER. joão Pereira Coutinho | gua. Marcelo Coelho | qui Draw Varella, Fermanda Torres 

em terra firme, ninguém se- 
guru os refugiados que todos 
detestum, apesar dos eventos 
melasos em favor deles por aí 
Refugiado é sempre bem-vin- 
do, contanto que não no seu 
quintal, O mercado de tráfico 
de refugiados é quase um mer- 
cado de tráfico de escravos. 
Mas ninguém está nem oi. A 
indiferença, como sempre, per 
manece um grande ativo, 

A COPa6 fot um concílio 
bizantino. Explico: na velha 
Constantinopla bizantina — Is 
combul, uma das cidades muis 
lindas do mundo— havia mus 
ta pompa e circunstância po- 
ra discutir que porcentagem 
de Jesus era divina e que por 

centagem era humana. 
Nenhum pais rico quer cor 

rero risco de dor dinheiro pa- 
ra poises pobres e suas empreé- 
sus, que podem vir à competir 
com as dos púises ricos nesse 
maravilhoso mundo da ener- 
gta limpa. Além do mais, os pa 
ises rivos sabem que os gover 
nose a elite dos países pobres 
são muito corruptos e roubam 
dinheiro de doações internaci 
onuis —uma forma de corrup 
ção equivalente a bater cortei 
ras. A corrupção dos ricos co- 
me com garfo e faca e tem PhD, 

Claro que precisamos en- 
frentoro aquecimento global, 
antes que algum inteligenti- 
nho atire q primeiro pedro. 
Mas só isso não hasta. Só se 
fará qualquer troca de matriz 
energética se os mesmos ricos 

continuarem ricos. Esso é mar- 
or do que todos us salamale- 
ques da midia diante de muis 
um dos seus fetiches. 
Ao mesmo tempo, a COPa6 

se fez um desfile de condido- 
tos ao estrelato verde, A velha 
Greta Thunberg perde a pole 
position, como é chamado à 

piloto que inicia a corrida na 
primeira posição do grid de 
largada na Fórmula 1, para à 
ugandense Vanessa Ser bran- 
guinha, agora, nesse mercado, 
é um passivo. Quem diria, né? 

ACOP 26 luminou mais uma 
vez o foto de que ter um pro- 
blema real não é o suficiente 
para resolvé-lo. Mais do que 

som Djamila Aibeco [são Mário Sorgo Cort 
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té-lo, É necessário perguntar 
quem ganha com a forma su- 
gerida para resolvê-lo, 
Clentistas, intelectuuls, jor 

nalistas, todos parecem um 
bando de tolos achando que 
busto crer ussim como creem 
no poder do sungue de Cristo 
os evangélicos, para o mudar 
o mundo. Quem disse que O 
mundo foi “desmagificado”? 
Sorry, Weber 
E us querras? Passaram, gro- 

ças au poder do sangue de Cris- 
to. Não é bem assim, afinal, As 
querros se fizeram muito curas 
devido ao uvanço tecnológico. 
Esse do segredo do paz, nó o 
drmor a esto É necessário dar 

a César o que é de César Óco- 
pitulismo, até agora, julga não 
valer q pena matar em esco 
hu industrial. No se trata de 

amor ú vida, como pensam às 
incautos, Ninguém ama a vida 
quando se trata de geopolitica, 
A vida humana é uma com- 

modity barata. Espécies em 
risco de extinção valem mui- 
to muis. Além de tudo, a irra- 
cionalidade do Homo sapiens 
é um fato cientifico. Antivaci- 
nas estão mais espalhados por 
paises ricos do que por aqui. 
Ninguém precisa de um Bolso- 
noro ou de um Trump para sé- 
lo. Basta crer que se sabe mui 
to mais do que os outros sobre 
os misteriosos cominhos da ci: 
envia, Bastu acreditar numa 
nutureza sábia e generosa — 
apesar de o câncer ser tão no- 
tural quanto praias desertos, 

Você ficaria chocado se sou- 
hesse quanta gente inteligen- 
te acredito que o natural está 
limitado qo fisiológico e não 
inclui o patológico. Diria vo- 
cê: “Não é possível! Não sa- 
bem que à morte é notural?” 

sescsp.org.br 
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Programação especial dedicada 

às artes cênicas contemporâneas 
de países ibero-americanos. 

5 dias de atividades em formato 
hibrido: mesas de debates, 

encontros com artistas, 
28 

novembro 
MEBAS DE DEBATES PROCESSOS CRIATIVOS 

abertura As Telas Abertas da 

Desafios e Perspeciivas da América Latina 

Ação Coltural Com Aristides Vargas (Malayarta 
Com Carmen Romero [Chilol, 

Danilo Samtes de Miranda [Erasilj, 
Gonçalo Amorim (Portugal) o 

Detavio Arbelhor (Colômbia | 

Dia 24/11, Quarta, Th, «+ 

Percursos Criativos 

Com Guillermo Calderón (Chile), 
Alexandra Dal Farra (Brasil), 

Patrícia Portela (Portugal) 
& Marcio Abreu [Brasil]. 

Dia 25/11 Quinta, HM Do 

Teutralidades e 

Povos Indigenas 
Com Allton Krenak (Brasil), Paulo 
Gontáler Segue! [Chliw) a Ancirola 

* Equador), Migual Rublo [Grupo 

Cultural Tuyachhani / Porv), Álica 
Padilha Guimarães (Tentro de 
los Andes / Bolívia), Natalia Helo 
[Teatro del Embusta / Colômbia), 
Fernando famámoito [Clowns de 

Shakespeare” Erasil] 
Dia 24/11. Quarta, 15h. 

