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Brasil deve ter pior resultado de 
economias emergentes em 2022 

Expectativas se deterioraram com alta dos juros e drible no teto 

s perspectivas para 

acconomia brasilei- 

ra em 2022 são de- 
sanimadoras. De 

acordo com um levantamento 
realizado pelo Estadião/Broad- 
cast, 0 Brasilterá o pior desem- 

penho entre os principais paií- 
ses emergentes. Às previsões 

decincograndes bancos econ- 
sultorias apontam um cresci- 
mento-do PIB de 0,8% a 1,9%. 
Jão FMI prevê um avanço de 

1,5%, contra uma média de 

Acervo mais acessível 
Isadora Bertolini, funcionária do Museu do Ipiranga, mostra reprodução de obra de arte feita de metal, para deficientes visuais. Ah 

Eleições 2022 AS 

PSDB suspende prévias por falha 
em aplicativo e amplia crise 

O PSDE suspendeu ontemas prévias que definiriam o candida- 
todo partido à Presidência da República, por causa de uma fa- 
lha no aplicativo usado na votação, Apenas 3 mil dos 44.700 
filiados conseguiram votar. O adiamento provocou trocas de 
acusações e acirrou a disputa entre João Doria e Eduardo Leite. 
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5,126 dos emergentes. Embora 
pouco promissoras, essas pre- 
visões são até otimistas ante a 
média das expectativas das ins- 
tituições financeiras do Pais, 
de 0,03%, segundo dados do 
Banco Central, Ainda que a 

Educação AI! 

Apesar das críticas 
de Bolsonaro, Enem 
trata de gênero 
e luta de classes 

Provafeita ontem por 2,3 mi- 
lhões de candidatos em todo 
o País abordou temas que o 
gUVETNO queria evitar. 

pandemia tenha afetado de for- 
ma generalizada as economias 
em desenvolvimento, os efei- 
tos no Brasil se potencializa- 
ram, na visão dos analistas, pe- 
laalta dos juros e pelo eminen- 
te drible no teto de gastos. 

TA EM REMED TOTO ES TA Loro 

Eleição  Al3e Alá 

Ultradireita e 
esquerda farão 2º 
turno para 

presidente do Chile 
Resultadoconfirma previsões 
e2º tumoserientreocandida- 
to ultradireitista José Kast e 

Gabnel Boric, de esquerda. 
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Aplicativo é a cereja do 
sundae tucano: só ganhou 
quem apostou na confusão 

falha no aplicativo de votação do PSDB é a ce- 
reja do sundae da disputa rasteira em que se 

transformou a democrática consulta prévia 
para a escolha do candidato à Presidência pe- 

lo partido (ainda que adversários externos façam tro- 
ça do fraco desempenho tucano nas pesquisas, o que 

não deslegitima o processo). A responsabilidade pe- 
lo transtorno é da direção, representada por Bruno 
Araújo, desde o início titubeante na condução da con- 
sulta. Ganhou quem apostou na confusão, incluindo 
a turma tucana simpática a Jair Bolsonaro; perdeu o 
partido como um todo. “Prejudica a imagem do 
PSDB, claro. Tem que ter respeito com o processo, é 

coisa séria”, afirma o deputado Danilo Forte (CE). 

e COTE. Mais repletas dearma- 
dilhas do que desenho anima 
do do Papa-léguas, as prévias 
foram sabotadas pelo grupo 
contrário à candidatura presi- 
dencial do PSDB. O deputado 
federal Aécio Neves (MG) é o 

expoente dessa turma. 

Xi... Os alertas sobre a fragili- 
dade do aplicativo foram mui- 
tos. Não ouviu quem não quis. 

DESUNIÃO... Ex-aliado de Jair 
Bolsonaro, Alberto Fraga está 
descontente com os desdobra- 

mentos da fusão de seu parti- 
do,o DEM, com o PSL: “Ainda 

não tivemos reuniões e nin- 

guém sabe quem é quem”, 

+ BRASIL, O aborrecimento de 
Fraga está relacionado à incer- 
teza sobre quem comandara o 
União Brasil (resultado da fu- 

são) no Distrito Federal. Se for 
apeado da função que exerce 
pelo DEM, Alberto Fraga diz 
que deixará o novo partido. 
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acompanha o 

| PREPOSTO? Pelo PSL, o minis- 
tro da Justiça, Anderson Tor 
res, e Manoel Arruda, atual pre- 
sidente distrital do partido, es- 
tão cotados para assumir o co- 
mando do União Brasil no Dis- 
trito Federal, Há disputas co- 
mo essa em outros Estados. 

 AMBIVALENTE. Enquanto Cé- 
lio Studart (PV-CE) apresen 
ta projeto para proibir a im- 
portação de produtos de em- 
presas que realizem testes 
em animais para produzir cos 
méticos e cigarros, a CCJ ava- 
lia texto de Efraim Filho 
(DEM-PB) liberando a vaque- 
jada. Assim é a Câmara... 

COM... Coordenadores da can- 
didatura de Dora Cavalcanti à 
presidência da OAB-SP envia- 
ram nota à Coluna repudiando 
a pesquisa publicada na edição 
de ontem, 21. Segundo eles, a 
realização, pelo Instituto Opi- 
nião Pesquisa, e divulgação do 
levantamento configuram 
uma “infração” às normas. 
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Jair Bolsonaro, 
presidente da República 

«A PALAVRA. “Nós, da chapa 
20, encabeçada por Dora Ca- 
valcanti, também realizamos 
pesquisas com resultado com- 
pletamente diferente, apon- 
tando Dora como a única ca- 
paz de derrotar o atual presi- 
dente Caio Santos.” 

» APAGANDO DO MAPA. Do depu- 

tado federal Alessandro Mo 
lon (PSB-RJ), sobre o desmata- 
mento recorde na Amazônia: 

“Bolsonaro tenta esconder do 

mundo o projeto de destrui- 
ção que corre por aqui”. 
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Creomar de Souza 
Cientista político 

"O fato é que, até aqui o PSDB e 

seus lideres perderam uma opor- 

tunidade de reinvenção, proposi- 

ção de agendas e agregação de 
miltontes.” 
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Joice Hasselmann 
Deputada federal (PSDB-SP) 

Novata no portido, a pariamen- 

tar vestiu o camisa de seu pa- 

drinho e não desgrudou um 

minuto de João Doria nas pré- 

vias do PSDB, em Brasília. 
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Bolsonaro escancara os 
defeitos dos partidos 

Nas negociações para a filiação partidária do presidente, 
chama a atenção a naturalidade com que se aceita a 
ausência de discussão sobre ideias e propostas políticas 

Pais tem assistido às ne- 
gociações de Jair Bolso- 
naro para se filiar a um 
partido político. Houve 
conversas com diversas 

siglas. Em outubro, a escolha parecia 
próxima, “Hoje em dia está mais para 
PP ou PL”, disse Bolsonaro no dia 27 
de outubro. Semanas depois, anun- 
ciou-se a filiação ao PL de Valdemar 
Costa Neto, com data marcada para O 
dia 22 de novembro: No entanto, 0 pro- 
cesso foi suspenso em razão de desen- 
tendimentos mútuos, 

Nessa história, chama a atenção a 

naturalidade com que se aceita a com- 
pleta ausência de qualquer conteúdo 
programático nas negociações entre 
Jair Bolsonaro e os partidos. Não há 
menção a alguma visão política, a al- 
sum diagnóstico sobre os problemas 
nacionais ou a alguma proposta para o 
País. É o descaramento absoluto: o 
completo abandono de qualquer rela- 
ção entre política e ideia, entre parti- 
do e um minimo conjunto de propos- 
tas. 

Deve-se advertir que, com Jair Bol- 
sonaro, tudo se torna mais desqualifi- 
cado e debochado. Ou seja, seria injus- 

Renda em queda 
ameaça retomada 

Falar em recuperação rápida é escarnecer de milhões 

de pessoas cuja vida real tem sido sistematicamente 

apagada dos cenários do governo 

ecertoo Paisvoltariaa sor- 
rir, aliviado, se as proje- 
ções do governo anuncia- 

" das nos últimos dias se 
conecretizassem. Empre- 

so para mais 5 milhões de brasileiros ho- 
je sem ocupação, crescimento econômi- 
co acima de 2% em 2022 e “crescimento 
estrutural” da produtividade estão en- 
tre as joias que, segundo um alto funcio- 
nário do Ministério da Economia, ador- 

narão o cenário em que os brasileiros 
voltarão a viver felizes. 

Irritantemente, porém, a realidade, 
continua a empalidecer o quadro de co- 
res vibrantes que o governo insiste em 
mostrar ao público, na tentativa de con- 
vence-lo da inexcedivel competência de 
umhomem público, hoje na Presidência 
da República, cujo desempenho compro- 
mete o presente e o futuro do País, 

A inflação torna mais pobre quem 
tem renda, a prometida recuperação é 
lentaea combinação de diversos fatores 
ameaça a atividade econômica em 2022. 
Ao contrário do governo, instituições 
privadas já preveem crescimento pífio 
do Produto Interno Bruto (PIB), de 12 
ou menos, no ano que vem. 

Quem vive do rendimento do traba- 

lho está vendo sua renda ser lenta, mas 
sistematicamente corroida pela alta ge- 
neralizada dos preços. Recomposições 
salariais dos empregados formais não es- 
tão mais nem repondo a inflação. À per- 
da de renda real, já observada entre tra- 
balhadores sem carteira assinada, esten- 

de-se aos que têm registro. Dúvida so- 
breovalor exato dos benefícios do Auxi- 
lio Brasil, o substituto bolsonarista do 

Bolsa Familia, que começaram a ser pa- 
gos no dia 17 de novembro, ameaça O 
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to extrair um diagnóstico dos partidos 
brasileiros apenas pela observação 
das relações de Bolsonaro com as le- 
gendas. Por exemplo, ainda que a fide- 
lidade partidária não seja um valor es- 
pecialmente cultivado no Congresso, 
poucas pessoas converteram sua traje- 
tória politica em um continuo “za- 
pear” (ato de mudar rápida e consecu- 
tivamente os canais dé televisão, sem 
se deter em nenhum) de siglas como 
fez Jair Bolsonaro. Eleito em 1990 de- 

putado federal pelo PDC, passou pelo 

PPR (1993-1995), PPB (1995-2003), 
PTB (2003-2005), PFL (2005), PP 
(2005-2016), PSC (2016-2017) e PSL 
(2018-2019). 

Felizmente, não é toda a política 
brasileira que cultiva o padrão Bolso- 
naro. De toda forma, deve-se reconhe- 

cer que Jair Bolsonaro é uma espécie 
de grande caricatura da política nacio- 
nal, desvelando seus piores defeitos. 
Muito se pode entender a partir das 
negociações envolvendo a filiação par- 
tidária do presidente Bolsonaro. 

Em razão da completa ausência de 
consistência programática, os parti- 
dos enfrentam problemas bastante pe- 
culiares. Por exemplo, enquanto os ca- 
ciques de uma legenda negociam com 
Jair Bolsonaro sua possivel filiação, 
parlamentares dessa mesma sigla pos- 
culam alinhamento em 2022 com Luiz 
Inácio Lula da Silva, que em tese seria 
o arquirrival do presidente da Repúbli- 
ca. Ou seja, uma mesma sigla, que su- 
postamente reúne pessoas com ideias 
politicas semelhantes, tem apoiado- 
res tanto de Lula como de Bolsonaro. 

Ainda que não cause hojé em dia 
especialescândalo, a falta de identida- 

rendimento dos mais pobres, cujo nu- 
mero aumentou. 

Falar em recuperação rápida do em- 
prego, da renda e da atividade econômi- 
cano momento é escarnecer de milhões 
de pessoas cuja vida real tem sido siste- 
maticamente apagada dos cenários do 
govérMO, 

Trabalhadores que mantiveram em- 
prego com carteira assinada durante e 
depois da fase mais crítica da pandemia 
de covid-19 certamente estão em situa- 

ção melhor do que a dos que consegui- 
ram ocupação informal, sem garantias 
legais e geralmente de remuneração 
mais baixa, ou a dos que ficaram sem 
ocupação. Mas mesmo os empregados 
formais pagam o preço de uma econo- 
mia prejudicada por políticas sem rumo 
do governo Bolsonaro e, agora, pela alta 
da inflação. 

O Salariômetro, pesquisa realizada 
pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe) da Universidade de 
São Paulo, constatou que o reajuste me- 
diano das negociações coletivas (con- 
venções e acordos coletivos) concluídos 
em setembro ficou 1,9 ponto porcentual 
abaixo do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), calculado pelo LB- 

GE e que baliza as negociações salariais. 
É a maior perda real de salário obser- 

vada em 12 meses, Menos de 10% das 
Lgonegociações fechadas no mês resul- 
taram em algum ganho real para os tra- 
balhadores. Benefícios que costumam 

SERGIO MALGUEIRO MIRETRA 

de ideológica dos partidos deveria ser 
motivo de profundo lamento, Tem-se 
um sistema disfuncional. Entidades 
privadas, regidas por regras especial- 
mente benevolentes e que recebem 
vultosas verbas públicas, não cum- 
prem suas funções minimas de media- 
ção e representação política. São me- 
ros agrupamentos de pessoas, reuni- 
das soba exclusiva motivação de maxi- 
mizar os interesses particulares de ca- 
da um. Não é isso, afinal, o que Jair 
Bolsonaro e as legendas em negocia- 
ção com ele manifestam todos os dias? 

Para piorar, os partidos não pade- 
cem apenas da falta de consistência 
ideológica, reunindo sob a mesma si- 
gla pessoas com ideais políticos dife- 
rentes. Não é apenas que, seja qual for 
a legenda a qual Jair Bolsonaro se filia- 
rá, se sabe desde já que nela haverá 
parlamentares inclinados, por exem- 
plo,a apoiar Luiz Inácio Lula da Silva, 
Também já se sabe de antemão que os 
próprios caciques das legendas em ne- 
gociação com Jair Bolsonaro não terão 
nenhum pudor em depois apoiar Lula 
— ou quem quer que seja -, a depender 
das circunstâncias políticas. 

Não são apenas os partidos. Politi- 
cos brasileiros também têm profun- 
das inconsistências ideológicas. Pe- 
rante isso, seria até natural recorrer ao 
bordão de Jair Bolsonaro, o infame “e 

dai?”. Mas também é possivel outra ati- 
tude, mais responsável, Segundo a 
Constituição, a filiação partidária é re- 
quisito para concorrer a cargo políti- 
co, Pode ser um bom requisito para a 
definição do voto: só votar em candida- 

to que tenha de fato um partido, com 
identidade, programa e proposta, & 

fazer parte desses entendimentos en- 
tre empregados e empregadores tive- 
ram seu valor reduzido. O vale-alimen- 
tação, cujo valor real mediano chegou a 
superar R$ 4ço em junho do ano passa- 

do, ficou em Ré 253 nos acordos de se- 
tembro. 

A redução do rendimento se estende 
também para outros trabalhadores, A 
Pesquisa Nacional por Amostra de Do- 
miciho (Pnad) Contínua, do IBGE, o in- 
dicador mais amplo e confiável da situa- 
ção do mercado de trabalho brasileiro, 
mostrou que o rendimento real habitual- 
mente recebido em todos os trabalhos 
pelas pessoas ocupadas no trimestre de 
junho a agosto de 2021 ficou em R$ 
2.489, 4,3% menor do que o do trimestre 

março-maio e nada menos que 10,2% 
menor do que o de um ano antes. 

A manutenção de altas taxas de deso- 
cupação e a renda real em queda fizeram 
estagmar a massa de rendimento real. 

Programas sociais que, em parte do 
ano passado, contribuiram para reduzir 
onúmero de pessoas na faixa de pobreza 
e evitar queda mais intensa da atividade 
econômica foram reformulados, sem 

que seu impacto fosse avaliado, 
É dificil imaginar que essa combina- 

ção, cujo resultado é perda generaliza- 
da de renda, possa estimular o consu- 
mo de bens e serviços nos próximos 
meses. O quadro, por isso, continua 
ruim, muito ao contrário do que o go- 
verno tenta desenhar. 
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ESPAÇO ABERTO 

O Quinto 
Movimento 

livro que escrevi 
no retiro forçado 
da pandemia, O 

FP Quinto Movimen- 

to, Propostas para 
uma Construção Inacabada, é 
um depoimento sobre o Brasil, 
sua rica e bela história, seus de- 
safios contemporâneos e seu 
futuro promissor. 

Divido a história do Brasil 
em quatro grandes periodos, 
que denomino movimentos, 
exatamente por conceber a 
História como a ação de forças 
sociais vivas em deslocamen- 
tos permanentes, e não apenas 
a cronologia inerte registrada 
pela crônica. 

O Primeiro Movimento é a 
formação da base fisica, doterri- 
tório, compreendido entre o 
ano zero do descobrimento e o 
Tratado de Madrid (1750), que 
definiu nossas fronteiras. O Se- 
gundo Movimento é o da Inde- 
pendência, de 1750 a 1822, que 
converteu o Império colonial 
português num país de dimen- 
sões continentais, enquanto a 

América espanhola gerou 19 na- 
ções independentes. O Tercei- 
ro Movimento consolida a Inde- 
pendência e a unidade ternito- 
rial entre 1822 e 1888, pacifican- 
dorebeliões republicanas, algu- 
mas delas de tendências separa- 

tistas. O Quarto Movimento é a 
República de Deodoro e Floria- 
no, de Vargas e Juscelino, dos 

governos militares e dos civis 
que os sucederam, até mergu- 
lharmos em 2013 na vertigem 
do movimento não vai ter Copa, 
cuja desorientação permanece 
até os dias atuais. 

Ai, chegamos ao Quinto Mo- 
vimento, roteiro que proponho 
para a retomada do projeto civi- 
lizatório que reuniu nos trópi- 
cos populações de origem indi- 
gena, europeia, africana e asiáti- 
ca, experiência batizada pelo 
grande sociólogo mexicano Jo- 
sé Vasconcelos de raça cósmi- 
ca, sinônimo de esperança, de- 
mocracia e tolerância. 

As ideias em torno das quais 
o Brasil pode se mover no labi- 
rinto em que se encontra estão 
distribuidas nos 21 capitulos do 
livro e consolidadas em torno 
de três eixos principais: a reto- 
mada do desenvolvimento eco- 
nômico, o combate às desigual- 
dades e a valorização da demo- 
cracia, com todas às suas maze- 
lase limitações, mas único meio 
capaz de pactuar as desigualda- 
des e os desequilíbrios de nossa 
sociedade, 

Olivro é também, um mani- 

festo em defesa do nacionalis- 
mo democrático dos países 

A primeira tarefa 
dos brasileiros é 
recuperar a 
confiança eo 
orgulho nacional, 

olhar para o futuro 

emergentes, em contraponto 
ao nacionalismo dominador 
das nações fortes, conflito que 
determinou os destinos da hu- 
manidade nos últimos 200 

anos, oque torna inexplicável a 
decisão do Congresso Nacio- 
nal de revogar a antiga Lei de 
Segurança Nacional e substi- 
tui-la por uma Lei de Defesa do 
Estado Democrático de Direi- 
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to, como se a segurança nacio- 
nal fosse incompatível com a 
democracia. 

Grupos desonientados, impo- 
tentes para construir o futuro, 
voltam-se para a destruição do 
passado, queimando estátuas e 
depredando monumentos his- 
tóricos. Organizações racialis- 
tasapoiladas por setores do mer- 
cado, daacademia e da midia tra- 

balham para revogar a ideia 
construida por José Bonifácio, 
Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro 
do Brasil como uma civilização 
mestiça e impor O conceito im- 
portado dos Estados Unidos de 
que somos uma sociedade divi- 
dida entre negros e brancos em 
luta por interesses próprios e 
sem quaisquer laços comuns no 
passado e no presente. 

Aprimeira tarefa dos brasilei- 
ros é recuperar a confiança e o 
orgulho nacional, olhar para O 
futuro, apoiados nos feitos de 
nossosantepassados, na capaci- 
dade de renúncia e de sacrifi- 
cios que lhes permitiu erguer as 
bases materiais e espirituais da 
Nação que herdamos. 

Esta é a condição que pode 
reunir às energias necessárias 
para fazer a economia nacional 
voltar ao crescimento, sem O 
que não será possivel enfrentar 
as crises orçamentária e fiscal 
ou a tragédia do desemprego 
que flagela milhões de brasilei- 
ros. É incompreensível e inacei- 
tável que o País detentor de 
enormes reservas de diamante 
e potássio na Amazônia, para ci- 
tar apenas dois exemplos, seja 
au mesmo tempo um produtor 
insignificante de diamantes e 
importador de mais de 90% do 
potássio que usa para fertilizar 
sua lavoura, por não termos si- 

do capazes de regulamentar os 

dois artigos da Constituição 
que autorizam à mineração em 
terras indigenas. 

Oaquecimento global, a geo- 
política mundial e os interesses 
comerciais dos norte-america- 

nos e europeus colocaram a 
Amazônia definitivamente na 
agenda global. 

Sobre a questão, o Brasil de- 
ve firmar posição em torno dos 
seguintes principios: 1) afirma- 
ção da soberania nacional na re- 
gião; 2) direito de seus habitan- 
tes ao pleno desenvolvimento 
econômico e social: 3) garantia 
dos direitos das populações in- 
digenas;e 4) preservação das flo- 
restas e da biodiversidade. Res- 
peitada a soberania nacional, o 
Brasil pode acolher a coopera- 
ção internacional para ampliar 
oconhecimentoe melhor prote- 
ger o bioma amazônico. 

A desigualdade permanece 
como uma afronta e ameaça à 
coesão social e à união dos bra- 
sileiros em busca dos objetivos 
nacionais. O auxílio de emer- 
gência criado pelo governo na 
primeira fase da pandemia al- 
cançou diretamente 66 mi- 
lhões de pessoas, beneficiando 

126 milhões, 60% da popula- 
ção, retrato de um quadro de 
desigualdade inaceitável, 

O Brasil precisa de um gover- 
no forte, democrático, mas for- 
te com autoridade para remo- 
veros obstáculos ao desenvolyi- 
mento, estimular e proteger os 
investimentos públicos e priva- 
dos e resgatar a maioria dos bra- 
sileiros para um futuro de digni- 
dade e bem-estar. € 
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Nova onda 
Preocupante, por dois motivos, 
oaumento do número de casos é 
mortes na Europa decorrentes 
de um possivel novo surto de co- 
vid-19,jáacompanhado dealerta 
amarelo emitido pela Organiza- 
ção Mundial da Saúde (OMS). 
Primeiramente, o fato propala- 
do ao longo da pandemia dando 
conta de que boa parte dos pai- 
ses europeus etetivou cobertura 
vacinal que abrangeu grande por- 
centagem da população permite 
pôrem dúvida a real eficácia dos 
imunizantes, posto que ainda 
são reconhecidamente experi- 
mentais, O segundo aspecto en- 
globa as possíveis repercussões 
domésticas da nova onda, em fa- 
cedaincertezado que pode acon- 
tecer por aqui quando as primei- 
ras marolas de propagação come- 
caremaatingirasplagas brasilei- 
ras. Será que, de novo, as medi- 
das necessárias serão posterga- 
das até que as grandes festivida- 
desdefime iniciodeano —réveil- 

O Estado reserva-sa 0 direito de selecionar e resumir as cartas. 
Enrrespondêncas sem adentficação jnome. RE endereço o telefone) cera desconsileracda e E-mail; foromimestadaocom 

lon e carnaval, as principais — se- 
jam celebradas, como anseiam 

prefeitose govemadores? Toma- 
raqueo Brasil, hoje com umadas 
maiores coberturas vacinais do 
mundo, constitua a afirmação 

mais contundente de que a vaci- 
na é, realmente, o caminho. 

Paulo Roberto Gotaç 

prgotacmhormail com 

Rio de Janeiro 

Procurando sarna 
Parques liberados, estádios libe- 
rados, praias liberadas, e vêm aí 
Natal, réveillon e carnaval. Será 
queninguém percebeu queaco- 
vid-19 não atura desaforo? 

Marcos Catap 

marcoscatapéiuo) com br 

São Paulo 

2º dose 

Para facilitar e agilizar a áplica- 
ção da 2.º dose das vacinas, hoje 
muito defasada, por que não são 
montadas estruturas de vacina- 

cão nas estações do Metro? 
Mário Lúcio Barbosa 

martoluciobarbosatiçahoo com br 

São Paulo 

Caridade dissimulada 
A esperança, a fé, a caridade, a 

promessa, a peste caté a morte, 
tudo se politizano Brasil institu- 
cionalmente duvidoso, social- 

mente injusto, economicamen- 
tecruelna base humana que sus- 
tentao Estado. Manchete recen- 
te do Estado dando conta de 
que auxílios financeiros a po- 
bres se multiplicam no Pais, de 
olho na eleição doano que vem, 
expõe o varal de iniquidades dis- 
simuladas na caridade peculiar 
dos anos de eleição. Em 2022, 
nada será diferente, tudo conti- 

nuara igual: desgraçadamente 
desigual para o eleitorado trans- 
formado em massa de pedintes. 
Estáesquecidoodesviobilionã- 
ro do dinheiro federal enviado 
para Estados combaterem a 
pandemia;o carnaval está libera- 
do;nenhum politicoouadminis- 
trador público corrupto estâno 
cárcere; e os mortos, expostos 
em cartazes publicitários, co- 
mo se a vida não passasse de um 

número,umvoto banal. A políti- 
cacamais cínica das artes cêni- 
cas do Brasil, República procla- 
mada por um marechal monar- 
quista amigo de dom Pedro II, 
imaginem, 

José Maria Leal Paes 

cunantaminaigmail.com 
Eelém 

Reflexo imediato 
Cumprimento o ex-juiz federal 
Sergio Moro por sua coragem e 
audácia ao se filiar a um partido 
político. O reflexo dessa atitude 
foiimediato, em maior grau para 
aqueles que o temem como ad- 
versário, engajados em candida- 
tos de questionável reputação, 
seja pela competência, seja pelo 
modo de tratar a política é o di- 
nheiro público neste pais, Emer- 
gem pesquisas, comentários po- 
líticos, discursos, etc. todos que- 
rendo menosprezar sua possi- 
vel candidatura, mas, detato, te- 
mendo o estrago que isso trará 
às suas condutas instaladas. 

Gilberto de Lima Garófalo 

gilgarofalotimo) com.br 

Vinhedo 

APTO E TOP UP DP TI 

Sobre a reportagem de primeira 
pagina no Estado de 20/11, Ape- 
nuas 326 das universidades têm equi- 
Lbrio na proporção de docentes ne- 
gros, além de nos preocuparmos 
comaequidade racial nasuniver- 
sidades, precisamoster uma mur- 
dançamuitogrande na composi- 
ção das Casas Legislativas em 
nosso país, todas, desde a muni- 

cipal até a federal. A representa- 
ção política precisaespelharnos- 
sa população. 

Alberto Utida 

alberto utidacos epa iLcom 

São Paulo 

Apropósito da manchete do Es- 
tadodez0/n, gostaria, também, 

de ter uma ideia da porcenta- 
gem de docentes negros em pal- 
ses como França, Alemanha, 
Suécia, etc. 

Christiana Pires da costa 

chripogiuol. com.br 

são Paulo 
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6 OUTRAS NOTÍCIAS 

ESPAÇO ABERTO 

O tour de Lula 

Denis Lerrer Rosenfield 

ex-presidente Lu- 
la é o mais bem 
situado candida- 
to a presidente 
da República, se- 

gundo vários institutos de pes- 
quisa. Logo, cabe explorar com 
mais vagar o que pensa caso vol- 
tea cxercera função de manda- 
tário máximo de nosso pais, 
Considerando que tem jogado 
parado, evitando dar declara- 
ções ou assumir compromis- 
sos, aproveitando-se dos erros 
de seu principal adversário, ca- 
be verificar o que fez e disse em 
seu tour curopeu. Temos, aqui, 
um bom itinerário de suas 
ideias. 

Em seu discurso, repetidas 
vezes reitera que pretende “re- 
cuperar” ou “devolver” a demo- 
cracia a nosso país. Lima pes- 
soa, Por pouco curiosa que se- 

ia, poderia se perguntar o que 
pretende dizer com isso. Ocan- 
didato e o seu partido têm de- 
monstrado um compromisso 
inarredável com as ditaduras 
cubana e nicaraguense, para 
não falar da Venezuela. Elei- 
ções fraudadas, assassinatos e 
prisões de opositores, cárceres 
em condições insalubres, inclu 
sive com tortura, é assim por 
diante. Povos famintos, sem re- 
médios e vacinas adequadas e 
sem nenhum direito de mani- 
festação. Eis a democracia que 
Lula pretende instalar no Pais, 

neste seu esforço incansável 

TEMA DO DIA 

Tecnologia 

de “recuperação” e “desenvol- 
vimento” democráricos? 

Aliás, quando presidente, re- 
gozijava-se de visitar, apoiar e 
elogiar ditadores africanos, em 
nome, evidentemente, da ir- 

mandade do “Terceiro Mun- 
do”, enquanto os povos lá opri- 
midos viviamna penúria, nare- 
pressão mais brutal e na ausên- 
ciade liberdades. O Brasil, des- 
culpem dizer uma banalidade, 
temeleições nas melhores con- 
dições de lisura e transparên- 
cia, de tal modo que mesmo 
um governante de extrema di- 
reita deve abandonar o poder 
caso perca o voto de seus cida- 
dãos. É isso possível nos países 
onde imperam férreas ditadu- 
ras de esquerda? Hã altemnán- 
cia de poder? 

Comonão poderia deixar de 
ser, comprouve-se com seu dis- 
curso habitual contra as elites 

que o teriam posto na prisão. 
Quais elites? Não daliteralmen- 

te para entender, pois foi a elite 
do Judiciário brasileiro, isto é, 

o Supremo Tribunal Federal 
(STF), que o “libertou” após 
uma série de malabarismos ju 
ridicos, começando por reafir- 
mar a regra do “Juiz natural”, 
que o mesmo Supremo havia 
inúmeras vezes dito não se apli- 
car ao caso em questão. Num 
dia, certamente milagroso, de 
cidiu rever tudo o que tinha si- 
do feito nas diferentes instán 
cias do Judiciário, numa des- 

Ex-presidente insiste 
em que se dirige aos 
progressistas. O que 
isso significa? Apoio 
aos ditadores, aos que 
destroem a democracia, 
aos liberticidas? 

consideração para com este, 
Querer, agora, atribuir au 

ex-juiz Sergio Moro, candida- 
ropresidencial,a responsabili- 
dade maior de uma suposta 
parcialidade é uma impostu- 
ra. Todas as suas decisões fo- 

ram referendadas pelo Tribu- 
nal Regional Federal da 4.º Re- 
gião CTRF-4), um dos mais sé- 
ros tribunais do Pais, pelo Su- 
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) e pelo próprio STF. Lula 
não foi inocentado, as provas 
são abundantes e, infelizmen- 

te, devemos admitir que o cri- 
me compensa em nosso pais, 

EMBA AE RyDIVULGAÇÃO 

Ei? 
PUNdij "ARE 

Produzido pela Embraer, carro voador 
brasileiro terá versão com a marca Senna 

OeVTOL, primeiro carro elétrico voador 
feito no Pais, já está em fase de testes no Rio de 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e “Que orgulho! Supermerecido, Ayrton 
Senna merece todo esse reconhecimento.” 
JUSCINARIA SENA 

s“Parece helicóptero. Para mim, carro voa- 
dor tem de ser como o desenho animado,” 
ANA JÚLIA SANTOS 

e “Por mais que eu apoie a indústria nacio- 
nal, isso me parece uma péssima ideia.” 
CARLOS FERNANDO 

s“Com o valor da gasolina não está dando 
nemparaocarroirnochão, imagina abaste- 
cer para o carro voar...” 
NATHÁLIA MARLA 

Tio] MAS REDES SOC 
Veja outros destaques e participe das discussões no 
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sobretudo para os poderosos, 
não para o cidadão comum. O 
dito fica pelo não dito, com di- 
reito a reconhecimento no 
Parlamento Europeu, onde Lu- 
la foi recebido por dignitários 
importantes. 

Observe-se que fotografou, 
sorridente, com o presidente 
Macron, representante de um 

pais extremamente protecio- 
nista de sua ineficiente agricul- 
tura e pecuária. Aproveitando- 
se do desrespeito bolsonarista 
pelo meio ambiente, Lula ter- 
minoualiando-sea alguém que 
procura prejudicar o Brasil pro- 
regendo seus pecuaristas e agri- 
cultores. Quem ele defenderá 
como presidente, os produto- 
res franceses ou os brasileiros? 
Valeu a foto? Os franceses de- 
vem estar rindo, com uma boa 

garrafa de vinho! Brindaram! 
Santé! 

Comonão poderia deixar de 
ser, posou como pacifista, uma 
pessoa do amor, quando ele e 
seu partido não cessavam de re- 
petir que se guiavam pelo prin- 
cipio do “nós contra eles”, em 
consequência, pelo discurso 
do ódio pelo outro que deles 
discordava oueriticava. Procu- 
raram sempre a hegemonia po- 
lítica, baseada num discurso 
uniforme, ancorado no politi- 
camente correto. Invertendo 
posições e valores, Bolsonaro 
colocou-se como discípulo di- 
leto, igualmente voltado para o 
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odio e a desconsideração do ou- 
tro, apenas mais evidente por 
ter acentuado o lado da morte 
em suas atitudes contra a vaci- 
na e o isolamento social e suas 
poções mágicas de cloroquina. 
Lula tem mais verniz. 

O suposto golpe contra a 
ex-presidente Dilma sempre 
volta à cena. “Esqueceu-se” de 
dizer que foi constitucional- 
mente destituída da Presidên- 
cia inclusive com apoio de par- 
tidos aliados seus e por minis- 
tros-do Supremo por ele e ela 
indicados. Dilma entregou um 
pais em ruinas, com queda do 
PIB, alta taxa de desemprego, 
expectativas de renda decres- 
centes e com a imensa maioria 
da população com ela descon- 
tente. Não se pode omitir que 
Dilma é Lula, Dilma é PT. Ela é 

a sua criatura! Será que o cria- 
dor quer renegar a sua criatura 
dizendo defendê-la? 

Por último, em seu discur- 

s0, O ex-presidente insiste em 
que se dirige aos progressis- 
tas. O que isso significa? Apoio 
aos ditadores, aos que destro- 
ema democracia, aos libertici- 
das, aos que jogam os seus res- 
pectivos povos à pobreza e à 
cruel repressão” Aos que se 
comprazem com narrativas 
mentirosas? Aos que omitem 
o que fizeram? € 

PROFES50R DE FILOSOFIA MA LIFRES 
E-MAIL: DENISRDSENFIELD TERRA COMBA 

PRODUTOS DIGITAIS 

ESTADÃO 

Pilula; uma dose diária de 

conteúdo no seu e-mail. & 

www estadao.com.br/e/pilula 

Estadão Noticias; fatos e 

análises do Brasile do mundo. & 

www estadao,com.br/e/podcast 

Janeiro; a edição Eve-Senna, que homenageará 
o grande piloto brasileiro, ainda não teve ou- 
tros detalhes divulgados pela empresa 

Nova seção do jornal traz 
reportagens inspiradoras. & 
www estadao.com.br/e/boahistoria 

 Linkoda Bão do Instagram do Estadão. 
wreecestadacgecombrieiinstagram 

Siga o GEstadau nas redes sociais 
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Você não precisa perder dinheiro 

com IPVA, licenciamento, seguro, DPVAT, 

manutenção preventiva e juros 

de financiamento para ter um carro 

a sua disposição. 
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Movida Zerokm Carro próprio 

Você precisa procurar 

e contratar um mecânico. 
Cuidamos disso para você. 

Tudo por nossa conta, Você perde tempo e dinheiro 

com cada um deles. 

Pro teção contra roubo, furto, Só pagando um seguro 
incêndio e colisão inclusa 

na assinatura. com preços abusivos, 

Não acontece. Você de Você perde um 
carro novo todo ano. dinheirão no revenda. 

Não acontece. Você de Não incluso, 
carro novo todo ano. 

Saiba mais em o 

O carro do futuro é por assinatura 
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Eleições 2022 

PSDB suspende prévias após falhas 
em aplicativo e amplia crise interna 

Dos 44.700 filiados aptos a participar do processo, apenas 3 mil conseguiram votar 

Adiamento do pleito provoca troca de acusações e acirra disputa entre Doria e Leite 

EDUARDO GAYER 
LAURIBERTO POMPEU 

MARCELO DE MORAES 
BRASÍLIA 

Um problema técnico no apli- 
cativo de votação usado nas 
prévias do PSDB obrigou a cú- 
pula do partido a suspender a 
escolha de seu candidato à Pre- 
sidência da República e am- 
pliou a crise tucana, A instabili- 
dade no sistema instituído pa- 
raque filiados do PSDB partici- 
passem do processo provocou 
troca de acusações de fraude e 
acirrou ainda mais a disputa 
entre os governadores João 
Doria (São Paulo) e Eduardo 

Leite (Rio Grande do Sul). 
A decisão de suspender avo- 

tação sem ter o resultado final 
toi tomada após reunião de 
emergência na sede do PSDB, 
em Brasília, coma presença do 
presidente do partido, Bruno 
Araújo, e dos três candidatos. 
Além de Leite e Doria, oex-pre- 
feito de Manaus Arthur Virgi- 
lio também participa das pre- 
vias. À nova data da votação 
ainda não está definida, 
O PSDB espera agora um pa- 

recer técnico sobrea eficiência 
e confiabilidade do aplicativo, 
oque deve ocorrer até hoje, pa- 
ra defintr como sera concluida 
a votação das prévias. Dos 
44.700 filiados aptos a votar, 

aproximadamente 3 mil conse- 
guiram escolher o candidato. 
Oúnico local onde tudo funcio- 
nou normalmente foi o Centro 
de Convenções Ulysses Guima- 
rães, em Brasília, Ali foram ins- 

DIDA SAMPATESTADÃO 

Filiado do PSDB exibe aplicativo usado nas prévias; plataforma que deu problema custou R$ 1,5 milhão 

tTaladas seis urnas eletrônicas. 
A plataforma para votação 

remota custou cerca de R$ 1,5 

milhão e foi desenvolvida pela 
Fundação de Apoto da Univer- 
sidade Federal do Rio Grande 
do Sul (Faurgs). No total, o par- 
tido já gastou cerca de R$ 8 mi- 
lhões com as prévias. 