Desenvolvimento e 

Destruição Ambiental 

Com Antônio Araujo, Elana 

Monteiro, Bruna Menezoa, 
Guilherme Bontanti (Testro da 

Vertigem), Ara Chã, Honnogue Faria 
dos Santóa, Calo Pompeia (Brasil), 
Dia 25/11 Quinta, 15h, E 

ESPETÁCULOS 

Sem Palavras 

Cla Braslnirá do Teatro 

Dina 2d e 25/11 
Quarta o quinta, 21h. E 
Ses Santos 

Aurora Negra 

Cleo Cidra, ate Cuba o Nádia 
Wracõema 

Dia 24/11. Quarta, 2h 

laboratório de criação, 

apresentações presenciais & 

on-line com representantes de SESC SANTOS 
mais de 10 países.  SBSESP ONE brfmiradia 

Chega de Sandade! 

Aquela Cla cho Tamtro 

Dia 28/11 Domingo, 18h. EM 

CRIANÇAS 

Duarto (Brasil), Vila Falerid 

Dia 28/11 Senta, 1h.0) Com Coletivo 302 [Brasil 
Dia PAM Sexta, 16h, DO 

Corpo Político e é 

Presencialidades ensaiado step ai 
Com Diana Daf- Collazos [Perul, Coletiva ocupação (Brasil a : Ea | 

Chéo Diára (Cabo Verde), Isabé! Com Coletiva ocupação La Segunda Vida Suco O Monstro da Porta da Frente 

Zuas (Portugal, de origem de Dia 28/11, Dominga, 15h. DD deun Dragóm Direção: Newton Moreno A Digna Cia de Teatro 

Angola e Guiné-Bissau) e Nádia Direção e dramaturgia: Livre paso e ds deuma Dia 27/M Sábado, 15h E 

Yracema (Argola | a Guillermo Calderón Noite us ahespesre 

Dia 27/11, Sóbado, Th. [2 prada Dia 24/11. Quarta, 19%. Dios 25 6 27/11 Sexta o Sábado, 1h E] 
Com Teatro del Embuste Disponivel em sesc digital Centro Esportivo Recreativo 
(Colômbia), Clowns de 
Shakespeare (Brasil), Grupo MIRADAS DIGITAIS iestra [Dis Fi s50 Cultural Yuyachkani (Perul, Trauma migas 

seg espirra isper pé or Malayerba (Equador), Alexandra Dal Ha: 35521 ia, 10 
brando a pancheria, ravinitadiom 7º Teatro de los Andes (Bolívia). Farra e Patrícia [Se a APRE 

9 convidados de diferentes origens & Dia 28/11 Domingo, 18h30. E) Portela SEM Cama Sb 

úrcas de atração. Dia ZE IL Rapaliad Lo qo) Sm, Tur 

Disponivel on-demand em Quinta, 9h E D Manstro da Posta a Freita 

www sescsporg.br/mirada bi in nº 

Chega da Eaitbede! Dá 28771 Dirroreas É 
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Reunião de funcionários no escritório da CommonBond 

Trabalhadores reclamam de regime 
Jeenah Maen cume 2021 NT 
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Retorno parcial exige o uso de videochamadas em reuniões, que geram diversos empecilhos e falhas na comunicação 

MERCADO 

Emma Goldberg 

NOVA TORK | THE NEW YORK TIMES 
Du ame meses à pista de pal 

nigolte fcouabandonada. As 
poltronas “sacos” estuvam 
vazias, O quadro-branco da 
cozinha, acima de onde cos- 
tumava ficar o barril, exibia 
emtinta desbotada “chopes”, 
de uma happy hour feita em 
março de 2030. 
Mas num dia de semana re- 

cente havia um sinal de vida na 
área comum: bagels frescos. 
Conforme os funcionári- 

os da startup de tecnolo- 
gia hnanceira CommonBond 
eram vacinados contra Co- 
vid e enlouqueciam em seus 
apartamentos, eles começa- 
rama voltar para o escritório, 
“Chamamos isso de Quar 

ta-feira do Trabalho no Tra- 
balho”, disse Keryn Koch, di- 
retora de recursos humanos 
da empresa, que tem Lgc0ome- 
tros quadrados de espaço ilu- 
minado pelo solno bairro do 
Soho, em Nova Tork 
A certa altura, o outono foi 

anunciado em toda a Améri- 
ca corporativa como a Gran- 
de Reabertura dos Escritó- 
rios. Mas Surgiu à variante 
delta e os planos de retorno 
obrigatório ao escritorio tor 
narám-se opcionais, 
Arda assim, muitas pesso- 

as Optaram por se reportar à 
suas mesas: a porcentagem 
de pessods empregadas que 
tra balhas am remotamente 
em algum momento duran- 
te o més por causa da Covid, 
que atingiu o pico em maio de 
2020, COM 35%, caluem outu- 
bro para 1%, o ponto mais bai- 
xo desde o inicio da pandemia, 
deacorndo como Departamen- 
to de Estatisticas do Trabalho, 
Um olhar mais atento pa- 

ra a força de trabalho em 
Nova York, a partir de uma 
pesquisa de novembro com 
188 grandes empregadores, 
mostrou que 8% dos funcio- 
nários de escritórios de Ma- 
nhattan voltaram aos locais 
de trabalho em tempo inte- 
gral, 54% estão totalmente 
remotos e todos os outros 
— quase 42%— são híbridos. 
Poucos estão achando que é 

um periodo de transição sua- 
ve. Algumas empresas usaram 
suas datas provisórias de volta 
ao escritório como uma des- 
culpa involuntária para evitar 

Câmeras acopladas às catracas do 

perguntas sobre como equili- 
brar às necessidades dos fun- 
clonários remotos e presenci- 
ais, segundo Edward Sullivan, 
que é coach de executivos. 
so resultou em um meio 

termo piegas: videochama- 
das em que os trabalhadores 
remotos têm problemas pa- 
ra escutar, uma sensação de 
que as pessoas em casa estão 
perdendo vantagens (colegas 
de trabalho) e as do escritório 
também (pijamas) 
E o que está em jopo não é 

apenas quem está sendo fa- 
lado nas reumões. É se a fle- 
xibilidade é sustentável, mes- 
mo com todos os benefícios 
que ela oferece. “Muitas erm- 
presas vão errar”, disse Chris 
Herd, empresário e especiahis- 
ta em trabalho hibrido., 
Recentemente, Brett Hau- 

top, chefe de local de traba- 
lho do LinkedIn, sentou-se em 
uma sala de conferências ou- 
vindo um argumento de ven- 
da de um fornecedor global. A 
empresa queria vender seus 
serviços para o Linkedin para 
ajudar à promover o trabalho 
hibrido eficaz. Mas as pesso- 
às que estavam fazendo a pro- 
posta viraram as costas para 

——o—— 

a câmera de video, de modo 
que os funcionários do Linke- 
din que estavam na videocon- 
ferência não podiam vê-los. 
“Enquanto eles falam sobre 

como é dificil para as pessoas 
adistânciaacompanharem as 
conversas, eles cobrem à cá- 
mera”, disse Hautop. “As pes- 
soas da minha equipe me di- 
ziam: “Não acredito que eles 
estão fazendo isso: É eu me 
desculpava, dizendo; “Pesso- 
al, sinto muito que isso esteja 
acontecendo;aparentemente, 
eles não percebem” 
No verão passado, o Linke- 

din disse aseus ré mil funcio- 
nários em todo o mundo que 
seu plano de retorno av escri- 
tório, anunciado em outubro 
de 2020, havia sido descartado 
e que cada departamento de- 
cidiria onde seu pessoal deve- 
ria trabalhar, tornando-seuma 
das mais de bo empresas que 
prometeram alguma forma 
permanente de fecdbilidade. 
Hautop e sua equipe avali- 

aram as dihculdades geradas 
por essa abordagem, Eles atu- 
alizáram 0 equipamento audi- 
ovisual em salas de conferên- 
ciae consideraram a distribu- 
ição de anéis de duminação 

para os funcionários em su- 
as mesas, pará Que seus ros- 
tos não hcassem mal dumi- 
nados nas ligações, Eles pla- 
nejaram sessões online para 
que os funcionários pudes- 
sem lembrar do que eles gos- 
tavam no escritório, 
“Hibrido é definitivamente 

mais dificil do que completa- 
mente presencial ou comple 
tamente remoto” disse Hau- 

top. “É preciso muito mais 
planejamento, é nenhum de 
nós, ou qualquer outra pes- 
soa em qualquer empresa, 
descobriu exatamente como 
vai funcionar 
A Asana, que fabrica soft- 

ware de colaboração, recen- 
temente reuniu seus execu- 
tivos para planejar a reaber 
tura oficial do escritório. Me- 
tade dos participantes esta- 
va na sede de San Francisco 
eacutrametade participava 
por videoconferência. 
Os trabalhadores remotos, 

incluindo o CEO daempresa, 
começaram a perder à paciên- 
cia quando às pessoas na sala 
conversavam entre sie faziam 
comentários laterais. 
“Estávamos brincando que, 

se não gostássemos do que al- 

escritório central da C&A identificam se funcionário estã com máscara  Edusdo Knapo/Folhapress 

Hibrido é 
definitivamente 

mais difícil do que 
completamente 
presencial ou 

completamente 
remoto. É preciso 

muito mais 

planejamento, € 

nenhum de nós, 

ou qualquer outra 
pessoa em qualquer 
empresa, descobriu 

exatamente como 

vai funcionar 

Brett Hautop 
chefe de local de trabalho do 

LinkedIn 

guém estava dizendo na tela, 
ideriamos simplesmente si- 

aa ciá-lo”, disse Anna Binder, 
chefe de pessoal da empresa, 
“Passamos por uma experi: 

encia tão terrível que decidi- 
mos no final daquela reunião 
que todas às reuniões execu- 
tivas daqui para frente serão 
presenciais, disse ela, “Ou se- 
rão totalmente remotas, Não 
vamos fazer o meio termo” 

Binder se preocupa com 
quais companheiros de equi- 
pe têm maior probabilidade 
de sofrer as dores de cabe- 
ca do sistema hibrido. Mui- 
tos executivos disseram que 
os funcionários com respon- 
sabilidades de cuidadores 
tém maior propensão a trá- 
balhar remotamente quan- 
do têm essa opção. 
Uma pesquisa da platafor 

ma de empregos Flexjohs des- 
cobriu que 658% das mulheres 

preferem que seus empregos 
permaneçam remotos por 
mais tempo, em comparação 
com 57% dos homens. 
Outro estudo, da Qualtrics 

etheBoardiist, concluiu que 
14% dos homens com filhos 
tinham recebido promoções 
enquanto trabalhavam re- 
motamente, em compara- 
cão com apenas 9% das mu- 
lheres com filhos. 