Doria e Virgilio querem ago- 
ra que o processo seja retoma- 
do no próximo domingo, “Não 
há razão para adiar prévias (pa- 
ra além do dia 28), exceto por 
aqueles que querem melar”, dis- 

Resultado é secundário 
em legenda desunida 

s prévias tucanas defi- 
l | nemnãoapenasopos- 

“  sível candidato do 
partido em 2022, mas 0 nome 
que pode liderar a legenda em 
um dos momentos mais cru- 
ciais de sua história, em busca 

do protagonismo que perdeu 
em2018, com avitória do presi- 

dente Jair Bolsonaro. 

Aquele pleito deslocou O 
PSDE da organização da com- 
petição politicano Brasil, colo- 
cando um desafio para o parti- 
do no próximo ano; retomar O 
papel de legenda com capacida- 
de de formular e executar um 
projeto de Nação ou permane- 
cer como sigla satélite no inte- 
rior da constelação partidária, 
orientando sua sobrevivência 
a política local. 

Esse delicado momento do 
PSDB, paradoxalmente, ocor- 

se o governador de São Paulo. 
O clima nas duas reuniões 

de ontem entre os candidatos 
eacúpula do PSDB foi bastan- 
te tenso e houve bate-boca. 
Aliados de Doria acusam a cam- 
panha de Leite de querer ga- 
nhar no “tapetão”. O gaúcho, 
por sua vez, também subiu o 
tom contra os adversários. 
“Não queremos adiamento, co- 
mo eles querem, para o próxi- 
mo final de semana, Se adiar- 
mos por mais do que 48 horas, 
as prévias perdem integridade, 

reu justamente quando o PT, 
seu maior adversário, passou 
por crises profundas com o 
mensalão e, depois, a Lava Ja- 
to. Se seu maior adversário pas- 
sa por um processo de impea- 
chment, é seu maior rival não 
ganha votos, é sinal de risco de 
sobrevivência organizacional. 
Curiosamente, o resultado 

das prévias pode se tornar se- 
cundário diante da falta de 
coesão entre as lideranças tu- 
canas e de identidade junto ao 
eleitorado. 
O adiamento das prévias sig- 

nifica não apenas maisum capi- 
tulo de uma novela marcada pe- 
lo questionamento das regras 
de seleção dos candidatos, 
mas parece traduzir os dile- 
mas organizacionais. 

Seria um outro contexto, uma 
outra campanha”, disse ele. 

TERCEIRA VIA. Ofiasconas pré- 
vias tucanas causou preocupa- 
ção em possiveis aliados do 
partido nas eleições de 2022. 
Nos bastidores, dirigentes de 
legendas de centro-direita, 
que discutem com o PSDB o 
lançamento de um nome da 
terceira via para se contrapor 
às candidaturas do presidente 
Jair Bolsonaro e do ex-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da Sil- 

O partido segue sem um pro- 
jeto minimamente coeso apoi- 
ado por suas lideranças. Se no 
passado as acusações sobre a 
falta de unidade e o conflito 
entre os caciques ficavam 
atrás das cortinas, o atual mo- 
mento tucano é marcado por 
acusações públicas. 

Indefinição 

Não por acaso, a eventual 

não candidatura a 

presidente segue como 

opção para os tucanos 

Reconquistar uma identidade 
politica é o primeiro desafio do 
vencedor das prévias. O partido 
parece repetir o erro de 2028, 

va, disseram que o problema 
revelou falta de preparo e divi- 
são incontornávelentre asalas 
do PSDB. 
O governador paulista sem- 

prefoicrítico douso doaplica- 
tivo nas prévias, mesmo por- 
que já havia denúncias de que 
o sistema apresentava falhas. 
Um relatório da empresa de se- 
gurança cibernética Kryptus 
também apontava problemas 
no sistema e destacava a neces- 
sidade de ter um plano B para 
o dia da votação, 
A cúpula do PSDB não con- 

cordou. Como Leite defendeu 
a plataforma, aliados de Doria 
debitaram o problema na con- 
tadogovernador gaúcho, lem- 
brando que o aplicativo foi de- 
senvolvido no Rio Grande do 
Sul, Nas redes sociais, tucanos 
pediram a renúncia de Bruno 
Araújo, presidente do partido. 

Causa 
Partido admite que 

plataforma escolhida não 
suportou a demanda 

dos filiados 

Em nota, o PSDB admitiu 
que o aplicativo não compor- 
tou a demanda dos filiados. 
“Os votos registrados neste do- 
mingo estão preservados e O 
PSDB está definindo, junto 
com os candidatos, em quemo- 
mento o processo será retoma- 
do”, informou o partido, que 
até a conclusão desta edição 
não havia definido quando a 
votação se encerrará, 

quando entrou em uma eleição 
apoiandoum governorejeitado, 

Hoje, mesmo sem apoiar o 
governo Bolsonaro, o PSDB 
parece não ter encontrado 
sua marca. Além disso, o parti- 
do é ameaçado pelo ex-juiz 
Sérgio Moro na mobilização 
da terceira via. 

Não por um acaso, a even- 
tual não candidatura a presi- 
dente segue como opção dos 
tucanos, 
Assim, o resultado das pré- 

vias pode ser secundário dian- 
te da falta de união partidária 
rumo á 2022. Na prática oatra- 
so traz mais tempo para a solu- 
ção dos dilemas existenciais. 6 
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Ausência de Lindôra, 
subprocuradora-geral, 

adia análise do caso; 
denúncia cita venda 
de sentenças no TJ 
do Espírito Santo 

A internet oscilava na casa do 
ministro Francisco Falcão, na 
última quarta-feira, quando 
ele decidiu, às 7h, ir à sede do 
Superior Tribunal de Justiça, 
em Brasília. Ele não queria 
queum problema técnico pre- 
judicasse sua participação na 
sessão da Corte Especial, que 
se iniciaria duas horas mais 
tarde. Falcão era relator do pri- 
meiro processo a ser julgado, 
um escândalo de corrupção 
envolvendo juizes, desembar- 
gadores cadvogados no Tribu- 
nal de Justiça do Espirito San- 
to. E tinha preparado um voto 
de mais de uma centena de 
páginas, que vai decidir se os 
acusados merecem ou não ir 
parao banco dos réus e enfren- 
tar uma ação penal, 

Nas mãos dos ministros, 

também estãa decisão deafas- 
tar, ou não, os investigados de 

seus cargos públicos. 
O caso demandava urgên- 

cia; a denúncia completou 11 
anos, e cinco investigados já 
faleceram. Mas, naquele dia, 
também não seria julgada. No 
começo da sessão, o subprocu- 
rador-geral da República, Car- 
los Frederico Santos, sur- 
preendeu os ministros: “Es- 
tou impedido (de votar), pois 
minhas filhas defendem um 
dos acusados”. 

Santos teria recebido o pro- 

Advocacia 

Após 11 anos, STJ 
ulga ação contra 
desembargadores 

cesso na noite anterior porque 
asubprocuradora-geral, Lindô- 
ra Araújo, titular do processo, 
estava em uma viagem a Lisboa 
custeada pelo MPF para partici- 
par de um fórum coordenado 
pelo ministro Gilmar Mendes, 
ao lado de outros ministros do 
Judiciário além de políticos co- 
mo Arthur Lira (PP-AL), Rodri- 
go Pacheco (PSD), e Gilberto 
Kassab (PSD). 

Falção tentou seguir com o 
julgamento, mesmo sema parti- 
cipação de um representante 
da Procuradoria Geral da Repú- 
blica (PGR). Mas acabou con- 
vencido pelo presidente do 
STJ, Humberto Martins, e resol- 
veu adiá-lo para o início de de- 
zembro. Em cena inusitada, 
Martins chegou a atender, no 
meio da sessão, um telefonema 
do procurador-geral, Augusto 
Aras, que sugeriu escalar um ou- 

tro procurador, ainda naquele 
dia, para sustentar a denúncia. 
Com Aras ao telefone, Mar- 

tins disse a Falção: “Pode falar, 
porque eu estou com o PGR, o 
interesse é geral”. Mas, segun- 
doo relator, a missão era impos- 
sivel. O novo representante da 
PGR teria horas para estudar 
4,5 mil páginas de um processo 
que se arrasta há mais de uma 
década no Judiciário, Ea novela 
acabou prorrogada para o ini- 
cio do mês que vem. 

OPERAÇÃO NAUFRÁGIO. À in- 
vestigação que serviu de base 
para esse longo roteiro, batiza- 
da de Operação Naufrágio, foi 
deflagrada pelo Superior Tribu- 
nal de Justiça em dezembro de 
2008, e levou à cadeia oito in- 

vestigados - entre eles, o então 

presidente do TJ-ES, Frederico 
Guilherme Pimentel, outros 

LIT 

1 

“Estou impedido, 
porque minhas filhas 
defendem um dos 
acusados.” 
Carlos Frederico Santos 
Subprocurador-geral, 
no início da sessão 

“Pode falar, porque eu 
estou com o PGR, o 
interesse é geral.” 
Humberto Martins 
Presidente do STJ, que 
atendeu telefonema de 
Aras no meio da sessão 

dois desembargadores e um 
juiz. Eles eram acusados de inte- 
srar um esquema de venda de 
sentenças. 
Um dos juizes acusados per- 

manece na Corte até hoje. Tra- 
ta-se de Robson Luiz Albanez, 
Ele foi pego em um grampo da 
PF em uma conversa com o ad- 
vogado Gilson Letaif, o Gilsi- 
nho. No diálogo interceptado, 
o magistrado prometeu decidir 
uma ação em seu favor caso in- 
fluenciasse pela sua promoção 
ao cargo de desembargador. 
“Oh meu querido amigo, des- 

culpe não ter ligado prá você... 
mas acho que solucionei o im- 
passe”, disse Robson a Gilsi- 
nho, que respondeu: “Ahh... co- 

No Distrito Federal, OAB reelege 
presidente em disputa sob judice 

RESET 

A seccional da Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil no Distrito 
Federal (OAR-DF) reelegeu on- 
tem cadvogado Delio Lins e Sil- 
vaJúnior para comandar a enti- 
dade por mais um triênio. Pela 
primeira vez, a votação foi es 
sencialmente online, por causa 
da pandemia, mas urnas de 
apoio foram instaladas em qua- 

tro pontos da capital federal. 
A vitória, porém, precisa ser 

confirmada pela Comissão Elei- 
toral da OAB-DF, o que deve 
acontecer nos próximos dias. 
Diante de denúncias de fraudes 
na política de cotas raciais, que 
passou a ser obrigatória nesta 
eleição e estabelece a reserva 
de 30% das vagas a candidatos 
negros e pardos, o colegiado 
suspendeu, anteontem, oregis 
tro de todas as candidaturas. 

As chapas foram colocadas 
sub judice até que a subcomis- 
são de heteroidentidade anali- 

se se a norma foi de fato cum- 
prida. Em caso de impugnação 
da chapa vencedora, será dado 
um prazo de cinco dias para 
adequação às novas regras. 

COTAS. Como mostrou o Esta- 
dão, a entidade já recebeu mais 
de 200 denúncias de supostas 
fraudes, sobretudo nas cotas ra- 
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Sessão do STJ julgaria processo na quarta-feira; Humberto Martins (no alto), atende telefonema de Aras 

mo sempre Vossa Excelência é 
perfeito na concessão aí da ju- 
risdição”. Na mesma conversa, 
o juiz cobrou: “Que você ajude 
mais seu amigo... al... e consiga 
me promover para o egrégio tri- 
bunal. (risos)”. Do advogado, 
ainda recebeu a promessa: “Is- 
so sem dúvida e tomaremos 
muito uisque nessa posse”. 
A denúncia, recheada de 

grampos, não constrangeu os 

pares de “Robinho”, como é co- 
nhecido o magistrado. Em 
2014, ele foi promovido a de- 
sembargador. No mês passado, 
foi eleito vice-corregedor do TJ 
para o biênio de 2022 € 20223. 
Ou seja, integrará o Orgão res- 
ponsável por apurar malfeitos 
de magistrados. Com o julga- 
mento do STJ, seu cargo está 
ameaçado, já que os ministros 
vão analisar um pedido da PGR 
paraafastar os magistrados cita- 
dos de seus postos, 

Entre 2010 € 2013, 15 desem- 
bargadores se declararam im- 
pedidos para julgar o caso, que 
foi parar no Supremo Tribunal 
Federal, para decidir qual seria 
a Corte competente. Somente 
em maio de 2015, à Segunda 

Turma do STF decidiu que o 
STJ deveria julgar a denúncia. 
As defesas, então, passaram a 
ser intimadas a apresentar ale- 
gações prévias no processo, 
Seisanos depois, ademúncia es- 

ciais, em queo critério adotado 
foi o da autodeclaração. 
O resultado no DF foi divul- 

gado no início da noite de on- 
teme foitransmitido ao vivo da 

sede da OAB-DF, Pouço mais 
de 38 mil advogados aptos a vo- 
tar participaram da eleição, 
O criminalista se licenciou da 

presidência para disputar a ree- 
leição pela chapa “Avança Mais 
OAB, com a advogada Lenda 
Tariana como vice. Antes de as- 

sumir o cargomáximo da seccio- 
nal, passou pelas comissões de 
direitos humanos e de apoio ao 
advogado iniciante. Délio é mes- 
tree doutorando em ciências ju- 
ridico-criminais pela Faculda- 
de de Direito da Universidade 
de Coimbra, em Portugal. é 
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tá pronta para virar, ou não, 
uma ação penal, E este é só 0 
começo, já que o processo ain- 
da dependerá de um longo 
trâmite que inclui ouvir to- 
dos os acusados e o MPF. 
Ações como estas chegam a 
levar mais de dez anos até se- 
rem julgadas. 

DEFESAS. Procurada, a defesa 

de Robson Luiz Albanez não 
se manifestou. O subprocura- 
dor-geral Carlos Frederico 
Santos também não resporn- 
deu às perguntas da reporta- 
gematéa conclusão desta edi- 
ção. À PGR afirmou, por meio 
denota, que Augusto Aras in- 
formou o presidente do STJ, 
Humberto Martins, que “ou- 
tro subprocurador-geral da 
República poderia participar 
da sessão, no periodo vesperti- 
no, O que garantiria a manu- 
tenção do processo na pauta 
de julgamento”. Segundo o ór- 
gão, “de forma ponderada”, 
entretanto, “o magistrado op- 
tou pelo adiamento”. 

A PGR, porém não respon- 
deuperguntas do Estadão so- 
bre quando Lindôra entregou 
osautos ao procurador Carlos 
Frederico Santos, Nem se ma- 
nifestou a respeito dos moti- 
vos que levaram o procurador 
a se declarar impedido somen- 
te na data do julgamento. € 

Raio X 

e Seccionais 

| Ordem dos Advogados do 
Brasil realiza cleições nas 27 
seccionais do Pais até 27/11; 
ontem, foi a vez da seccional 

“do DF. São Paulo realiza 

seu pleito dia 25. 

6 Conselho federal 

O Conselho Federal da OAB 
| É composto por 81 conselhei- 
| ros representando as seccio- 
nais, Em janeiro, os eleitos 
“ emnovembro se reúnem pa- 
raa escolha da nova presidên- 

- ciada entidade, Os manda- 
| tos vigoram de 2022 4 2024. 
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Pfizer substitui Coronavac como alvo de desinformação 

A vacina contra covidag pro- 
duzida pela farmacêutica Pfi- 
zer tem sido tema frequente 
de desinformação online. O 
imunizante é o mais distribui- 

do no Pais: foram 139 milhões 
de doses enviadas aos Esta- 
dos, segundo o Ministério da 
Saúde. Ao se tornar mais dispo- 
nível nos postos, a vacina co- 

meçou a substituir a Corona- 
vac — atacada por bolsonaris- 
tas nas redes sociais pela liga- 
ção com o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB) - co- 

elogiou Bolsonaro 
em entrevista a 

jornal americano 

Depois do Grande 
Prémio do Brasil, em São 
Paulo, passou a circular 
nasredes boato de que o pi- 
loto da Mercedes teria di- 
toque brasileiros nunca fo- 
ram tão felizes como no go- 
verno de Jair Bolsonaro. É 
falso: a escuderia negou a 
declaração e não há regis- 
tro de que Hamilton tenha 
concedido a entrevista ci- 
tada em postagens. 6 

o (A “oa SOESP 122 
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mo alvo preferencial dos pro- 
dutores de mentiras, 
Um tema que tem causado 

confusão nas redes e no What- 
sApp é o fato de a Pfizer tam- 
bém testar um medicamento 
oral para tratamento contra a 
covidao, batizado de Paxlo- 
vid. À empresa divulgou, este 
mês, que o remédio reduziu, 
emestudosde fasez ey, orisco 
de hospitalização ou morte 
em 89% pelo novo coronavi- 
rus, Isso fez com que posta- 
gens especulassem que a vaci- 
nada Pfizer era ineficaz ou até 
mesmo desnecessária — o que 
não é verdade, já que o imuni- 
zante apresentou oç% de eficá- 

cia em prevenir casos de co- 
vid-19 em estudo publicado 

E ENGANDSO 

Presidente não 
poderia, sozinho, 
vetar festejos de 
Carnaval em 2022 

Bolsonaristas espa- 
lharam que o governo fe- 
deral poderia cancelar, 
unilateralmente, arealiza- 
ção de festas de Carnaval 
em 2022. Até o momento, 

o Executivo não sinalizou 

nenhuma medida nesse 
sentido. Além disso, Esta- 

dos e municipios pode- 
riam questionar judicial- 
mente se discordassem de 
restrições. € 

Sede Caprtal 

Rua Pamplona, 1200 - Jd, Paulista - São Paulo ! SP - 01405-206 

www sciesp.org.br 

em revista cientifica. 

Outros boatos que circula- 
ram online afirmavam que o 
Paxlovid tinha composição s1- 
milar à da cloroquina ou da 
ivermectina - medicamentos 
incluidos no chamado “kit co- 

vid”, defendido por Jair Bolso- 
naro e apoiadores, sem eficá- 
cia demonstrada no tratamen- 
to ou prevenção do coronavi- 
rus. Mas nenhum dos três re- 
médios têm fórmula ou ação 
semelhante, 
Como a vacina da Pfizer é a 

únicaaté o momento com auto- 
rização para aplicação em me- 
noresde 18 anos, vários conteú- 
dos falsos afirmam que ela se- 
ria perigosa para crianças eado- 
lescentes. Mas não há qualquer 

É FALSO 

Lula não recebe 
aposentadoria 
especial de R$ 7L mil 
como anistiado 

O ex-presidente pe- 
tista, na realidade, ganha 
cerca de R$ 10 mil men- 

sais, segundo informou 
sua assessoria. Ele recebe 

o benefício desde 1993, por 
ter tido os direitos sindi- 

cais cassados durante a di- 
tadura militar, além de ter 
sido destituído do cargo 
de presidente do Sindica- 
to dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo. e 

ERR EEE INFORME PUBLICITÁRIO 

Boletim Semanal Sciesp 

Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo 
Thabata Yamauchi - Presidente do Sclesp 
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mercado, para pagamento por adesão de cada usuário. 

A Casa dos Corretores de Imóveis mantém 

para toda a sua familia, sem nenhuma 

cobrança de taxas adicionais, o beneficio do 
piano de saúde familiar por adesão, junto aos 

melhores convênios e operadoras de planos 
de saúde do pais. 

Para participar não necessita manter 

vinculo com empresa empregadora ou, 

inscrição individual no CNPJ/MF, basta 
solicitar, gratuitamente, a sua quia de 

beneficio e compartilhar das condições e 

descontos especiais para corretores de 

imóveis e seus familiares. 

No Programa SciespSaúde, a família 
dos corretores de imóveis têm acesso as 

melhores operadoras de planos de saúde do Brasil, com a garantia de descontos 
e condições especiais que podem ultrapassar os 50% dos valores praticados no 

Você, corretora e corretor de imóveis, entre em contato pelo É) (11) 94970-3341 

e Garanta o Bem Estar do seu maior Tesouro, a sua FAMÍLIA. 

evidência de que isso seja verda- 
de:para pedir a liberação para a 
faixa etária, a farmacêutica rea- 
lizoutestes para garantir a segu- 
rança e a eficácia do produto. 

Confusão nas redes 
Farmacêutica é atacada 

pelo fato de também 
produzir medicamento 

oral contra covid-19 

ANVISA. No Brasil, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanita- 
ria (Anvisa) analisou os docu- 
mentos e aprovou o uso em 
adolescentes; para menores de 
12 anos, a autorização ainda é 

avaliada. Nos Estados Unidos, 

passando mal não 
têm relação com 
a vacinação 

Viralizou no “Twit- 

ter um compilado que 
mostra vários jogadores e 
árbitros passando mal em 
campo. Registros de des- 
maiosnãosãoraros,epar- 
te deles está relacionada 
às questões climáticas. 
Até o momento, não há es- 

tudo científico que tenha 
registrado uma relação en- 
tre vacinas e malsúbito ou 
morte súbita. & 

je fa e 2 a to Dbi a, a a A feto 
CESIPSNIETIRA COS STRESS DAS TE SAFADA 

crianças de ça manos já podem 
ser imunizadas. À vacina pe- 
diátrica Pfizer foi aprovada pe- 
la vigilância sanitária america- 
na, que destacou a segurança 

do imunizante, O produto de- 
monstrou 90,7% de eficácia 

em prevenir a covid infamtil,eo 
órgão indicou que os bencfi- 
clos superam em muito os ns- 
cos potenciais e conhecidos. 
É importante ressaltar que, 

mesmo após a aprovação para 

uso, a vacina continua a ser mo- 

nitorada para avaliação de ris- 
cos. Ea chamada fase de farma- 
covigilância. € 

NA WEB 

 verifico;o biog de crecaçem 
de fatos do Estadio 
mmamavestadao com.briviveriiica 

É FALSO 

Imunizantes contra 

covid-19 são seguros 
e não liberam 

fibrinas no sangue 

Em vídeo que circula 
em grupos de WhatsApp, 
uma mulher afirma ter detec- 

tado “fibrinas” no sangue 
após a vacinação. O relato 
não tem embasamento cien- 
tífico. Fibrinas nada mais 
são do que proteinas que 
atuam no processo de coagu- 
lação do sangue. À Anvisa 
afirma que imunizantes são 
seguros e devem ser aplica- 
dos em maiores de 12 anos. & 

EA] 

Jornalista conhecia 

bastidores do setor aéreo 

Ãos 76 anos, faleceu anteon- 
tem, em Brasilia, o jornalista Jor- 

ge Honónio Ferreira Neto. Re- 
pórter do Estadão « do Jornal 
da Tardenosanos 1970 e8o, Ho- 

nório se destacou na cobertura 
da Aeronáutica e da Marinha, 
Tormeou-se, ao longo da carreira 
como repórter e, depois, asses- 
sor de imprensa, um dos maio- 
res especialistas no mercado de 
aviação civil do Pais. 

O jornalista teve uma parada 
cardiaca após longa internação 
para tratar de infecções depois 
de uma cirurgia na coluna. Ele 
deixa três filhos, René, Raquel e 
Luis Felipe, e três netas, Caroli- 

na, Marina e Maria Luisa. 
Honório chegou a Brasília 

nos anos 1960. Seu pai, Getúlio 
Honório, foi um dos pioneiros 

que contribuiram para a cons- 
trução da capital federal, 
Como repórter, Jorge Hono- 

ro se notabilizou na cobertura 
dos ministérios militares. 

Em 1987, foi enviado especial 
do Grupo Estado — que então 
publicava o Estadão É o Jornal 
da Tarde — para cobrir o maior 
acidente radioativo da história 
brasileira, a partir da contamina- 
ção de dezenas de pessoas com 
cesio-137. O acidente, em Goi- 

às, deixou gerações de vitimas 
intoxicadas. Honorio deu furos 

de reportagem sobre as investi- 
gações e também relatou a tra- 
gédia das familias atingidas. 

Nos anos 1990, assumiu a di- 

reção de comunicação da com- 
panhia aérea Transbrasil. Ate o 
fim da vida, foi um dos profissio- 
nais de comunicação mais bem 
informados sobre os bastidores 
do setor aéreo. € 
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Sucessão de Pifiera 

Quem é Jose 
Antonio Kast, o 
“Bolsonaro chileno INTERNACIONAL A 

Em eleição polarizada, ultradireita 
e esquerda farão 2º turno no Chile 

Jose Antonio Kast e Gabriel Boric, ambos de partidos menos tradicionais, vão disputar 

a presidência em dezembro; para analistas, resultado é rompimento de ciclo pós-ditadura 

Candidatos radicais da esquer- 
da e da direita farão o segundo 
turnono Chile, em uma dispu- 
taconsiderada como a mais im- 
previsível desde a redemocrati- 
zação do país, em 1996. Com 

94,27% das urnas apuradas até 
a conclusão desta edição, o ul- 
tradireitista Jose Antonio 
Kast, de ss anos, do Partido Re- 
publicano, liderava com 

27,99% dos votos, & o deputa- 

do de esquerda, Gabriel Boric, 
de 35 anos, do Convergência 

Social, tinha 25,67%. 
O segundo turno acontece 

em19 de dezembro. Pelaprimei- 

ra vez desde a redemocratiza- 
ção do Chile os partidos que go- 
vermaram o pais até hoje não es- 
tarão na disputa, “E um dado 
forte; Depois de 30 anos as duas 
coalizões que governaram o 

Chile não vão para o segundo 
turno e correm o risco de ficar 
em4ºes.º lugares” afirmou Da- 

mel Zovatto, diretor para Améri- 
ca Latina e Caribe do Instituto 

para Democracia e Assistência 
Eleitoral Internacional (Idea), 
“Teremos um segundo tumo 

muito polanizado, onde Kast ini- 
cia com uma certa vantagem, é 
o nivel de participação eleitoral 
será uma de várias chaves.” 

Kastcomemorou a ida ao se- 

gundo turno entre seus eleito- 
res em Santiago. Ele disse que 
pretende dialogar com aqueles 
“que merecem diálogo”, ace- 
nando aos candidatos da cen- 
tro-direita, mas aproveitou pa- 
ra atacar seu rival. “A única op- 
ção presidencial que vai trazer 
paz ao Chile, que vai acabar 
com o terrorismo, enfrentar os 

delinquentes, é esta, caminha”, 
afirmou, “Porque é Gabriel Bo- 
rice seu Partido Comunista que 
se reúnem com terroristas e as- 
sassinos e delinquentes.” 

Boric também discursou pa- 
ra apoiadores Santiago. Ele 
agradeceu aos eleitores e rea- 
firmou seu compromisso com 
oque chamou de “responsabi- 
lidade econômica”, mas vol- 

tou a defender reformas que 
promovam um país mais inchu- 
sivo. “O Chile pode ser justo, 
pode ser inclusivo, pode ser li- 
vre para todas as pessoas, € 
mandamos a mensagem de 

mudança com responsabilida- 
de”, disse. “A direita nos decla- 

rou guerra, mas cu querodecia- 
rar a eles esperança.” 

Kast chega com críticas à agenda de gênero 

“Gabriel Boric e seu 

Partido Comunista 
se reúnem com 

terroristas E ASSASSINOS 

e delinquentes” 
Jose Antonio Kast 

Candidato ultraconservador 

em discurso a apoiadores 

“O Chile pode ser justo 
e inclusivo. A direita 
nos declarou guerra, 
mas eu quero declarar 
a eles esperança.” 
Gabriel Boric 

Candidato da esquerda ao 
falar para eleitores 

ANTAGÔNICOS. Boric passou a 
campanha pregando uma mu- 
dança no modelo econômico 
liberal e defendendo bandei- 

ras da esquerda radical, co- 
mo um novo sistema de apo- 
sentadorias que assegure um 
valor minimo de 250 mil pe- 
sos para todos os maiores dé 
és anos, salário minimo de 

500 mil pesos até 2025, 500 

mil novos empregos para mu- 
lheres e jornada de trabalho 
de 40 horas semanais. 

Nas questões de gênero, o 
deputado defende criminaliza- 

Tay ALVARADO REU TEAS 

ção da violência contra mulhe- 
res, legalização do aborto e pla- 
no de direitos sociais LGBT. 

Já Kast — um admirador da 
ditadura de Augusto Pino 
chet, que durou de 1973 até 

1990 - apostou suas fichas em 
um discurso de retomada da 

“ordem, segurança e liberda- 
de" após a violenta revolta po- 
pular enfrentada pelo atual 
presidente, Sebastián Pihera, 

em outubro de 2019. 
kast propõe uma “batalha 

cultural, ideológica e progra- 
mática para retomar o cami- 
nho da verdadeira dignidade 
humana e o desenvolvimen- 
to”, inspirada pelo que chama 
de “trinômio República-liber- 
dade-famíilia”. Ele defende o 
fim da agenda de gênero (em 
2017, num tuite, criticou um 

suposto “lobby gay”). 

FIMDECICLO, Analistas afirma- 
ram que as eleições de ontem 
devem encerrar um velho ci- 
clo político do país, pois os 
dois favoritos se distancia- 
ram das coalizões com parti- 
dos tradicionais, que governa- 
ram o Chile nas últimas déca- 
das após o fim da ditadura. “E 
um ciclo de consolidação de 
um modelo de acumulação ca- 
pitalista que se encerraria ago- 
ra”, disse o analista político 
da Universidade de Santiago, 
Marcelo Mella. “Pode-se sus 
tentar que são as últimas elei- 

ALIDSHA MAROLEL AR 

Boric fala em reformas com 'responsabilidade” 

o Partidos 
Pela primeira vez desde o 
fim da ditadura militar, os 

principais partidos do Chile, 
que governaram por meio 
de coalizões nos últimos 30 

anos, estarão fora da disputa 

e Sinais 

Antes das eleições de ontem, 
os chilenos já haviam dado 

mostras do descontentamen- 
to com o velho modelo. Em 

maio deste ano, os eleitores 

escolheram 30 candidatos 

independentes para ocupar 
a Assembleia Constituinte 

& Fragmentação 

A centro-esquerda, unida na 
chapa Aprovo, que juntava 
boa parte da aliança Concer- 
tação, que governou o Chile 
entre 1990 e 2010, ficou com 
25 cadeiras, menos que ou- 
tra lista da esquerda, que 
tinha o apoio dos comunis- 
tas e obteve 28 assentos 

o Divisão 
Por fim, nenhuma das listas 

de candidatos à Assembleia 
Constituinte alcançou um 
terço dos votos, que conce- 
deria poder de veto, apontan- 
do para a divisão que foi con- 
firmada na eleição de ontem 

ções do velho ciclo, já que elas 
podem terminar com um re- 

sultado diferente”, disse Raúl 
Elgueta, cientista político da 
mesma universidade. 

Embora Boric e Kast sejam 
personalidades políticas com 
trajetória longa e ocupem as- 
sentos na Câmara dos Deputa- 
dos (Boric, desde 2014, € 
Kast, desde 2002), são muito 

menos célebres que os prota- 
gonistas de disputas anterio- 
res. “Nenhum dos dois é um 
candidato comparável a La- 
gos, Bachelet ou Pifiera”, es- 
creveu o comentarista Carlos 

Correa no jornal La Tercera, 
de Santiago, referindo-se aos 
ex-presidentes Ricardo La- 
gos e Michele Bachelet, do 
Partido Socialista, e ao atual 
ocupante do cargo. 

Os novos rostos da política 
chilena são resultado da onda 

de protestos de 2019 € 2020, 

apelidada de “Santiagaço”, 
que desembocou na eleição 
de uma Assembleia Constitu- 

inte para O pais, formada por 
progressistas em sua maioria, 

Além disso, o próximo pre- 
sidente do Chile deve encon- 

trar um Congresso tão polari- 
zado quanto a sociedade chi- 
lena: com 70% das urnas apu- 

radas, esquerda e direita tI- 
nham o mesmo número de as- 
sentos no Senado, e nenhum 

teria maioria total no Con- 
gresso. 

FIÉIS DA BALANÇA. Os dois 

candidatos que representam 
os tradicionais partidos chile- 
nos ficaram de fora da dispu- 
ta do segundo turno. O advo- 
gado da direita liberal Sebas- 
tián Sichel, que concorria co- 
mo independente, mas com 
apoio do governo, e a ex-mi- 
nistra de Michelle Bacheler, 

Yasna Provoste, de centro-es- 
querda, poderão ser fiéis da 
balança no segundo turno. 

Pihera, que deixa O cargo 
desgastado, nem se deu o tra: 
balho de defender sua gestão 
após votar e preferiu elogiar a 
democracia chilena. “Para 
aqueles que são eleitos, nunca 
se esqueçam que devem estar 
aserviço das pessoas. Pedimos 
para que todos contribuam pa- 
ramelhorar a qualidade da nos- 
sa política”, disse após sair do 
Estádio Municipal da comuna 
de Las Condes. “Todos os vo- 
tos contam, todas as opiniões 
importam”, afirmou. & 
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Sucessão de Pifiera 

No Chile, caldo 
de polarização 
vai ferver ainda 
mais em 2022 

ESTADAOANALISA 

Se Kast vencer, terá de 
lidar com a esquerda 
na Constituinte; se 

Boric ganhar, vai ter 
de fazer alianças no 
novo Congresso chileno 

LEqua 

ela primeira vez des- 
de o retorno da de- 
mocracia no Chile, 

os dois principais partidos do 
pais, que ocuparam a presi- 
dência ao longo do periodo, 
nãochegaram ao segundo tur- 
no desta eleição. Segundo 
analistas, é a comprovação de 
que a disputa de extremos 
chegou ao cenário chileno, 
Com isso, a composição pa- 

ra 2022 deve ferver ainda mais 
o caldo polarizado chileno. Es- 
ta eleição presidencial é a pn- 
meira após os protestos de 
2019, que deixaram uma mar- 
cana história política de Sehas- 
tián Pinera e resultaram na de- 
cisão de se elaborar uma nova 
Constituição, o que val ocor- 
rer em 2022. A cor política da 
nova presidência e do novo 
Congresso pode ter papel im- 
portante na rapidez ou lenti- 
dão desse processo. 
“Tempos dificeis estão che- 

gando para o Chile. Dois mil e 
vinte e dois será um ano muito 
tenso; um novo presidente e 
novo Congresso a partir de 
março, e eventualmente uma 

Corrida regional 

nova Constituição, se for apro- 
vada no referendo do 2.º se- 
mestre de2022”, diz Daniel Zo- 

varto, diretor para América La- 
tina e Caribe do Instituto para 
Democracia e Assistência Elei- 
toral Internacional (Idea). 
No segundo turno vão estar 

um candidato de extrema di- 
reita, que admira o general Au- 
gusto Pinochet, e um esquer- 
dista que remonta a Salvador 
Allende, que o ditador derru- 
bou em 1973. Com modera- 
dos caindo no esquecimento, 
esse resultado oferece aos 
eleitores duas visões radical- 
mente diferentes do futuro, 
em um pais ainda se curando 
das feridas dos atos de 2019 € 
de uma pandemia. 

Neste pleito, surgirá tam- 
bém um Congresso renovado. 
Com 70% das urnas apuradas, 
havia um número igual de se- 
nadores de esquerda e de direi- 
ta — um indicativo do nivel de 
polarização no pais. 

Caso o ultraconservador Jo- 
se Antonio Kastvença, sua pro- 
messa de cortar impostos cor- 
porativos e gastos fiscais = do- 
brandoas credenciais neolibe- 
rais do pais - podem levar a 
um conflito com um parlamen- 
to dominado por uma esquer- 
da fragmentada. Planos vagos 
de trazer capital privado ja en- 
fureceram os sindicatos. 

Jã o exlider estudantil Gabriel 
Borie, apoiado por uma coalizão 
que inchú aliados comunistas, 
quer aumentar o salário mínimo 
eosimpostos corporativos e subs- 
ituir o atual sistema de previdên- 
cia privada, um dos pilares dos 
mercados de capitais do Chile, 

ERHESTO BENANTDES | AFRJITAEA 
ç E md 7 

“ 
e 

n ] 7 

+ 
i 

Manifestante protesta contra governo em Santiago, na sexta; polarização inédita marcou eleição 

“Tempos dificeis estão 
chegando para o Chile. 
z022 será um ano muito 
tenso: um novo 
Presidente e novo 
Congresso, e uma nova 
Constituição”, 

Daniel Zovatto, 
Instituto IDEA 

INSATISFAÇÃO. Em qualquer 
dos casos, o eleitor terá de li- 
dar com uma insatisfação cres- 
cente. O Chile costumava ser 
uma das histórias de sucesso 
da América Latina, A renda 
per capita quase triplicou en- 
tre 1990 € 2015; passando a ser 
atualmente a mais alta da re- 
gião. O número de estudantes 
universitários quintuplicou 
nomesmo periodo. À desigual- 
dade de renda caiu c agora es- 
tá abaixo da média da região 
(apesar de muito maior do 
que a dos membros da OCDE, 
oclube dos países mais ricos). 

Ainda assim, desde que enor- 
mes manifestações ocorre- 
ram hã dois anos, nos quais pe- 
lo menos 30 pessoas morre- 

Com oposição na disputa, eleição na 
Venezuela tem maior participação 

[RESET 

Diferentemente das outras ve- 
zes, as eleições para à escolha 
de prefeitos e governadores na 
Venezuela teve grande partici- 
pação ontem. Muitos centros 
de votação em Caracas regis- 
travam longas filas, algo que 
não ocorreu na disputa presi- 
dencial de 2018 e nem no plei- 
to para o legislativo, em 2020 - 

emambas a oposição não parti- 
cipou alegando não confiar no 
sistema eleitoral dominado pe- 
lo chavismo. Os resultados da 
disputa devem começar a sair 
hoje pela manhã. 

“Tivemos uma participação 
muito boa”, disse o presidente 
do Conselho Nacional Eleito- 

ral, Pedro Calzadilla. Segundo 
ele, todas as mais de 30 mil se- 
ções foram instaladas, depois 
de “alguns incidentes”. 

CRISTIAM HERMANDEZ FP 
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Fila de espera em seção de 

Caracas; chavismo deve vencer 

ram ecstações de metrô e igre- 
jas foram depredadas e incen- 
diadas, a violência ficou muito 

mais comum. Nas semanas re- 

centes, três pessoas morre- 
ram durante protestos, e cen- 
tenas de manifestantes foram 
presos. 

Depois dos atos de 2019, 
uma Assembleia Constituin- 

te foi eleita para escrever uma 
Constituição que substituís- 
se a Carta redigida na ditadu- 
rade Pinochet. Com participa- 
ção de apenas 43% doeleitora- 
do a constituinte eleita é com- 

posta pela esquerda e progres- 
sistas. Um presidente de es- 
querda terá mais abertura, 
mas precisará articular com o 
novo Congresso, enquanto 
um presidente ultraconserva- 
dor pode entrar em conflito 
com.os constituintes. 

ACORDOS. Para Pamela Figue- 
roa, professora do Instituto de 

Estudos Avançados da Universi- 
dade de Santiago do Chile, o es- 
querdista Gabriel Boric “teria- 
de buscar uma aliança política 
coma centro-esquerda no Gon- 
gresso para avançar no progra- 
ma de transformação de manei- 

Teriam direito a voto 21 mi- 
lhõesdos 30 milhões de habitan- 
tes. À disputa contou pela pri- 
meira vez em mais deuma déca- 
da com a participação de obser- 
vadores internacionais- o gover- 
no de Nicolás Maduro tenta dar 
credibilidade à disputa e tam- 
bém convencer organismos in- 
temacionais a derrubar sanções 
que têm levado o país à miséria. 
Ontem, à lider chavista pe- 

diu “humildade” aos observa- 

dores. “Todos devem respei- 
tar as leis da Venezuela e os 

regulamentos do Poder Eleito- 
ral, que foi quem os convi- 
dou”, escreveu no Twitter. Ele 
disse que a disputa vai “fortale- 
cerá o diálogo político e a go- 
vernabilidade democrática”. 

ra gradual pela via legislativa”, 
enquanto o candidato da extre- 
madireita Jose Antonio Kast te- 
ria uma relação mais tensa com 
setores da sociedade. “A plata- 
forma do candidato tem sido 
muito clara em retroceder em 
alguns direitos da sociedade, co- 
mo os das mulheres,” 
A disputa presidencial mais 

dividida da história recente chi- 
lena coloca o ex-líder estudan- 
til Bóric, de 35 anos, e o defen- 
sor do legado econômico da di- 
tadura de Augusto Pinochet nu- 
ma disputa pelo voto daqueles 
que um dia apoiaram a centro- 
direita é a velha Concertación, 

coalizão cristã-socialista que 
governou o Chile nos anos em 
que Pifera não estava no cargo, 
“É uma eleição bastante 

aberta, então é muito dificil di- 
zer como ficara a polarização. 
Nas primárias de julho de 
2021, por exemplo, não vimos 
uma polarização tão grande. 
Os partidos de centro-direita 
e da ex-Concertación tiveram 
votação expressiva”, avalia Pa- 
mela. No segundo turno, am- 
bos terão de buscar alianças 
com esses campos políticos 
para conseguir uma vitória. & 

RETORNO. Ao todo, foram esco- 
lhidos 23 governadores e 325 pre- 
feitos, assim como legisladores 
regionais e municipais. Havia 
pelo menos 70 mil candidatos. 
“Sinto que desta vez o povo está 
determinado a votar”, disse Jo- 

sé Rafael Hernândez, após votar 
no bairro nobre de Chacao. 

A oposição entrou dividida. 
Especialistas avaliam que o 
chavismo sairá vencedor. De 
qualquer forma, o retorno à 
disputa é entendido como 
uma termômetro para 2024, 

quando ocorre a sucessão de 
Maduro. Um forte indicativo 

da divisão dos opositores 
veio de um dos líderes dissi- 

dentes, Juan Guaido, Ele não 
apareceu para votar. (AFP «EFE 
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Terrorismo 

Três meses após fuga do Taleban, 
afegãos tentam reinício na Europa 
Muitos permanecem 
em campos de 

refugiados sem saber 
se poderão ficar 
nos puises onde 
pediram asilo 

THAÍS FERRAZ 
ISABELA FLEISCHMANN 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Quando o Afeganistão colap- 
sou, a empresária Nilofar Ayou- 
bi, de 26 anos, tinha 40 funcio- 

nários, a maioria mulheres, 
sob sua direção, Dona de negó- 
cios de tapeçaria, decoração e 
roupas, Nilofar também era 
editora do jornal AsiaTimes e 
coordenava uma ONG de 
apoio a mulheres no país, Reti- 
rada às pressas de Cabul, per- 
deu tudo, e hoje tenta recome- 
car a vida na Polônia. 

Durante os dias de caos noae- 
roporto de Cabul, afegãos que 
conseguiram deixar o pais fo- 
ram considerados de sorte. 
Três meses depois, a realidade é 
mais complexa: muitos perma- 
necem em campos de refugia- 
dos ou bases militares, sem sa- 

ber se poderão permanecer nos 
paises em que estão. Outros ain- 
da lutam por vistos. Para al- 
guns, ainda há a preocupação 
com a familia deixada para trás. 
No processo de retirada, en- 

tre os dias 15 e 30 de agosto, po- 
tências estrangeiras transporta- 

ram mais de 120 mil pessoas pa- 
ra fora do pais. À Organização 
das Nações Unidas (ONU) esti- 
ma que, até o fim do ano, meio 
milhão de afegãos atravessem 
as fronteiras com os paises vizi- 
nhos, Paquistão e Irã, que histo- 
ricamente recebem o maior flu- 
xo de refugiados. 

Arivista e feminista, Nilofar 

era um alvo para o Taleban. 
Pouco antes do colapso de Ca- 
bul, ela começou a receber 
ameaças pelo Twitter. 

“Fizeram photoshop e coloca- 
ram minha foto em um corpo 
de uma mulher sendo levada à 
execução pelo Taleban”, afir- 

mou ao Estadão. “Eles disse- 
ram não se preocupe, quanto to- 
marmos Cabul vamos Le matar, 
você não voltara a trabalhar ” 
Seu escritório e suas proprieda- 
des também foram ameaçados 
por anônimos que diziam per- 
tencer ao grupo extremista. 

FUGA. Na madrugada de 15 de 
agosto, Nilofar recebeu a liga- 
ção de uma amiga que havia 
conseguido fugir para um pais 
seguro. “Ela me disse para dei- 
xar o pais imediatamente por- 
que eu estava na mira e osassas- 
sinatos já tinham começado”, 
conta. “Eu não planejava dei- 
xaro país. Foi uma decisão mui- 
to dificil para mim, mas no fim 
eu não tive escolha por causa 
dos meus filhos.” Nilofar é mãe 
de três crianças, de 5, 3€ 1 ano. 
Com a tomada de poder, Nilo- 

MELDIFAR ANBLAT A RDAITAO PESSDAL 

far, suas contas bancárias fo- 

ram confiscadas e suas proprie- 
dades, tomadas pelo Taleban, 
“Agora tudo pertence ao gover- 
no e-somos os traidores”, diz. 

Com ajuda de organizações 
internacionais, ela conseguiu 
fugir, com o marido e os filhos, 
paraa Polônia. No pais, refugia- 
dos podem receber proteção in- 
rernacional, que inclui título de 
residência ilimitada e autoriza- 
ção de trabalho. Eles também 

ganham cartões de residência e 
um documento de viagem que 
permite o translado na União 
Europeia e outros paises. 

REFUGIADOS. Desde a queda de 
Cabul, o pais recebeu 1.137 1efu- 
giados afegãos. Parte deles foi 
encaminhada para acampa- 
mentos de imigrantes, como 
Nilotar. Porsemanas, ela e afa- 
mília viveram em um pequeno 
quarto com roupas de segunda 
mão, Durante este tempo, não 

havia certeza de que eles pode- 
ram permanecer na Polônia, A 
espera terminou em meados 
de setembro, quando, com a 
ajuda de amigos, a familia con- 
seguiu um apartamento, 

Ozair Akbar, de 26 anos, ain- 

da não teve a mesma sorte. Al- 
vo do Taleban por trabalhar 
com várias organizações inter- 
nacionais diferentes, o finan- 
cista conseguiu deixar Cabul 
no dia 22 de agosto com a aju- 
da de militares italianos. 
“A semana (da tomada do po- 

der) foi terrível. Eu não sai de 
casa”, conta, Na noite de 21 de 

agosto, Ozair recebeu uma liga- 
ção para ele ir ao aeroporto. 
Ele conseguiu embarcar, mas 
não levou a família. Desde en- 
tão, esta na Ttália, onde solici- 
tou permanência. “Já se passa- 
ram três meses e ainda esta- 
mos esperando.” e 

Distrito em que era governadora 
foi o último a cair”, diz refugiada 
A afegã Guljan Samar, de 31 
anos, estava trabalhando em 
uma das províncias remotas 
do Afeganistão, Daikundi, 
onde coordenava um grupo 
de empresas, quando foi no- 
meada governadora do distri- 
to. Após a fuga do presi- 
dente Ashraf Ghani e a que- 
da do Afeganistão, ela esteve 
na guerra contra o Taleban 
por dois dias. “O distrito em 
que fui governadora foi o últi- 
mo a cair. Fui a última a en- 
frentar à Taleban com as for- 
cas sob meu comando. De- 
fendi meu salário e minha 
terra, Mas infelizmente tudo 
acabou”, disse ao Estadão. 

Ela conseguiu fugir com o 
marido, com ajuda de uma 
agência americana que traba- 
lha para auxiliar afegãos em 
situações de vulnerabilida- 
de. “Consegui escapar do 
cerco do Taleban usando 
roupas de homem. Fiquei 

ARQUIvO PESSOAL 

Guljan Samar, ex-governadora 

de Daikundi, no Afeganistão 

cercada por três dias para 
chegar ao mais básico das mi- 
nhas possibilidades. Eu não 
tinha comida. É consegui fu- 
vir a pê pelas montanhas 
com meu maridoe meus ctn- 

co seguranças”, afirma Gul- 
jan. 

ACAMPAMENTO. Hoje, cla esta 
em um acampamento para re- 
fugiados na Albânia enquanto 
aguarda para ser integrada ao 
pais dos Bálcãs. Ela ainda não 
tem visto humanitário, Uma 
das mais jovens empreendedo- 
ras do Afeganistão, ela não 
tem permissão para trabalhar 
em seu novo pais. 
Além disso, teme pela segu- 

rança de sua família, que con- 
tinua no Afeganistão. “Infe- 
lizmente, um de meus ir- 
mãos e dois seguranças fo- 
ram capturados pelo Tale- 
ban. Não sei a informação 
exata, nem sei onde estãores- 
to da minha familia, meus lr- 

mãos e sobrinhos”, diz. 

ONDAS. Da década de197o para 
cá, adiáspora afegã passou por 
quatrofases, A primeira, inicia- 
dacomogolpe militar do Parti- 
do Democrático do Povo do 
Afeganistão contra o governo 

Daoud, teve iníçio em 1978 e 

provocou uma fuga em massa 
de refugiados do grupo étnico 
pashtun, o maior do país. Eles 
eram em sua maioria campone- 
ses pobres, agricultores de sub- 
sistência, pequenos proprietá- 
rios de terras e clérigos. 

oiáaigát escapar do 
cerco do Taleban 
usando roupas de 
homem. Fugi a pé pelas 
montanhas com meu 
marido e 5 seguranças” 
Guljan Samar 
Refugiada afegã 

RUSSOS, Com a retirada das 
tropas soviéticas, entre 1986 
e 1989,€a consequente inten- 

sificação dos combates entre 
os grupos mujahideen, uma 
segunda leva de afegãos dei- 
xou o pais. Em contraste 
coma primeira, esses refugia- 
doseram principalmente em- 
presários e profissionais ur- 
banos. Muitos se estabelece- 
ram no acampamento Nasir 
Bagh, na Provincia de 
Peshawar, no Paquistão. 

A terceira fase se deu 
quando o Taleban tomou o 
poder pela primeira vez, em 
1996, Durante este periodo, 
cerca de 2 milhões de refugia- 
dos afegãos fugiram para o 
Paquistão e cerca de 1,5 mi- 
lhão foi forçado a migrar pa- 
rã o Irã, 

O grosso dos refugiados 
era formado principalmente 
de minorias religiosas e mu- 
culmanos xiitas. 

ATAQUE ÀS TORRES. A quarta 
fase aconteceu logo após os 
atentado de 11 de setembro 
de 2001, quando o medo de 
retaliação dos EVA, oaumen- 
to da instabilidade e desas- 
tres ambientais geraram 
grandes êxodo - que, em sua 
maioria, acabaram voltando 

ao país nos anos seguintes. 
Como consequência, o 

Afeganistão é hoje o terceiro 
pais com mais refugiados pe- 
lo mundo. 

De acordo com dados da 
UNHCR, 2,6 milhões de afe- 

sãos fugiram do pais, núme- 
ro que perde apenas para a 
Siria (6,8 milhões) e Vene- 
zuela (4,1 milhões). & 
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Nova arma hipersônica 
da China viaja 5 vezes 
mais rápida do que o som 
“Financial Times" traz 
detalhes sobre testes 

que os chineses fizeram 
em julho com arma 
inovadora perseguida 
por Rússia e EUA 

A China testou uma arma hi- 
persônica em julho com uma 
tecnologia que permitia dispa- 
rar um míssil de um veículo 
planador a uma velocidade 
cinco vezes superior à veloci- 
dade do som - capacidade que 
penhum país demonstrou até 
hoje, informou o jornal britá- 
nico Financial Times ontem, 
O avanço permitiu à China 

lançar um artefato como cha- 
madoveiculo planador hiper- 
sônico acoplado, uma espaço- 
nave manobrável que viaja 
muito rápido e pode carregar 
uma ogiva nuclear ou nor- 
mal. No teste, ao atingir de- 
terminada altura, o missil ba- 

listico se separou do veiculo 
planador e conseguiu mano- 
brar e atingir velocidade hi- 
persônica durante o voo so- 
bre o Mar do Sul da China, 
um território disputado e pal- 
co de tensões geopoliticas, 

Especialistas da Darpa, a 

RADAR GLOBAL 

ESTADOS UNIDOS 

A absolvição de 
Kyle Rittenhouse e 
o que é direito à 
autodefesa nos EUA 

A absolvição de Ky- 
le Rittenhouse, o jovem 
americano que matou 
dois homens a tiros, se 

deveu à amplitude da lei 
de autodefesa do Wiscon- 

sin. O debate nos EUA 
agora, para especialistas, 
vai focar no dilema levan- 
tado pelo veredicto: o 
que o direito à autodefe- 
sa significa? Quando os 
americanos podem esco- 
lher usar força letal? é 

agência de pesquisa avança- 
da do Pentágono, permane- 
cem sem saber como a China 
superou as restrições da fisi- 
ca disparando misseis de um 
veiculo viajando a velocida- 
des hipersônicas. 
Elestambém estão debaten- 

do a finalidade do projétil: se 
eraum missilar-ar, de ataque, 
ouwum foguete de contramedi- 
da, usado para destruir os sis- 
temas de defesa antimisseis 
de outros paises para que eles 
não pudessem abater a arma 
hipersônica em ação. 

Chineses lideram 
A China foi o único pais no 

mundo até agora a 
conseguir lançar um míssil 
de um veículo hipersônico 

PREOCUPANTE. Tanto a Rússia 
como os EUA têm desenvolvi- 
do armas hipersônicas há va- 
rios anos, mas a tecnologia chi- 
nesa é muito mais desenvolvi- 

da do que a do Kremlin ou do 
Pentágono. “Esse desenvolvi- 
mento é preocupante, como 
deveria ser para todos os que 
procuram a paz e a estabilida 
dena região calém dela”, decla- 
rouao Financial Times um por- 
ta-voz do Conselho Nacional 

TE ATLANTIS 

The Atlantic 

Os autocratas 

estão ganhando 
o jogo contra a 

democracia liberal 

Os Malvados Estão 
Ganhando. Este é o título 

de um artigo da historia- 
dora e jornalistas Anne 
Applebaum. Ela diz que se 
“o século zo foi a história 

de um progresso lento e 
desigual em direção à vitó- 
ria da democracia liberal 
sobre outras ideologias — 
comunismo, fascismo, na- 
cionalismo virulento - o 

século 21 é, até agora, uma 
história ao contrário”. é 

de Segurança dos EUA. “isso 
também tem realação com a 
nossa preocupação sobre qual 
a capacidade militar da Repú- 
blica Popular da China,” 
O veiculo hipersônico que 

disparou o míssil foi lançado 
ac espaço a partir de um siste- 
ma de bombardeio orbital que 
consegue sobrevoar o Polo 
Sul. Este é também um ponto 
que preocupa os americanos, 
porque permitiria a Pequim 
evitar as defesas dos mísseis 
dos EUA, voltadas para dispa- 
ros que vêm do Polo Norte. 
Embora os mísseis hiper- 

sônicos tenham provado 
que podem voar a velocida- 
des nunca alcançadas e co- 
brir as distâncias pretendi- 
das com manobras, alguns 
deleserraramo ponto de im- 
pacto por até qo km — caso 
do sofisticado planador nu- 
clear da China, que precisa 
do apoio de um foguete pesa- 
do no lançamento. 

RESPOSTA. À embaixada chi- 

nesa nos EUA disse que “não 
estava ciente” do teste do 

missil. “Não estamos absolu- 
tamente interessados em 

uma corrida armamentista 

com outros países”, disse 
Liu Pengyu, o porta-voz da 
embaixada. € 

ISRAEL 

RAREEN SAM AFTARETERS 

A) 
Haaretz 

O Irã está perto da 
bomba, e Israel 
“deveria ser capaz 
de agir sozinho” 

“O Irã não está 
com pressa - está sc es- 

gueirando até a bomba”, 
e Israel “precisa agir”. À 
opinião é de Yossi Cohen, 
ex-diretor do Mossad, em 

uma conferência do jor- 
nal israclense Haareto. 

Para ele e outros confe- 
rencistas, Israel deveria 

ser capaz de agir sozinho 
contra o programa nu- 

clear iraniano, como fez 
contra Siria e Iraque. é 
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China desenvolve tecnologia inovadora de misseis 

Arma de voo hipersônica 

O Lançamento O Liberação O Manobras O Precisão 

O artefato é Oveiículo O dispositivo Omissil 

carregado por | planador é capaz de consegue 
um míssil separa-se alterar atingir o 
balisticoatéa — domíssil velocidade,  alvosemser 

borda superior altitude e detectado 
da atmosfera direção 

SC ROMPARAÇÃOCOMA a, 
O 4 TRAETÓRIADEUMMÍSSILUSUAL 

á ATMOSFERA DA TERRA “, 

ALTA VELOCIDADE, TRAJETÓRIA BAIRAE CAPACIDADE DE 
MANDBRAR NO MEIO DO VOO FAZEM A ARMA HIPERSÊNICA SEJA 
DE DIFICIL DETECÇÃO POR SISTEMAS DE DEFESA ANTIMASSEIS, 

DEI: MÍSSIL HIPERSÔNICO REVELADO PELA CHINA EM UTUBRO DE 2019 

DGIVA: CONVENCIONAL DU MIECLEAR 

SEGUNDO ESTÁGIO: 
U HGV SE SEPARA DU MISSEL E PLANA 
ATE D ALVO, CHEGANDO A VELOCIDADES 
QUE VARIAM DE MACH-S A MACHADO IT 
QUILUME TRO POR SEGUNDO À 3,43 KMS] 

CHINA 

LADS 

TAILÂNDIA 

CAMBOJA 

VETNA/ 

FRANÇA 

AL EXAME si JHÉRA 

! Exeled 

Disparada de 
casos pode forçar 
governo francês a 
retomar bloqueios 

Anova onda de co- 
vid-19 se propaga a uma 
“velocidade vertiginosa”, 
Na média de sete dias, O 

número de infecções do- 
brou, atingindo 17.153 ca- 

sos por dia, Quase 75% da 
população francesa está 
completamente vacinada, 
mas se a alta de casos vicr 

acompanhada de hospitali- 
zações, “o governo fran- 
cés será forçado a retomar 
restrições”, diz o Figaro. + 

PRIMEIRO ESTÁGIO: MISSEIS BALISTIDOS 
IMPULSIONAM O VEICULO PLANADOR 
HIPERSÓNICO À GRANDES ALTITUDES 

ALCANCE 1,8 MIL MMA 2,5 MIL HM 

AU TURA TIMETROS 

HOLIDADE 

METROS DO ALVO 

FILIPINAS: 

INDONÉSIA 

IHEFCRIRAP HO Dye ESTADÃO 

UCRÂNIA 

ALEXA DER ERMENDHERKIOVRELTERS 

o É 

Foreign Policy 

Com tropas a postos, 

Rússia estaria se 

preparando para 

invadir o vizinho 

A Rússia estaria se pre- 
parando para invadir a Ucrá- 
nia? Ou Vladimir Putin esta- 
ria esticando a corda para 
instigar o Ocidente? A revis- 
ta americana de política ex- 
tema Foreign Policy fez um 
debate com analistas e con- 

clui que Putin pode estar 
armando o cenário para to- 
mar um pedaço da Ucrânia 
e reconstruir o Império Rus- 
so — não agora, mas em um 
futuro próximo. & 
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Educação 

Veja quais são os 
conteúdos que mais 
caem na prova METRÓPOLE nf MI 

Apesar das críticas de Bolsonaro, 
Enem trata de gênero e luta de classes 

Alsumas questões anteriormente vetadas tiveram de voltar, caso de uma sobre texto 

de Friedrich Engels, coautor do Manifesto Comunista, conforme apurou o “Estadão” 

RENATA CAFARDO 
JÚLIA MARQUES 

Apesar de pressões internas so- 
bre servidores responsáveis pe- 
la prova e de críticas do presi- 
dente Jair Bolsonaro, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (E- 
nem) teve ontem perguntas so- 
bre luta de classes, desigualda- 
de de gênero, indigenas e tre- 
chos de música de Chico Buar- 
que. O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep) aplicou a prova a 
23 milhões de candidatos no 
Brasil em meio a uma crise que 
motivou a exoneração de 37 ser- 

vidores nas Últimas semanas. 

prevaleceu sobre o 
político e estudantes 
receberam uma prova 
como nos canos 
anteriores.” 
Fernando Santo 
Gerente de Inteligência 
Educacional e Avaliações 
do Poliedro 

O Estadão revelou que 24 
perguntas sairam porque pode- 
riam ser consideradas “sensi- 
veis” pela cúpula do Inep, mas 
13 tiveram de continuar na pro- 
va para que ela não fosse desca- 
librada tecnicamente - é preci- 
so equilíbrio entre itens fáceis, 
médios e dificeis, A questão so- 
bre um texto do alemão Priedri- 
ch Engels, coautor do Manifes- 
to Comunista, foi um dos itens 

que voltaram após ter sido reti- 
rado na “leitura crítica”, segun- 
do relatos feitos à reportagem. 

O texto do parceiro de Karl 
Marx causou embate na equi- 
pe de montagem do exame. À 
pergunta traz trecho da obra À 
situação da classe trabalhadora 
na Inglaterra, clássico de En- 

gels de 1845, em que oautor diz 
quea classe média tem interes- 
ses opostos aos daclasseopera- 
ria. O aluno deveria justamen- 
te entender sobre o que o tex- 
to falava, À resposta certa, se- 
gundo professores, era “con- 
ceito de luta de classes”, 

Outras questões ainda usa- 
vamum trecho da música Adimt- 
rável Gado Novo, de Zé Rama- 
lho, falavam sobre escravidão e 

a questão indigena. Ontem, fo- 
ramos exames de Linguagens e 
Ciências Humanas, em que pro- 
fessores viam a maior possibili- 
dade de interferências. Jã o te- 
mada Redação foi “Invisibilida- 
de e registro civil: garantia de 
acesso à cidadania no Brasil”, 

AVALIAÇÃO, “O pedagógico pre- 
valeceu sobre o político e estu- 
dantes receberam uma prova 
como nos anos anteriores. Se 
porum lado destaca-se a ausên 
cia de questões sobre a ditadu- 
ra, é louvável a presença de 
itens sobre a questão indigena”, 
disse o gerente de Inteligência 
Educacional e Avaliações do Po- 
liedro, Fernando Santo. O pro- 
fessor de História João Daniel 
Lima de Almeida, do Descom- 
plica, disse que ficou surpreso 
com a qualidade da prova, que 
tinha itens, diz ele, progressis- 

Ga 

MTE TOM JUNTE ! ES 

Chegada ao câmpus da UERJ: candidatos fizeram redação e teste de Linguagens e Ciências Humanas 

tas. “Censura passou longe.” 
Segundo o Estadão apurou, 

os servidores do Inep envolvi- 
dos no processo conseguiram 
controlar a montagem da pro- 
va. Mesmo as questões que fo- 
ram substituídas não tiveram 
conteúdo diferente oumanipu 
lado, Além disso, o banco de 

itens do Enem está defasado e 
com poucas questões. Por cau- 

sa da pandemia, não houve ela- 
boração de itens novos e preé- 
testes em 2020 e 2021. Às per- 
guntas são elaboradas por pro- 
fessores contratados por meio 
de edital, As questões também 
precisam ser aplicadas a estu- 
dantes do ensino médio, antes 

do Enem, para calibragem do 
nível de dificuldade. 
O Estadão revelou que o 

Inep também tentou incluir 

Ministro nega interferência na 
prova; 26% dos candidatos faltam 

O ministro da Educação, Mil- 
tom Ribeiro, disse ontem à noi- 
te que o conteúdo da prova do 
Exame Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem) mostra que não 

houve interferência do gover- 
no nos itens. E ainda afirmou 

que, “se tivesse interferência, 
algumas questões poderiam 
não estar” na prova, 

O primeiro dia do Enem te- 
ve 26% de abstenção. O exame 
deste ano registrou queda his- 
tórica no número de inscritos 
— O menor desde 2005. “Mais 

importante não é O número de 
inscritos, mas o número de 
quem veio realmente fazer a 
prova”, disse Ribeiro, Compa- 
receram ao teste ontem ape- 
nas 2,3 milhões de candidatos. 
Emedições anteriores, o Enem 
recebia o dobro de estudantes. 

O ministro rebateu as criti- 

cas de que a redução de inscri- 
tosse deve a falhas do Ministê- 

rio da Educação (MEC) em me- 
lhorar o ensino em meio à pan- 
demia e culpou governos lo- 
cais que não retomaram as au- 

las presenciais. “O MEC nun- 
case furtou a dar todas as con- 
dições para que o retorno das 
aulas fosse possível, Pelo con- 
trário, fiz um pronunciamento 
em rede nacional, pedindo a 
volta às aulas.” 

Como o Estadão mostrou, 
entre os jovens que desistiram 
de fazer a prova estão aqueles 
que não se sentiam prepara- 
dos após quase dois anos de 
ensino remoto ou que se afas- 
taram dos estudos para traba: 
lhar, em meto à crise econômi- 

professores que não tinham 
participado do edital na lista 
de elaboradores das questões. 
Entre os 22 profissionais, ha- 
via até uma bióloga criacionis- 
ta. Após reação contrária dos 
servidores, o presidente do 
Inep, Danilo Dupas, recuou. 

MAIS TEMAS, Dois itens de on- 
tem tratavam de escravidão, 

uma sobre um escravizado fu- 
gitivo e outra sobre os “tigres”, 
que levavam fezes dos senho- 
res quando não havia esgoto. À 
resposta certa era que esse tra- 
balho reafirmava a hierarquia 
social. 
Uma questão de interpreta- 

ção de texto trazia a música Si- 
nhá, de Chico Buarque, que 
conta a história de um escravo 
castigado por ter visto a sinhá 

caem todo Pais. “(Os candida- 
tos que compareceram) São pes- 
soas que resolveram enfrentar 
todas as dificuldades”, afir- 
mou o ministro, para quem o 
exame neste domingo foi “um 
sucesso”, apesar das faltas. Se- 
gundo ele, não houve intercor- 

rências graves. 

'Foi um sucesso" 

Milton Ribeiro diz que os 
candidatos que fizeram 

o teste 'resolveram 

enfrentar as dificuldades" 

Eleainda queo conteúdo da 
prova deste domingo mostrou 
que “não tinham cabimento” 
as denúncias sobre interferên- 

(mulher branca) nua. À prova 
de Inglês falava das mulheres 
negras nos Estados Unidos, 
usando trechos do livro da ex- 
primeira-dama americana Mi- 
chelle Obama. Outra questão 
discutia gênero, ao perguntar 
sobre mulheres cientistas no 
século19 que so podiam catalo- 
gar animais e plantas em via- 
gens com seus maridos. 

Antes da prova, estudantes re- 
latavam ansiedade por causa da 
criseno Inep emedo de contra- 
rar o governo na redação. Na 
saida, alguns disseram que o 
mais difícil foi escrever sobre o 
tema. “Não é um assunto que a 
gente acompanha na mídia no 
diaa dia. Poderia ter sido outro, 
mais factual”, disse Gabriel Ma- 

lisia, de 18 anos. (f coLABOROU ANA 

PAULA MEDERAVER 

cia no Enem. 

“Tentaram politizar a pro- 
va, não houve nenhuma inter- 

ferência. Talvez, se tivesse in- 
terferência, poderia ser que al- 
gumas perguntas nem estives- 
sem ali”, afirmou Ribeiro. Ele 
disse ainda que o conteúdo 
das questões da prova pode 
ser discutido depois. 

“Os senhores que tiveram 
acesso às perguntas que foram 
feitas puderam notar que o 
Enem segue o mesmo padrão, 
inclusive com citações que 
num momento oportuno pode- 
mos discutir depois que eu pu- 
der analisar as questões”, com- 
pletou. No próximo domingo, 
os candidatos fazem as provas 
de Matemática e Ciências da 
Natureza, 6 um. 
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Em São Paulo 

Museu do Ipiranga prevê 

Funcionária do Museu do Ipiranga, Isadora Bertolini mostra reprodução acessível de uma obra: 379 peças estarão prontas até reabertura 

Recursos validados 
por pessoas com 
deficiência estarão 
disponíveis para todo 
o público; telas táteis e 
maquetes são exemplos 

LUIZ ALEXANDRE SOUZA VENTURA 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

O projeto de acessibilidade do 
Museu do Ipiranga, em São Pau- 

lo, prevê uma oferta ampla e 
inovadora de recursos para o 
público. Com as modificações 
propostas para o Edificio-Mo- 
numento e seus arredores, a 
área de visitação terá 5.456 mº, 
novopiso no subsolo e mirante 
no alto do prédio. Serão 49 sa- 
las onde estarão expostas 3,5 
milobras. À previsão de reaber- 
tura é para O ano que vem. 

“Estamos dentro da refor- 
ma desde o começo. À ideia 

sempre foi incluir os recursos 
no núcleo do projeto, ao invés 
de adaptar depois que tudo esti- 
ver pronto" explica Denise Pei- 
xoto, responsável pelo traha- 
lho de acessibilidade. “(Os re- 
cursos) serão inseridos na narra- 
tiva e muitos estarão nos cen- 
tros das exposições, mas ne- 
nhum será exclusivo para pes- 
soas com deficiência,” 

Um ponto fundamental 
vem sendo participação efeti 
va de pessoas com deficiência 
auditiva, física, intelectual e vi 
sual na validação de cada etapa 
do trabalho, “As premissas de 
acessibilidade e preservação do 

= 

patrimônio estavam no concur- 
so (que escolhen o projeto de refor- 
mas)”, afirma Isabela Ribeiro 
de Arruda, supervisora de Edu- 
cação, Museografia e Ação Cul 
coral do Museu do Ipiranga. 

O Concurso Nacional de Ar 
quiterura para o Restauroe Mo- 

dernização do Edificio-Monu- 
mento do Museu Paulista da 

Universidade de São Paulo 
(USP) foi aberto para inscri- 
ções em 2017 eteve o resultado 
divulgado em 2018. “E um pro- 
jetoque considera de fatoasne- 
cessidades dos visitantes e não 

fica limitado à norma, que não 
tem capitulo especifico para ex- 
posições”, ressalta Denise Pei- 

xoto, referindo-se à NER goso 
da Associação Brasileira de Nor- 
mas Técnicas (ABNT), 

MOBILIDADE. O muscu terá 

duas entradas a partir do jar- 
dim. Nos lados esquerdo e direi- 
to, serão grandes portas de aces- 
So a um piso OVO, escavado no 

subsolo, onde antes havia asfal- 
to. Esse andar terá janela para o 
jardim em altura acessivel, 

Outra novidade é a instala- 
ção de três elevadores customi- 
zados para o museu pela Atlas 
Schindler, que vão garantir 
acesso a todos os pisos E serão 
abertos ao público em geral, 
além de duas escadas rolantes. 

O acesso ao mirante, acima 

do 3º andar, será feito por esca 
da comum e por plataforma ele- 
vatória vertical. No piso a céu 
aberto, visitantes poderão ob- 
servar uma extensa area da cida 
de. Também sera instalada no 
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É Tas 

Relevos e texturas são feitos com metal, madeira, couro e papéis 

Para lembrar 

Reabertura é prevista para 
7 de Setembro de 2022 

e Construído às margens do 
Córrego do Ipiranga em 1890, 
o Edificio-Monumento se tor- 
nou museu em 1895. E o mais 

antigo da cidade de São Paulo 
e fica no complexo do Parque 
Independência, na zona sul da 
capital, Especializada na cul- 
tura material da sociedade 
brasileira, a instituição conta 
com cerca de 450 mil peças 
em seu acervo e está fechada 

ao público desde 2013. 
Em outubro de 2019, 0 edifi- 

cio E seus arredores começa- 
ram a passar por obras de res- 

tauro, ampliação c moderniza- 
ção, financiadas pela Lei de 
Incentivo à Cultura. A gestão 

do Projeto Novo Museu Pau- 
lista está sendo feita de forma 

compartilhada pelo Comitê 
Gestor Museu do Ipiranga 
2022, pela direção do Museu 
Paulista e pela Fundação de 
Apoio à Universidade de São 
Paulo (Fusp). 

As obras no Museu Paulista, 

mais conhecido como Museu 

do Ipiranga estão atualmente 
bastante avançadas e a previ- 
são é de que sejam finalizadas 
em março de 2022, A reabertu- 
ra do museu, no entanto, só 
deve ocorrer em 7 de setem- 

bro, para as comemorações 
pela Independência do Brasil. 

p= e e 
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local uma tela tátil que repro- 
duz a paisagem ao redor. 

Os caminhos terão piso po- 
dotátil, plantas táteis do museu 
e de cada ambiente, com texto 

em linguagem acessivel e apre- 
sentação simplificada. Várias 
paredes foram abertas para for- 
mar um corredor entre as salas 

e dar fluidez à movimentação 
dos visitantes. 

“A instalação do piso tátil é 
um grande desafio, desde a es- 
colha da cor até a maneira de 
colocar sem agredir o ladrilho 
hidráulico, original do prédio”, 
conta Denise. “Estamos ava- 

liando o melhor método de apli- 
cação” O Edificio-Monumen- 

to que abriga o museu foi cons- 
trruidoentreiSSçe1Boo,e inau- 

gurado oficialmente em 1895. 

Nova configuração 
Edifício-Monumento terá 

grandes portas de entrada, 
elevadores customizados e 

melhor circulação 

SENSORIAL. À oferta de recur- 
sos de acessibilidade prevê 379 
peças já disponiveis na reinau- 
guração, entre telas táteis, re- 

produções de metal e diora- 
mas (maquetes tridimensio- 
nais feitas a partir das obras). 
“Tudo será colorido, acessível, 
São peças produzidas pensan- 
do nas pessoas com deficiên 
cia visual, mas livres para to- 
dos”, diz Denise, 

Ela cita como exemplo a re- 
produção de moedas em peças 
de 25 centimetros de diâmetro, 

feitas em metal, além de diora- 
mas (versões tridimensionais) 
de fotos e telas. “São materiais 
com boa robustez, resina, ma- 

deira, com proteção especifica, 
objetos tridimensionais para to- 
que, inclusive os originais, tex- 
turas de tecidos, papéis de pare- 
de, couro, livros e catálogos tã- 

teis, reproduções de imagens 
com texturas para acesso visu- 
tátil, maquetes táteis e também 
alguns dispositivos olfativos, 
com aromas de flores e cheiro 
de tabaco,” 

Alocalização dos recursos tá- 
teis será semelhante em todas 
as salas, no centro do cômodo. 

Havera também um sistema 
com vídeos em Libras, a Língua 

Brasileira de Sinais, e legendas 
em português e inglés, além de 
audioguia com audiodescrição, 
inclusive das trilhas, que pode- 
rá ser acessado por equipamen- 
tos do museu ou por um weba- 

plicativo, diretamente pelo 
smartphone do visitante, sem 
precisar instalar. 

A educadora garante que 
ninguém sera esquecido. “Na 
sala de conforto para pais é 
mães, vamos instalar trocado- 

res (para bebês) com diversas 
alturas, inclusive para pessoas 
com nanismo”, exemplifica, 
“Será na vivência que vamos 
aprimorar € evoluir para mer- 
gulhar em todos os públicos e 
situações.” 8 

É EDITOR DO BLOG VENCER SEM LIMITES 
E COLUNISTA DA “RÁDIO ELDORADO” 
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Meio ambiente 

a 2 a pe De a 

Com avanço lento 
na reciclagem, 
metade das cidades 
ainda tem lixões 
Situação põe em risco 
metas ambientais 
acertadas pelo País em 
âmbito internacional; 

Nordeste é região com 
mais problemas 

Metade das cidades brasileiras 
ainda descarta seu lixo de for- 
maambientalmente inadequa- 
da, revela o Indice de Sustenta- 
bilidade Urbana (Islu 2021). Já 
sB% dos municípios não 
dispõem de um modelo de co- 
brança para custear os servi- 

ços de coleta e tratamento. 
Uma situação que pode levar o 
Paisa descumpriros Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá- 
vel da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 
Nos últimos cinco anos, O 

avanço no setor foi quase ne- 
nhum, constatou o estudo, rea- 

lizado pelo Sindicato Nacional 
de Limpeza Urbana (Selurb), 
com a PwC Brasil. Em 2016, 
por exemplo, 55% das cidades 
ainda utilizavam lixões a céu 
aberto para o descarte — o por- 
centual agora está em s0%. 

O setor de saneamento re- 
presenta 5% das emissões de 
gases-estufa do País, pot causa 
dos lixões a céu aberto. A desti- 
nação ambientalmente ade- 
quada do lixo contribuiria sig- 
nificativamente para o Pais 
cumprir o compromisso de re- 
dução de 30% da emissão de 
gás metano, meta assumida pe- 
ko Brasil na Conferência do Cli- 
ma (COP-26), em Glasgow. 