“Se você der às pessoas li- 
berdáde para escolher o que 
fazer e onde trabalhar”, disse 
Birner, "as mulheres são mais 
propensas a aproveitar a Mexi- 
bilidade de trabalhar em cosa, 
O que significa que elas, por 
suave, estarão menos na sa- 
la ande isso acontece” 
Não é dificil imaginar todas 

as maneiras como os traba- 
hadores remotos podem ser 
prejudicados: silenciados em 
uma discussão acalorada, ex- 
eluidos do convívio social na 
hora do almoço. 
Mas Nicholas Bloom, um 

professor de Stanford que pes- 
quisou centenas de empresas 
hibridas, disse que em muitos 
locais de trabalho os funcio- 
náriós presenciais se senti- 
amigualmente desprezados. 
“É a regra do americano na 

Eurúpa”, disse Bloom. “Quan- 
doum americano viaja para 0 
exterior, você olha ão redor 
da sala e todos estão falando 
inglês para ajudá-lo. Se hou- 
ver uma pessoa trabalhando 
em casa, todos no escritório 
se conectam à reunião: 
Tiadução de Lui Roberta MM Gornqalses 
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Facebook é investigado por risco a jovens 
Justiça americana examina como empresa usa Instagram para influenciar crianças e adolescentes e potenciais danos 

Hannah Mui pl 

SAN FRANCISCO | FINANCIAL TIMES 
Uma coalizão bipartidária de 
secretários estaduais de Jus- 
tica dos Estados Unidos esti 
investigando como à Facebo- 
ok influencia [jovens usuari- 
Ds em seu aplicativo de com- 
partilhamento de fotos Insta- 
kal To, É cia Pere JdLS dans 

ijue 1550 pre LS LI AT 

Pelo menos nuve estados 

estão examinando se o Face- 

book violou leis estaduais de 
proteção ao consumidor e 
“colocou o público em risco” 
ao promover o Instagram pa- 
ra crianças e jovens adultos, 
“apesar de saber que esse uso 
e associado a danos à saúde f- 

sica e mental” segundo Mau- 
ra Healey, secretária de Justi- 
cade Massachusetts. 
A investigação se concen- 

tra particularmente nas tét- 
nicas usadas pelo Facebook 
— que recentemente modi- 
hcou à nome de sua compa- 
nhia matriz para Meta— pa- 
ra aumentar a frequência e à 
duração do tempo que 08 jo- 
WET passar Tua App 

“Hoje participo da liderança 

deuma coalizão nacional para 
irao tundo do envolvimento 
dessa companhia com jovens 
usuários, identificar quaisquer 
práticas ilegais é terminar com 
esses abusos de uma vez, dis- 
se Healey emum comunicado 
“A Meta não pode mais igno- 
rar a ameaça que a rede social 
pode apresentar para crianças 

em beneficio de seus resulta- 
dos financeiros”. 

Entre os secretários de jus- 
tica envolvidos estão os da Ca- 
lifórnia, Flórida, Kentucky 
Nebraska, Nova Jersey, Nova 
York, Tennessee e Vermont 
A investipação ocorre de- 

pois que uma reportagem do 
The Wall Street Journal, com 
base em documentos vaga- 

this pela informante do Face 

book Frances Haugen, mos 
Er LILI ad presaguitai interna 

da companhia tinha desco 
berto que o Instapram tinha 
um efeito misto sobre a saú- 

de dos jovens 
Enquanto alguns usuários 

que sofrem de solidão relata- 
ram uma experiência positiva 
acusar o Instagram, porexen- 
plo, também se descobriu que 

D app aumenta a preocupação 
das meninas adolescentes com 
sua imagem corporal, 

Os documentos, vistos em 
forma editada pelo Financial 
Times, também revelam que o 
ritmo de crescimento do Face- 
book entre usuários em mer 
cados chaves como os EUA es- 
tá diminuindo. Os jovens usu 
ários estão passando menos 

tempo mo Instagram, atrai 
dos por apps de vídeos como 
o TETok O Facebook contes 
tou aapresentação de sua pes 
quisa pelo Journal, 
O Facebook disse na quinta 

(18); “Essas acusações são fal- 
sas e demonstram uma pro- 
funda incompreensão dos fa- 
tos. Enquanto os desafios para 
proteger os jovens online im- 
pactam toda a indústria, nós 

bderamos a indústria no com- 
bate ao bullying e apoiando 
pessoas que lutam com idei- 
as suicidas, automutilação e 
distúrbios alimentares”. 
À companhia acrescentou 

que esta construindo “novas 
funções para ajudar as pesso- 
as que podem estar enfrentan- 
do comparações sociais nega- 

vas Ou pa iblemas DTL Ta 

ENE LAME qic al” E EMIVOS CALHA 

troles de supervisão parental 
Pedidos para melhorar as 

salvagua Lis pau 1 CTHANÇOS THOS 

apps de rede social ganharam 
lorça neste ano. Em uma au- 
diência na Câmara dos Depu 
tados dos EUA, Mark Zucker- 
berg, executivo-chefe do Fa- 
cebook; Jack Dorsey, do Twit- 
ter; e Sundar Pichai, executi- 
vo-chete do Google, enfren- 

Pelo menos nove estados nos EUA estão examinando se o Facebook violou leis estaduais de proteção ao consumidor nado fwsie- 28 out 14/Becters 

Google pagará à AFP durante cinco anos por uso 
de conteúdos da agência de notícias na internet 
MERLALUO 

PARES | AFP À Doogle e à AFP 

(Agence France-Presse) nun 

CEA TUA Ajuianta (NF) E ass) 

natura de qm acordo euro: 
peu sem precedentes sobre a 
remuneração por cinço anos 
dos contedides da agência de 
noticias utilizados pelo site 
de buscas, À negociação le- 
VOU IR MESES. 

Este é 0 primeiro acordo ce- 
lebrado por uma agência de 
noticias no âmbito da diretiva 
europeia de direitos autorais, 
lejadotada em março de 2019 
e transposta para a França no 
mesmo ano, no centro de li- 
tigios entre gigantes da inter 
net e meios de comunicação. 

“Este é um acordo que 
abrange toda a União Euro- 
peia, em todas as linguas da 
AFP mesmo em paises que 
não transpuseram a diretiva”, 
disse o diretor-peral da apén- 
cia, Fabrice Fries, que descre- 
veu o acordo como pioneiro. 
A AFP produz e distribui 

conteúdo multimidia para 
seus clientes em seis idiomas 
ao redor do mundo. 

“Lutámos para que asapên- 
cias fossem plenamente ele- 
grveis. A diferença com rela- 
cão a uma associação comer 
cial é que um contrato de di- 
CEitos CONEXOS tem a vocação 

Jornalista da AFP segura câmera durante cobertura chardes Ptatiau -r 

de ser duradouro”, disse Fires. 
“Assinamos este acordo para 

virar a página e seguir em fren- 
te. Estamos aqui para mos- 
trar que os atores podem se 
dar bem e que encontramos 

0 julis/Resbers 

uma solução”, declarou Sébhas- 
ten Missofte, diretor-geral do 
Google na França. 
O valor total que a AFP re- 

ceberá nos termos do acordo 
não foi divulgado. 

Oacordo “permitirá contri- 
buir para à produção de infor 
mação de qualidade e para o 
desenvolvimento da inova- 
ção dentro da apência”, afir 
mou Fries, que deseja que 
as plataformas representem 
uma parte cada vez mais sip- 
nificativa das receitas da AFP 

O acordo sobre direitos co 
TENIS Sera Li moluido “Imuo 

em breve” com “um progra: 
ma de luta contra a desinfor 
mação” disseram as empre- 
sas em um comunicado con- 

junto. À AFP nfereçera, entre 

outros, treinamentos de veri- 
ficação de informações 

O conceito de direitos cone- 
xos aos direitos autorais per 
mite que jornais, revistas € 
agências de noticias sejam re- 
munerados quando seu conte- 
udo for reutilizado na internet. 

Foi introduzido para plata- 
formasonhne pelo artigo 15 da 
diretiva da VE de direitos de 
autor, aprovadaem 2019 pelo 
Parlamento Europeu. 
Depois de imcialmente relu- 

tar em pagar aos jornais fran- 
ceses pelo uso de seu conteú- 
do, o Google por fim assinou 
um acordo de três anos com 
parte da imprensa france- 
sa no início de 2021, mas em 
meados de julho à autorida- 
de francesa competente im- 

taram diversas acusações de 
que suas plataformas são de- 
Hberadamente projetadas pa- 
ra viciar os jovens cedo, rastre- 
ar crianças online expó-las à 
conteúdo tívico e predadores. 
O Facebook suspendeu em 

setembro planos de lançar à 
Instagram Kids, versão do app 
para menores de 13 anos, de- 
pois de uma reação do publ 

co, de congressistas é de uma 

coalizão hipartidária de 44 se- 
cretários de justiça, por preo- 
cupações semelhantes, 
No entanto, à companhia 

se recusou a cancelar total- 
mente os planos, afirmando 
que a pausa permitirá que ela 
mcorpore feedback de politi- 
cos, pais e defensores da segu- 
rança das crianças. 
Tradução de Lui Roberto M. Conmqalrves 

pós à empresa uma multa de 
500 milhões de euros por não 
negociar de boa Fe. 
O Google recorreu e segue 

negociando com alguns gru- 
pos de midia franceses. 

Por sua vez, à Facebook 
anunciou em outubro vários 
acordos, incluindo sum com a 

Alliance pour la Presse d'tn 
tormation Géêncrale (Apip), 

LL pal ur Uma rermHdel FER LA 

de dois anos aos editores da 
imprensa diária francesa pela 
LILLE ah, oh 14 su us contetiios. 

Também anunciou a parti- 
cipação desses editores no Fa- 
cebook News, um serviço de- 
dicado à informação, que já foi 
lançado nos Estados Unidos e 
no Reino Unido e que o Face- 
book vai implantar na Fran- 
ca em janeiro de 2022. 
Sao inúmeras as negocia- 

ções e tensões com os gipan- 
tes da internet. Na Espanha, 
o Google anunciou em 3 de 
novembro que reabriria seu 
serviço Google News em 2022. 
Na Dinamarca, veiculos de 

comunicação informaram que 
se Uuniriam pára negociar seus 
direitos autorais com os gi- 
gantes da web. E, na Austrá- 
lia, foi aprovada uma lei que 
exipe que as prandes empresas 
de tecnologia paguem à mi- 
dia pelo uso de seu conteúdo. 
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Como Balneário Camboriú 
cria polêmica com ampliação de praia 
Além da cidade no litoral sul do Paraná, Guarapari, no Espirito Santo, é outra que fará extensão 

COTIDIANO 
EEE 

Hygino Vasconcellos 

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) Apús 
Balneário Camboriú, em San- 
ta Catarina, praias das cidades 
de Matinhos, no litoral sul do 
Paraná, e de Guarapan, no Es- 
pírito Santo, também devem 
ter suas faixas de arvia am- 
pliadas. Porém, mesmo an- 
tes de começar, a obra da or 
la paranaense se tornou alvo 
de criticas de professores da 
UFPR (Universidade Federal 
do Paraná). 
A megaobra catarinense 

tem gerado polêmicas. No fim 
de outubro, duas mulheres 
atolaram em um trecho em 
obras e precisaram ser resgá- 
tadas, Pouco depois, no inicio 
deste mês, um homem em sl- 
tuação de rua foi achado den: 
tro de uma tubulação 
Inspirada em Balneário 