O Índice de Sustentabilida- 
de Urbana mede o desenvolvi- 

MARCOS ARCOVERDE [ESTADÃO 

Lixão em Resende (RJ): Sudeste precisa cuidar melhor de resíduos 

mento das cidades a partir da 
implementação da Politica Na- 
cional de Residuos Sólidos 
(PNRS). O estudo é feito a par- 
tir do cruzamento dos dados 
oficiais mais recentes inseri- 
dos pelos municípios no Siste- 
ma Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS), 

Quatro aspectos são consi- 
derados pelo índice: propor- 
ção da população atendida; 
sustentabilidade financeira; 
proporção do material recicla- 
vel recuperado sobre total co- 
letado e quantidade destinada 
incorretamente sobre a popu- 

Loft tem 

lação atendida. 

COLETAE RECICLAGEM. O estu- 

do analisou 3.572 municipios 
em todo o Pais. À cobertura da 
coleta porta a porta se mante- 
ve na casa dos 76%, com quase 
um quarto da população sem 
acesso ao serviço. Já a taxa de 
reciclagem patina em torno 
3.59 nos últimos cinco anos. 

A análise levou em conside- 
ração o ritmo de progresso dos 
últimos anos. Ealerta quea co- 
brança pelo serviço, determi- 
nada pelo Novo Marco Legal 
do Saneamento, é fundamen- 

METRÓPOLE 

tal para mudar essa situação. 
A Região Sul é a que apresen- 

ta pontuação mais alta no indi- 
ce de sustentabilidade, com 
médiadeo,s45,e porcentual de 
reciclagem de 7,2%, o melhor 
do Pais. O Sultambém se desta- 
ca pelo total de municipios que 
já aplicam modelos de cobran- 
ça, O equivalente a 83,5%. 

Condições básicas 
Quase um quarto da 

população continua sem 
acesso ao serviço de coleta 

de lixo na porta de casa 

Em segundo lugar na pon- 
tuação do estudo, o Sudeste 

também apresenta a melhor ta- 
xa de coleta. Com cobertura 

de 85,5%,a região é a que mais 
se aproxima da universaliza- 
ção dos serviços. No entanto, 
para melhorar a média de 
0,487 e alcançar o nivel médio 

estabelecido pelo indice, aci- 
ma de 0,600, ainda precisa 

avançar na destinação correta 
e na reciclagem dos residuos. 

A situação mais complicada 
é no Nordeste. Com a média 
mais baixa do Pais, de 0,351, € 
pior indice de reciclagem, de 
0,30%, apenas 7,6% das cida- 
des da região têm cobrança es- 
peciífica. E só 13,3% fazemades- 
tinação adequada do lixo. € 
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Sem prescrição médica 

Uso de hormônio do sono' requer cuidados 
Melatonina pode 
chegar às farmácias 
como suplemento 
alimentar já no 
próximo mês; confira 
indicações e riscos 

Indicada para traçar distúrbios 
do sono, a melatonina até mui- 
to recentemente só era vendi- 
da em farmácias de manipula- 
ção e com prescrição médica. À 
partir de dezembro, no entan- 
to, é possivel que você comece 
a se deparar com o hormônio 
na seção de suplementos ali- 
mentares na drogaria perto da 
sua casa. E a tentação de sim- 
plesmente comprar para se li- 
vrarde noites mal dormidas po- 
de surgir. Algo que vem preocu- 
pando os médicos. 

“A melatonina é um hormô- 
nio, não suplemento alimen- 
tar”, diz Bruno Halpern, inte- 

srante da Sociedade Brasileira 
de Endocrinologiae Metabolo- 
gia. “Por isso, deve ser vista 
comcuidado para não causar al- 

terações metabólicas.” 
As consequências do uso in- 

devido podem variar desde fadi- 
ga e sono durante o dia ate alte- 
rações nas funções hepáticas e 
nos niveis de glicose e insulina. 
Segundo o Conselho Federal 
de Farmácia, o déficit da subs- 
tância também é prejudicial e 
provoca alterações que levam a 
doenças como diabetes, hiper- 
tensão e obesidade. 

Oideal é que o nível de mela- 
tonina esteja equilibrado. “A 
orientação é que (a prescrição) 
seja feita por profissional habili- 
tado: médico, farmacêutico e 
nutricionista”, diz Priscila De- 
juste, integrante do conselho e 
farmacêutica especializada em 
suplementos alimentares. 

Professor de Fisiologia e Bio- 
fisica da USP, José Cipolla tam- 
bém alerta que um dos usos in- 
devidos comuns da substância 
é ela ser usada pela manhã, ho- 
rário em que o hormônio não é 
naturalmente produzido pelo 
corpo. Isso pode levar a uma 
“confusão” interna. “A melato- 
nina é produzida quando esta- 
mos em ambientes noturnos, 

sem luz,e por isso deve ser utili- 
zada sempre à noite”, afirma. 

ESTADÃO vt gg 3% 

morning 

Para lembrar 

Anvisa liberou 

uso para adultos 

e A decisão de liberar o hor- 

múônio da prescrição médica 
foi tomada pela Agência Na- 
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) em outubro. A dosa- 
zem recomendada é de 0,21 
mg por dia para pessoas com 
19 anos ou mais = 0 uso é con- 

traindicado para gestantes € 
lactantes. Segundo a Anvisa, 

trata-se de uma dosagem segu- 
ra, por ser próxima da quanti- 
dade encontrada naturalmen- 

te em alimentos como moran- 
go, cereja e cames de frango, 
além de no vinho, O Conselho 

Federal de Farmácia conside- 

Nos suplementos vendidos 
nos Estados Unidos, a recomen- 
dação de uso noturno da mela- 
tonina está na embalagem, Se- 
gundo Cipolla, essas informa- 
ções também precisam ficar cla- 
ras nos produtos brasileiros. 
Ele teme que, com o uso irrestri- 
to, haja desinformação. Na in- 

cal 

raa dosagem aprovada pela 
Anvisa segura, mas defende 
ajuda especializada. 
Em paises como os Estados 
Unidos ea Alemanha, a mela- 

tonina é vendida como suple- 
mento alimentar em doses 
maiores, que variam de 0,3 mg 
as mg. No Brasil, a aprovação 
de quantidades mais altas não 
ocorreu porque a Anvisa con- 
siderou que foram apresenta- 
dos poucos estudos que explo- 

rassem o uso mais prolonga- 
do da substância como suple- 
mento alimentar em maior 

concentração, 
Mas pesquisadores alertam 
que mesmo uma dosagem 
considerada baixa pode cau- 
sar consequências e defen- 

dem a busca pela prescrição. 

ternet, por exemplo, hã quem 
recomende melatonina para 
emagrecer, sem nenhuma evi- 

dência cientifica. 
A empresária Ana Paula 

Montanha, de 47 anos, mora 
nos Estados Unidos. Vice-presi- 
dente de uma multinacional, 
ela toma melatonina diariamen- 

Mercado em 

15 minutos 

O encontro semanal analisa os cenários político e econômico para quem quer entender 
melhor o mercado financeiro e traz novidades quentes para quem já domina o assunto. 

te antes de dormir. “Por traba- 

lhar em uma multinacional, li- 
do com fusos diferentes duran- 

te reuniões e tinha muita difi- 
culdade para dormir por conta 
disso”, conta ela, que comprou 
o produto como suplemento 
alimentar (eia mais ao lado). 

“A melatonina é um 
hormônio, Deve ser 
vista com cuidado para 
não causar alterações 
metabólicas.” 
Bruno Halpern 

Médico 

Em nota, o Sindicato das In- 
dústrias Farmacêuticas afirma 
que ainda não é possivel medir 
oimpactonosetor coma libera- 
ção da melatonina. “Poucas in- 
dústrias estão atuando no mer- 
cado com esse produto”, afir- 
ma. Apesar do interesse e do ini- 
cio da produção por parte de al- 
gurmas empresas, a substância 
ainda não começou a ser comer- 

cializada, À perspectiva da in- 
dústria é que os primeiros pro- 
dutos cheguem às farmácias no 
mês que vem. 6 

Um diagnóstico valioso sobre o que vem pela frente e perspectivas para o investidor. 

Martin Iglesias 
Professor e especialista líder 
em Investimentos e Alocação 
de Ativos do Itaú 

Mediação: 
Michelle Trombelli 
Jornalista 

Todas as segundas-feiras, as 9h 
Assista pelas mídias sociais do Estadão e do Itau Personnalité 
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Como integração intermodal, energia 
e tecnologia podem contribuir parao | = 
crescimento do Pais ; 

29/11, as 9h30 

e 30/11, às 9h 

* Integração Intermodal 
e Infraestrutura em Crescimento 
* Matriz energética brasileira 
e Infraestrutura das Cidades 
* Aspectos logísticos 
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PREVISÃO DO TEMPO | «4 

Estado de SP 

& Asemana val começar com 

tempo firme e temperaturas em 

elevação na capital paulista, 

Interior 
“Campinas Vacina Mais” registra movimento intenso 
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O Campinas Shopping registrou intensa movimentação de pessoas buscando a imu- 
nização neste sábado, dia 20. O local faz parte do programa “Campinas Vacina Mais”, que 
deixou doses disponíveis para aplicação sem agendamento. A ação continua até o dia 27.06 

Cronograma da vacinação 
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Podem receber a 3º dose maio- 
res de 18 anos que tenham to- 
mado a 2? dose há pelo menos 
cinco meses. Continuam sen- 
do oferecidas as doses iniciais 
para públicos elegíveis. 

CAMPINAS 

Até o sabado, 27, ocorre o 

“Campinas Vacina Mais”, para 
alcançar as pessoas de 18 à 24 

== 

FALECIMENTOS 

Anna Rossi Grandesi - Aos 98 anos, 

Eraviúva de Frederico Grandesi. Deixa 

os filhos Wlademir, Marcos e Ricardo. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

Rachel Yacoub Elie Youssef Wahha 

- Aos Tr anos. Filha de facoub Wahba 

e Ines Wahba. Deixa os filhos Lia, Elie 

David. O enterro foi realizado no Cemi- 

tério e Crematório Primaveras. 

Creuza de Souza Cavalcanti - Aos 

T2 anos. Era vitiva, Deixa parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério Jardim do Pêssego. 

Maria do Carmo Gonçalves - Ãos TO 

anos. Filha de João Gonçalves Macha- 

anos: O atendimento será das 

15h às 19h, sem agendamento, 

RIBEIRÃO PRETO 
Acidade oferecearº,a2zºca q” 

doses aos públicos elegíveis, 
como maiores de 18 anos, que 
ja podem receber a dose extra. 

RIO DE JANEIRO 

Hoje, a prefeitura aplica o re- 
forço em pessoas com 60 anos 
ou mais e à 3º dose em quem 
tem mais de 18 anos. € 

doe Ana Nunes da Lima. Era solteira, 

Deixa 0 filho Washington, parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório da Paz. 

Erica Dalla Rosa - Ãos 30 anos. Filha 

de Julio Cesar Dalla Rosa e Maria Lour- 

des Rufino Dalla, Era solteira. Deixa pa- 

rentes e amigos. O enterro foi realiza- 

do no Cemitério da Paz, 

Hormecindo Antonio Mendes - Aos 

90 anos. Era viúvo de Noma Nunes 

Mendes, Deixa 05 filhos Sineide, Sirlei, 

Selma, Hermecindo, Silvia e Silmara. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

Jose Pedro da Silva - 4os 89 anos. 

Ped HA WEB 
acena | Contira mais algumas cldades 

; ec avanço da imunização. 
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Eraviúvo de Selmira Ferreira da Silva. 

Deixa os filhos Ana, Jose, Pedro, Anto- 

nig, Jorge, Luis, Lucia, Maria e Car- 

men. O enterro foi realizado no Cemi- 

tério e Crematório Primaveras. 

Maurílio Castilho - Aos 86 anos. Era 

casado com Maria Aparecida Gaghet 

Castilho. Deixa 05 filhos Shirley, So- 

nia, Marco, parentese amigos. Denter- 

ro foi realizado no Cemitérice Crema 

torio Primaveras, 

Roberto Manuel Pinto « Aos B0 anos. 

Era casado com Olimpia dos Santos 

Pinto. Deixa as filhas Silvana, Roberta 

e parentes. O enterro foi realizado no 

Cemitério e Crematório Primaveras. 
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SÃO PAULO RECLAMA 

Após obras, buracos 
surgiram na vizinhança 

Reclamação da leitora Si- 
mone Ferreira: “Depois da 
realização de obras na aveni- 
da principal, as máquinas 
que ficaram em duas traves- 
sas provocaram buracos 
nas vias. O problema de es- 
trutura ocorre na Rua Apo- 
quitaua, entre os números 1 
es (Avenida Águia de Haia e 
Rua Agenor Rocha), na Vila 
Siria. Há alguns meses, li- 
guei para o atendimento da 
Prefeitura de São Paulo pe- 
lo telefone 156 para recla- 
mar do problema, mas não 
toi feita visita até o local, já 
quea situação aindaéames- 
ma. Além de diversos bura- 

cos se formando, uma parte 
do asfalto esta derretida e 
afundada. Na Rua Agenor 
Rocha, na frente do número 

271, também já há buracos. 
Há riscos aos pedestres e 
aos motoristas.” 
Resposta da Secretaria 
Municipal das Subprefei- 
turas: “A Prefeitura de São 
Paulo, por meio da Subpre- 

feitura São Miguel Paulista, 
informa que os locais serão 
vistoriados até esta segun- 
da-feira, dia 22,º considera- 
mos que as medidas cabi- 
veis serão tomadas.” € 

Gee Teve algum direito como cidadão 
E mu consumidordesrespeitado? O 
a blog Seis Direitos pode ajudar, 

E Envie suas rectamações, com 05 
devidos documentos. dados pes 
soúis e corntatia, alt do núme 
dos envolvidos ma questão, pará o 

“spreclamadestadao.Com | 

Josias Mendes da Silveira — Aos 75 

anos. Filha de Jordão Mendes da Sil- 

veira e Alice Lopes Silva Silveira, Era 

casado com Evelyn Ewel Schulke Sil- 

veira. Deixa os filhos Guilherme, Patri- 

cia, Felipe parentes e amigos. Qenter- 

ro foi realizado no Cemitério da Paz. 

Guilherme de Arruda Camargo - 

àos 7] anos, Era casado com Heloisa 

Pimenta de Arruda Camargo. Deixa as 

filhas Juliana e Renata. O enterro foi 

realizado no Cemitério Congonhas. 

Antonio Carlos de Faria Lima - Aos 

G3anos. Era casado com Marcia Cristi- 

na ladocico de Faria Lima. Deixa os fi- 

lhos Caio, Ciro, parentes e amigos. O 
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HÁ UM SÉCULO 

A successão presidencial 

RIO = O governo forneceu a se- 
guinte nota: “O governo reco- 
nhece a todo o cidadão, militar 
ounão, aliberdade de manites- 
tação sobre assumptos politi- 
cos, negando, porém, o direito 

de servir-se, em seu interesse e 
preferencias pessoaes, da par- 
te de poder publico que lhes 
confiou, assim, o governo não 

pode consentir que qualquer 
funcionario, crvil ou militar, se 

prevaleça do seu cargo ou do 
seu posto, afim, de impor a ou- 
trem as suas opiniões partida- 
rias. Os officiaes do Exercito e 
da Armada podem individual- 
mente manifestar-se em ques- 

tões politicas, mas não collecti- 
vamente, pois como collectivi- 
dade são instituições nacio- 
naes destinadas à defesa da Pa- 

tria no exterior e à manuteén- 
ção das leis no interior. No dia 
em que pudessem envolver-se 
em lutas partidarias (...) mata- 
riam a liberdade civil...” 6 

CORREÇÕES 

Este gição ss desta d correção de trris 
publicados na edição impressa do ESTADÃO. 
Você pode colaborar erviando e-mail para 
EOPrÉCO GOMA. Às Corrêções abirarr 
gemerros como: de informação, neme. carga, 
dados rurnéricas, entro quiros. 

ral à Paraver 05 resultados, apúnte a câma: 
d rado seu celular parao OR Code o 
* porsse: hittpsiliboterias. esta- 

E dac.com.brimega-sena, 

Para piiblicar amimeio hinebro: Balcão Limão || 2556-7130) | 2815-2573 [NHATEAPP (1282/25-8351. 4 atendimento de 2º & Gtdos Ah &s 9Fh horua Sábado das 2h fes IDA Démingo das Daly as MR Sbserdo putiicadas nubina de foLecimen 

toimisea. Erecamindeatas pelo p mail inlecimentesmestadao. com Em resme do remetente, proereçao. Pi) E taleficaa 

enterro foi realizado no Cemitério & 

Crematório Primaveras. 

Carlos Magno Pratica de Souza - 

ãos Gl anos. Era viúvo de Sonia Regina 

Josefik. Deixa os filhos Pedro, Maria é 

parentes. Oenterro foirealizado nole- 

mitério e Crematório Primaveras. 

Jose Alenildo da Silva Araujo - Aos 

STanos, Erasolteiro Deixa o filho Wel- 

lington, O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras. 

MISSAS 

Pierre Isnard - Amanhã, às 18 horas, 

na Paróquia Nossa Senhora Mãe da 

Igreja na AL Franca, 889, Jardim Pau- 

Lista (1 Més]. 
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Saúde mental 

Botafogo bate o Brasil 
de Pelotas e conquista 
o titulo da Série B ESPORTES 

Futebol brasileiro resiste ao trabalho 
de psicólogos com os jogadores 

Atletas estão sujeitos a problemas como depressão, ansiedade e crise de pânico, mas 

levantamento do “Estadão” mostra que clubes não dão a importância que o tema pede 

Maus resultados, críticas da 
torcida, lesões graves, falta de 

oportunidades em campo e sa- 
lários atrasados podem ser pro- 
blemas comuns a muitos joga- 
dores dos times brasileiros. E 
podem levar o atleta à depres- 
são. Mas os clubes ainda não 
dão a atenção necessária ao te- 
ma. Levantamento do Esta- 
dão aponta que Chapecoense, 
Palmeirase Sport foram os úni- 
costimes da Série A do Brasilei- 
roque informaram ter diagnos- 
ticado atletas com transtor- 
nos de saúde mental neste 
ano. É possibilitaram trata- 
mento aos envolvidos. 

Os catarinenses tiveram 
um caso de depressão no elen- 
co, mas não tém psicólogo. 
Contam com um psiquiatra 
que colabora com o clube e 
dispõem do médico Fabiano 
Winckler para acompanha- 
mento na área clínica. O Pal- 
meiras, que identificou casos 
de ansiedade em alguns atle- 
tas, tem uma profissional de 
psicologia esportiva em sua co- 
missão técnica, O Sport tam- 
bém tem uma psicóloga. O clu- 
be não informou qual foi o 
transtorno de seu jogador. 

Além do Palmeiras e dos 
pernambucanos, Ceará, Flumi- 
nense, Fortaleza, Juventude, 

Santos e São Paulo informa- 
ram contar com profissionais 
nadrea, mas não revelaram da- 

dos sobre diagnósticos. O Red 
Bull Bragantino também pos- 
sui um especialista de psicolo- 
gia atuando com 6 elenco, mas 
disse que não houve registro 
de transtornos de saúde men- 
tal em atletas neste ano, 

ATRASO. Atlético-MG, Bahia, 
Corinthians, Cuiaba, Flamen- 

go, Grêmio e Internacional 
não contam com psicólogos 
no futebol profissional. Re- 
centemente, o atacante Mi- 

chael, do Flamengo, revelou 
ter enfrentado graves proble- 
mas de saúde mental, inclusi- 
ve pensando em suicídio, e 
contou com a ajuda da fami- 
lia dos companheiros de time 
edareligião para superar a de- 
pressão. 

O tricolor gaúcho avalia 
contratar alguém da área no 
médio prazo, como parte do 
departamentode futebol. O In- 
ter dispõe de duas assistentes 
sociais que atendem atletas e 

L 
Michael sofreu com depressão no ano passado no Flamengo: ajuda da família e também dos companheiros foi fundamental para superar 

| Para entender 
38% dos atletas sofrem 

de depressão, diz estudo 

& Em 1.º de junho deste ano, a 

FIFPro (Federação Interna- 
cional dos Profissionais de 
Futebol) lançou a campanha 

mundial “Está pronto para 
falar?”, a fim de ajudar sindica- 
tos de atletas a tratar da saú- 
de mental dos jogadores. 

A iniciativa está ligada a 
estudo antigo da entidade, de 
2015, que concluiu que 38% 
dos atletas em atividade no 

mundo na época sofriam de 
depressão ou ansiedade, 23% 
de distúrbios do sono e 18% 
sintomas de estresse. Foram 

entrevistados 607 jogadores, 

as famílias. Alguns trabalhos 
são estendidos às bases, Atléti- 
co-MC: e Bahia colocam a dis- 

posição o psicologo que atua 
nas categorias de base caso al- 
gum atleta profissional solici 
te atendimento. América-MG, 

Athletico-PR e Atlético-GO 
não se manifestaram. 

A psicóloga Michelle Rios 
trabalhou durante 1 anos nos 

Desde então, a Fifpro tem 
trabalhado no tema. “O estu- 

do mostrou que jogadores 
profissionais são propensos a 
relatar os casos e todas as par- 
tes interessadas precisam ser 
mais conscientes sobre os pro- 

blemas de saúde mental que 
possam ocorrer no futebol 

profissional”, diz Vincent 

Gouttebarge, médico que 
coordenou a pesquisa de 2015. 

O estudo apontou também 
que as contusões são o maior 
fator desencadeador de de- 

pressão e ansiedade. Relação 
com companheiros e treinado- 
res, insatisfação com a carrei- 
ra, pressão por resultados € 
críticas seguidas também afe- 
tam a saúde mental dos atle- 

tas. 6 ALMIR LEITE 

rivais Atlético-MG e Cruzeiro 

e defende uma maior presença 
de profissionais da area nos 
clubes brasileiros pela impor- 
tância do cuidado com a saúde 

mentaledamelhora na perfor- 
mance dos seus atletas. 

“Atualmente, são poucos os 
clubes brasileiros com psicólo- 
go do esporte. Nesse momen- 
to pós-pandemia, percebe-se 

um leve e discreto movimento 
a favor de uma busca pela saú- 
de mental no futebol, o que 
tem contribuido para diminuir 
o preconceito com a área. Em 
ambos os times em que traba- 
lhei, tivemos casos de ansieda- 
de, depressão, crises de pâni- 
co... Precisamos falar mais so- 
bre isso e desmistificar, tirar 

dúvidas”, opina. 
A atuação de psicólogos no 

futebol não é tão recente co- 
mo se imagina. Na Copa do 
Mundo de 1958, aseleção brasi- 

leira contou com a atuação do 
psicólogo João Carvalhaes, 
Quatro anos depois, a vaga foi 
mantida, sendo ocupada por 
Athaide Ribeiro da Silva. 

FALTA DE RECONHECIMENTO. 

O psicólogo do esporte e presi- 
dente da Associação Paulista 

da Psicologia do Esporte, João 
Ricardo Cozac, crítica o pou- 
coreconhecimento da área no 
futebol nacional, em contra- 

ponto ao europeu, e destaca 
que ela é “potencializadora” 
da performance do jogador. 
“Os clubes confundem a psico- 
logiadoesportecoma psicolo 
giaclinica. Acham que é desne- 
cessário, que quem precisa de- 

ve procurar (atendimento) 

ALEXANDRE LOURETAG/REUTERS-3 rs 
E E 

em uma clínica. É uma posi- 
ção antiquada. Não se enten- 
de aqui como um suporte coti- 
diano diário, dentro deuma vi- 

são multidisciplinar no espor- 
te”, explica. 

Muitos profissionais de psi- 
cologia esportiva fazem obser- 
vação em treinos é jogos, têm 
conversas com funcionários 
do clube para colher informa- 
ções, além de elaboração de re- 
latórios individuais e gerais. 
Trabalham aspectos emocio- 
nais como melhora de foco e 
atenção, treinamento mental 

e aumento de motivação. 

Biles trouxe tema à tona 
Na Olimpíada de Tóquio, a 

ginasta americana desistiu 
de várias provas alegando 

estar mal mentalmente 

“Falar em psicologia do es- 
porte não significa falar em de- 
pressão apénas ou desenvol- 
ver um trabalho de prevenção 
e promoção da saúde no fute- 
bal. Significa o desenvolvimen- 
toecofortalecimento de habili- 
dades psicológicas dos atletas, 
comovelocidade de reação, fo- 

co, metas”, avalia Cozac, 6 



AM ESPORTES 

ma pergunta se segue 
ao empoderamento de 
Leila Pereirano Palmei- 
ras clube agora coman- 

dado pela primeira vez em sua 
história por uma presidenta, À 
dona da Crefisa foi eleita sába- 
do para o cargo mais alto da 
instituição, será empossada 
diaiç de dezembro e ficará no 
comando de uma das princi- 
pais associações do futebol] 
brasileiro e sul-americano até 
o fim de 2024. Mas comotodos 
nós devemos olhar para Leila? 

À resposta deveria ser sim- 
ples, mas ainda não é. Um dia 
será, Estamos falando de uma 
mulher no comando de um 
dos segmentos mais machis- 

tas do Brasil, o futebol, Sua es- 

colha, após votação, mesmo 
que candidata única, é um 
avanço para a sociedade, abre 
portas para quem vem atrás e 
amolece pensamentos duros, 

antiquados e retrógrados, 
Ela construiu seu caminho 

pelo dinheiro, mas não somen- 
te por isso. Como patrocinado- 
rado Palmeiras desde 2015, in- 
vestiu pesado (perto de R$ 1 
bilhão), divulgou suas empre- 
sas, se aproximou dos grupos 
dentro do clube e costurou sua 
candidatura tijolo por tijolo. 
Usou das vias legais e abertas 
para se lançar. Dobrou rivais e 
uniu desafetos. Portanto, Lei- 
la deve ser encarada como 

uma pessoa destemida, pacien- 
te e boa gerenciadora. 

No-comando, não podemos 
olhá-la como sendo uma mu- 
lher. Issotanto faz, Leilaéa pre- 

Nova presidente do 
Palmeiras terá três 
anos para deixar o 
seu legado no clube, 
até o fim de 2024 

sidente. Acomunidade palmei. 
rense deve avaliar suas deci- 
sões, projetos e passos sempre 
de olho nos resultados para o 
associado, torcida e futebol, 

Ela sabe que não poderá tra- 
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Robson Morelli mai: ts morcicestatcocom 

“Como devemos olhar para Leila? 

balhar apenas para uma dessas 
partes. Já está no clube há tem- 
po suficiente para entender 
que hã muitos interesses no 
Palmeiras e terá de responder 
por todos eles. Quem nada, 
porexemplo, quer uma piscina 
adequada. O sócio almeja ser 
representado eter seus familia- 
res felizes no clube. No fute- 
bol, carro-chefe, ela já disse em 
palavras jogadas ao léu que o 
Palmeiras vai sempre ser forte, 
O que isso significa, o torcedor 
descobrirá ao longo dos três 
anos. O dinheiro ajuda e o Pal- 
meiras tem mais três tempora- 
das de acordo com a Crefisa, 
firmados antes da eleição. Mas 
não pode ser somente isso. 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Eprecisoolhar para Leila co- 
mo uma pessoa que se propõe 
atrabalhar pelo Palmeiras, em 
todos os seus setores. Deixar o 
seu legado. Não sei se o futebol 
brasileiro está nesse estágio, 
Mas terá de aprender com ela. 

Leila, como a Diniz, quebra 
barreiras. Outros clubes já tive- 
ram presidentes mulheres, co- 

mo o Flamengo, em 2010/12, 

com Patricia Amorim, Então, é 

preciso olhar para Leila sem 
conceitos e preconceitos. E na- 
da além disso. € 

EDITOR VERTICAL DE ESPORTES DO ESTADÃO E 
COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO 

INSTABRAME mROBSONMORELLIT, 
TWITTER: ERORSONNORELLI; 
FACEBODK: q ROBSONMDRELLI 

Campeonato Brasileiro 

Corinthians 
entra no G-4 
com vitória 
sobre o Santos 
Jô e Gabriel marcam 
no segundo tempo, 
time enfim alcança 
o objetivo e fica mais 
perto da vaga direta 
na Copa Libertadores 

Com boa atuação, o Corin- 
thians derrotou o Santos on- 
tem porza o, com gols de Jô e 
Gabriel, calcançouo quetanto 
pretendia no Campeonato Bra- 
sileiro: o G-4, que dá vaga dire- 
ta na fase de grupos Copa Li- 
bertadores. Com s3 pontos, es- 
táem quarto lugar pela primei- 
ra vez na competição, O San- 
tos, com 42, é 012.º colocado, 
O jogo marcou reencontro do 
técnico Fábio Carille com o 
ex-clube. 

Antes do apito inicial, os 22 
jogadores em campo, além do 
árbitro Leandro Pedro Vua- 
den, se ajoelharam em manifes- 
tação contra o racismo. O Dia 
da Consciência Negra foi no úl- 
timo sábado. Em outras parti- 
das da rodada a data também 
foi lembrada. O futebol brasi- 
leiro registrou 51 casos de injú- 
ria racial em 2021, 

“Demos um passo impor- 
tante (para a classificação à Li- 
bertadores), mas faltam al- 
guns jogos ainda, É terminar o 
ano crescendo para no ano que 

vem estar brigando por titu- 
lo”, disse o meia Renato Augus- 
to, que desabafou: “Quando 

cheguei aqui, me chamaram de 
louco. (Disseram) que eu esta- 
va vindo para um time que ia 
brigar para não cair e agora es- 
tamos no G-4. Isso é fruto do 

trabalho da comissão técnica e 
dos jogadores”, 

DOMÍNIO CORINTIANO. O pri- 

meiro tempo ontem foi de to- 
tal domínio dos donos da casa. 
Aos seis minutos, em cruza- 

mento de Fagner pela direita, 
Gabriel Pereira desviou de ca- 
beça, mas o goleiro João Paulo 
defendeu. O Corinthians ocu- 
pava em peso o campo de ata- 
que e acuava o Santos, 

Aos 13, quase saiu o primei- 
ro gol. Em boa troca de passes 
entre Renato Augusto, Róger 
Guedes e Jô, o camisa 123, dri- 

blou Madson e saiu cara a cara 
com João Paulo, mas chutou 

em cima do goleiro santista. 
Empurrado pela torcida, a 

equipe de Sylvinho era melhor 
na partida e não deixava o San- 
tos sair do campo de defesa. 
Em erro de passe de Madson 
dentro da área, o Corinthians 
avançou e Róger Guedes finali- 
zou para boa defesa de João 
Paulo. Aos 40, em rápido con- 

tra-ataque, Gabriel Pereira 
chutou no meto do gol. 

No minuto seguinte, velo 
enfim a primeira finalização 

Gabriel fez o segundo gol da vitória corintiana na Neo Química Arena; torcida ajudou time a dominar 

3 RODADA DO BRASA EIRÃO 

CORINTHIANS SANTOS 
2 D 

Gols: Jô, a 1, e Gabriel,aos 35 
minutos do 2º tempo. 
CORINTHIANS: Cássio. Fagner 

doão Victor, Gile Fábio Santos; 
Gabriel e Du Queiroz (Rorik 
Renato Augusto, Gabriel Pereira 
Willian] é Róger Guedes; 
Jô (Gustavo Mosquito). 
Técnico: Sylvinho. 
SANTOS: Jão Paulo, Kaiky. Luiz 
Felipe e Danito Boza; Madson jÂnge- 
lol, Camacho [Raniel), Vinicius “ano- 

celo (Cartos Sánchez) Gabriel Pirani 
(Lucas Braga) e Feline Jonatan 
Marcos Guilherme e Diego Tardelli, 
Técnicos: Fabio Cariile, 
Juiz: Leandro Pedro VusdeniRS). 
Amarelo: Roni 
Público: 43 583 jtotal) 
Renda: E5 2.556 138,80. 
Local: Neo Quimica Arena. 

do Santos na partida. Felipe Jo- 
nathan driblou Fagner na late- 
ral e cruzou na área para Diego 
Tardelli testar para fora. Aos 
40,0 Corinthians chegou mais 
uma vez, Fagner avançou pelo 
meio, rolou para Jó, na cara de 
João Paulo, bater for cima. 

Para a segunda etapa, Caril- 

le mexeu no Santos, que fez 
um primeiro tempo apático: 
trocou Madson e Pirani por ân- 
gelo e Lucas Braga. 

GOL RELÂMPAGO, Mas logo no 
primeiro minuto, saiu o gol co- 
rintiano, Du Queiroz cruzou 

rasteiro na área, Jô recebeu de 
costas para o gol, girou sobre o 
marcador e chutou. 

O Santos começou a sair 
mais para O jogo, mas sem con- 
seguir levar perigo a Cássio, À 
equipe santista avançou o ti- 
me para o ataque, mas parava 
no sistema defensivo corintia- 
no, que tem a terceira defesa 
menos vazada do Brasileirão. 

Aos 39 minutos, o Corin- 

thians confirmou a vitória, Em 
cruzamento na área, JO, agora 

“rarçom”, ajeitou para o volan- 
te Gabriel chutar firme e am- 
pliar o placar. 

“OQ Corinthians mereceu à 
vitória, demos só um chute no 
gol”, admitiu o goleiro João 
Paulo, que alertou; “A gente 
tem que consertar nossos er- 
ros, temos um jogo em casa e 
precisamos ganhar de qual- 
quer jeito para ter um final de 
campeonato tranquilo”. & 

CLASSIFICAÇÃO 

cid 491001 
Je Samos MS ME 8 
1 AlhelicoPR 4] 33 12 5 6 4 
tá São Paulo 4l 3a 4 14 W) <T 

ta Amtetico-GO 
JE Juventude 

OB 91 8 
3943 9 12 12 1 

7 Bahia 33 8 10 14-40 
Morêmio ms a 
ta Smart. ada Ed 1d 
0 Chaperoense- 15 34 1 7 NR 
Lileriidanes aul-Penercana Fetuaca empre 

280 

RE Bragantino 3x0 Epon 

SÁBADO 
Auetico Mio 2x0, Juvenlude 

Fortaleza Tx Do Palmeiras 
Lnapecoense  |u3 Grêmo 
— AuéticoD) [x7 Ceará 

Intemaciona, |w7 Flamengo 

ONTEM 

Corimbhians 2x0 Santas 
Fluminense 2x0 Bmérica-T 

Saia Dx Di 
QUARTA-FEIRA 

Nha SaoPaulo x AthieicoPR 
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Fórmula | 

Hamilton supera Verstappen no 
Catar e esquenta 
Inglês vence a prova, 
antepenúltima do 
campeonato, e reduz 
para apenas oito 
pontos a desvantagem 
para o holandês 

padgiii 

Punido horas antes do inédito 
GP do Catar, Max Verstappen 
ma em sétimo lugar ontem 
e na quinta volta já estava em 
pegando: A reação, contudo, 
não foi suficiente para impedir 
a segunda vitória seguida de 
Lewis Hamilton, que esquen- 
tou ainda mais a briga pelo titu- 
lo. À duas corridas do final, o 
inglês chegou aos 343,5, oito 

pontos atrás de Verstappen, li- 
der com 351,5. 

“Foi uma corrida bastante 
direta no final e foi um ótimo 
trabalho da equipe, porque 
realmente precisávamos dos 
pontos. Ter vitórias consecuti- 
vas é uma grande sensação e 
nos prepara bem para as duas 
corridas finais”, disse Hamil- 
ton, que conquistou sua 102º 
vitória na categoria. 

Na semana passada, ele ven- 
ceu o GP de São Paulo e deu 
uma voltade comemoração se- 
gurando a bandeira do Brasil. 
Ontem, ele levantou uma ou- 
tra bandeira, Em um posiciona- 
mento político contra leis dis- 
criminatórias do Catar, Hamil- 

ton entrou na pista vestindo 
um capacete pintado pelo bra- 
sileiro Raí Caldato com uma 
versão da bandeira 
LGBTQIA+ criada pelo desig- 
ner Daniel Quasar. A arte acres- 

centa novas cores ao simbolo 
para valorizar outros grupos 
marginalizados, como pessoas 
transgêneros € intersexuais, 

Jáoterceiro lugar no Circui- 
to Internacional de Losail fi- 

O MELHOR DA TV 

FUTEBOL 
e Campeonato Espanhol 
Rayo Vallecano x Mallorca 
17h [Fox Sports 

é Brasileiro - Série R 
CRB x Vitória 

18h / SporTV | Premiere 

Guarani x Goiás 
2oh | SporTV | Premiere 

FUTSAL 

e Liga Nacional 
Cascavel x Carlos Barbosa 

18h / SporTV 2 

BASQUETE 
é NEA 

CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

POSIÇÃO/PILOTO TEMPO, 
ii Lensis Hamilton / Mercedes 1hZ2ármindasar | 

2" Mas Verstagpen / Red Bull a Postado) 
a errando Alúmsa | “Alpine N E SAS | 

4º Sergio Poiez | Rei Bull a irman Os aU | 
GE Esteban con Alpine a lmendlssTo | 
Eº Lance Sirall / Aston Martin | a min? 15254 | 

7º Carlos Sainz de | Ferrari a Imindisd | 
Bê CharesLeclere f Ferrari a IminZ3s126 | | 
ge Lani lo Narriz ] Mel; aréri a Lista vota! 

10% Seb. Vettel Aston Martin auma volta 
Wi Pierre Gasty | ] AlghaT guri ã uma volta | 

12º Darei Rirciardo / Heipren a Lira ugita| 

1a “rula Tsunada | AdphaTauri a uma volta | 

142 Kimi Raibicanen; Alia Pomen a uia ia, 

[ERA Bim vinazzi / Alfa Rome a uma: volta | 

162 [44 Schumacher / Haas a Uma volta, 

irá Gegrge Russell | Williams E duns voltas | 

18º Nikita Mazepin / Haas 

MÃO TERMINADA PROA: 
NICEOLAS LAFITT NILO CAME) 
ida TRERI BOTTAS PALOCEDES: 

E duas voltas | 

MUNDIAL DE PILOTOS 

POSIÇÃO PONTUAÇÃO 

TO am erstagipen é Red Bull dal 5| 

2H Lewis Hamilton f Mercado: 3435] 

3º Voilter) Boltas | Mercedes 208] 
4º Sergio Peres | Bed Bull E 

8º Lara harris MeLaren Es] 

é Charies Lertere, ! Ferra! 162] 
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cou com o radiante Fernando 
Alonso, de volta ao pódio após 
sete anos. O espanhol de 40 
anos não ficava entre os três 

primeiros desde o segundo lu- 
gar no GP da Hungria de 2014. 

“Já se passaram sete anos, 
mas finalmente chegamos lã. 
A equipe foi excelente é a con- 
fiabilidade do carro é ótima no 
momento, Espereitanto por |s- 
soe estou muito feliz”, disse o 

piloto da Alpine. 