Camboriú, a prefeitura de Jo- 
do Pessoa, na Paraiba, planeja 
alargar trechos de quatro pral- 
asno ano que vem, Já Ilhabe- 
la, no litoral de norte paulista, 
pretende fazer um estudo pa- 
ra preencher faixas de areia 
No município paranaense, 

a ideia é ampliar a faixa de 
areia de Bo aico metros. Atu- 
almente, em algumas partes, 
poucos metros separam a ter 
ra firme da orla 
“Em alguns lugares [em Ma- 

tinhos| as pessoas tem que se 
equilibrar nas pedras e em 
alguns pontos não ha mais 
areia, afirma Everton Sou- 
za, diretorpresidente do IA] 
ie e Terra), liga- 
do ao governo estadual, que 
acompanha Contrato, 

Oavanço em direção ao mar 
é superior ao realizado em Bal- 
neánio Camboriú, que foi de 7o 
metros da orla —em alguns 
trechos, chegou a ifometros, 
o que resultou em notificação 
de órgãos ambientais. Procu- 
rada, a prefeitura afirmou iu 

a metragem a mais estáva pre- 
vista no projeto e que está re- 
correndo da atuação, 
Segundo Souza, só a etapa 

de alargamento da faixa de 
praia, que inclui a mobiliza- 
ção, desmobilização e ope- 
ração da draga, & os equipa- 
mentos necessários para es- 
palhar do material, estã or 
cada em R$ 151 milhões —a 
de Balneário Camboriú cus- 
tou R$ 46,8 milhões. 
Aintervenção total em Ma- 

tinhos deve custar R$ j17 mk 
lhões e abrangerão trecho en- 
tre o canal da avenida Paraná, 
na praia Brava, até o balned- 
ro Flórida 
O diretor do 1AT diz, po- 

rém, que ndo é possivel fazes 
a “minima comparação” en- 
tre os dois projetos. Na cida- 
de catarinense, as obras ba- 
sicamente se restringiram à 
ampliação da faixa de areia. 
Alem do alargamento, o 

projeto em Matinhos prevê a 
construção de espigões, estru- 
turas perpendiculares à praia 
que avançarão cerca de cem 
metros mar adentro com a in- 
tenção de diminuir a energia 
das ondas e proteger a areia 
nova. Também deve ser cons 
truido um sistema de galerias 
de águas da chuva para dimi- 
nuir os riscos de enchentes. 

O projeto preve anda à recu- 
peração do canal da avenida 
Paraná, que desagua no oce- 

ano, à revitalização comple- 
ta da orla —recuperação do 
passeio, instalação de ciclo- 
vias, construção de passare- 
las, palsagismo— e a recom- 
posição da restinga. 
Antes dá apresentação das 

ropostas o instituto rece 
eu 6: manifestações de em- 
presas interessadas na obra, 
Desses, quatro consórcios fo- 
ram habilitados para partici- 
par da licitação. 
Atualmente, O processo está 

na fase final, em que as parti- 
cipantes que não foram esco- 
lhidas ainda podem recorrer 
da decisão. “Até ontem, che- 
garam recursos. Semana que 
vem, devem estar todos res- 
pondidos. Vamos homologar 
ainda em novembro” afirma 
o diretor-presidente do LAT. 
Ahomologação, acrescenta, 

permitiria o início das obras 
neste mês —a previsão é que 
sejam concluídas emameses, 

Outro trecho de 1,7 quilóme- 
tro entre os balneários Flóri- 

da e Saint Etienne, também 
deve passar por revitalização, 
Nessa segunda etapa, devem 
ser investidos cerca de R$ 126 
milhões, mas, por enquanto, 
a obra ainda requer licenças 
ambientais 
O projeto é alvo de criticas 

de professores da UFPR (Uni- 
versidade Federal do Paraná), 
que, desde julho do ano passa- 
do, já elaboraram quatro no- 
tás técnicas, encaminhadas 
ao governo estadual apontan- 
do “inconsistências” em rela: 
mo ds obras, 

O professor do departamen 
to de geografia Eduardo Vedor 
observa que o projeto de alan 
gamento da praia é da década 

deig9o eteveo licenciamento 
ambiental aprovado emacs, 
“Na conclusão do EIA (Estu- 

do de impacto Ambiental), foi 
apontada uma série de con- 
dicionantes, mudanças no 
desenho da obra, porque o 
ELA conclui que daquele jeito 
não dava para construir e |s- 
so ficou adormecido por dez 
anos; afirmou Vedor 
Em 2019, 0 projeto voltou à 

tona com propostas que, se- 
gundo o professor da UFPR, 
não foram discutidas anteri- 
ormente, como é o caso da 
“engorda” da praia, como é 
chamado o alargamento da 
faixa de areia. 
“Eum empreendimento fo- 

ra da agenda de planejamento, 
que atende exclusivamente in- 
teresses da especulação imo- 
biliária. É a reprodução da ó- 
gica de (Balneário) Camboriú 
em Matinhos”, diz o docente. 

Para Vedor, o licenciamen- 
vo ambiental está vencido por 
que o projeto foi alterado de 
maneira oposta so que o ELA / 
RIMA (Relatório de Impacto 
Ambiental) sugere, Os espi- 
gões, acrescenta ele, são es- 
truturas consideradas uma 
“tecnologia obsoleta” e que 
podem intensificar a erosão 
da faixa de areia. 
O diretor presidente do LAT 

nega que não haja jazida com 
areia suficiente. Para ele, Ve- 
dor não tem responsabilida- 
de técnica para avaliar aobra 
e os posicionamentos do geo- 
grafo são tsolados, apesar das 
notas técnicas serem assiria- 
das por outros professores. 