PUNIÇÕES. Duas horas antes 
do início da corrida, a Federa- 

ção Internacional de Automo- 
bilismo (FIA) anunciou puni- 
ções a Max Verstappen e Valt- 
teri Bottas, Segundo colocado 
do treino classificatório, o ho- 

landês da Red Bull perdeu cin- 

THOMAS MARCUS TEGANGUARANT FO 

Bruno Sávio é o artilheiro 

do Guarani, que pode subir 

Atlanta Hawks x Oklahoma 

City Thunder 
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Hamilton é o primeiro vencedor da F-I no Catar; poder de reação 

cocolocações por ter ignorado 
a sinalização de bandeiras ama- 
reélas duplas na sessão e teve de 
largar em sétimo lugar. Jão fin- 
landês da Mercedes, até então 
terceiro no grid, desrespeitou 
uma bandeira amarela e per- 
deu três posições. 

“Nossa posição inicial ficou 
um pouco comprometida, mas 
felizmente tivemos uma boa 
largada e a partir daí eu estava 
rapidamente devolta ao segun- 
do lugar. No final do dia, conse- 
guiravoltamais rápida foi mui- 
to bom. Sei que vai ser difícil 
até o fim, mas acho isso bom, 

mantém tudo empolgante”, 
disse Verstappen. 

Hamilton largou muito 
bem e Alonso, que saiu da ter- 
ceira posição, tomou o segun- 

PISO BASIT Cimento 

do lugar de Pierre Gasly, Já 
Verstappen assumiu o quarto 
lugar e precisou de cinco vol- 
tas para alcançar Alonso, ultra- 
passá-lo e ficar em segundo, 

“Ter vitórias 

consecutivas é uma 
grande sensação e nos 

prepara bem para as 
duas corridas finais” 
Lewis Hamilton 

Piloto da Mercedes 

Abaixo das três primeiras 
colocações, a briga para tentar 
uma chance no pódio ficou 
quente conforme Sergio Perez 
avançava na pista. Na volta 29, 
O mexicano travou um intenso 
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Stock Car: Casagrande 
aumenta vantagem 
sobre Daniel Serra 

A penúltima etapa da tem- 
porada 2021 da Stock Car, 
ontem, em Santa Cruz do 

Sul (RS), teve Thiago Cami- 
lo e Ricardo Maurício como 

vencedores das corridas 1 € 
2, mas quem mais comemo- 
rou foi Gabriel Casagrande, 
Ele abriu vantagem na lide- 
rança do campeonato ao 
terminar na frente de Da- 

niel Serra, vice-lider, nas 

duas provas do dia, Casa- 
grande agora tem 336 pon- 
tos ante 311 de Serra. 

Na corrida 1, Thiago Ca- 
milo, pole, manteve a pon- 
ta, enquanto Casagrande e 
Serra mantiveram suas po- 
sições, 5.º € 4.º respectiva- 

mente, Mas na parte final, 
Casagrande fez a ultrapas- 
sagem. Na frente, Camilo 
garantiu a vitória. 

Asegunda prova, com os 
10 primeiros da corrida an- 
terior com posições inverti- 
das no grid, teve mais emo- 
ção. No fim, vitória de Ricar- 
do Maurício, com Rafael 

Suzuki em segundo e Ru- 
bens Barrichello, em tercei- 

ro. Casagrande foi sexto e 
Serra, 10.º colocado. & 

duelo com Alonso, que se de- 
fendeu bem, mas conseguiu as- 
sumir a quarta colocação. 

O próximo passo de Perez 
foi roubar o terceiro lugar de 
Bottas, que fazia corrida de re- 
cuperação, mas acabou frustra- 
do porum fwro-de pneu. O pilo- 
to da Mercedes teve de ir aos 
boxes e despencou na classifi- 
cação da prova. 

DEFINIÇÃO. Quando o mexica- 
no precisou pararno box, Alon- 
so assumiu o terceiro lugar e 
ficou claro que, em condições 
normais, a corrida estava defi- 
nida. E toi o que aconteceu. No 
final, restou a Verstappen tro- 
car pneus.e fazer a volta mais 
rápida do GP, em imin23s61, 

para ganhar O ponto extra. 6 
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Conjuntura difícil 
Questão histórica da 
economia nacional, q 

inflação tem sido 
alimentada por fatores 
externos, pela crise 
hídrica e pelo câmbio 

VINICIUS NEDER 
RIO 

] tubro em vários pai- 

——* ses deixam claro que 
oproblema é global, Efeitos co- 
laterais da covid-ig sobrea eco- 

nomia, combinados com cho- 

ques climáticos e tecnológicos 
explicam o quadro, segundo 
economistas ouvidos pelo Es- 
tadão. No Brasil, porém, as re- 

marcações de preços são mais 
frenéticas - é um problema his- 
tórico da economia nacional, 
agravado agora pela taxa de 
câmbio e pela crise hídrica. Só 
que, desta vez, até americanos 

e europeus, acostumados com 
uma inflação haixissima há de- 
cadas, têm motivos para preo- 
cupação. A inflação em 12 me- 
ses nos Estados Unidos é a 
maior desde 1990. No Reino 

Umido, a maior desde novem- 
bro de 2011, Na zona do euro, a 

maior em 13 anos. 

Ainda assim, O Brasil sc des- 

tacae integra o pequeno grupo 
das nações com inflação acu- 
mulada em 12 meses acima de 
dois digitos, como mostra uma 
compilação do Banco de Com- 
pensações Internacionais 
(BIS, que é uma espécie de 
“banco central dos bancos cen- 
trais”). Com taxa de 10,7%, O 

Pais está no time da Argentina, 

com 51,7% em um ano até se- 
tembro, e da Turquia, com 
19,6%, no mesmo periodo. 

Em quase todos os países, à 
inflação acelerada se deve a 
uma combinação “atípica”, 
“inédita” e “exótica”, dizem 

economistas. Muitos desses 

choques estão relacionados à 
covid-19, outros já vinham de 
antes, e podem ter sido acelera- 
dos ou potencializados pela 
pandemia. O que chama a aten- 
ção é à fato de todos ocurre- 
rem ao mesmo tempo. 
Choques são vilões contu- 

mazes da inflação. Em condi- 
ções normais, a dinâmica de 
preços é marcada pela relação 
entre oferta e demanda. Quan- 
do a segunda varia em ritmo 
mais rápido do que a primeira, 
os preços sobem, e vice-versa 
- justamente por isso, a politi- 
ca monetária de vários países 

ma adosda inflação de ou- 
| 

A INFLAÇÃO ACELERA NO BRASIL E NO MUNDO 

Países de todas as regiões enfrentam aumentos nos preços, mas situação é pior no Brasil 
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Embora alta da inflação seja 
fenômeno mundial, País é um dos 
poucos com índice superior a 10% 

Brasil sente 
ais o choque 

nos preços 
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atua para aquecer ou esfriar a 
demanda, de olho no controle 

da inflação. Nas crises, esse 
equilibrio pode ser deshalan- 
ceado repentinamente se uma 
seca ou uma praga derrubar a 
oferta de determinado produ- 
to agricola. Ou se demissões 
em massa afundarem a capaci- 
dade de consumo das familias, 

no lado da demanda, 

CHOQUES SIMULTÂNEOS, Ao se 

espalhar rapidamente pelo 
mundo, a covid-19 provocou, 

ao mesmo tempo, choques de 
demanda — familias em casa, 
com a renda comprometida, 
consumiram menos -e de ofer- 
ta, com fábricas que pararam e 
negócios como bares, restau- 
rantese salões de beleza fecha- 
dos. Nos primeiros meses da 
pandemia, a recessão segurou 
a inflação. A partir de meados 
do ano passado, a recuperação 
começou. Os choques segui- 
ram atuando e se tornaram in- 
flacionários. 

Do lado da oferta, a induús- 
tia enfrenta gargalos em suas 
cadeias, com problemas no 
transporte maritimo e escas- 

sez de insumos. Do lado da de- 
manda, medidas de rransferên- 

cia de renda, com recursos pú- 
blicos, adotadas por diversos 
paises para mitigar a crise, im- 
pulsionaram o consumo, espe- 
cialmente de bens e de comi- 
da, pois as famílias vinham &) 
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Alemanha 

| 

Argentina 

ja 

E 

=» restringindo gastos com 
serviços por causa da covid-19. 

“Paises mais ricos, com gra- 
na no cofre, socorreram a eco- 
nomia com dinheiro, Essa aju- 
da aqueceu a economia”, diz 

Andre Braz, coordenador do 
Índice de Preços ao Consumi- 
dor (TRC) do Instituto Brasilei- 
ro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas (Ibre/PGV), 
O economista Luiz Roberto 

Cunha, professor da PUC-Rio, 

destaca que os choques de ofer- 
ta e demanda foram simultã- 
neos em praticamente todos 
os paises, tanto na recessão 
quanto na retomada. “Nunca 

teve essa recuperação concen- 
trada ao mesmo tempo”, afir- 
ma Cunha, 

Esse desequilibrio entre 
oferta e demanda espalhou a 
inflação, mas, para Carlos Tha- 
deu de Freitas Filho, economis- 

ta sênior da gestora de recur- 
sos Asset 1,a culpa não é só da 
pandemia. Os choques da co- 
vid-19 se juntaram a outros, 
que já vinham de antes. 
E ocaso da demanda por mi- 

crochips - com 0 avanço tecno- 
lógico, todos os produtos, de 
carros a geladeiras, já vinham 
usando cada vez mais essas pe- 
ças, Outra questão é a deman- 
da da China por carnes e ou- 
tros alimentos - cujo avanço 
passa pela transição no mode- 
lo econômico chinês, que pre- 

tende trocar de motor, de in- 

FONTES: HIS ESCRITÓRIO DE ESTATÉSTICAS DO TRABALHO DDS EST 

vestimentos em infraestrutu- 
ra para o consumo. 

Freitas Filho cita também a 
transição global para uma eco- 
nomia de baixo carbono. À ne- 
cessidade de abandonar fon- 
tes de combustivel fóssil res- 
tringe investimentos na produ- 
ção de petróleo, gás e carvão, 
diminuindo a perspectiva de 
oferta de curto prazo dessas 
matérias-primas, O que pres- 
siona preços para cima. Nos Es- 
tados Unidos, os preços da 
energia ao consumidor sobem 
30% em 12 meses. Combusti- 
veis, eletricidade e calefação 
são vilões da inflação. 

CRISE HÍDRICA. Combustíveis, 
gás de cozinha e conta de luz 
também são vilões por aqui, 
mas, no caso da eletricidade, 

há uma especificidade. A 
maior estiagem em décadas le- 
vou os reservatórios das usi- 
nas hidrelétricas — principal 
fonte de energia elétrica do 
Pais — aos níveis minimos da 

história, exigindo o aciona- 
mento de usinas térmicas. Mo- 

vidas a gás natural, óleo com- 
bustivel ou carvão, elas têm 

custo maior. As regras do setor 
elétrico repassam esse custo a 
mais para a conta de luz, 

Para Freitas Filho, a seca é 

mais um choque coincidente, 
que vinha de antes da pande- 
mia. Desde 2019, 0 clima está 
mais seco no Brasil por causa 

Chile 

Turquia 
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30% foi a alta 

nos preços da energia 
para o consumidor 
americano nos 

últimos 12 meses 

SO anos co 
tempo que fazia que a 
inflação dos Estados 
Unidos não atingia um 
indice tão elevado 

“Paises mais ricos, 
com grana no cofre, 
socorreram a 
economia com 
dinheiro. Essa ajuda 
aqueceu a economia.” 
André Braz 

Coordenador do Índice 

de Preços ao Consumidor, 
do Ibre/ FGV 

Zona do euro 
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da Oscilação Decenal do Pacif- 
co (PDO, na sigla em inglês, de- 
finido como um ciclo prolonga- 
dode El-Nifio). Segundo o eco- 
nomista, já haviaalertas de me- 
nos chuvas para abastecer as 
hidrelétricas e, por isso, houve 
“má gestão” das autoridades 
do setor ao encarar o proble- 
ma. A situação pode se arrastar 
poranos - por isso, é cedo para 
comemorar o bom volume de 
chuvas desde outubro. 

DÓLAR. À taxa de câmbio - ou- 
tra particularidade que agrava 
a inflação no Brasil, ao encare- 
cer importados em geral e ma- 
térias-primas exportadas - 
também estã com comporta- 
mento atípico, dizem econo- 
mistas. Tradicionalmente, nos 
paises exportadores de maté- 
rias-primas, as cotações do dó- 
lar andam de forma inversa- 

mente proporcional aos pre- 
ços das commodities. Nos mer- 
cados globais, quando sobem 
os preços das matérias-pri- 
mas, o dólar cai perante as 
moedas dos exportadores. 

Na crise da pandemia, as co- 
tações das commodities vêm 
em forte alta desde meados do 
ano passado, mas o dólar não 
para de subir ante o real, Al- 
guns economistas já ressalta- 
ram que isso tem ocorrido em 
outros paises, mas muitos 

apontam paraum descolamen- 
to maior no caso do Brasil, A 

Choques por trás 
do cenário global 

& Pandemia 
A covid-19 causou choques 
de demanda (familias em 

casa consumiram menos) & 
de oferta (fábricas, bares e 
restaurantes fecharam). Na 
retomada, os choques se tor- 
naram inflacionários 

o Choques e mais choques 
Há outros choques. Os mi- 
crochips, hoje em falta, já 
vinham com demanda cres- 
cente, por causa do avanço 
tecnológico; a alta da deman- 

da da China por alimentos é 

estrutural; e a transição para 
a economia de baixo carbo- 

no encarece a energia 

e Seca no Brasil 
A estiagem esvaziou os reser- 
vatórios das hidrelétricas, 

exigindo o uso de usinas 
térmicas, mais caras, 0 que 
encarece a conta de luz 

e Dolar no Brasil 
A alta do dólar agrava a infla- 
ção nacional, porque encare- 
ce importados e matérias- 
primas exportadas. Para eco- 
nomistas, o dólar está acima 
do que deveria, por causa do 
desequilíbrio das contas do 
governo e da política 

alta simultânea de dolar e pre- 
ço de commodities faz explo- 
dir os preços da gasolina e de 
alguns alimentos, 
Com o impulso dado às ex- 

portações brasileiras pelas co- 
tações em alta, a taxa de câm- 
bio deveria estar abaixo da 
atual, Para explicar o dólar al- 
to, economistas citam as pers- 
pectivas de aumento no dese- 
quilíbrio das contas do gover- 
no, as incertezas políticas e o 
descontrole no enfrentamen- 
to da pandemia, 

Diante do ineditismo da 
combinação de choques que 
causam inflação no mundo to- 
do, as dúvidas recaem sobre a 

duração do fenômeno, Autori- 
dades dos bancos centrais dos 
Estados Unidos e da Europa 
têm repetido que a carestia 
tem data para acabar, quando 
os gargalos associados à covid- 
19 se dissiparem, mas econo- 
mistas do setor privado e da 
academia lançam dúvidas só- 
bre isso. Lima das incógnitas 
são os efeitos no mercado de 
trabalho. Uma elevação perma- 
nente de salários poderá reali- 
mentar a inflação. 
No Brasil, o mercado de tra- 

balho segue com indicadores 
ruins, mas os problemas não 
parecem de rápida solução, 
com a estiagem e o câmbio no 
radar. “Vamos entrar em cam- 
panha eleitoral”, lembra Braz, 
do IbreiFGV. e 



“PARA FECHAR 

Um Caravaggio 
no teto para 

chamar de seu 

Vila na Iália com o único mural 
feito pelo mestre do barroco italiano vai 
a leilão por 471 milhões de euros 

Corriaa década de 1590,€ Cara- 
vaggjo estava na pindaiba, Ape- 
sarde serum artista reconheci- 
do e ter feito alguns quadros 
consagrados, o mestre do bar- 

roco italiano, Michelangelo 
Merisi da Caravaggio (1571- 

1610) não tinha um mecenas, 
apenas contato com vendedo- 
res de obras de arte que inter- 
mediavam suas negociações. 
Um desses vendedores, Cos- 
tantino Spata, tinha uma loja 
na Piazza Navona, em Roma. 

Ele convenceu Caravaggio 
a pintar dois quadros para 
chamar a atenção de um cer- 
to Cardeal, Francesco Maria 
del Monte, que tinha relação 
próxima com Ferdinando 1 
de Medici, o maior mecenas 

da Toscana, então epicentro 
das artes no mundo. Foi as- 

sim que Caravageio pintouas 
primeiras versões de dois de 
seus quadros mais famosos, 
Os Trapaceiros e A Adivinha. 

Funcionou. O Cardeal 
Francesco Maria del Monte 

não apenas comprou os 
dois quadros, como deu ca- 
sa, comida e roupa lavada 
para Caravaggio - além da 
garantia de vendas de qua- 
dros e um salário, ao colo- 
cá-lo entre os funcionários 
de sua vila em Roma. 

Vila que agora está à venda, 
com direito à única pintura no 
teto feita por Caravaggio no 
mundo — que não é considera- 
da um afresco, por não ter sido 
executada com pigmentos à ba- 
se de água em gesso fresco, 
mas sim com tinta a óleo. 

A Villa Boncompagni Ludo- 
visi, mais conhecida como Vil- 

la Aurora, será leiloada em 19 
de janeiro de 2022, com lance 
inicial de € 471 milhões, quase 
R$ a bilhões na cotação atual. 
O leilão acontece depois de 
três anos de disputa judicial 
em torno da herança do pro- 
prietário, o príncipe Nicolô 
Boncompagni Ludovisi. 

LAR, DOCE LAR. A vila foia mo- 
rada de Del Monte por déca- 
das. “Del Monte comprou lá 
uma propriedade, que reestru- 
turouantes de contratar Cara- 
vaggio para pintar o mural no 
seu laboratório, que era ape- 
nas uma sala muito pequena”, 
disse Alessandro Zuccari, pro- 
fessor de História na Universi- 
dade Sapienza em Roma, res- 
ponsável pela supervisão da 
avaliação do mural, citado pe- 

lo The Guardian. 
A obra é intitulada Júpiter, 

Netuno e Plutão, tem 2,75 me- 

tros de largura e retrata os três 
deuses que dão nome ao mural 
com seus respectivos animais 
- Júpiter com sua águia, Netu- 
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"Júpiter, Netuno e Plutão”, de Caravaggio, na Vila Aurora; restauração do local custará € 11 milhões 

Para entender 

Uma disputa judicial 

pelos bens de Ludovisi 

e Bon vivant 

O principe Nicoló Boncom- 
pagni Ludovisi era um bon 
vivant, que passou a vida 
frequentando a alta socie- 
dade. Descendente dos pa- 
pas Gregório XIII e Gregó- 
rio XV, ele herdou a Vila 

Aurora 

e Disputa por bens 

Quando ele morreu, em 
2018, uma disputa judicial 

feroz pelos seus bens come- 
cou entre os filhos do pri- 
meiro casamento e sua ter- 
ceira mulher, a americana 

Rita Jenette, À Vila Aurora 
será executada porque ne- 
nhum deles pode pagar por 
sua manutenção. O valor 
inicial é de € 471 milhões 

ff Eu sou Leandro Karnal, 
if fe=igijefe o galo] ==jr-[0/-[05 
Vem pensar com a gente!” 

nocom seu hipocampo (eriatu- 
ramítica meio cavalo, meio pei- 
xe),€ Plutão com seu Cérbero, 
o cão de três cabeças. 

A cena alegórica representa 
o interesse do cardeal Del Mon- 
tepela alquimia: Júpiter, repre- 
sentando oareo enxofre, Netu- 

no, água é mercúrio, e Plutão, 
terra e sal. O globo translúcido 
no centro da cena mostra o so! 
em órbita ao redor da Terra e 
os signos do zodiaco: Peixes 
(no qual Júpiter coloca a mão), 
Áries, Touroe Gêmeos, uma re- 
ferência ao início e desenvolvi- 

mento do processo alquímico. 
Acredita-se que Os rostos dos 
deuses sejam baseados no do 
próprio Caravaggio. 

“E uma obra extraordinária 
e dificil de avaliar, visto que foi 
o unico mural de Caravaggio, 
não tinhamos nada para com- 
parar”, contou Zuccari ao jor- 
nal britânico The Guerdian. 

OUTRAS OBRAS. À propriedade 
possui 28 milm? e foi construi- 
da por ele no final do século 
XVI, como um pavilhão de ca- 
ça, já dentro do extenso retiro 
campestre Villa Ludovisi - no- 
me dado em homenagem ao 
nobre Ludovico Ludovisi. 

Em 1620, 0 cardeal vendeu 
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a vila para Ludovisie no final 
do século XIX toda a proprie- 
dade foi vendida para o gover- 
no da cidade de Roma, onde 

grande parte dos edifícios fo- 
ram destruídos para dar lu- 
gar à Via Veneto. O que so- 
brou foi apenas a Vila Aurora 
- seus jardins e suas obras de 
arte, entre elas a pintura no 
teto de Caravaggio. 

Os jardins foram projeta- 
dos por André Le Notre, oar- 
quiteto dos jardins de Versa- 
lhes, e o escritor francês 
stendhal os considerou en- 
tre os mais bonitos do mun- 
do. Além de Caravaggio, o lo- 
cal abriga outras pinturas é 
obras de arte valiosas, como 

um afresco de teto em sua sa- 
lacentral, pintado em 1621 pe- 
ló artista barroco Guernico, 

que mostra a deusa Aurora, 
Quem adquirir cimóvelte- 

rá de despender mais € m mi- 
lhões em restauração. Porser 
protegido pelo Ministério da 
Cultura da Itália, a proprieda- 
de pode ser adquirida pelo Es- 
tado, que terã o direito de co- 
brir o valor pago em leilão. 
“O Estado tem intenção de 
cobrir, mas não se sabe se te- 
rá dinheiro para tanto”, disse 
fuccari. 6 
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Crescimento econômico Perspectivas 

O Brasil na lanterna entre emergentes 
Pandemia afetou as economias em desenvolvimento, mas efeitos são mais extremos 

por aqui; expectativa se deteriorou com alta dos juros e com drible no teto de gastos 

A economia brasileira deve 
se ver em posição nada inve- 
javel em 2022, pois terá o 
pior desempenho entre 12 
grandes paises emergentes, 
segundo compilação do Esta- 
dão/Broadeast com dados do 
Fundo Monetário Interna- 

cional (FMI) ede cinco gran- 
des consultorias é bancos. 

As expectativas de Bradesco, 
Goldman Sachs, Capital Eco- 

nomics, Fitch e Nomura vão 

de 0,8% a 1,9%, Já o FMI vê 

avanço de 1,5%, contra mé- 

dia de 5,15% do mundo emer- 

gente. Entre as nações anali- 
sadas, os piores desempe- 

nhos, após o brasileiro, são 
de Africa do Sul (2,2%5je Chi 

le (2,596). 

Essas perspectivas, po- 
rém, podem ser considera- 
das até otimistas, pois a mé | 

dia das expectativas do eco- Ee 
nomistas do relatório Focus, 
do BC, está em 0,93% para o 
PIB. E já há bancos, como o 

Tel É A a EL 

Itai, prevendo até retração Cartão de crédito com ex 

de 0,52% no ano que vem. axclusivas, em 

Economista para emer- 

gentes da consultoria britã 
nica Capital Economics, Wil- 
liam Jackson diz que essas 
nações sofreram com a pan- 
demia e a alta de inflação e E 
juros. “Mas, no Brasil, tudo la E 

isso parece um pouco mais 
extremo”, diz. Jacksoncita a 

exposição da economia bra- 
sileira ao consumo chinês e 

problemas estruturais sé- 
rios, como a fragilidade das 

contas públicas nacionais. 

JUROS. Enquanto o Brasil só 
faz subir a taxa Selic, na Ásia 

emergente, por exemplo, os 

bancos centrais têm conse- 

guido segurar o ritmo de ele- PiSZE ABRA UMA 
vação nos juros por terem x CONTA COMPLETA 

sentido menor impacto da E PELO APP. 
inflação, Paraa coordenado- 

ra do Departamento de Pes- 
quisas e Estudos Econômi- 
cos do Bradesco, Fabiana 

D'Atri, há frustração com as 
reformas e o eventual “furo” 1 20) 

do teto de gastos, “O Brasil, ANOS 
relativamente, parece ter re- 

cuperação mais modesta”, 
diz, destacando ao menos 

um ponto positivo: “Temos 
recuperação importante no 

mercado de trabalho.” e 

“ESTARMOS COLHENDO 05 FRUTOS DO 
POPULISMO, DIZ ECONOMISTA DO IBRE 
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Com ele, não 
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sindico de um prédio ba- 
canudo em São Paulo no- 
tou um súbito aumento 
no consumo de água do 

edifício. Não demorou para per- 
ceber que o novo morador era 
proprietário de uma lavanderia 
e resolveu instalar dezenas de 
máquinas de lavar roupa no 

apartamento, com o que dividia 
sua despesa de água com os ou- 
tros moradores. O condomínio 
resolveu a malandrice apelando 
para a proteção da lei. 

Algo parecido ocorre com o 
meio ambiente — mas a solução 
é muito mais dificil. A. Pigou 
(The Economics of Welfixre, publi- 
cado em 1920) foi o primeiro 
economista a tratar de externali- 
dades negativas. O conceito é 
que pode haver um conflito en- 
tre interesses públicos e priva- 
dos quando a contrapartida dos 
lucros é a geração de malefícios 
difusos que oneram a comuni- 
dade, Esses danos podem ser 
atenuados pela imposição de 
impostos que corrijam essa im- 

perfeição de mercado, deforma 
a fazer coincidir os interesses in- 
dividuais e os da sociedade. 
Mas o problema do aquecimen- 
to global afeta todos os habitan- 
tes do planeta e uma ação isola- 
da de um governo nacional é in- 
capaz de prover uma solução, 
Finlândia e Dinamarca, por 
exemplo, taxam a emissão de 
carbono desde os anos 90, sem 

nenhum efeito prático significa- 
tivo para o mundo. Deixar que 
partes privadas negociem com- 

pensações, como sugeriu R, 
Coase, Nobel de Economia de 
1991, seria ainda mais dificil, da- 
da a desigual capacidade de ne- 
gociação dos vários agentes. A 
tentação é esperar que os ou- 

tros cumpram sua parte e negli- 

genciar suas próprias responsa- 
bilidades, ou seja, hã um forte 

estimulo para a não coopera- 
ção. Sem falar no conflito entre 

O Brasil está fora do 
Jogo que busca uma 
solução viável para o 
meio ambiente. Isso 
requer estadistas 

gerações. Coibir a emissão de 
carbono hoje implica custos cu- 
ja contrapartida será percebida 
apenas daqui a algumas déca- 
das: O próprio benefício futuro 
sera pouco perceptível, já que 

estamos falando de um não 
evento (se tudo der certo, não 
teremos um colapso mundial). 
Oseleitores de hoje serão onera- 
dos em prol das futuras gera- 
ções, masisso pode não estimu- 
lar os políticos que querem vo- 
tos agora, não em 2050, 
A única solução viável é por 

meio da pressão da sociedade 
para estimular os presidentes 
dos paises a buscarem umacor- 
do que lhes garanta uma nota 
de louvor nos livros de História, 
Isso requer estadistas. O Brasil 
está fora desse jogo, Nosso pre- 
sidente nem sequer reconhece 
o problema -e, provavelmente, 
admira a molecagem do dono 
da lavanderia. 6 

Silvia Matos 

Estamos 

colhendo o custo 

do populismo' 
Para economista, Brasil vive 

muita incerteza, com juros altos e 

pouco espaço para gastos públicos 

ENTREVISTA 

Economista do 
Instituto Brasileiro de 
Economia (Ibre), da 
FGV, prevé um avanço 
de 0,75% no PIB para 

o ano que vem 

am Brasil entrou nã pan- 
, | demia com uma eco- 
“—* nomia mais frágil que 

a de outros emergentes, En- 

frentou o periodo sem planeja- 
mentoe saiu dela desrespeitan- 
do regras fiscais, o que cria in- 
certezas e reduz investimen- 
tos, segundo análise da econo- 
mista Silvia Matos, do Institu- 
to Brasileiro de Economia 

(PGViIbre). 
Esse cenário levará o Pais a 

um desempenho fraco em 
2022. “A incerteza na econo- 

mia brasileira é muito alta e o 
contexto é de limitações do 

crescimento, com juro alto e 
sem espaço para gastos públi- 
cos” dizela, que prevê um PIB 
de 0,7% no ano que vem. 

De acordo com a economis- 
ta, a situação poderia ser mais 
positiva, pois algumas refor- 
mas foram feitas nos últimos 
anos e deveriam ajudar na reto- 
mada. Medidas populistas, co- 
mo o Auxilio Brasil — criado 
sem planejamento e discussão 
=, no entanto, impedem uma 
melhora da economia. 

Leia, à seguir, os principais 
trechos da entrevista: 

O Brasil está entre os emer- 
gentes que devem registrar 
pior desempenho econômi- 
co em 2022. O que difere o 
Brasil desses países de per- 
fil semelhante? 
O desempenho depende de co- 
mo éram as condições antes da 
pandemia, de como o Pais li- 
doucoma pandemia e das con- 
sequências da pandemia. An- 
tes da pandemia, já estávamos 
em situação complicada O 
crescimento do Brasil nos três 
anos depois da recessão de 

FABIO MOTTA é ESTADÃO-21/5/2019 

Silvia Matos: mercado vê falta de compromisso com regras fiscais 

2015 € 2016 foi muito ruim, A 

produtividade estava estagna- 
da, havia informalidade e de- 
semprego alto, Tivemos o cho- 
que em cima de uma economia 
com muitos problemas. De- 
pois, pelo fato de não termos 
tido uma estratégia nacional 

Expectativa x realidade 
Para Silvia Matos, Brasil 

apostou em ilusão de 
retomada rápida, que não 

se confirmou na prática 

de combate à pandemia, tam- 
bém temos um desempenho 
pior agora. Poderíamos ter ti- 
do uma queda maior da econo- 
mia no começo da pandemia 
devido a medidas de restrições 
mais rígidas, mas também uma 
melhora mais rápida, À gente 
não quis lidar muito em um pri- 
meiro momento com o proble: 
ma. Teve aindaa questão de fe- 
char os olhos quanto agravida- 
de e à persistência da covid. 
Não nos preparamos para lidar 
como Orçamento. Quando vo- 

cé vai para a guerra, tem de se 
preparar, Não só se preocupar 
em vencer uma batalha, Aí 
criou-se, no início deste ano, 

uma expectativa de retomada, 
mas ela perdeu o fólego, por- 
que bateu em restrições. 

O que devia ter sido feito? 
(O Pais) tinha deter se prepara- 
do: pensado em uma política 
de proteção social para os in- 
formais, por exemplo. O gover- 
nonão fez isso e, agora, comas 
eleições chegando, resolveu 
não seguir regras fiscais. Se ti- 
vesse se programado tecnica- 
mente para um programa so- 
cial, discutido valores, O risco 

e a volatilidade poderiam ser 
menores agora, Como isso não 

ocorreu, o mercado avaliou 

que O governo não tem com- 

promisso. O populismo to- 
mouconta. Arorisco émaior, é 
o juro tem de subir mais, Nes- 
se meio tempo, vem também 
um problema estrutural: a 
questão hidrica. Se não chove, 
não temos como crescer. 

O Ibre projeta alta de 0,7% 

no PIB para 2022, Quais se- 
rão os principais fatores 
responsáveis pelo desem- 
penho fraco? 
Parte importante vem do fato 
de não haver solidez fiscal, O 
Orçamento hoje é muito restri- 
to e ainda tem eleição em 
2022. Agora, à incerteza politi- 
ca e fiscal é muito grande des- 
de o impeachment (de Dilma 
Rousseff), mesmo com o avan- 
code reformas microeconômi- 
cas. Esse cenário, aliado ao ju- 
ro e ao câmbio altos, afetará O 
investimento e toda a econo- 
mia, Resumidamente: a incer- 
teza na economia brasileira é 
muito alta e o contexto é de 
limitações do crescimento, 
com juro alto e sem espaço pa- 
ra gastos públicos. 

O cenário internacional, 

que afeta todos os emergen- 
tes de forma semelhante, 
também não deve ajudar o 
Brasil em 2022, certo? 

No primeiro trimestre deste 
ano, houve ilusão de que o 
mundo e o Brasil iam bombar, 

de que a pandemia não teria 
maiores consequências econó- 
micas. Hoje há uma inflação al- 
tadeoferta, A China, que antes 
contribua para uma inflação 
baixa no mundo, não consegue 
mais fazer isso. Está com limi- 
tação em sua oferta por conta 
do problema de energia e tam- 
bém da pandemia. Estamos 
em um periodo de inflação alta 
em todo o mundo. A festa vai 
acabar mais cedo porque o ju- 
rovai subir. Já está subindo em 
emergentes, Era para estar- 
mos saindo da pandemia ra- 
diantes, mas a vida é dura. Ain- 
da mais no Brasil, onde esta- 

mos saindo com um déficit pri- 
mário maior. À festa durou só 

um semestre e não nos prepa- 

ramos para o fim. Estamos co- 
lhendo menos do que planta- 
mos, porque até fizemos algu- 
mas reformas microeconômi- 
cas, mas ai velo o custo do po- 
pulismo: mais inflação, juro 
mais elevado e menor cresci- 

mento. À pandemia não éa cul- 
pada por tudo. é 
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Cúpula do Clima em 
Glasgow, na Escócia, en- 
cerrada no dia 14, trou- 

xe avanços para a pninci 
pal preocupação no século 21: 0 
aquecimento global e suas con- 
sequências para a sobrevivên- 
cia da humanidade. São exem- 
plos o acordo firmado por 100 
paises para interromper a des- 
truição das matas até 2030; O 
compromisso, também de uma 
centena de paises, para o corte 
em 30% do gás metano nos 
próximos nove anos; e o início 
da regulamentação do mercado 
mundial de créditos de carbo- 

no, que trará mais recursos fi- 

nanceiros para adaptar as eco- 
nomias a matrizes energéticas 

limpas e renováveis. 
O compromisso de EUA e 

China na busca de soluções pa- 
ra a questão climática foi uma 
surpresa. Sem as duas maiores 
economias do planeta, ficaria 
mais desafiador empreender és- 
forços pelo meio ambiente. 

Foi destaque a enorme mobi- 
lização de ativistas, observado- 
res, cientistas, ONGs e politi- 

cos nos debates. Trouxe-nos a 
esperança de que'o tema am- 

biental é central e, sobretudo, 
que os governos serão cobra- 

dos com intensidade muito 
maior com relação às suas deci- 
sÕõEs € ações, 

Asociedade, em escala mun- 

dial, assumiu etornou sua a cau- 

sa da proteção ambiental. 
O Dia do Agro, durante a 

COP-26, teveexpressiva partici- 
pação do Brasil, com produto 
res rurais, representantes do Se- 

O comprometimento 
com o meio ambiente 

mostrou ser uma 

diretriz de estratégia 
empresarial 

nado, Câmara, bem como osgo- 
vemos federal e estaduais. Fo- 
ram exibidos casos de sucesso 

na redução dos gases de efeito 
estufa por meio do aproveita- 
mento de residuos liquidos e 

Luiz Carlos Trabuco Cappi 

Os avanços da Cúpula do Clima 

sólidos na produção de energia 
limpa no Centro-Oeste. 

Ficou a mensagem de que no- 
vas tecnologias permitem uma 
atividade rural sustentável, da 

qual façam parte o uso renova 
vel da água, geração alternativa 
de energia e preservação das 
matas. 

Foi notável também a ativa 
participação dos empresários 
em Glasgow. Estiveram lá inú- 
meros representantes de gran- 
des empresas corganizações de- 
dicadas ao tema da sustentabili- 
dade ambiental, como o Conse- 
lho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustenta- 
vel (CERBDS) ca Coalizão Brasil 
Clima, Florestas e Agricultura, 

ECONOMIA * 

O comprometimento como 
meio ambiente ultrapassou os 
padrões do marketing e mos- 
trou ser uma diretriz de estraté- 
gia empresarial. E são elas, as 
corporações, as que têm capital 
para impulsionar as transforma- 
ções nos modos de produção e 
comportamento da sociedade. 

Milhares de empresas em to- 
doo mundo se alinharam à pau- 
ta ESG, que coloca o bem coleti- 
vocomovalor corporativo, pro- 
pósito e finalidade. Poderemos 
esperar muito mais da próxima 
cúpula, que ocorrerá no Egito, 
em 2022. € 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO DO BRADESCO. 

ESCREVE A CADA DUAS SEMANAS 

SEG, Luiz Carins Trabuco Coppi iquinsemalmene) e TER. Ana Cora dlirão, Pedro Fernando Nery Demi Getschko (quinzenalmente) e QUA. Fábio Alves e QUA, fiiriama Ferrandes o SEX. Elero Landau e Lavra Farpusãz jremétam quincenalmemte, e Pero Dora e SAB. Adriana 

Formandos + DOM, Jose Roberto Mendonça de Barros iquinzenaimentbe) 2 Afloimso Celso Pastore iguincemalmente) Paulo Lene (1º domingo dia mbs] Enberto Endrigues (2º domingo do mês) Albert Ficbic (3º domingo do redes) é Gustavú Franco die: domingo do mês) 

Bancos 

Caixa retoma horários normais nas agências 

A Caixa Econômica Federal voltará a atender nos horá- 
rios tradicionais a partir de amanhã. Na maior parte do Pais, 
as agências do banco vão funcionar das 10h às 16h, com exce- 
ções para cidades de menor porte. À lista completa dos horá- 
rios de agência está disponível no site da instituição. é 
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Rana dinda 

Privatização 

Eletrobras define bancos para oferta de ações 

A Eletrobras informou que seu conselho de administra- 
ção aprovou, na última sexta-feira, a contratação de sindica- 
to de bancos para estruturação da oferta de ações relativo ao 
processo de privatização da companhia, Os líderes do proces- 
so serão BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP. & 
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Ricardo Amorim 
Economista mois influente 

do Brasil segundo o:revisto 
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Sindicato dos Contabilistas de Zho Paute-SINDCOMNT-SP-CNPJ Nº 60.556. 962/0001 -05 
Assembléia Geral Extraordinária Presencial e Virtual - Edital de Cormmacação 

o Sindicato dos Coniabilisias de Sho Pauho - SINDCONTSP. com seda nesta Capital À Praça Ramos de) 
Azevedo, PÉ 202, térroo, Comaca seus associados sindicalizados para, res terms das Mapoaipnos pola: 
Jutárias. raplizavem Agsambisia Cleral Extraordinária Preseneia) o Wirhuail, no dia 20 ce moema cha 2071, | 
já 17h90, por medo do ir na pistalorma zoom ips des ado SMDS AOS. para a| 
tesquinda Cirdam de Cias Piscação cho usilor cla Cone tições Apre ha taka ge número degal para) 
jraalização em prmeaira corvocação, fica a segunda mireada p Dei à a mesma da, o Epa com qualqtasr| 
inúmara da associados prasarêes é São Paula, 22 de novamêro da 2021, Geraldo Caras Lima - Prosidanto | 

| Geral Extraordinária Presencial e Virtual - Edital de Convos 
DSindicabodos Contabilistas de São Paulo - SINDCOMT-SP com sedoresa Capital à Praca Ramosda PESDE, 
meo Convoça os Coetnbiliztas da sua base de reprosentação associados ou nba, para, nos tennos das dispeos Saio 
cestafutárias, ds die corda ireicade pan à 5134 da CLT nealzarem Assumbínia Guegl Estracecinária P 
Nirtnia rea dia 30 de peveeabra de 202%, ds 18h, por meiu do Enk fra pg ping Eng | 
para a saguinta Ordem do Da Proposta da Contuição Sicical exercido 2022 E sua respeciea cote - Na fala | 
de cermero legal para realização em primera comocação, Tica à segunda marcada para a mesma lata, ás fBhS. em] 
Queques númeso de Contbitcias presentes São Pauta 22 de novembro de 2021, Guraldo Caras Lima - Presidana | 

Sindicato dos Contabilistas de São Paulo-SINDCONT-SE-CHPJ nº Fade ce 
Assembléia 

Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Campinas o Região, polo prosorde 

adital hcam convocados 05 associados daste Sindicato, quiles & em gozo dos seus diretos 
sindicais, para 2 assembleia geral ordinária a reafzar-se no dia 26 de Novembro de 2021, & 
Rua Adalberto Panzan, nºB2, Mova Apareckda = TIC = Campinas, às 09:00 horas em primeira 

convocação, pare discutirem a Sagiinte ordem do ca aj Leitura, discussão e votação Da Ria 
da assembégia anterior; bj Legwra, discussão e votação do Balanço e Relatório da Deetoria, 
relarente aq ano de 2020, com parscer do Conselho Fiscal; 6) Leitura, discussão a votação de 

Proposta Crçamentára para o ano de 2022. com parecer do-Conselho-Fiscal. Caso não haja 
aúrmero legal a hora anunciada, a assembleia será realizada 01/00 hora depois, com qualguar 

numero de presentes. Campinas, 22 de novembre da 2021 - José Aberto Panzan Presidente 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 402/2021 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163 158/2021 - EMSERH 

DEJETO: Conteiação de empresa especializada na prestação de servdiçõe de saúde na modalidade am 
nefrologia para abandimendo à demanda do Hospital Macromeguonai de Canas. adminieirado pela 

EMSERH. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor praço por lota, 

DaTA DA ABERTURA: dia dk! 12) agr às Bh. horario de BrasilaiF 

HO nº [08235], 

Local de Realização: Sisterna Liciações-e; unadiciiacons-=p com,br. 
Edital e demss informações estão disponiveis no site da EMSERH [uranemserh,ma.gombr). 

Informações adicionada serão prestadas nã CSLUEMSERH, bocado ma fur Borborema, Dd-t6 nº 25, 

Bairo da Calhau, São LisaMA, paes ema  csldemsetima goubr  eibu 
dayanne emserhigmailcom, ou pelo teteforie (28) 3235-7330. 

&ão Luis (MA), 17 de novembro da 2021 

Dayane Estrela da Costa Lalia 

digente de Listação da EMSERH 

DESPACHO DECISÓRIO | 

Processo Administrativo n,ºP322247/2021. 

Licitação: CONCORRÊNCIA PUBLICA INTERNACIONAL Nº 002/2027, 

AssuntesREVOGAÇÃO Di CPI NC 002/2021 
interessados: SECRETARIA MUNICIBAL DA DMFRAESTRUTURA DE FORTALEZA. 

Trata-se da possibilidade de CUCÃS D da CPin 002/2021, cujo objeto é 2 COONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE 
VIDEOMONITORAMENTO DE FORTALEZA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTÃO, NO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA — CE"; 

Considerando a Comunicação Interna nº 21110320 = COGEPRO/SEINEF; 

Considerando o Parecer nº 825/2021 - ASJUR/SEINF; 
Considerando a previsão legal e a orentação jurisprudencial pertinente; 

DECIDO: 

al REVOGAR a CPI nº 002/2021, cujo oleo é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO 
DE FORTALEZA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE”. 

Remetam-se ds autos à CLEOA para as providências cabíveis, 
Fortaleza-CE, 12 de Movembro de 2021. 

SAMUEL ANTOMBOS SILVA RAS 

Secretário da SEINF 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ANISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 403/2021 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165 128/2071 - EMSERH 

OBJETO: Contratação de amprosa especializada na área de engenharia e imangienção para prestação 
de servaçõs de manuienção preventiva é córreliva dos sistemas & das instalações prediáis, com 

omecimendo de mão de obra lemamentas, equipamentos, maleras de consumo e materiais de | 
reposição imediata, necessária para a execução de sarvços continios. emantuais, emergenciais é por | 
demanda em Estabalacimentos Assistanciais em Saúde (EAS) gerenciados pala Emprasa Maranhense | 
de Seraços Hospilalares. localizados no interor do Estado do Ilaranhão, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE. 

DATA DA ABERTURA: dia 17/12/2021 ãs Bh, horário de Brasiha'DF 

ED nº [n0B35a], 

Local de Realização: Sistema Licaações-er unmadicitacons-e com, br. 
Edital e demias informações estão disponíveis no site da EMSERH [aramcomserh.ma.gómbr). 

Inlórmações adiciimas serão prestadas na CSLEMSERH, localizada ma fu Borborera, Dd-16, nº 25, 

Barro Go Calhau, São  LissMA pelos emas calihemsemmagovbr eisu 
amaral nstoibemssrhmagowbr, ou pelo tabafone [98] 3235-7333. 

São Liss (MA), 17 de noresmbro de 2021 
Francisco Assis do Amaral Neto 
Agente de Licitação de EMSERH 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Palo presente edital, as deidades sindicais à seguir mominadas: 1) Sindicalo. dos 

Trabalhadores Rurais dé Marilia'SP, com extensão de base Guaimbé, Júlio de Mesquita, 
uia ii municipios pertencentes ao estado de São Paulo, entidade sindical de 
a representante ap rofigatonal dos brabalhadores rurais devidamente imacrita no 

MF sob nº dE TA 1-57. com foro a seda na Rua Inconfidência, nº 188, Centro, 
Marha'SP CEP iraia0no, representado pelo seu Presidante Elias David de Souza. e 2) 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de OrentuSP, entidade sindical de 1º grau, 
representante categoria profissional dos lrabalhadores uras deviameno insoila no 
CNEUMP Bob nº 53.290 2510001-65, com sede na Rua Rodolts Miranda, nº 656, Centro. 
Criante/SP, CEF 175/0-000, rapresentado pelo seu Presidente Malzon Gomes dos Santos, 
convocam conjuntamente fodos DE membros, ativos ou aposentados, da categoria profissional 
rural dos mumicipõos da Marilia, Guaimbã, Júlio do Mesquita, Dyaugi, Pompáia e Oriento, 
sando estes dgrculores é agrçularas que exerçam suas abividaddes individualmente vu em 

regime de economia tamiliar em área de até 2 (does módulos rurais na queadade de peogenos 
produlimes, propristárioa, posseiros, assentados, mesiros, parceiros, armendaláros 
comodatários, os agssianados e assalenadas rurais, empregados permanentes, safrisias & 
eventuais na agricultura. criação de animais, silveculura e extralivismo. rural, todos assim 
erinidos Nos termos do artigo 2º da Les nº EABTA combinado com o artigo 1º do Diegcrabo Les 
NeaTie Convenção 147 da ONT, para Assembleia Geral Extraordinria de Incorporação mo 

a 1Zde dezembro de 2021, és DnDo (nove horas), em prmeira convocação ou ás Jahsbmin. 
inove horas e toa minutos), em sagunda con cão, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Manlia/SP localizada à Rua Incontidância. nº 188. Centro. MariliaiSP. 
para deliberarem sobre a segunde Ordem do Dia; 11- Lesura, discussão aprovação da fãa da 
Segseenblnia Anlóricor. 27 mudorisação para incorporação categona  profigsional curar 
representada pelo Sindicato dos Trabalhadoies Rurais de Orente'sP ao Simbicalo dos 

Trabalhadores Rursis de Mara; 34 Alteração Estatulária para adequação a consolidação 
do estatuto soca da entidada incorporante para estabelecer a gua nova base bemitorial, bem 
como, s& necessario, alterações de ajuste: 4) Incorporação e consolidação dos bens ailvos a 
passivos da entidade Inçorporada + Sindicato dos Trabalhadores Rurais do OnereiSP vo Bj 
Mudorigação para Baixas da instiição do CNPJ da entidade incorporada -« Sindicalo dos 

Trabalhadores Eures de Driente'iSP junto sós drgãos competentes. Marnha/SP, 22 de 
novembro de 2021. Elias David de Souza - Presidente do Sindicaio dos Trabalhadores Rurais 

de Marila/SP e Nelson Gomes dos Santos - Sindicato dns Trabalhadores Rurais de Onenta/SP, 

SEGUNDA-FEIRA, 22 06 NOVEMBRO DE 2077 O ESTADO DE 5. PAULO 

Sindicato dos Contabifisias de São Paulo-SINDCONT-SP-CNPS nº 80,556,262/0001-95 
Assembléia Geral Ordinária Presencial e Virtual - Edital de Convocação 

[o Endecao dos Contabilistas da São Paulo - SINDCONT-SP com sede nesta Copia, à Praça Ramos De Ázoredo, 

nº Bop. térreo, Convoca seus nesociados eindicalizados para, nos termos das clepesições costatutárias, naselzaram | 
lAssemblsia Garabrdedria Presencial eWiriiaa nodia 20ce novembro de 2021 48 TENTO pormelocknkna placa! 
Horma zoom hiipa ot pás AO SANDODNTSE 3ON202 para a seguia Cirdem do Dia: a) Apresentação a 
delbaração sobra conçamento ara de PDeo, com parecer iavormeldoConsahoPrscaloa, bi) Mpsunhos Serge Mafalta, 
E niimeno baga para rag zação com pnmeira comecação ft al e pl data as 18h45, com 
iquaiquar múmarada associados peassrées São Pao, 22 da rosambra de pl 

LICITAÇÃO — CONCORRÊNCIA 07/2071 

O SEBRAETO duos qua enbonta-se aberto q eita) CONCORRENCIA Nº DOTISDE! — MENOR PREÇO POR LOTE 
— Dia Sáiidies, Hori O0habmin — Objeto Regero de Prego pará coniralação de emprtsa especializada porá 
reaizáção de -consuboria sm insemmnação Arilical es Tempo Fico — LATE & Fertlização in Vibro — FIV ass géêneica, de 

acando com a estratégia de atuação das regonde as SEBRAE por meto de demanda espontácea dos prodelores suraia 
Edital diapoeivel no Portal wi sobram com bricanaidotomecedor cu na Comissão Permananta de Licitação. pelo a-meil 
contro aehras ogro br qu no teletona (63) 3210-2285 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POA 
; ESTADO DE SÃO PAULO 

ENSTAL Nº Dnidar - PREGÃO ELETAQNICO Nº Gaa/2077 PROCESSO Nº th Saland 
ÓRGÃO: Pestestura do itunicipo da Poá - EDITAL BE om enoA - PROCESSO Nº 10 220/2021 CBIETO: Registro 
ce Proçoa para aqueação de Insumos de Cheia para sesem vtfizados nas Lnidandes oa Siad, Hospital Vricipei 
Dr. Guido Guia e lomedidas-ses pacientes cadastrados no Prograca de Insanos pára Medição da Gbceria Capilar, 
destnados a alerda: as desdndas da Secretara Nhricipa da Saúde da Prefeijura da Estância Mididimneral de 
Pod - MODALIDADE: Pregão Elstrórico - ENCERRAMENTO: 0 da depembro de 2021, 45 DIDO hiras-- DATA 
DE ABERTURA: do desambro da 2021, às 1000 horas. À Pregila Municipal da Estônia Hadsômngral de 

FAZ SABER quo se acha pnberta nosia Prefeihra, sihaça na Meonica Brasil, nº 798 Cenim - PoSP, n PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0352021, O intarossados poderão retirara Edital e-soue anemoe. gsm gusto. no sito da Pepdetura 
funicioal da Poa — em poa spogou br, ou na Diretora do Degariamento da Licitações a Gortraios. no horário 
compresndido entra 0 às 12 das 19 de 16 horas. de pegunda à senja-lara, megiande a entraga de O cum CO — 
ROM do lipo CDS-BO, virgem a lacrada, Makes iniormações pato telafona (Dol 1) dEBR] 118592. 

Poá, Vide novembro da 202. 
llárcia Telesira Ban de Sousa - Prefeita Municipal 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ANTZO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ODtiZozA 
FRÓCESSO Nº 135158/2021/5E5 

Objeto: “Aquisição de equipamentos de laboratório para entrentamento 20 COVID-AB confome 
especificação e condições garas de fornecmento corédas no Termo de Referência tánexo lido Edeal ”| 

Abertura: 052/2024 às 1h (horária de Brasifaj Local: Ste da Portal de Compras do Gaovemo Federal 
(hltpssimenes gobrcompraspe-be. Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação — CSL 
tocedizado na dv Prodassor Canos Cunha sin. derecaty São Lutaidá, CEP GS QrE-B2o E-mail; 

csbisaude ma gue br. Fones: [08] 3158-5568 E NARA 

São Luts— MA 17 de nqvembro de 2021 

MARCOS MENDES DE LUCENA, 

Pregaeiro da SESITÃA 

GOVERNO DO ESTADO DE SãO PAULO 

SECRETARIA DE INFRAESTSUTURA E MERO AMBIENTE 
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE — GONSEMA 

EDITAL DE COMO 
O Conselho Estadual do Maio Ambane - COMBEMA, usando de sua competência lego, comeoca Audácia Pública 
obra o Estudo ca impacto fmbiantal e Relasónio de Impacto no Meio dmbienta - ERVRIMA do empraandisemo “Linha 
da Transmissão — LT 345 &Y Domânico Hangon Secciocamento Tijuco Prato Baixada Gansista e SE Domônico 
Rangoni" da msponsabiidade ca ELTE — Empresa Litorânea da Transoissão oa Energia SÁ. Processo e-amblento 
LETESA 0h apita que so cpalzara no dia 05 de dezembro de 2021, às 17 horas, em ambiente virtual, em 
nude das racamendações e cuidados frente ao corria e combate à pandemia da Covid-VB Choo Coronavirs!, 
D andaraço alairânico para aoesEo nbsp ao nvo da inha unia É: 

PEN PRA ATUA TE 4 Que li) 

Na mesma págna slerônica estão desponivais a integra das rsruções e das cegas para participação 
Para asalstir à trangmiasão Ou so imscrevar para manidestação, 05 interessados devem aqossar 0 andarsço chado 
e prognches um cadastro com noma completo, endereço de cormei-elotrônico, bigão ou anidade que evenluzimente 
represamar. documento du identificação e lniglong, a parir das 900 de dia 64 do dezembro de 2091. Asinsenções so 
encertarão BU minulos após a aborura da reurão, compondo uma sta organizada por armam de soficiação, 
Us cogumertos cefeiorios ao pesando estudo estão & disposição dos inleregsados, para corsa o download, nos 
seguintes grdareços olnirâncos: 

Fra com 

IretenTiNea nara 

São Pulo, DA de rovambm de 221 

Anselmo Guirsardes 
Secretário Executivo da CONSENA 

| Profoltura de 
Fortaleza AVISO DE RETOMADA PARA OS ITENS 02, 19E 20 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Me, 150/2021, 

ORIGEM: SECRETARIA, IMINICIPAL DA SAMIDE - SMS, 

QEBJETO; CONSTITUA QEIETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, À SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE EQUIPAMENTOS DE 
COZINHA E OUTROS (PARTE 01) PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MILIMBCLPAL 
DA SALIDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DUINTITATISOS. 
PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, 

DO TIPO: MENDA PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA, 

DIM) Pregoeiro(a! da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento das licitantes e demais interessados, que mo dia 25 
de novembro de 2077 às TOhDGmin. (Horário de Brasilia) haverá a RETOMADA para 
A CONVOCAÇÃO dos remareççentes dos itens 07, 104 20, nú Encheresços Eletrico wrado 

cormprainetgohr, obedecendo a ordem de classificação. Malires pelo email leltaçãoso 
elfor fortaleza cego dor. 

Fortaleza — CÊ, 19 de novembro de 2021 

Jjsé jesus Lédio de Alencar 

PREGOEIRO (A) DA CLFOR 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 263/2027, 
ORIGEM; SECRETARIA MUBICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO — SEPDG 

DEBJETO: CONSTITUI OBJETO DESTA LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIDÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACOMNIBCOMNADA EM GARRAFÕES 
PLÁSTICOS DE 20 [VINTEI LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS 
E ENTIDADES DA PREFEITURA MUNIIPAL DE FORTALEZA — PMF, DE ACORDO DOM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL, PARA O PERÍDDO DE 17 (DOZE MESES. 

DO TIPO: MENDA PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA, nos termos co Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, Art. 3º- O Sistema de Registro de Preços podess ser adotado 
nas seguintes hipóteses: H - quando for convendente a aquisição de bens com previsão de 
entregas parceladas 

DA] Pregoeiro(a) cla CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento des Weitantes e demais interessados que na data de 24 
de novembro de 2021 às 10hbômin. (horário de Brasíllal terá CONTINUIDADE & processo 
em epigrafe junto ao sítio Sd ei dr ICOMPRASNETCOM.BR) com 
ABERTURA DAS PROPOSTAS o INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS. Maiores 
informações atravéçdo email Hertacampelortortaleza ce gnv br, 

Fortaleza — CE, 19de novembro de 2021. 

Maria Adriani de Oliveira Ribeiro Marques 

PREGOEIRDIA) DA CLFOR 

atdo Carlos Lima - Prasadorio . 

e linvestidor 
ESTADÃO 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

Produtividade Ranking 

Barueriéaci 

Lista considera 411 
municípios brasileiros 
com mais de 80 mil 
habitantes; capital 

paulista caiu da 3.º 
pera a 4.º posição 

CLEIDE SILVA 

Usado como fonte de dados pa- 
rao desenvolvimento de politi- 
cas públicas e atração de inves- 
timentos, a segunda edição do 
Ranking de Competitividade e 
Sustentabilidade dos Munici- 
pios, divulgado hoje, traz as ci- 
dades de Barueri e São Caeta- 
no do Sul, ambas em São Pau- 

lo, e Florianópolis, em Santa 
Catarina, como as mais compe- 

titivas do Pais (veja lista do “top 
19" g0 lado). 

Na primeira edição, são Pau- 
lovcupava a terceira posição, e 

este ano caiu para a quarta, nu- 
ma troca de posto com a capi- 

tal catarinense. Realizada pelo 
Centro de Liderança Pública 

(CLP), a lista avalia os qu mu- 
nicípios brasileiros com mais 

de &o mil habitantes, onde vi- 

São Caetano 

lidera lista de 
cidades mais 
sustentáveis 

Oranking da CLP incluiu in 
dicadores que avaliam os mu- 
nicipios em relação às prati- 
cas de ESG (sigla em inglês 
para meio ambiente, social e 
govermança) edeODS (obje- 
tivos de desenvolvimento 
sustentável da ONU). 
A lista é diferente da pon- 

tuação geral, com São Caeta- 

noafrente, seguida por San- 
tos (SP), Barueri (SP), Guri- 
tiba (PR), Vinhedo (SP), 
Jundiaí (SP), Balneário 

Camboriú (SC3,São Pauloe 
Campinas (SP) e Jaraguá do 

Sul (50). O prefeito de São 
Caetano, Tite Campanella, 

diz que a cidade tem, por 
exemplo, 100% de esgoto 

tratado, coleta seletiva por- 
tãa porta uma ves na SEMA- 

na e de residuos comuns 

seis vezes por semana. fes. 

A lider em gestão ambiental 

ambipar.com 

vermimais da metade da popula 
ção do Pais. 

Oestudo analisa 65 indicado 
res, como funcionamento da 

máquina pública, questões fis 
cais, de saúde, educação, segu- 

rança, saneamento, meio am: 
biente, inserção econômica e 

telecomunicações. 
Lucas Cepeda, coordenador 

de competitividade do CLP, in- 
forma que o ranking serve co- 
mo ferramenta de avaliação da 
gestão pública pela população, 
para construção de políticas 
públicas e atração de investi- 
mentos privados. 
Segundo ele, 23 dos 27 Esta- 

dosusamalista para desenvol- 
ver políticas públicas, O CLP 

também divulga, hã dez anos, 
um ranking dos Estados mais 
competitivos. “Várias empre- 
sas e instituições de fomento 

estão olhando para o ranking 
para decidir alocação de inves- 

timentos” 

RESPONSABILIDADE FISCAL. A 

nova lista não traz muitas alte- 

rações ante 2020 mas, No ge- 

ral, apresenta avanços, como a 

questão da responsabilidade 

dade mais competitiva 

POLOS DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

Estudo mostra melhores cidades para se 
fazer negócio no Brasil 

Pontuação 

lê BARUERI SH 

24 SAO CAETANO DO SUL (SP 

3º FLORLMÓOPOLS (5 

40 SÃO PAULO [5P] 

St VITÓRIA [ESI 

BE CURITIBA (PRI 

Po SAMTaa DO PARMAIRA [SP 

E! PORTO ALEGRE IRS] 

8” CâMPIhaS SR 

10º JARAGUÁ DT SAL SÉ 

fiscal. Segundo Tadeu Barros, 

diretor de operações do CLP, 
do total de cidades avaliadas, 

80% cumprem o limite de uso 
de 60% da receita corrente 

liquida para pagamento de pes- 
soal. Em 2020, eram 779%. 

“Mostra maior responsabilida- 
de do gestor, algo em que histo 
ricamente há grande irrespon- 
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sabilidade” 

Por outro lado, Barros avalia 

que hã uma agenda de retoma- 

da de crescimento econômico 
com foco em étii Pregu Ter da 

no pós pandemia, mas, quan- 
do se observa o indicador de 
abertura de novas empresas, 

ele ainda vê uma grande buro 
cracia. Entre os municipios, 

ECONOMIA * 

do Brasil 
As% têm demora acima de 48 
horas para abrir uma empresa. 
“E uma demonstração da gran 
de dificuldade de se empreen- 
der no Pais”, afirma Barros, 

ESTADOS. Barros ressalta que, 

da lista dos 1009 municipios 
mais competitivos, 49 são do 

Estado de São Paulo e a grande 
a maioria fica nas regiões Sul e 
Sudeste. “O ranking deixa cla- 
ra a disparidade que há entre 
as regiões brasileiras”, diz. 

Concentração 

A cidade de fora das 

regiões Sul e Sudeste mais 
bem colocada no ranking é 

A primeira cidade fora do ei- 

xo Sul/Sudeste na lista é Reci- 
te, na posição 55. Cepeda cha- 

ma-a atenção também para o 
Estado do Rio de Janeiro, que 

tema cidades entre as 100 pio- 
res da lista. “E uma situação 

que não se repete em nenhum 
outro Estado do Sul e do Sudes- 
te.” 6 

FIAT TORO VOLCANO AT TES 

FAT ARGO DRIVE 1.0 20 

D » SODRE SANTORO 
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Turismo Virada de chave? 

Disney paulista” faz Hopi 
Hari virar “noiva disputada” 

Em recuperação judicial, parque recebeu oferta de rivais que agrada 

a credores, mas é contestada pelos atuais administradores do negócio 

Quando o governo estadual 
anunciou que a região do inte- 
rior paulista conhecida como 
Serra Azul - por causa do shop- 
ping que “atravessa” a Rodovia 
dos Bandeirantes - seria trans- 
formada em um complexo tu- 
rístico com parques temáticos, 
projeto apelidado como “Dis- 
ney paulista”, a situação do Ho- 
pi Hari deu uma guinada. O par- 
que, que enfrenta há anos uma 
grave crise financeira é está em 
recuperação judicial, se viu dis- 
putado por rivais. Apesar disso, 
a recentemente divulgada pro- 
posta de venda ainda sofre desa- 
fios para sair do papel. 
Apontado como um “zum- 

bi”, por falta de manutenção, o 
parque passou a ser visto como 
um problema para a região, que 
já tem um shopping, um outlet 
premium, hotéis e o parque 
aquático Wer'n Wild. Para lu- 
crar com os investimentos pre- 
vistos na área, um grupo de ope- 
radores de parques = Beto Car- 
rero, Playcenter e Wer'n Wild 
-, do lado de uma empresa do 
mercado imobiliário, costurou 

uma oferta de compra do Hopi 
Hari, revelada este mês. 

A ideia é de investir R$ 150 
milhões no parque, que deve 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO/ 
REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 250/2021 
TIPO: MENOR PREÇO 

D Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Central de Compras da 
Secretaria do Estado de Phanojamento 
e bestão - SEPLAG, realizará a 
licitação para COMPRA CENTRAL - 
MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO 
JUDICIAL - GRUPAMENTO APARTADO, 
em atendimento à demanda de diversos 

irgãos e entidades do Estado de Minas 
Gerais. à sessão do pregão iniciará 
no dia 3/12/2021, às 10h, no site 

waw.compras mag gor.br, Mais 
informações: comprascentralsd 
planejamento.moa.gov.br. BH/MG, 
22/11/2021. Jafer dálves Jabour - 

Superintendente da Central de Compras 

Govarhamantais SEPLAG, 

MINAS “. 
GERAIS ns. 

TIARO QUETRDE 4 ESTADÃO 

a da 
dito sho ER si E ris a = 

Divida do Hopi Hari com o Fisco, de valor desconhecido, também pode travar venda da empresa 

ser rebatizado, Outros R$ 260 
milhões iriam para o paga- É in sério 
mento de credores, como o 
Banco Nacional de Desenvol- 

vimento Econômico e Social * Origem 
(BNDES) e o fundo de pen- | Gestado pela GP em 1995, par- 
são Prevhab, que se posício- 
nou a favor da proposta nos 
autos da recuperação. Oscre- 
dores veem a negociação co- 
mo uma possibilidade de des- 
fecho para um processo que 

que abre em 1999; no ano se- 
guinte, gestora deixa negócio 

e Problemas 

Após negociação de dívidas, 
parque se recupera e chegaa 5 

milhões de visitantes em 200 

e Tragédia 

Em 2012, Gabriella Nichumu- 

ra, de 14 anos, morre ao cair 

do brinquedo La Tour Eiffel 

€ Nova crise 
Parque entra em recuperação 
judicial em 2016 - plano não 
foi aprovado até hoje 
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se arrasta ha seis anos. O pla- 
no dos eventuais novos do- 
nos, diante da crise de ima- 

sem do Hopi Hari, é rebati- 
zar a atração. 

DESTÁCULOS. A oferta, porém, 
pode esbarrar na divida tribu- 
taria do parque, segundo apu- 
rouo Estadão. O débito é hoje 
estimado em R$ 700 milhões — 

segundo fontes, o parque não 
paga o Fisco há anos. Se a cifra 
for essa mesma, ovalor da divi- 
da da recuperação judicial, de 
R$ 5009 milhões, vai mais do 
que dobrar. Logo, a viabilidade 
ounão da proposta dependerá 
da boa vontade da Receita, 
O parque, por já existir, po- 

deria ajudar a decolar o proje- 
to da “Disney” paulista, em 
uma região de fácil acesso a 
partir da capital paulista. Uma 
empresa de esportes náuticos 
já teria manifestado interesse 
em investir no local, que pode- 
ria ganhar ainda atrações co- 
mo um autódromo e um cam- 
po de golfe, entre outras, 
O próprio parque, ao contrá- 

rio dos credores, não está feliz 

com a proposta, O presidente 
do Hopi Hari, Alexandre Rodri- 
sues, afirma que os concorren- 
tes tentam tumultuaroproces- 
so de recuperação judicial, E 
ele diz que a proposta de reto- 
mada da administração atual 
ficará provada como a melhor, 
Ele define o ativo como uma 
“noiva disputada”. 
O Hopi Hari pediu na Justi- 

ça que a proposta do grupo in- 
vestidor seja rejeitada. A data 
da próxima assembleia de cre- 
dores do Hopi Hari está em 
aberto. Também sócio do par- 
que, Luiz Abdalla rejeita a 
ideia da venda para os rivais, 
mas admite que, sem uma inje- 
cão de capital para pagar passi- 
vos em aberto, a empresa cor- 
re o risco de ir à falência. é 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
COCP IT COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA, ASSESSORA E 
CONSULTORIA TÉCNICA, CNPJ 22401.220001-05 é MIRE 35400102835-6 - Edital de Convocação | 

- Assembloia Geral Extraordinária com efeito de Ordinária = Messe ato assumindo as atribuições 
do Presidente, devido à sus remúncia. o Vice-Presidente do Conselho de Administração da — COOP MT | 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA — 
TÉCNICA nolítica a convoca oz sócios cooperados, que esiajam regular com as suas obrigações, a participaram | 
da Assembleia Geral Extraordinária com eledo de Ordinária, que se nesizará ro Avenida dos Anionomistas, | 

896, 5º Ardar, Gala 504, CEP, 05020-000, Vila fara, Qgasco, no dia 02 de dezembro de 2021 obedecendo aos | 
semintes horários e quórum pará sua instalação, cumprindo a que determina a Lei 12/690/12 6 0 Estatuto Sical: | 
Tem primeira convocação às 11h00 com a prosorça de 2/3 do nireera folal dos associados: 2 em segunda | 
convocação às 19h0ô com a presença de metade mais um do número da assocados; 3) em terceira e última | 
convocação às 13490 com a presenes die Sit [oirepuenta) sócios gu, 24 meire, 203 fuicihes pre serto do bota da 
sócios, prevalecendo omenar rúmero Com a seguinte ordem da dia: a) eleição de um memáro de Conselho | 
de Administração que ocupará interinamente a vaga delcada pelo cooperado João Carlos de Fretas 
Barros Ds réeressados devorio-ohservar as seguintas regras: a! Nos termos do arágo 385 Bº do Estando Sopal | 
- Ds membros cos órgãos sociaia não podem ter laços de parentesco entres, olá 02º (segundo; grau. Coma | 
preceitua 6 artigo 4 do Estatuto Sotial - São relegiveis, alem das pissõas Pipódidas por Lei as condenados | 
à pera que vede, ainda qua temporariamente, D:acesso a cargos públicos por crime fafmentar, da prevericação, | 

| pelta ou subgena, pecutalo, conuasão, ou cocira a ecoa popular, a há pública cu a propriedade, as chapas | 
| dos candidatos serão aceitas até as IONSO do dia 08 de cdezambro do presanta ano. Osasco. 22 de novembro | 
de 2021. Décio Davi de franjo — ica-Prealdemia do Conselho de Administração 

ESTADO DO MARANHÃO — 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 
PROCESSO Nº 192654/2021/5ES 

Objeão: “Regeiro de Preços para eventual e futura contratação de semiçõs de. piolagem, com 

mmecimento de plolles, suprrmentos e peças incluindo papel e marienção, para compor s parque de 

equipamentos da Secretara de Estado da Sade dó Maranhão - SESMA, conome condições, 

quandcdades e exigências estabalecidias no Tarmo de Referência.” Abertura: DAMiziz02 às 10h Morário 

de Brasile]. Local: Site do Porial de Compras do Govemo Federal (tips olhava gos bricomprasipi-br'). 

Informações: Comessão Satorial Parmanente de Licitação — CSL tocalzado na de. Professor Certos 

Cunha, sn, Jerecaty, São Lula CEP GS bros], E-mail; coMibeaudemagowbr. Fones: [08) 

S1ME-SS5A o 3100-556 

São Luls « 48, 17 da mivembro de S0gi 

CHRIBGANE OLIVEIRA BARROS 

Pregúeira da CSLISES 

POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 
CHPUME nº Ei, 243 735000] 48 - MRE nº araboo pras 

Companhia ábgrta 
dita da Reunião do Conselho Fiscal Realizada em 4 de Hosembro de 2021 

1.Data Horãe Lota: Neta 4 derevembro da 202 às | Don, páreo da plaalçe ma de video confrrrmra 

ticrisor Tegrme disponibilizada pala Comparhia 2, Presenção Combcação: À convocação li clelisátia 
pela nominetração da Companhia, por meia eletrônico, estando presentes 08 conselheiros iulares Erg. 
Inmeu amar, Leon Lopes Parra e Coulherme de Padua Abovd. Como convidados o Sr Caloarnçaes 
da Moss, Diresor Vice-Presuente da Franças e de Relações com Insestidores a o Sr Fabio Tienveilar 
Fasgla, Diretor de Corisiagona eContabilidade 3, Mesa: Presiganõe: |rneo Homan Secratámo: Anderson 
Praha 4. Ordem do Dia: Apresariação das damonsirações “nangeiras inlesmediárias do &º trimestre da 
2021, & Deliberações: dberta a reunião, 05 membros do Conselho Fescal da Companhia discutiram 
acorda dos amas da ordem do da, conforma segue: a) Eletuadas as apresentações q prestados 08 
esclanecimendos suscitades pelos membros; dendamento esclarecidos pojas represerdanies da 

administrada Companhia, dó uso che suas alribuções Egas + Corsaanit às disposições do tou LEI 

da Les nº BALA TE e do Estalulo Social da Companhia. procedisam à análga das informações cedalivas 

he demonstrações linanceiras infermediartas do 3º inmesire de 2021/b) Consignar à continuidade, 
durante & avaliação dasintormações rejatras so dT21 da aprasenteção da adminisiração sobra & pollica 
da hedge sccaunting: 6. Encerramento: Nade mais jratado, lavrow-se a ata que fo bda, aprovada a 
assinada pelos conselheiros fiscais da Comparíia. (Lertáco qua a presenta ata confere com via original 
assinerta cgBalmearéa! Curíba, dde novembro de 202, Anderson Preihs « Socretário - DMBPA 34 GUR 
JUCEPAR: Certifico 2 Registro am 161242 sob o nº 202176 das - Profecia; PIETPSA oa 
HE VE Leandro Marcos Rage! Fescaia - Socraláric Curral 

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL 
AF 1715-21 

a Di 
AF "ITAIPU 

BINACIONAL 

Objato: aquisição de extensômetros de hastes múltiplas de pêndulo invertido 
com casseta de proteção, inchnômetros a piezômetros, incluindo à instalação e o 
tomecimento de ferramentas, equipamentos, dispositivos e materiais 

Condição de participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil ou no 
Paraguai 

Caderno do bases e condições: disponivel nos sites 
httpsvicompras.itaipu.gov.bre 
https compras api Qor py. 

Recebimento das propostas; até as 8h (horário de Brasilia) de 03 de novembro 
de 2021, 

Samuel Valiente Claverol Daniele Tassi Simioni Gemas! 
Superintendente-adiunto da Compras Superintendente de Compras 
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criação de novos negócios 
Tradição ou anos de história não serao suficientes para geração de valor sem as transformações necessárias 

O mundo nunca mudou 

tão rapidamente - e a velo- 
cidade das transformações 

será cada vez maior daqui 

para a frente. A diferença en- 
tre o que estamos vivendo em 

2021 e 0 que viviamos há dez 
anos é gigantesca. Basta di- 

zer que, há 10 anos, comprar 
algo de forma digital e poder 

receber ou retirar em menos 
de um dia, como ocorre na 

Magalu, era algo totalmente 
impensável. 

Lembrar como a vida era 
tão diferente há tão pouco 

tempo ajuda a projetar o im 

pacto das intensas inovações 

que experimentaremos ao 
longo da próxima década. 

Para ficar apenas nesse mes- 
mo campo do varejo: a Ma- 

galu, agora, lançou a entrega 
de lhe se prepara para um 

mundo onde todos estarão 
digitalizados. “O futuro é on”, 
como diz Frederico Trajano, 
CEO do grupo. 

Em meio a esse cenário tão 
efervescente, a tradição de 

uma marca conhecida ou de 
uma empresa com décadas de 

atividade valerá pouco sem 
as transformações necessá- 

rias, O mercado que teremos 
dentro de dez anos será com- 

pletamente diferente do mer- 

cado atual. Quem não acom 
panhar esse movimento está 
condenado a ficar para trás, 

CAMINHO OBRIGATÓRIO 
Não por acaso, o tempo 

médio de existência das com: 
panhias que compõem o Stan- 

dard & Poor's 500, indice que 
reúne as ações de 500 empre- 

sas consideradas promissoras 
pelo mercado, caiu drastica- 

mente nas últimas seis dêca 
das: de 6l anos para apenas 22 

anos. O Google, maior simbo 
lo desse processo fulminante 

de renovação, acaba de com: 
pletar 23 anos de vida e já está 

entre as empresas mais valio- 
sas do mundo. 

O caminho obrigatório 
para todas as corporações, se- 

jam as mais jovens ou as cen- 
tenárias, é desenvolver novos 

negócios, produtos e servi- 
ços. Atenta a essas circuns- 

tâncias, a McKinsey definiu 
o tema “Construindo novos 

negócios” para o seu Fórum 

Heitor Martins, sócio senior da 

McKinsey, recebe Martin Escobar, 
managing director da General 

Atlantic, projetado em tamanho 

real no palco do evento 

anual, realizado no dia 19 de 

novembro, sexta-feira passa- 
da. À programação, hibrida, 

teve parte dos palestrantes e 
do público presente no Hotel 
Unique, em São Paulo, e outra 
parte acompanhando as dis- 
cussões de forma remota. 

O Fórum MekKinsev 2021 

proporcionou um mosaico rico 

de visões. Ainda que as experi- 
ências e as trajetórias dos pales- 

trantes, painelistas e debatedo- 

res sejam muito diversas, houve 
dois pontos de convergência: 

a percepção de que o desafio 
de desenvolver novos negócios 

está colocado diante de todos os 
gestores, independentemente 
do setor e do porte da empresa, 
e a convicção de que a década 

que está começando sera reple- 
ta de oportunidades para quem 
mergulhar nesse desafio. 