O diretorexecutivo da SPVS 
(Sociedade de Pesquisa em Vi- 
da Selvagem e Educação Am- 
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Matinhos 

É um 
empreendimento 
fora da agenda 

de planejamento, 

que atende 
exclusivamente 

interesses da 

especulação 
imobiliária 

Eduardo Vedor 
professor do departamento 

de geografia da UFPR 

folhamais 

biental), Clóvis Borges, critica 
aconcentração deum volume 

grande de investimentos do 
poverno estadual em apenas 
uma cidade, Segundo e Er- 
quanto milhões são destina- 
dos para o “turismo de guar- 
da-solº em Matinhos, pouco é 
investido no turismo de nato- 
reza em parques e unidades de 
conservação no litoral norte. 

“O potencial econômico e 
desenvolvimento para a gera- 
ção de empregos é muito mai- 
o se O governo conseguisse 
enxergar as potencialidades 
das unidades de conserva- 
ção caso elas receham inves 
timentos”, diz Clovis 
O prefeito Zé da Ecler (Po- 

demos) afirma que o encur 
tamento da faixa de areia da 
praia tem afugentado visitan- 

tes, “Matinhos está totalmen- 
te penalizada, porque os tu- 
ristas não estão vindo mais, 
Aqui não temos indústrias e 
temos comércio pobre. Vive- 
mos exclusivamente para O 
turismo”, diz. 

Ele afirma acreditar que a 
obravai trazer mais renda à ci- 
dade, “Precisamos com extre- 
ma urgência da obra (de alar- 
gamento), estamos passando 
tome, já chegamos ao pico de 
4.200 cestas básicas por mes. 
Aqui não tem emprego” 
Em Guarapari, no Espirito 

Santo, 0 alargamento ocorre: 
rá na praia de Meaípe. Uma 
rodovia já foi danificada pe- 
bos efeitos do encurtamento 
da faixa de areia, 

Está em andamento uma li- 
citação para aumentar a fai- 
xa de areia de 20 4 40 metros 
de largura, em um trecho de 
a. qc0o metros de extensão. As 
duas empresas que atuam em 
Balneário Camboriú, a DTA 
Engenharia e a Jan de Nul, en- 
cabeçam consárcios diferen- 
tes na disputa do contrato, 
Inicialmente sera feita à re- 

cuperação da rodovia, com a 
co E cado de rochas e recons- 
trução de uma das ps Jú 
para a obra de ampliação da 
prata, ainda falta o licencia- 
mento ambiental, que leva 
18o dias para ser expedido, 

foge ig LT bt | ", No A pe 
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Além de ampliar a faixa de areia, projeto em Matinhos, no Paraná, deve erguer estruturas que vão avançar em direção ao mar e diminuir energia das ondas  Deuigação/ist 
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França proíbe venda de cães e gatos em lojas 
Legislação também desautoriza presença de animais selvagens em circos; ideia é diminuir abandonos de bichos 

MUNDO 
panis jam O Parlamento fran- 
cês adotou na quinta-feira 
(18), de forma definitiva, um 
projeto delei contra os maus- 
tratos a animais. Com a deci- 
são, a presença de espécies 
selvagens em circos e aquári- 
bs será propressivamente pro- 
ibida, bem com a venda de ga- 
tos e cachorros em pet shops. 
Em uma votação quase uná- 

nime —s34a2 votos à favor, 1 
contra e 10 abstenções—, o 
Senado bateu o martelo sobre 
acriação de uma lei de prote- 
cão dos animais, O projeto Jo 
impulsionado pelo partido go- 
vernista Republica em Mar 
cha, que saudou “uma nova 
etapa histórica no combate 
à causa animal” 
O texto, que circulou duran- 

tecerça de um ano entre o Se- 
nado e à Assembleia Nacional 
da França, pôde fmalmente 
encontrar um senso comum 
entre as duas câmaras. As me- 

BUM PRA CACHORRO 

são rauio O prefeito de San- 
tos, Rogério Santos (PSDB), 

sancionou na terça-feira (16) 
alei complementar que per 
mite cães em praia do muni- 
cípio paulista, em um proje- 
to-piloto. Será a primeira ci- 
dade do estado de São Pau- 
lo a liberar, com regras, pets 
na faixa de areia. 
Ainda serão definidos local 

ehorário para a permanência 
dosanimais. A lei entra emvi- 
por em janeiro de 2022. 
O projeto, de autoria do ve- 

reador Adilson Junior (PP), 
passou em primeira vota- 
cão na Câmara Municipalem 
dezembro de 2030 e foi apro- 
vado no mes passado por 
16 a votos a 1. 
De acordo com o texto, o 

didas dizem respeito princi- 
palmente 205 animais de com- 
panhia, que não devem ser 
“nem brinquedos nem bens 
de consumo”, afirmou à mi- 
nistro francês da Agricultu- 
ra, Julien Denormandie 
Atualmente, uma cada dois 

cidadãos franceses possui um 
pet, mas, à cáda ano, cerca de 
100 mil bichos de estimação 
são abandonados no pais. Por 
isso, a partir da a pç da 
led, um “certificado de engaja- 
mento e conhecimento” deve 
rá ser assinado pelo dono an- 
tes da aquisição de um animal. 
Além disso, a venda de ga- 

tos e cachorros em pet shops 
será proibida a partir derº de 
janeiro de 2024, bem como a 
exibição deles em vitrines, 
Matar um animal de com- 

panhia passará a ser um de- 
lito e não mais uma simples 
contravenção. Individuos que 
torem condenados por maus- 
tratos a bichos deverão reali 

zar um estágio de sensibiliza- 
ção, Quem tor proibido de ter 
um petestará inscrito na lista 
de pessoas procuradas pelas 
autoridades francesas. 