Programação 
intensa reune 
diversos setores 

O Fórum McKinsey 2021 

toi aberto por dois sócios 
seniores da consultoria, 

Heitor Martins e Reinaldo 
Fiorini, que fizeram uma ex- 

planação panorâmica sobre 
o tema “Construindo novos 

negócios - contexto, oportu 
nidades e desafios”. 

À programação seguiu 

com quatro plenárias e doze 

fóruns com a presença de 
empresários e empreende- 
dores de grande destaque: 
Frederico Trajano, do Ma- 

gazine Luiza (“O céu é o li- 
mite - de rede local a maior 

ecossistema do varejo bra: 

sileiro"), Christian Gebara, 
da Telefônica Brasil ("Na ve- 

locidade da luz - aceleran 
do um gigante”) e Martin 

Escobari, da General Atlan 
tic, investidora que fornece 

capital e suporte estratégico 
para a expansão global de 

corporações ( América Lati 
na — selecionando e apoian- 

do vencedores”), 
Uma das mesas mais fo- 

cadas em tecnologias de 
ponta aplicadas à indústria 

foi “Vantagens competiti 

vas- alavancando fortalezas 

para criar negócios imba 
tíveis”, Leonardo Bastos, da 

Bayer, Immo Paul, da Shape, 
provedora de serviços digi- 

tais para indústrias, e Fran- 
cisco Prisco, da Z-Tech, hub 

de tecnologia e inovação do 

65% 
Cas Empresas que 

lançam novos Negocios 

são impulsionadas pela 

necessidade de geral 

Novas TOMES TE Fenda 

grupo Anheuser-Busch In 
Bev, falaram das novas fron- 

teiras estabelecidas pela 
inovação em seus setores. 

O evento teve também 
sessões de breakout entre as 

palestras, Esses debates reu 
niram mais de 20 convida- 

dos, entre representantes da 

McKinsey c de organizações 

como Itaú, Raia Drogasil, 
Softbank, Positivo, iFood, 

Cvympass e Zé Delivery O en: 
cerramento ficou a cargo de 

Tracy Francis, sócia sênior 
do escritório da McKinsey 

em São Paulo, recentemen- 
te nomeada lider global de 

Branding, Comunicação e 
Marketing da firma de con- 
sultoria. Ela fez uma breve 
recapitulação dos aprendi- 

zados do dia, 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da McKinsey & Company. 
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(pesquisa Identifica as 
prioridades pôs-pandemia 
Expectativa é de que agilidade vista durante a crise sanitária vire uma característica intrínseca da organização 

Fomentar um ambiente 
de dinamismo e de velocida- 

de para lidar com as trans: 
formações nos negócios é 

uma das cinco prioridades 
dos CEOs para o “novo nor- 

mal” pós-pandemia, identi- 
ficadas na pesquisa global 

What Matters Most? (O que 
importa mais?"), publicada 

recentemente pela McKin- 
sey. Trata-se também de um 

guia sobre como as corpo- 
rações devem agir diante da 

missão de desenvolver no: 
vos negócios. 

Ao ouvir lideres ao redor 
do mundo, a pesquisa cons- 

tatou que hã a expectativa de 
que a agilidade vista durante 
a pandemia seja incorporada 

AS CINCO PRIORIDADES 
Cultivo do talento do amanhã 
A pandemia ressaltou a 
urgência de modelos mais 
dinâmicos de trabalho, foca- 
dos em identidade, agilidade e 
escalabilidade 

DO NOVO NORMAL 

Estratégia central 
em sustentabilidade 

Como o tema se tornou um 
imperativo estratégico e 

operacional, os executivos do 
C-level devem liderar 

esse processo 

Velocidade como um músculo 
Para se recuperar das 

interrupções relacionadas 
à covid-19, as empresas 

precisam ser ágeis ao 
Transf »rmação nã nuvem Imaginar a reinvenção 

Na esteira das transformações 
trazidas pela pandemia, é 

preciso acelerar a jornada de 
digitalização, com rapidez e 

eficácia 

Atuar com propósito 
| Os consumidores e a sociedade 
esperam mais dos negócios - e 

como uma característica in- 

trinseca da organização. Às 

ações criativas e inovadoras 

que surgiram impulsionadas 
pela necessidade de adapta- 
ção à crise da covid-19 e pelo 
senso de urgência precisam 
emergir também em tempos 

de “normalidade” — entre 
aspas, porque o ritmo das 

mudanças está tão acelerado 
que talvez nunca mais possa- 
mos chamar qualquer perio- 
do de normal. À velocidade é 
como um músculo que pre- 
cisa ser sempre exercitado, 

compara o estudo, 
Outra das prioridades 

identificadas é a sustentabi- 
lidade, compreendida como 

um requisito obrigatório 
para o desenvolvimento 

de produtos e de serviços. 

Trata-se de uma resposta 

obrigatória das empresas às 
exigências do mercado, dos 

investidores e dos consumi- 
dores, além de ser um fator 

“Chave de competitividade a 
longo prazo. As organizações 

brasileiras estão descobrin- 
do tudo isso com maior ênfa- 

se por conta da disseminação 
recente do conceito ESG no 

mercado nacional, 

PROPÓSITO E 
FLEXIBILIDADE 

Outra prioridade para 
CEOs no periodo pós-pande- 

mia é explorar as oportuni- 

dades oferecidas pela compu- 
tação por nuvem. Com uma 
capacidade de processamento 

Fonte; What Malters Most?) Mekins ey 

de dados muito maior do que 
a dos sistemas tradicionais, à 

computação por nuvem pode 
aproveitar todo o potencial 
de analytics, automação e ino- 

vação e levar o processo de 

criação de novos produtos & 
serviços a novas esferas. 

Nesse universo de traba- 
lho cada vez mais permeado 

por automação e inteligén- 
cia artificial, o setor de re- 

cursos humanos assume a 
importância estratégica de 

desenvolver talentos e inves- 
tir em papéis e habilidades 

críticas. Além disso, 0 novo 
cenário pós-pandemia pede 

relações mais flexiveis, me- 
nos hierárquicas e mais di- 

versas, o que pode exigir, em 
muitos Casos, uma revisão 

da cultura interna. 
Os lideres precisam com- 

preender, conclui a pesquisa da 
McKinsey, que as pessoas de- 

sejam cada vez mais encontrar 
um significado para o trabalho 

e para suas vidas, sem que as 
duas dimensões estejam des- 

conectadas uma da outra. Esse 
entendimento leva a vantagens 
objetivas, pois várias pesquisas 

já demonstraram que organiza- 
ções com forte senso de propósi- 
to obtêm desempenho superior. 

assumir essas responsabilidades 
pode ajudar os acionistas 

dos executivos veem 

novos negócios como 

uma prioridade 

Sustentabilidade no 

processo de definição 
da estratégia 

É impossivel pensar na 

evolução dos negócios que já 
existem, ou em desenvolver 

novos negócios, sem consi- 
derar os parâmetros de sus- 

tentabilidade estabelecidos 
pelo conceito ESG, compos- 

to pelos pilares Ambiental, 
Social e Governança. Além 

da identificação de oportu: 
nidades ao cumprir as ex- 

pectativas dos investidores 
e dos consumidores, trata-se 

de gestão de risco: empresas 
sem parâmetros claros de 

atuação nos diversos indi- 
cadores relacionados a esses 

(55% (85% 
dos altos executivos 

consideram que 

conseguem viver seus 

propósitos no trabalho 

pilares ficam mais vulnerá- 
veis a crises, abalos reputa- 

cionais e boicotes. 
“Para fazer da susten- 

tabilidade um verdadeiro 
problema em toda a orga- 

nização eum pilar da estra- 
tégia da empresa, CEOs e 

executivos seniores devem 
liderar no front”, afirma o 

estudo da McKinsey. Três 
ações básicas podem orien- 

tar esse processo de forma 
cficaz: incorporar a sus- 

tentabilidade no processo 
de definição da estratégia, 
moldar o portfólio para 
que reflita uma estratégia 
integrada e escalar as práti- 
cas sustentáveis de negócio 
por meio de uma transfor- 
mação ampla e completa. 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da McKinsey & Company. 
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Transferência de conhecimento 

Metodologia 
Leap impulsiona 
desenvolvimento 

x 

* Eleve à captura 

de valor a novos 

patamares. 

de novos negócios 
Parceria agrega a montagem de equipes Ideais formadas por 

especialistas do cliente e o pool de talentos da Mckinsey 

Pronta para oferecer todo o 

apoio às corporações intéres- 
sadas em desenvolver novos 

negócios, a Mckinsey opera 
com o conceito build-operate- 

transfer, que transfere aos 
clientes os conhecimentos e as 

metodologias de ponta. À par 
ceria é desenvolvida a partir 

da formação de equipes ideais, 
compostas pela união entre os 

especialistas do cliente e o pool 
de talentos da McKinsey, com 

vasta experiência tanto em 

startups quanto em grandes 

organizações tradicionais, 
Essa estratégia de atuação se 

materializa por meio da meto- 
dologia Leap, desenvolvida pela 

McKinsey e focada especialmen- 
te em negócios digitais. A me- 

todologia já formatou mais de 
300 novos negócios em tados os 
continentes = 10% deles na Amé- 
rica Latina —, com impacto de 5,1 

vezes sobre o Retorno sobre o In- 

vestimento (ROT) médio. 

Enquanto 24% dos novos 
empreendimentos lançados 

por grandes empresas nos últi- 

mos dez anos tornaram-se ne- 
gócios viáveis, de grande escala, 

como Leap esse indice de suces- 
so aumentou para 40%. A ado- 

ção da metodologia multiplica 
por quatro a probabilidade de 

escalar um novo negócio em 
comparação à média das star- 

tups de alto potencial. 

COLABORAÇÃO 
PELO SUCESSO 

O Leap trabalha com orga: 
nizações já estabelecidas para 

ajudá-las a imaginar, construir e 
escalar novos negócios — e desen- 

volver os recursos necessários 
para que isso se torne uma práti- 

ca continua. Na base da metodo- 
logia, está a ideia de associar a fle- 

xibilidade de uma startup com os 
recursos c a experiência de uma 

corporação já estabelecida, 
É um método essencialmen- 

te colaborativo, pois, quando se 
constrói um negócio em con- 

junto, as capacidades e os talen- 
tos necessários estão presentes 

ada Io desde o primeiro dia. As chances 
metodologia de sucesso são maximizadas por 

Leap conta da abordagem informada 

A ESSÊNCIA DA 
METODOLOGIA LEAP 

Cinco passos 
essenciais 
para construir 
um negócio 

* Desenhe um plano 
de ataque detalhado 
e crie um protótipo 
para concretiza-lo, 

* Comece gerando 

novas ideias. Teste 
cada uma delas e 
selecione as melhores, 

e inteligente dos riscos, por meio 
de ferramentas proprietárias. 

Ao avaliar Os negócios bem- 
sucedidos desenvolvidos com 

a metodologia Leap, a MckKin- 
sey identificou três melhores 

práticas: o desenvolvimento de 
uma incubadora interna para 

fomentar ideias, avaliadas sob 
critérios de Venture Capital (ca- 

pital de risco), agilidade para 
escalar a produção do novo ne- 

gúcio e uma construção “limpa” 
— no sentido de que, se o negó- 

cio é totalmente independente 
das áreas de atuação anteriores 

da corporação, exige estrutura e 
equipe próprias. 

(40% 
dos empreendimentos lançados 

com a metodologia Leap se 

tomam negócios viaveis, ante a 

media de 2% DOS Novos Negocios 

lançados pelas grandes empresas 

nos últimos dez anos 

* Impulsione 6 novo 
negócio com parcerias, 
ferramentas e 
tecnologias para dar 
escala e gerar valor. 

3 ã 

- Recrute e capacite 
talentos extraordina- 
rios, desenvolva uma 

cultura inspirada em 
startups, refine seu 
protótipo. 

Quatro elementos-chave dessa jornada 

* Equipe diversificada, com grandes 
y talentos em cada area. 

* Produto que resolve problemas de um 
* jeito novo, inspirado nas necessidades 

reais dos clientes. 

=, * Cultura ágil que estimula a 
UI) experimentação e considera O erro como 

uma oportunidade de aprendizado. 

- Tecnologia que sustenta O sucesso, 

Empresas 
tradicionais 
mergulham 
na inovação 

A criação de novos ne- 
gócios por empresas já 

estabelecidas ainda não 
É uma prática tão co- 

mum na América Latina, 
Apenas 16% das grandes 

companhias latino-ame- 
ricanas têm iniciativas 

corporativas de Venture 
Capital (CVC, na sigla em 

inglês), ante um indice de 

75% entre as 100 maiores 

do mundo listadas pela 
revista Fortune. 

Empresas tradicionais 
que se tornam empreen- 

dedoras no mundo digital 
fazem isso com uma série 

de objetivos. De acordo 

com a mais recente edi- 

ção do McKinsey Digital 
Business Building Sur- 

vey, Os três principais ra- 
cionais estratégicos para 

criar um negócio digital 
são a busca de novas fon- 

tes de receita (65% de 
respondentes), a pressão 
por atender à expectati- 
va dos clientes digitais 

(44%) e o intuito de se 
proteger contra novos 
entrantes (18%). 

Trata-se de um uni- 

verso promissor, Os in 
vestimentos em startups 
brasileiras por fundos de 
Venture Capital batem 
sucessivos recordes a 
cada ano. Esse montante 
saltou de US$ 0,6 bilhão 
em 2017 para R$ 3,5 bi- 
lhões no ano passado. 
Em 2021, 0 patamar foi 
quase duplicado atê o fi 
nal de agosto, chegando 
a USS 6,6 bilhões. 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da McKinsey & Company. 
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na base da transformação 
Cases de sucesso buscam criar novas culturas sem perder agilidade nos processos de encantar os clientes 

A intenção de transformar a 
vida das pessoas pode soar algo 

abstrato, mas a frase ganha ou 
tra conotação quando atrelada 

a um planejamento sólido, feito 
por empresas que estão antena- 

das com o desenvolvimento de 
seus negócios. O plano da Vivo, 
por exemplo, que busca digita- 
lizar cada vez mais a sociedade, 

é um dos que poderão gerar 
impactos positivos duradouros 
tanto para os clientes individu- 

ais quanto corporativos. 
“O nosso objetivo de digita- 

lizar para aproximar visa criar 
uma cultura, uma força positiva 

que pode mudar as empresas, as 
pessoas e a sociedade, Ou seja, a 

vida de cada um de nós” afirma 
Christian Gebara, CEO da Vivo 

hã 3 anos. Durante o Fórum 
202 da Mckinsey, o executivo 

apresentou como a empresa 

lider do setor de telecomunica- 

ções - uma área que sempre foi 
muito autocentrada, segundo 

Gebara - está mirando o longo 
prazo, em que um dos objetivos 

principais é cativar cada vez 
mais cada um dos seus 97 mi- 

lhões de clientes no Brasil, 
Áreas como educação e saú- 

de, por exemplo, entraram no 
planejamento estratégico do 

grupo. Por meio de parceiros, 
e dos serviços atrelados ao nú- 

cleo duro dos negócios da Vivo, 
a empresa pretende oferecer 

aos interessados produtos que 
criem soluções tanto para o cui- 

dado com a saúde e o bem-estar 
quanto para o aprimoramento 

do conhecimento. 
Também voltada para o ob- 

jetivo de ajudar o cliente a cui- 

ih dar da saúde e do bem-estar, 

metodologia a RD (Raia Drogasil) investiu 

Ledp na plataforma Vitat, que tem 

como objetivo ir além de ape- 

Construção de novos 

negócios é um tema que 

temos ouvido muito de 

nossos clientes. Crescer, além 

de toda a lição de casa, passa 

por inovação e construção dé 

novos negócios 

Reinaldo Fiorini 
Brazil Managing 

Partner da McKinsey 

nas vender ou falar do medica- 

mento, “Queremos participar 
mais da vida do cliente e para 

Isso criamos essa plataforma 
que pretende encantá-lo por 

meio de produtos, soluções & 
toda uma jornada de cuidado”, 

afirma Bruno Pipponzi, VP de 
Negócios de Saúde da empresa. 

O mesmo norte, o de fazer 
parte da vida das pessoas e tra- 

zê-la para dentro do negócio, é 
oque busca a SBF, dona da Cen- 

tauro. Para isso, além do desen- 
volvimento de novos produtos 

em suas plataformas, também 
existe um olhar constante para 

fora da companhia. “O modelo 
de aquisição de startups, desde 

que bem orientado, é uma estra- 
tégia interessante”, afirma Pe- 

dro Zemel, presidente do grupo. 

Nosso objetivo 

e fomentar a 

atividade esportiva 

para impulsionar O 

desenvolvimento 

humana e 

ECONOMIC 

Pedro Zemel 
Presidente -da SBF 

Mudanç radical. 
São 60 milhões de clien- 

tese 97 mil funcionários, 
além de atuar em um setor 

que está sendo chacoalhado 
por uma competição acirra- 

da. Nos últimos anos, a mu- 
dança de paradigma dentro 

do Itaú Unibanco acabou 
sendo total, Para conseguir 
dar escala para a agilidade 
do banco, processo bastante 
complexo, muitas mudanças 

ocorreram no dia a dia de to- 
dos, segundo Ricardo Guer- 
ra, CIO do grupo financeiro. 

“Um segredo importante 
neste processo, que ainda 
estã em andamento e vai ser 

A Vital pretende ser 

uma ferramenta 

de transformação 

da saude para a 

sociedade, nao 

sozinha claro, mas 

dentro de uma rede 

Bruno Pipponzi 
VP de Negócios 

de Saúde da Raia Drogasil 

consolidado, é o grau de au- 

tonomia que é dado para as 
equipes”, afirmou Guerra 

durante o Fórum 2021 da 
McKinsey. Segundo o exe- 

cutivo, um total de 16 mil 
pessoas foi treinado ao lon- 

go do caminho. 
Entre as mudanças mais 

importantes, criou-se uma 
rotina em que a hierarquia 

deu lugar para o empode- 
ramento das pessoas para 

que entregas de produtos 
e serviços que ajudassem a 

atender às demandas dos 
clientes fossem aceleradas. 
“Todo mundo passou a Fe- 

solver o mesmo problema. 
É algo sutil, mas que nem 
sempre acontecia antes”, se- 

gundo Guerra. 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da McKinsey & Company. 
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Com retomada do 
food service, Nestlé supera 
resultados pré-pandemia 

Nestlé Brasil prevê crescer 25% este ano na li- 
nha de alimentos voltada a restaurantes, pada- 

rias, confeitarias e escritórios. Do ano passado 

para cá, ganhou 1595 mais clientes. A alta de 109% 
sobre 2019 ocorre após um 2020 dificil, marcado pelo 
fechamento de bares e restaurantes, diz Germán Car- 

vallo, diretor da Nestlé Professional para o Brasil. Glo- 

balmente, a linha faturou 5,13 bilhões de francos suiços 

(US& 5,6 bilhões) até setembro. Para 2022, o avanço es- 

perado no Brasil é de 7% a 9,5%, com aporte de pouco 
mais de US$ 1 milhão na compra de até 1,5 mil máqui- 

nas de café para food service. “Focamos em canais de 
rápida recuperação, como padarias e confeitarias de 
supermercados, atacarejos e lojas de conveniência.” 

Avanço no e-commerce como estratégia 

O e-commerce tem sido aliado da Nestlé para a retoma- 
da no food service. Pela venda online, que permite volu- 
mes menores, a empresa busca maior inserção em clien- 

tes pequenos é médios, como pizzarias. Em 2022, 10% 
das vendas da linha no Brasil devem vir do e-commerce. 

Custos elevados preocupam 

Apesar da perspectiva de demanda, a inflação de cus- 
tos preocupa a Nestlé Professional. “Precisamos ab- 
sorver parte do aumento do preço das matérias-pri- 
mas”, diz Carvallo. Neste ano, a empresa lançou mão 
de dois reajustes de preços na linha profissional e 

não descarta a possibilidade de novos repasses. 

e PONTE. O Bradesco concluiu a | e SEGURANÇA. A transação éa se- 
emissão de um Certificado de 

Recebíveis do Agronegócio pa- 
ra125 cooperados da gaúcha Co- 

tribá. Como coordenador lider 
da operação, o banco levantou 
R$ 97,5 milhões com quase 50 
investidores e a própria Cotri- 
bá, que aportou R$ 19,6 mi- 
lhões, diz Marina Milanez, supe- 

rintendente do Bradesco BEI. 

gunda do BNDES Garantia, em 

que o banco atua como garanti- 
dor da maior parte do recurso, 
ou R$78 milhões, Marina expli- 
ca que isso dá segurança ao in- 
vestidor para aceitar retorno 
menor do que em papéis de 
mais risco e, assim, viabiliza ju- 
ros mais baixos para os agricul- 
tores. No CRA da Cotribá, a ta- 

Coluna do 
Broadcast Agro 

DESEMPENHO 

WERTHER SANTA ESTADÃO: 27ra DO 

Vendas da Nestlé Professional são puxadas por produtos como 

café (foto), Leite condensado, caldos em pó e achocolatados 

xa será CDI (em linha com a Se- 
lic, hoje de 7,752 ao ano) mais 

1125.ºE no mínimo 0,5% menor 
do que em CRA semelhante, 
mas sem garantia.” 

e E MEU. Após 11 anos de investi- 
mentos na paulista Imeve, de 
probióticos e medicamentos pa- 
ra animais, o fundo Criatec, do 

BNDES, gerido pelas gestoras 
Antera e KPTL, vendeu sua fa- 

tia aos fundadores da empresa, 
“Faz sentido recomprarmos à 
parte do Criatec, Há muito para 
crescer, entraremos no merca- 
do agricola com inoculantes e 
expandiremos as exportações”, 
conta Gustavo Costa, sócio da 
Imeve, acrescentando que a sai- 

da do fundo era esperada. Com 
avenda, o Criatec obteve retor- 

no de 6,5 vezes em relação ao 
valor aportado - não revelado. 

e RETORNO, Fundada em igBo 
por professores da Unesp, em 
Jaboticabal, a Imeve multipli- 
cou a receita por oito desde 
2011; de cerca de R$ 5,5 mi- 

- = E Pe plataforma &m TE 

para quem atompanha.o ; agro 

lhões para perto de R$ 44 mi- 
lhões, hoje. “Avançamos em 
gestão, governança e profíssio- 
nalização”, diz Costa. 

e DE VENTO EM POPA. À Perífecr 
Flighr, startup de gestão einte- 
ligênciade pulverização, prevê 
cobrir na safra 2021/22 area 
so% maior, de 15 milhões de 

hectares. O faturamento deve 
dobrar ante os R$ 6 milhões do 

ciclo 2020/21. “O crescimento 

virá de novos serviços, como 
gestão da pulverização locali- 
zada por drones e terrestre”, 
diz Leonardo Luvezuti, dire- 

tor de operações. Focada em 
grãos, algodão e cana, a agtech 
quer atuar mais em arroz, ci- 
tros e florestas. 

o LÁ FORA. Agora, a Perfect 
Flight quer ampliar a atuação 
nos EUA, onde abriu escrito- 

Ho em maio, Lá, espera alcan- 
car soo mil hectares de grãos e 
algodão em 2022. Austrália e 
Canadá estão entre os novos 
destinos para 2022, 

NEGÓCIOS 

GIRO 

Grande safra no Brasil 
pressiona preço da soja 

SERIO MEVESESTADÃO-14/12/2010 

O plantio de soja acelerado 
no Brasil e o clima favora- 
vel às lavouras sinalizam 
uma grande safra pela fren- 
te, O que pressiona as cota- 
ções futuras do grão na Bol- 
sa de Chicago. “Se não hou- 
ver imprevistos climáticos 

no Brasil e na Argentina, os 
preços devem cair mesmo 
com compras da China nos 
dois paises”, diz a analista 
Andrea Cordeiro. 

VEM AÍ 

Rússia absorverá parte da 
carne não enviada à China 

LEGHA RD SOARE ESTADO 

A semana deve seguir tensa 
para exportadores de carne 
bovina daqui, Além da indefi- 
nição sobre a volta das ven- 
das à China, pecuaristas dos 
EUA tentam barrar a entrada 
do produto brasileiro, alegan- 
do problemas ambientais. O 
alento para o setor veio da 
Rússia, que abriu cotas de 
importação para o Brasil. 

Grande São Paulo: 11 2558.3500 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

O que trava 
Os Investimentos 

Alta de juros e insegurança semeada 

pelo governo em cenário já desfavorável 

freiam planos de expansão de negócios 

inda que involuntariamente, havia alguma 
dose de sabedoria na declaração feita pelo 
presidente Jair Bolsonaro em setembro, 
de que “não há nada tão ruim que não pos- 

sa piorar”. É o que se constata quando se avalia a 
evolução dos investimentos, indispensáveis para 0 

Tecmalogia 

China multa gigantes por regra sobre monopólio 

Gigantes da tecnologia chinesas, como Alibaba e Ten- 
cent, foram multadas pelo governo por fazer compras corpo- 
rativas sem informá-las ao sistema operacional antimonopó- 
lio do país. Cada violação gera uma multa de US$ 80 mil. e 

crescimento e a modernização da economia. O cli- 
ma de incertezas, insegurança e temores alimenta- 
do pela trajetória errática de seu governo torna mais 
preocupante um quadro político e econômico que, 
por si só, já seria bastante grave para conter ou inibir 
a disposição dos empresarios de investir. Acentua- 
se, desse modo, o descompasso da economia brasi- 
leira em relação à do resto do mundo, o que a conde- 
naa ficar ainda mais atrás na corrida pelo desenvol. 
vimento e pela melhora das condições de vida da 
população. 

Iniciadas em março para conter, ainda sem resulta- 

dos visíveis, a aceleração da inflação, as sucessivas 
elevações da taxa Selic decididas pelo Comité de Po- 
litica Monetária (Copom) do Banco Central devem 
arrasar a retomada dos investimentos produtivos, co- 
mo mostrou reportagem do Estado (14/11). Por cau- 
sa da política monetária restritiva, empresas vêm op- 
tando por preservar o caixa - o que implica reduzir ou 
adiar investimentos — como garantia em um cenário 
já enevoado. Dúvidas sobre a evolução da política 
fiscal, além daquelas sobre os limites para o endureci- 
mento da política de juros, também levam à suspen- 
são, ainda que temporária, de planos de expansão dos 
negócios. 

O Centro de Estudos de Mercado de Capitais (Ce- 
mec), vinculado à Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe), estima que, na média, o custo do 
capital subiu de 7,7% em dezembro do ano passado 
para10,59% em agosto, Apesar da alta, lembra o coor- 
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denador do Cemec, economista Carlos Antonio Roe- 
ca, o custo da dívida no Brasil ainda é baixo se compa- 
rado com o registrado nos últimos anos. 

Mas a alta ocorre no momento em que, com sinais 

decontrole da pandemia, havia a expectativa de que a 
demanda voltaria a crescer. Aumento do custo do 

capital é mais um problema para a expansão dos negó- 
cios, jaatetada pela inflação, altas taxas de desempre- 
go e de trabalho precário e estagnação ou queda da 
renda dos consumidores. Encarecimento de insu- 

mos essenciais, como energia, e dificuldades no supri- 
mento de matérias-primas e componentes são ou- 
tros fatores que inibem os investimentos, O governo 

Bolsonaro piora o cenário. 
No ano passado, a taxa de investimentos subiu na 

comparação com 2019. Mas foi apenas um efeito 
estatístico: o volume de investimentos diminuiu, 
mas o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu mais, 
dai a alta de certo modo surpreendente da taxa de 
investimentos quando à economia se arrastava na 

crise. 
Em 2021, cla continuará baixa, como tem sido nas 

últimas decadas. O Fundo Monetário Internacional 
(FMI) estima que, neste ano, a taxa de investimentos 

no Brasil ficará em 15,495 do PIB, menor do que a de 
praticamente 90% dos demais países, A média global 
deve ficar em 26,7% e a das economias emergentes, 
em 33,2%, mais do dobro da brasileira, Essa estimati- 

va indica que, se a crise é global, a nossa é feita aqui 
mesmo, € 

Gestão de fortunas 
UBS nomeia ex-Morgan Stanley para conselho 

O banco UBS, maior gestor de fortunas do mundo, no- 
meou, no sábado, Colm Kelleher, ex-presidente do Morgan 
Stanley, como presidente do conselho de administração. O 
mandato de Kellcher começa em abril de 2022. 6 

Para anunciar: 

(1) 3855-2001 
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Mercado financeiro Jovens investidores 

Geração Z se revela a faixa etária 
mais disposta a investir em ações 

Influenciadas pela internet e menos expostas a cenários de crise e ao desemprego, pessoas nascidas a partir 

de 1995 são mais arrojadas com suas finanças; especialistas recomendam cuidado e diversificação de carteira 

Nascidos entre 1995 E 2010, 05 

investidores da geração 4 con- 
quistam cada vez mais espaço 

pomercado financeiro. Deacor- 

do com dados da plataforma 
Passfolio, voltada parao merca- 

do acionário norte-americano, 

de janeiro de 2020 até outubro 

deste ano, o número de brasilei- 
ros com investimentos nos Es- 

tados Unidos nessa faixa etária 

CrESCEU 140%. 

O levantamento, enviado 

com exclusividade ao E-Investi- 

dor, aponta que essa alta é o do- 
bro do Crescimento registrado 

na geração imediatamente an- 
terior,a Y, dos nascidos a partir 
dos anos 1980. 

Na Bolsa de Valores brasile 

a, a presença da geração Z tam- 

bém é expressiva. Segundo a 
B3, a entrada de investidores 

dessa faixa etária aumentou 
47,5%, de janeiro de 2020 até O 

terceiro trimestre de 2021, O 

porcentual é mais do que o do- 
bro da alta registrada na gera 
ção Y, de 20,6%. 

PERFIS. Victor Salles, 23 anos, 

faz parte do grupo interessado 
em renda variável, Desde maio 

de 2020,0 universitário do cur- 
so de Quimica destina 50% da 

remuneração do seu estágio à 
compra deativos na B3, Pormo- 

ar com. os pais e ter poucas des- 
pesas, ele consegue ter essa fol- 
ga no orçamento para investir. 
Seu objetivo é garantir uma ren- 
da extra aos 33 anos. 

“O mercado de trabalho em 

Invista ja 

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE MOVEMEBRO DE 202 

ARQUTVO PESSOAL 

Walter Piragine, 26 anos, estuda Economia e diz manter portfólio diversificado ao investir na Bolsa 

Quimica não é muito bom em 

Curitiba porque é mais voltado 
para a área acadêmica. Então, 
comecei à pensar em uma se 
gunda fonte de renda”, conta. 

Já Walter Piragine, 26 anos, 
investe desde 2017 parte de sua 
reserva de emergência no mer 
cado acionário, O estudante de 

“conomia, que mora em Forta 
leza, já desfruta de um privile- 
gio: seu retorno financeiro com 
ações é maior do que o salario 
do antigo emprego, 

“Desde o ano passado estou 
so investindo na Bolsa. Minha 
carteira é diversificada. Invisto 

em fundos imobiliários de lo- 
gistica, em empresas de ener- 
gia elétrica, bancos e empresas 
de construção. À cada seis me- 

ses revejo as minhas ações e fa- 
ço um balanceamento na mi 
nha carteira”, disse. 

Uma das razões que explica a 
disposição em arriscar mais é o 
fato de que os jovens da gera 
ção Z terem sido menos expos- 
tosagrandescrises financeiras, 
“Ageração millennial (Y sofreu 

com duas grandes crises: a de 
2008 c a da covid-19, Lsso mar- 

cou muito o perfil do investi 
dor, que se tornou mais conser- 
vador. E um investidor que de- 
morou a poupar e sofreu de- 
semprego”, ressalta Antônio 
Neto, lider de produto da Pass- 
folio. 
Segundo o estudo da Passto- 

lio,asações mais negociadas pe- 

la geração Z são as de empresas 

detecnologia, como Tesla, Goo- 

ele e Amazon. Mas também os 
investimentos em criptomoe- 

das têm crescido, especialmen 
te o bitcoin. 

Poder de atração 

Público mais jovem se 
mostra interessado em 

ações de tecnologia, como 
Google, Amazon e Tesla 

Na avaliação de David Go- 
baud, fundador da Passfolio, ou 
tro motivo para a entrada pre- 

coce da geração Z na Bolsa é o 
aumento da divulgação sobre 
esse tipo de investimento. “Na 
virada de 2020 para 2021, 0 epi- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

sódio da GameStop (quando as 
ações da varejista de videogame 
sofreram uma forte alta na bolsa 
de valores) viralizou no Reddit, 
cageração 4, que frequenta es- 

sa rede social, começou a se in- 
teressar por esse mundo de in- 
vestimentos”, disse Gobaud, 

O mercado financeiro ga- 
nhou mais um “aliado” para 
atrair ainda mais os jovens in- 

vestidores: a facilidade de aces- 
so, Goubaud cita que o movi- 

mentofoi iniciado pela platafor- 
ma Robinhood, que oferece 

acesso à Bolsa sem taxas. 

CUIDADOS. Fernanda de Rous- 
set, sócia da B.Side Investimen- 

tos, orienta aos investidores na 
faixa dos 20 anos olhar para se- 

tores que são menos susceti- 
veis a sofrer com ciclos econó- 

micos. “Normalmente, a gente 

fala das ações do setor de ener 
gia, banco e saneamento bási- 
CO, SETVIÇOS que as pessoas pre- 
cisam independentemente de 
crise”, aconselha, 

Outra dica é apostar nas 
small caps. Embora o risco de 
investimento seja mais elevado 
doque em empresas mais tradi 
cionais, essas companhias em 
estágio inicial podem ter boa 
rentabilidade em um longo pra- 
zo. “Por ser mais arriscado, eu 
indicaria que fosse um porcen- 
tual menor da carteira”, explica 
a especialista. 

Já Leandro Saliba, lider de 
renda variável da AF Invest, diz 

que o investidor deve sempre 
questionar conselhos de “in- 
fluenciadores” de investimen- 
tos da internet, é 
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Martin Iglesias 

YVamos cutucar o 

mercado para 
AS oas práticas” 

Itaú lança primeira carteira 
recomendada com critérios ESG, 

mas vê falta de ativos disponíveis 

ENTREVISTA 

Especialista líder 
em investimentos e 
alocação de ativos do 
Itaú Unibanco, 
Iglesias também 
atua como professor 

JENNE ANDRADE 

am Ttaú Unibanco lançou 
| | sua primeira carteira 
“+ recomendada para a 
agenda ESG - sigla em inglês 
para práticas ambientais e de 
governança, Como diferencial, 
o portfólio não conta apenas 
com recomendações em renda 
variável, mas também com ren- 

da fixa. No total, são oito cartei- 
ras, para diferentes perfis de 
risco (conservador, modera- 
do, arrojado e agressivo). 

Entrétanto, à montagem 
dos produtos não foi fácil, devi- 
doa escassez desse tipo depro- 
duto no Brasil. De acordo com 
Martin Iglesias, professor e es- 

pecialista lider em investimen- 
tos e alocação de ativos do 
Itaú, apenas 77 ativos se torna- 
ram elegíveis para as recomen- 
dações ESG. Na recomenda- 
ção principal da instituição fi- 
nanceira ototal deopções ana- 
lisadas dos passa de mil. 

“Esperamos que omercado, 
gestores e emissores, ao Ve- 
rem uma carteira como essa, 
sintam vontade de estar nessa 
recomendação”, diz Iglesias. 
“No nosso entender, estamos 
cutucando o mercado para 
boas práticas, trabalhando co- 
mo agentes de mudança.” 

Leia, a seguir, os principais 
trechos da entrevista: 

Como foi o processo de 
criação da carteira ESG? 
Foi muito ligado às demandas 
dos investidores. Apareciam 
perguntas para nossos especia- 
listas sobre o que o Itaú tinha de 
ESG. Vimos quenomercado ha- 
viam carteiras recomendadas 
apenas de ações ESG, mas pen- 
samos: nem todo mundo quer 
investir em ações nem todo 
mundo quer investir todo o di- 

BM? FOTOGRAFIA 

Iglesias: para 'pegar', carteira 

ESG precisa ser rentável 

nheiro em ações, e há alternati- 
vas ESG que podem servir esses 
investidores. Para criar nossa 

carteira recomendada princi- 
pal, por exemplo, temos mais de 
1 mil produtos que escolhemos 
e testamos quantitarivamente 
paraveramelhor relação de ris- 
co e retorno para cada perfil de 
risco. Na carteira ESG não te- 
mos tudo isso. São apenas 77 
produtos elegíveis, entre fun- 
dos, debêntures, ETFs, COEs 

etc. Queremos despertar o inte- 

resse de cada vez mais investido- 
res, de novos gestores, de emis- 
sores sobre o tema. Até porque, 
seadotarem boas práticas, pode- 
rão entrar na nossa carteira. No 
nosso entender, estamos cutu- 
cando o mercado para boas 
práticas, trabalhando como 
agentes de mudança. 

Primeiros passos 
Na Europa, 50% dos ativos 
financeiros têm critérios 

ESG, contra 25% nos EUA e 
cerca de 7% no Brasil 

Quais produtos são elegi- 
veis para a carteira ESG? 
Primeiro temos fundos ESG 
de renda fixa e renda variável, 

como o fundo do Itaú, que é 
aderente ao investimento res- 

ponsável faz 15anos. Istoé, era 
ESG antes de existir a nomen- 

clatura. E existem também pro- 
dutos de outras casas que são 
reconhecidas por isso, como à 
JGP ca Fama. 

Acarteira não terá suges- 
tão de ações específicas, 
só fundos? 

Não recomendamos ainda 
ações especificas. Estamos 
trabalhando coma ltaú Cor- 
retora e, em breve, teremos 

uma carteira recomendada 
de ações ESG. Por enquan- 
to estamos trabalhando 
com gestão ativa via fundos 
de investimento na parte de 
renda variável. Muitas ve- 

zes, nas nossas recomenda- 
ções principais, colocamos 
fundos, mas deixamos co- 
mo alternativa a carteira re- 

comendada de ações da 
Iraú Corretora. Provavel- 

mente faremos a mesma coi- 

sacoma carteira ESG, se es- 

tivermos conforráveis. 