Principal ponto de discór 
dia. o futuro de cerca de mil 
animais selvagens em 120 cir 
cos itinerantes que existem 
pela França atualmente resul- 
tou em uma solução interme- 
diária, Será proibido apresen- 
tálos ao público daqui a dois 
anos e de mantê-los em cati- 
veiro daqui a sete anos, 

A decisão desagrada aos do- 
nose diretores de circos “Co- 
mo faremos para alimentar 
nossos animais durante sete 
anos e, 20 mesmo tempo, nos 
engajar em uma reconversão 
de atividade? Isso é impossi- 
vel, criticou William Kerwich, 
presidente do Sindicato dos 
Proprietários de Animais de 
Circo e de Espetáculo. “A lei 
é úrbitrária, porque não há 
mates-tratos de animais nos 
circos franceses 

já a detenção de cetáceos 

Ainda vai chegar à dia em que, nesta 
casa, saberemos debater questões 

delicadas, como algumas práticas de 
caça, touradas e criações intensivas 

Lodz Dombreval 

deputado francês 

Lívia Marra 
telha, com Metemprachchorho 

Prefeito sanciona lei, e Santos será primeira 
cidade em SP a permitir cachorros na praia 

animal precisa estar iden- 
tificado, com guia e coleira, 
acompanhado por responsá- 
velmaior de idade e ter com- 
provação de vacinação ever 
mifugação. Ficam proibidos 
na faixa de areia cães em pe- 
riodo de cio ou pré-cio. 
O tutor devera recolher e 

descartar as fezes adequa- 
damente, sob pena de rece- 
ber uma multa. O texto deh- 
ne ainda que seja feita a anã- 
lise regular da areia 
Na cerimônia de terça, 0 ve- 

reador afirmou que a cidade 
dolitoral será a primeira do 
estado a ter uma praia pet 
friendly e isso também será 
um fator positivo para a Te- 
tomada econômica. 

Patricia Camarço, uma das 

idealizadoras do movimen- 
to Vai Ter Cachorro na Praia 
em Santos, afirmou que fo- 
ram quase três anos de dis- 
cussões sobre o assunto e re- 
forçou que a decisão acompa- 
nha uma tendência no pais, 
com pets considerados mte- 
grantes das familias e cuida- 
dos cada vez mais com res- 
ponsabilidade. 
Uma comissão formada 

por integrantes da adminis- 
tração municipal, infecto- 
logistas, veterinários e mo- 
vimentos de proteção ani- 
mal vai agora trabalhar pa- 
ra criar as regras para que Os 
animais aproveitem a praia, 
com segurança para todos 
os frequentadores. 
Neste projeto-piloto, uma 

pesquisa irá acompanhar du- 
rante os seis primeiros me- 
sus a saúde dos animais e à 
qualidade da areia no local 
permitido e onde os pets não 
são permitidos. Também se- 
rá feito o monitoramento da 
água do mar À Guarda Mu- 
micipal atuará na orientação 
e na fiscalização. 
“Será a primeira cidade 

que fará uma pesquisa de 
fato sobre toda divergência 
que existe quanto à relação 
do pet estar na praia ou não”, 
disse O prefeito. 
São várias às cidades que 

vetama permanência de cães 
nas praias, sob pena de ad- 
vertência ou multa. Em San- 
tos, até então, lei municipal 
permite a presença de cães 
e patos na faixa de areia ape- 
nas no colo do tutor. 
No Brasil, Rio de Janeiro e 

Natal já permitem a circula- 
ção de cães na pra. 

em aquários —31 golfinhos 
e 4 baleias orca na França— 
terminará em um prazo de 
cinco anos. Segundo a secre- 
tária francesa de Estado en- 
carregada da Biodiversida- 
de, Bérangére Abba, o pover 
no ajudará os trabalhadores 
dosetor à reconversão profe- 
sjonal e apresentará soluções 
de acolhimento aos bichos 
Alguns parlamentares criti- 

caram a falta de decisões au- 
daciosas contra práticas polê- 
micas de maus-tratos, como a 
caça. Para os deputados Olivi- 
er Farloni (esquerda) e Bastien 
Lachaud (extrema esquerda), 
o governo de Emmanuel Ma- 
vron protegeu, desde que as- 
sumiu o poder, os caçadores. 

“Ainda vai chegar o dia em 
que, nesta casa, saberemos 
debater questões delicadas, 
como algumas práticas de 
caça, touradas e criações in- 
tensivas afirmou o deputa- 
do Loic Dombreval, cosutor 

da proposta de leie veteriná- 
rio de profissão. 

Jáa presidente da Comissão 
das Questões Econômicas no 
Senado, Sophie Primas, do 
partido Os Republicanos (di- 
reita), defendeu os profissio- 
nais que trabalham com ani- 
mais. Para ela, O texto, que 
classificou como“ dogmático 
para ser midiático” foi elabo- 
rado "sem e as vezes contra 
esses trabalhadores. 
ONGs francesas saudaram 

a decisão do Senado, A Soci- 
edade de Proteção dos Ani- 
mais (SPA), classificou o tex- 
to como “um grande avanço”. 
“A França não é mais o cân- 

cer da proteção dos bichos na 
Eurúpa”, telicitou a Fundação 
Brigitte Bardot, O Partido Ani- 
malista aplaudiu a aprovação 
dale, esperando que esse se- 
jaapenas o começo da elaho- 
ração de medidas visando à 
consideração dos interesses 
de todos os animais” 
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Turistas caminham com cachorros na praia em ilha 
na Tailândia istaden Arterge-7t nm: /AFF 