Além de ESG, quais ou- 
tros critérios vocês utili- 
zam de filtro? 
Pegamos todos esses ativos 
e verificamos aqueles com 
o maior potencial de renta- 
bilidade. Todos os modelos 
quantitativos que rodamos 
para a nossa carteira princi- 
pal, rodamos aqui também. 
Usamos rentabilidades es- 
peradas, combinações e si- 
mulações para obter a me- 
lhor relação de risco/retor- 
noe debatemos. Nacarteira 
ESG, como à parte quantita- 
tiva não é tão grande, por- 
que só temos 77 produtos 
disponíveis para escolher 
19,a parte qualitativa é mui- 
to importante. A ideia é ser 
uma carteira rentável, Acre- 
ditamos que essa carteira 
sóvai ganhar destaque se de 
fato conseguir ser rentável, 

Há quantas carteiras 
ESG recomendadas? 
Sãooito. Tem parao conser- 
vador, que nem renda variá- 
vel tem. Há uma para o per- 
fil moderado, outra para o 
arrojado e agressivo. Uma 

por perfil importante dizer. 
Além de terem as versões de 
cada perfil para investidor 
comum e investidor qualifi- 
cado. Por exemplo, no perfil 
conservador tem debênture 
do CTEEP, que está dentro 
das finanças sustentáveis e 
tem critérios de liquidez. 
Tem ainda CDE pós-fixado 
do Mercado Livre, premia- 
do por boas práticas, princi- 
palmente no aspecto social, 
e tem um fundo pós-fixado 
ESG do Itaú. 

O que falta para o Brasil 
alcançar os países es- 
trangeiros em relação 
ao ESG? 
Temos alguns paises lideres, 
como Nova Zelândia e Aus- 
trália, que estão bem à fren- 
te. Lã, mais ou menos 60% 
dos ativos financeiros têm 
critérios ESG bem consolida- 
dos. Canadá e Europa têm 
so%, enquanto nos EUA es- 
se porcentual é de 25%. No 
Brasil, estamos falando de al- 
go perto de 7%. & 
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Antonio Penteado 
Mendonça 

Ameaça absurda aos 
planos de saúde 

téhoje a saúde brasilei- 
ra sempre foi ameaça- 
da pelo “menos”, prin- 
cipalménte pelo me- 

nos interesse e todas as distor- 
ções decorrentes dele. Menos 
leitos, centros de atendimen- 

to, equipamentos, medica- 
mentos etc. E o resultado sem- 
prefoio “mais”. Mais filas, de- 
moras, complicações e mor- 
tes desnecessárias. 
A pandemia da covid-19 te- 

ve o mérito de mostrar que O 
SUS (Sistema Único de Saú- 
de) funciona e que, se presta- 
rem mais atenção em suas ne- 
cessidades, deficiências e 

mauuso,a saúde brasileira po- 

de ter outra cara, muito mais 

eficaz, proativa e útil para a 
sociedade, 
Agora o setor de saúde e, 

dentro dele, os planos de saú- 

de privados, estão diante de 
uma ameaça inusitada e absur- 
da. Uma ameaça decorrente 
do excesso e de suas conse- 
quências desastrosas. 
Quemtem dúvida delas, has- 

ta olhar o que acontece com 
os cursos jurídicos, o exame 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), a reprovação de 
mais de 95% dos candidatos a 
advogados € sua atuação pro- 
fissional em ramos tão dife- 
rentes quanto motoristas de 
aplicativos, caixas de bancose 
até ascensoristas de prédios 
de ministérios, em Brasília, 
Nada contra essas profis- 

sões, mas, para exercé-las, 
não é preciso cursar uma facul- 
dade de direito, com os custos 
diretos e indiretos envolvi- 
dos, para não falar na enorme 
frustração do aluno que não 
consegue lugar no mercado 
de trabalho com o qual so- 
nhou e, hipoteticamente, se 

preparou. 
O Brasil está diante da amea- 

ca de ter so mil médicos for- 

mados por ano. É um número 
muito acima do necessário € 
quevaicriar um circulotãone- 
gativo quanto o dos bacharéis 
de direito. Não tem trabalho 
para essa quantidade de médi- 
cos. 

Então, parte dos formandos 

sindsegsp 
Sire to lar Ermmprecead 

eh Sanguerors. Rerpiná gran o Capitalização 

não conseguira lugar na atívi- 
dade e o custo de sua forma- 
ção será dinheiro jogado fora, 
num pais que tem poucos re- 
cursos para a educação. 
O professor Dr. Raul Cutair 

é extremamente claro na sua 
exposição sobre o desserviço 
prestado por esta realidade. 
A primeira questão a ser ana- 

lisada é a qualidade profissio- 
nal dos alunos formados por 
parte das mais de cem novas 
faculdades de medicina aber- 
tas ao longo dos últimos anos, 
parte importante sem hospi- 
tais-escola, 
O Pais não tem docentes 

qualificados para lecionar em 
todas elas. Além disso, a solu- 

ção adotada cria um outro pro- 
blema: os hospitais do SUS, 
que deveriam fazer este papel, 
não são hospitais-escola, en- 
tão os alunos também não te- 
rão onde praticarem para 
aprender. 

O Brasil poderá 
vir a formar so mil 
médicos por ano, 
um número muito 
acima do necessário 

Oresultado será a queda da 
qualidade da medicina pratica- 
da no Brasil, com o aumento 

dos custos em função da in- 
competência e quem vai pagar 
a conta, em primeiro lugar, se- 
rãa população mais pobre, que 
não tem acesso aos centros de 
excelência médica. 
Mas, em segundo lugar, os 

beneficiários dos planos de 
saúde também serão afetados, 
Alguns planos, pressionados 
pelos custos e pela concorrên- 
cia, aceitarão profissionais me- 
nos capacitados em seus qua- 
dros de prestadores de servi- 
cos e isso afetara seu atendi- 
mento, para não falar nos cus- 
tos de responsabilidade civil 
pelos erros médicos cometi- 
dos. 6 
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Moda Varejo 

No verão, C&A troca marcas por 'influencers' 
HEMAIQUE GEMDRE DA A 

Com Grazi, Manu 
Gavassi, Preta Gil e 
Ludmilla, varejista 
traz diversidade para 
sua tradicional 
coleção de moda praia 

A diversidade de rostos e cor- 
pos entrou definitivamente no 
radar das marcas no mundo da 
moda. Pensando na pluralida- 
de da mulher brasileira, a C&A 
escolheu quatro celebridades 
para participar da sua nova co- 
leção de verão “Além dos Ma- 
res”, Produzida desde 2017 em 
colaboração com outras mar- 

cas de moda praia - como Agua 
de Coco, Bluemane Triva-, pe- 
la primeira vez a coleção será 
assinada por influenciadoras 
como gatria Grazi Massafera & 
as cantoras Manu Gavassi, Pre- 

ta Gil e Ludmilla, 
Segundo a consultora de 

marca Cecilia Russo, diretora 
da'Troiano Branding, a varejis- 

Coleção da Ludmilla para a C&A homenageia o Rio de Janeiro 

ta de moda usa uma ferramen- 
tade cobranding, algo já conhe- 
cido para o mundo dos negó- 
cios, mas com novo foco na di- 

versidade. “O que chama aten- 
ção é que eles foram plurais 
em distribuir essa colaboração 
em quatro nomes famosos, é 
uma forma de 'esquentar' as re- 
lações abraçando as consumi- 

doras, que se veem mais repre- 
sentadas”, afirma Cecilia. 
A diretora de marketing da 

C&A, Mariana Moraes, diz que 

a nova coleção de moda praia 
aposta no desejo da brasileira 
de viver o primeiro verão pós- 
pandemia de covid-19. “Nossa 
aposta é trazer um projeto 
mais amplo e democrático pa- 
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ra que as mulheres”, diz, 
A escolha das quatro famo- 

sas dá continuidade à estraté- 
gia da C&A de apostar nas cola- 
borações com celebridades . 
Anteriormente a marca traba- 
lhou com Bruna Marquezine, 
Sasha Meneghel e as cantoras 
da dupla AnaVitória. 

CIDADES. Além de assinar a co- 
laboração, cada uma das artis- 
tas pôde escolher uma cidade 
turística brasileira para home- 
nagear: Com itens que variam 
de R$ 50 a R$ 400, a parceria 
sera comercializada apenas 
em algumas lojas físicas e no 
e-commerce da companhia, a 
partir de 2 de dezembro. 
A atriz Grazi Massafera esco- 

lheu Alter do Chão, no Para; 
Manu Gavassi optou por Fer- 
nando de Noronha (PE); Preta 
Gil decidiu por Salvador; e a 

cantora Ludmilla elegeu o Rio 
de Janeiro. “Cada artista tem 

uma relação pessoal com a ci- 
dade escolhida”, relata a dire- 

tora de marketing. 
Para Eduardo Tomiva, CEO 
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da TMao branding, mais do 
que rostos que estampam cam- 
panhas, os artistas também se 

transformam em plataformas 
importantes para a divulgação 
dos produtos nas redes so- 
ciais. As quatro artistas têm 
juntas 75 milhões de seguido- 
res no Instagram. “Essas pes- 
soas agregam muito valor às 
parcerias, porque são nesses 
perfis que os jovens buscam 
inspiração”, diz o especialista. 

Soltando a voz 

Além de ajudar a criar as 
peças, quarteto também 
vai gravar canção para 

trilha sonora de campanha 

As “influencers” também 
vão cantar juntas a trilha sono- 
ra da coleção. Estreando nos 
microfones, Grazi Massafera, 
vai se juntar às cantoras Preta 
Gil, Manu Gavassi e Ludmila 
em uma regravação da música 
Uma Noite « Meia, sucesso de 
Marina Lima. é 

Marcas são vitrines, São a promessa do que a empresa se dispõe a oferecer 
e sustentar, Tapumes ocultam, marcas revelam. 

Conheça nossas 5 verticais que orientam a jornada completa do Branding. 

TrotanoPesquisar 

PESQUISA 
E INSIGHT 

Branding começa 

com entender 

PESSOGS, 

Troiano * 
Branding 

CRIAÇÃO E 
ESTRATEGIA 

Marcas valiosas 
geram significados 

verdadeiros. 

TroianoSignificar 

EXPANSÃO E 

CRESCIMENTO 

Evolução da marca 

para novas categorias 
de negócios. 

TroilanoÃAcontecer TrolanogEducal 

ATIVAÇÃO E CONTEÚDO 
EXPERIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

Paro tiror o à gente 
estrotégia do 

papel 

ACESSE O SITE 

comportiifa o 

que mais ama. 
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neh | Literatura. A pandemia na ficção de 

' / Louise Erdrich. £! Teatro. Cirque du Soleil 

meme prepara volta ao Brasil com 'Bazzar' 

a. Há 30 anos, discos de 
Nirvana e Pearl Jam faziam história 

- REPRODUÇÕES 

Mateus Solano, um 

ator que age pelo 
futuro do planeta 

Intérprete vive 

um médico na 

nova novela 

das 7, 'Quanto 

Mais Vida, 

Melhor! 
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Joaquim Alvaro Pereira Leite 
Ministro do Meia Ambiente 

Brasil conseguiu 
acordo global de 
crédito de carbono 

Ministro diz que o problema 

não é a matriz energética 

brasileira nem a agricultura, mas 

o desmatamento e crimes 

ambientais na Amazônia 

ENCONTROS 

am» Brasil volta ao jogo do 
(À) | clima. “Com mais ne- 
“+  gociação e menos po- 
lítica, fomos à COP-26 com um 
único objetivo: criar o mercado 
global de carbono”, contou á co- 
luna Joaquim Alvaro Pereira 
Leite, em entrevista exclusiva, 
semana passada ao voltar de 
Glasgow. O EC e o ministério 
do Meio Ambiente, alias, farão 

na segunda semana de feverei- 
ro, no Jardim Botânico do Rio, 
um evento sobre o mercado de 
crédito de carbono. Mas como 
se deu a mudança de posição de 
Bolsonaro? Pressão externa? 
“O presidente entendeu a opor- 
tunidade do crescimento verde 
e de geração do emprego verde, 
O mais importante a ser dito, 

entretanto, é que o presidente 
entendeu que meio ambiente 
não é apenas punição, mas van- 
tagem competitiva do Brasil, 
Foiele que autorizou criar as ba- 
ses do Programa de Crescimen- 
to Verde, montado pelas pastas 
Economia é Meio Ambiente, 

que vai acelerar, priorizar e in- 
centivar projetos verdes”, expli- 
cao ministro. 

A missão era aprovar o mercado 
global de carbono em situação 
adversa ante a imagem brasilei- 
ra aqui e lá fora. A estratégia 
montada foi atuar previamente 
à COP com vários paises, mos- 
trando que “o Brasil é, sim, um 
lider nas negociações”. Leite 

Corrida ambiental 

'O presidente entendeu a 
oportunidade da agenda 

ambiental junto com 
crescimento verde e gera- 

ção de emprego verde' 

conta que nas reuniões ficou cla- 
ro que os países em desenvolvi- 
mento mais frágeis entendem 
que o Brasil éa voz para pressio- 
nar os paises ricos, tanto pelo 
tamanho de sua economia quan- 
to por suas características natu- 
rais. Ressalta que também aju- 
da termos um pouco de país 
fragil em algumas regiões, um 
pouco de pais desenvolvido e ri- 

“Sonia Racy 

co em outras. Ou seja, O Brasil 
tem problemas de emissão de 
poluentes por desmatamento 
e, ao mesmo tempo, problemas 
de emissão industrial, “Poucos 
têm essa mistura”, observa. 

Com mais de 60 reuniões antes 
de a COP começar, o govemo 
federal levou um Brasil real, pa- 
ra mostrar uma imagem além 
das questões de desmatamento 
ilegal “No maior estande brasi- 
leiro já montado, reunimos 
mais de 100 casos do que esta- 
mos fazendo, E “virtualizamos” 
nosso estande em Brasília, por- 
que nem todo mundo tem recur- 
sos para ir até Glasgow”. O País 
pôde apresentar cases de suces- 
sodo Brasil, que foram da agro- 
florestal na Amazônia àminera- 
ção sustentável no Cerrado. 

Conhecido pelo perfil técnico, 
Leite foi um dos responsáveis 
pelavolta da participação do se- 
tor privado ao mercado de car- 
bono de floresta nativa, proibi- 
da desde 2015. “Os projetos pri- 
vados são mais eficientes e ge- 
ram muito mais empregos dire- 
os na floresta”, explica. O que 

VEMPE 

o Brasil fez em Glasgow? “Pres- 
sionamos quando necessário é 
articulamos na busca do con- 

senso sobre o texto proposto es- 
pecialmente em relação ao mer- 
cado de carbono”, explica. 

Nos últimos dias do evento, se- 
gundo o ministro, a missão bra- 

sileira conseguiu articular - 
principalmente com Índia, Chi- 
na, EUA, mais a UE ea própria 

Estilo técnico 

'0 BC e Meio Ambiente 
farão em fevereiro, no 

Jardim Botânico do Rio, 
evento sobre o mercado de 

credito de carbono' 

presidência da Conferência do 
Clima - um consenso incluindo 
também os países africanos. 
“No sábado, às 6 horas da tarde, 

voltamos para o plenário e apro- 
vamos o acordo global de clima 
com o mercado de carbono, 

muito bom para o Brasil”, resu- 
me. Segundo Leite, a equipe bra- 
sileira foi a que mais comemo- 
rou o fechamento do pacote 
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“norque ela entende, claramen- 
te, que estamos atravessando 
um momento muito desafiador 
e que podemos ser um grande 
exportador de crédito de carbo- 
no”. Mas o que é esse tal merca- 
do global de carbono? “Trata-se 
de um sistema em que os paises 
e empresas que atingem suas 
metas de redução de gás car- 
bônico e de efeito estufa podem 
vender seus créditos exceden- 
tes a qutro país e empresas quê 
não bateram sua meta.” Cada to- 
nelada de gás carbônico equiva- 
le à um crédito de carbono, 

Tudoindica ser essa uma chan- 
ce de recuperar a liderança do 
Paisna corrida ambiental, O 
ministro avisa, entretanto, que 

o Brasil precisa continuar 
atuando contundente para re- 
solver suas fragilidades, espe- 
cialmente o desmatamento ile- 

gal: “Nossa matriz energética 
não é um problema, nossa agri- 
cultura também não, nem ome- 

tano. Nossa fragilidade é o des- 
matamento e crimes ambien- 

tais na Amazônia”. 

LEIA MAIS NO BLOG DA COLUNA 
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A luzinha hipnotizante do ro- 
teador mandou avisar que ela 
não vem. Náufrago, você olha 
o celular atrás de alguma men- 
sagem. Serviria qualquer boba- 
gem. Um “sonhei com você” já 
estava de bom tamanho. 

No banheiro, o rolo de pa- 
pel higiênico lembra que hoje 
é dia de fazer mercado, Com 
uma das mãos na parede, você 
faz xixi de olhos fechados (co- 
mo o seu paí também fazia). 

A toalha que está pendura- 
da no box é um fantasma car- 
rancudo, O vapor do chuveiro 
embaça o seu espelho, Alice 
não vai encontrar o caminho 
de volta. Nunca mais. E você 
tem uma ideia brilhante que 

vai se esvair no xampu. 
Na pia, o prato é mais uma 

cara feiano escorredor. Eabor- 
da de uma pizza de ontem é o 
sorriso torto daquele mesmo 
prato triste, 

Você olha pelo buraco de 
um coador de café como quem 
acha que ainda pode descobrir 
uma terra distante. 

O gesto te transporta para 
quando você tinha cinco anos 
e passava longas férias na 
praia. Você está de bonezinho, 
sunga e protetor solar, De tren- 
te para o mar, já com o pé na 
água, brinca com um monôcu- 

to vermelho. 
Como eram mágicos aque- 

les monóculos da sua infância. 

» Crônicas de SP” 
7 Os monóculos da sua infância 

Você não tinha como saber. 

Ninguém tem. Mas, com aque- 
le monóculo, o menino obser- 

vava o homem adulto que usa- 
va um coador de café como se 

fosse uma luneta. 
Neste encontro, talvez, esti- 

vesse guardado o segredo do 
universo. 

O homem e o seu coador de 
café e o menino de monóculo 

se uniram por meio de um ab- 
surdo — desses que a gente só 
vê em gibi de super-herói. 

Seria muito bom ouvir o 
que vocês teriam a dizer um 
para o outro. Alguma revela- 
ção um sinal ou segredo. Acho 
que qualquer coisa já seria de 
muito bom proveito. 

Mas vocês se abandonam. 

Se abandonam antes de qual- 
quer possibilidade de reconhe- 
cimento. Antes mesmo de 
uma mão estendida ou de um 

furioso dedo do meio, 

Seria muito bom 
ouvir o que vocês 
teriam a dizer um 
ao outro. Alguma 
revelação, um sinal, 

É que o menino tinha uma 
onda para pular e uma vida in- 
teira pela frente. E você se dei- 
xou distrair pelo toque frenéti- 
co do celular. 

É ela! É ela! Você abandona 
o coador/luneta e corre atrás 
do aparelho. Ele deve estar na 
cama, escondido embaixo do 
lençol. É ela! É ela! Você atira 
travesseiros pelo ar, E ela! E 
ela! Alô? É ela! É ela a operado- 
ra de TV a cabo querendo te 
apresentar uma oportunidade 
imperdivel. 

Você desliga o telefone e se 
pergunta: quantas solidõesca- 
bem em uma xicara de café? 

A resposta está na borra, 
mas você não lê, O home office 
já começou. Chegou o primei- 
ro e-mail. Bom dia. & 

É REPÓRTER DO ESTADÃO 
E DESERVADOR DA VIDA URBANA 
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MESAS DE DEBATES 

abertura 

Desafios e Perspectivas 

da Ação Cultural 
Com Carmen Romero 
(Chile), Danilo Santos de 
Miranda (Brasil), Gonçalo 

Amorim (Portugal) e Octavio 

Arbelgez (Colômbia). 

Dia 24/11, Quarta, Th. 

Percursos Criativos 
Com Guillermo Calderón 
(Chile), Alexandre Dal Farra 

(Brasil), Patricia Portela 

(Portugal) «e Marcio Abreu 

(Brasil). 

Dia 25/11. Quinta, 1h.) 

Teatralidades e 

Povos Indigenas 
Com áilton Krenak (Brasil), 

Paula González Seguel (Chile) 

e Andreia Duarte (Brasil). 

Dia 26/11. Sexta, Mh.D) 

Corpo Político e 

Presencialidades 
Com Diana Daf Collazos 

(Peru), Clêo Diára (Cabo 

Verde), Isabél Zuaa 

(Portugal, de origem de 
Angola e Guiné-Bissau) e 

Nádia Yracema (Angola). 

Dia 27/1. Sábado, 1h. 

ÇÃO 

PROCESSOS CRIATIVOS 

As Telas Abertas da 

América Latina 

Com Aristides Vargas 

[Malayerba / Equador), 

Miguel Rubio (Grupo 
Cultural Yuvachkani / Peru), 
álice Padilha Guimarães 

(Teatro de los Andes / 

Bolívia), Natalia Helo (Teatro 

del Embuste / Colômbia), 

Fernando Yamamoto 

(Clowns de Shakespeare/ 

Brasil). 

Dia 24/11. Quarta, 15h.) 

Desenvolvimento e 

Destruição Ambiental 

Com Antônio Araujo, Eliana 
Monteiro, Bruna Menezes, 

Guilherme Bonfanti (Teatro 
da Vertigem), Ana Cha, 
Henrique Faria dos Santos, 

Caio Pompeia (Brasil). 

Dia 25/11. Quinta, 15h.) 

Vila Fabril 

Com Coletivo 302 [Brasil) 

Dia 26/11. Sexta, 15h. 

Programação especial 
dedicada às artes cênicas 

contemporâneas de países 

ibero-americanos. 

5 dias de atividades em formato 

hibrido; mesas de debates, 

encontros com artistas, 

laboratório de criação, 

apresentações presenciais & 
on-line com representantes de 

mais de 10 paises. 
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26 

novembro 

SESC SANTOS 

sescsporg, brimirada 

Ensaio aberto: 

Erupção - ColetivA 
ocupação (Brasil) 

Com ColetivÃ ocupação 

Dia 28/11. Domingo, 15h. EB 

Monumentos Futuros 

Com Teatro del Embuste 

(Colômbia), Clowns de 

Shakespeare (Brasil), Grupo 

Cultural Yuyachkani (Peru), 

Malayerba (Equador), 
Teatro de los Andes 

(Bolivia). 

Dia 28/11. Domingo, 18h30. [6] 

MIRADAS DIGITAIS 

50 obras construídas antes 
& durante a pandemia, 

revisitadas por 9 convidados 

de diferentes origens e áreas 
de atuação. 

Disponível on-demand 
em www.sescsp.org.br/ 
mirada 

ESPETÁCULOS 

= 

Sem Palavras 

Cia Brasileira de Teatro 

Aurora Negra 

Dias 24 e 25/11. 

Quarta e quinta, 21h. EB 
Sesc Santos 

Cleo Diára, Isabêél Zuaa e 

Nádia Yracema 

Dia 24/11. Quarta, 21h. 

La Segunda Vida 

de un Dragón 

Diração e dramaturgia: 
Guillermo Calderón 

Dia 24/11. Quarta, 19h.) 
Disponível em sesc.digital 

FEMEA OIMmERES 

Preludio, Ficciones 

delsilencio 

Diana Daf Coóllazos 

Dia 25/11. Quinta, 21h. [dá 

Chega de Saudade! 

Aquela Cia de Teatro 
Dia 28/11. Domingo, 19h. E 

Trauma 

Alexandre Dal 

Farra e Patricia 

Portela 

Dia 25/11. 

Quinta, 19h. 1 

Sucho 

Direção: Newton Moreno 

Livre adaptação de “Sonho 

de uma Noite de Verão”, de 
Shakespeare 

Dias 26 e 271. 

Sexta e Sabado, 19h. ED 
Centro Esportivo Recreativo 

CRIANÇAS 

O Monstro da Porta 

da Frente 

A Digna Cia de Teatro 

Dia 27/1, Sábado, 15h. 

HP ErNEUBE ms sE 

E rescsomo Deer 
Õ: IB DOtstrearidos 

Aurea Nigro 

La eva Justa. 2 

Trata 

e af | Henta. 

Freludio, Firelanes dei Allenalo 

TB LrE) Sumta, 21h 

E: 

indi Bobeda 15h 

(à Mondiro da Porta dé Frente 

Led 4 o PTREDI. 9) 

Chega de Saudade 

Dip 28/71, Domingo. Ta 
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Música Efeméride 

Trintões, álbuns de Nirvana e Pearl 

Jam soam longe e próximo' do pop 
MICHAEL 

A contradição de um 
grunge organizado em 

“Ten" e Nevermind” 
foi um bom preço a se 
pagar para a explosão 
do som de Seattle 

Seattle era longe demais para 
ser suspeita de qualquer insur- 
gência. Erguida sobre sete coli- 
nas e banhada de muitas águas 
na beira veste dos Estados Uni- 
dos tinha o azul do céu escondi- 

do por mais de 220 dias ao ano, 
quando o frio soprado pelo 
Alasca tornava tudo cinza e fa- 
Zia OS garotos vestirem jaque- 
tas sobre as camisas de flanela. 
A 4,6 mil quilômetros de Nova 
York, quase 2 mil de Los Ange- 
les, à Cidade das Chuvas orgu- 
lhavaos mais velhos com a sede 
da Boeing garantindo trabalho 
desde 1916 e a primeira Star- 
bucks valorizando o café da re- 
gião desde 71. Aos filhos ente- 
diados, restava armar a bomba. 
E ela explodiu em 1991. Hã 30 

anos, dois álbuns feitos pelo 
mesmo material humano, jo- 
vens revoltados por fora, niilis- 
tas por dentro e invisíveis em 
um país que sequer parecia ser 
deles, provocariam um tremor 
noimpério queo showbiz havia 
construido para si O sistema 
de controle sobre o que seria ou 
não um artista, filtrado e regido 

pelas gravadoras transconti- 
nentais, estava mais organiza- 
do, milionário e excludente do 
que nunca quando Nevermind, 
do Nirvana, é Ten, do Pearl 
Jam, soaram o alarme, A ruptu- 

ra já vinha sendo tomada por 
grupos locais como Melvins, 
Mudhoney, Soundgarden, 
Green River, Skin Yard e Alice 

in Chains, além do próprio Nir- 
vana, que lançou seu primeiro 
álbum sem maior furor pelo se- 
lo Sub Pop, Bleach, em 198o. 
Mas sóem 19970 barulho come- 

cou a ser ouvido. 
Os 30 anos de distância dei- 

xam tudo um pouco mais inte- 
ressante. Afinal, sabe-se bem, 
não se tratava apenas de musi- 
ca. À cena de Seattle, como 
uma reedição despolitizada do 
punk de meados dos anos de 
1970, vinha para implodir tudo 
o que se entendia como rock 
mainstream, algo que poderia 
incluir bandas que eles mes- 
mosouviam. Kurt Cobain e Ed- 
die Vedder, a seus estilos, de- 

testavam à teatro em que os 

eleitos à imortalidade eram 
submetidos pela indústria e 
usariam suas aparições para 
torpedeá-los: a figura do guitar 
hero revitalizada por Slash, a 
imagem dovocalista sexy reser- 
vada a Jon Bon Jovi, os espetá- 
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culos grandiosos do Tron Mai- 
den, os solos de bateria do 
Rush, as poses do Poison, as lin- 
guas do Kiss, as entrevistas, 08 
autógrafos, a fama e a idolatria. 
Tudo uma enorme e absurda 

m...em que orock foiterminar. 

POP METAL. Kurt e Eddie po- 
dem ser extremos de um mes- 

mo grunge, o reativo indomá- 
veleoresiliente reservado, mas 

Nevermind e Ten, ainda mais 
quando se ouvem sons realmen- 

te primitivos de Seattle como 
Touch me Em Sick, do inegocia- 

vel outsider Mudhoney, ou 
a wallow My Pride; do Green Ri- 
ver, Smells Like Teen Spirit e 
Black soam (que maldição) 

ETHAM MILLER/REUTERS 

bem pop. Assim como eles 
abrem as portas do mundo ao 
som do grunge, podem tam- 
bem guardar algo de despedida 
das ruas sujas e anti indústria 
pela qual também gritaram. 
Uma dicotomia que respon- 

de pelo nome de produção. Bu- 
th Vigh, escolhido para fazer a 
sonoridade de Nevermind en- 
gordar à base de distorções de 
guitarra e cruezas de vocal, ia 
bem até que a supervisão da 
produção passou às mãos de 
Andy Wallace, um homem 
mais velho e experiente nas su- 
jeiras do Bad Religion e nas lim- 
pezas de Paul McCartney, mas 
sobretudo sábio em equilibrar 
as vontades de salvar o mundo 
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LAN INE 

Kurt Cobain (1) 

acabou por 

lamentar a 

mixagem mais 

limpa de 

“Nevermind”, 
mas colheu 

seus frutos, 

para o bem e 

para o mal. 

Eddie Vedder 

(2), com a 

estreia de 

“Ten”, 

entendeu 

melhor o 

jogo do 

mainstream e, 

mesmo sem 

se render a 

seu teatro, 

aprendeu a 

usá-lo para 

manter o 

Pearl Jam 

vivo. Abaixo, 

as capas de 

'Nevermind' 

(3) e 'Ten' (4), 

lançados 

em 1991 

com a necessidade de pagar as 
contas. “O som de Seattle resga- 
tou a gravação da sujeira, mas 
Nevermind chega mais polido e 
arquitetado, quase que como 
um grunge de butique”, diz o 
jornalista e pesquisador Bento 
Araújo, autor da série de livros 
Lindo Sonho Delirante. Algo que 
se encontra com a fala do pró- 
prio Cobain, anos depois do lan- 
camento do LP: “Olhando para 
trás, eu fico constrangido. Ne- 
vermind está mais perto de um 
disco de Môtley Crie do que 
do punk rock.” 

Se era o preço a se pagar por 
tudo o que viria em troca, justo. 
A habilidade de Vigh e Wallace 
ao reprogramarem as linhas 
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nervosas do Nirvana conseguiu 
manter a alma de Seattle escla- 
recendo um discurso musical 
baseado na alternância rápida e 
bipolar entre melodia assobiá- 
vele barulho ensurdecedor, or- 

ganizando a guitarra de Kurt, 
dando clareza à bateria de Dave 
Grohl e, quando não dobrando 
o baixo de Krist Novoselic, o co- 
locando em destaque em com- 
passos estratégicos de Come As 
You Are, Lounge Act e Lithium. 
Em condições para se chegar às 
rádios c à MTV - mas ok, min- 

guém precisava dizer isso perto 
de Kurt — o disco estava pronto 
para ir às prensas. 
As 80 mil cópias iniciais en- 

viadas às lojas em 24 de setem- 
bro de 1991 sumiram em dias, 
Depois de periodos vendendo 
300 mil exemplares por sema- 
na, & mesmo antes de Smells 
Like Teen Spirit abmr lugar para 
o segundo single, Come As You 
Are, o álbum tomou o posto de 
Michael Jackson despachando 
Dangerous do topo da parada da 
Revista Billboard no início de 
1992. As listas de melhores da 
história o colocaram em posi- 
ções de destaque é, em março 
de 1999, 05 números chegariam 

410 milhões de cópias vendi- 
das. Ídolo mergulhado em he- 
roina, cercado por fãs e jornalis- 
tas, Kurt Cobain empunhou o 
cetro do mesmo sistema que só 
quis implodir. Ao contrário de 
Eddie Vedder, que criou um 
bunker para si e um jeito de 
romper e usar a mídia ao mes- 
mo tempo para manter o Pearl 

Mergulhado em heroína, 

Kurt Cobain empunhou o 

cetro do mesmo sistema 

que só quis implodir 

Jam vivo, ele não resistiu. No 

dia 8 de abril de 1994, seu corpo 
foi encontrado sem vida em 

Seattle com uma espingarda € 
uma carta ao lado que dizia: 
“Há muitos anos não venho sen- 
tindo excitação ao ouvir ou fa- 

zer música, bem como ler e es- 

crever. Minha culpa por isso é 
indescritível em palavras... Ofa- 
to é que não consigo enganar 
vocês, nenhum de vocês. Sim- 

plesmente não é justo para vo- 
cês e para mim. O pior crime 
que posso imaginar seria enga- 
naras pessoas sendo falso e fin- 
gindo que me divirto”. 

Para o jornalista André Fo- 
rastien, editor-chefe da Revis- 

ta Bizz à epoca do surgimento 
do grupo, foi neste dia que o 
grunge deixou seu maior mani- 
festo. “Se Kurt Cobain estives- 
se vivo e gordo, como nós, não 

farta sentido,” E agora? Gru- 
pos como Nirvana e Pearl Jam 
soariam como tiozões clássi- 
cos dorock paraasnovas gera- 
ções? “Toda a música passou à 
ser simultânea na era dostrea- 

ming. Dua Lipa, Bessie S&mith 
e Kurt Cobain são presentes 
permanentes para um jovem 
de1ç anos. Quem vai ficar para 

a história, para eles, não é o 
mais importante.” 
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Mateus Solano 

Um homem que 
será colocado em 
xeque pela morte 

Ator interpreta um médico na | 

) 

nova novela das 7, Quanto Mais 

Vida, Melhor", que estreia hoje 

ENTREVISTA 

Nascido em 1981, ator 
interpretou o papel dos 
gêmeos Jorge e Miguel 
em Viver a Vida" e foi 
Ronaldo Bôscoli na 
minissérie 'Maysa 

ELIANA SILVA DE SOUZA 

= er uma ségunda chan- 
| | ce na vida, após um 
“e acidente fatal, vai fa- 
zer quatro pessoas olharem pa- 
raomundo de uma forma dife- 
rente, aproveitando ao máxi- 
mo cada minuto do seu dia. Ne- 
nem (Vladimir Brichta), Paula 

(Giovanna Antonelli), Guilher- 
me (Mateus Solano) e Flávia 
(Valentina Herszage) não se 
conheciam até estarem no mes- 
mo voo e não sobreviveram à 
queda, mas recebem de dona 
Morte uma nova oportunida- 
de, que agarrarão com unhas e 
dentes. No entanto, recebem 

também o aviso de que após 
um ano, um deles realmente 

morrerá, mas não saberão qual 
serã esse escolhido. Assim tem 
início a nova novela das 7, 

Quanto Mais Vida, Melhor!, de 

Mauro Wilson, que estreia nes- 
ta segunda, 22, com-direção ar- 
tística de Allan Fiterman, 

Sendo assim, cadaum farão 
máximo para conseguir repa- 
rar erros ou conseguir realizar 

sonhos adormecidos. No caso 
de Neném, um jogador de fute- 
bol em declínio vai se empe- 
nhar em retomar a carreira. 

Empresária da área de cosméti- 
cos, Paula precisa tirar sua em- 
presa da crise financeira cacre- 
dita que a solução está na con- 
quista do público masculino, 
Terceira sobrevivente, Flávia é 

dançarina de pole dance na 
boate Pulp Fictione seu forte é 
entrar em confusões. Ela quer 
encontrar uma forma de mu- 

dar sua vida e achar o amor. 
Um deles é o renomado 

médico Guilherme e sobre ele 
o ator Mateus Solano respon- 
deu a algumas questões por e- 
mail. Ao Estadão, ele conta co- 

mo se preparou para viver 
mais esse protagonista, que 
mostrará um lado musical, 

mas contou ainda sobre 
seu lado de luta pela preser- 

ação do meio ambiente, algo 
que pratica no seu dia a dia. 

Quem é o dr. Guilherme? 
Dr, Guilherme é o melhor ci- 
rurgião cardiaco da América 
Latina, mas não sabe nada so- 
breo próprio coração. Nós co- 
meçamos a novela conhecen- 
do um homem seco, machis- 

ta, controlador que vai ser co- 
locado em xeque pela morte 
já no primeiro e no segundo 
capítulos com essa promessa 
de umano devida paraum do 
quatro (que estão no aciden- 
teaéreo). Isso fazele, pela pri- 
meira vez, olhar pra dentro e 

repensar seus conceitos, 

Como você compóso perso- 
nagem, teve orientação de 
algum médico? 
Para comporo Guilherme, tive- 
mos, sim, à orientação de uma 

equipe médica durante toda a 
novela e, antes das gravações, 
pude assistir a uma cirurgia, O 
que foi muito importante não 
só para entender o dia a dia de 
um cirurgião, mas também pa- 
ra entender o tamanho da res- 
ponsabilidade e do poder que 
um médico tem nas mãos todo 
os dias quando abre um pacien- 
te para “consertar”, 

Seu personagem será do ti- 
po que a gente vai odiar 
amar? Ou amar odiar? 
Não sei se esse vai ser um per- 
sunagem que vai odiar amar 
ou amar odiar, mas eu tenho 

certeza de que é um homem 
com camadas, portanto um 
personagem pra se falar, pra 
conversar, pra tentar enten- 
der:“O que eu faria no lugar do 
Guilherme?!" ou “Olho esse ti- 

pode atitude dele e sera que 
também vejo esse tipo de atitu- 

Personagem de Solano é um renomado, e seco, cirurgião cardiaco 

de 20 meu redor?”. Acho que 
no meio da deliciosa comédia 

que é Quanto Mais Vida, Me- 
lhor!, o núcleo dos Monteiro 

Bragança vai dar o que pensar, 

O que tem de verdadeiro 
no personagem? Ele seria 
alguém que podemos en- 
contrar no dia a dia? 
O Guilherme é um homem bas- 
tante comum hoje em dia. É 
um homem branco, rico, héte- 

ro, bem-sucedido e que por sé- 
lo já nasce cheio de privilégios 
que a gente vê no dia a dia do 
personagem. Também vemos 
discursos na casa dos Monteiro 
Bragança que nos levam a pen- 
sar sobre isso. São questões 
que vão vir à tona nesse núcleo, 

O modo como ele se vê co- 

mo profissional reflete na 
relação pessoal? 
O modo como ele se vê profis- 
sionalmente reflete na relação 
pessoal sim. Guilherme se 
acha. O problema é que ele é 
muito f... realmente. Ele é um 
grande profissional, o melhor 
da área dele no Pais. O proble- 
ma é que ele sabe disso e não 
sabe lidar de uma forma sensa- 
ta, sã, humilde, 
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“Tivemos, sim, dt 
orientação de uma 
equipe médica 
durante toda a novela 
e antes das gravações, 
pude assistir a uma 
cirurgia” 

“O ser humano só 
precisa de um 
empurrão e esse 
empurrão (por que 
não?) pode ser sua 
consciência” 
Mateus Solano 

Ator 

Verdade que vamos te ver 
tocando piano? Você é pia- 
nista mesmo ou teve de es- 
tudar para o personagem? 
Estudo piano há dois anos e 
meio e fiquei muito feliz com 
a possibilidade de o Guilher- 
me poder tocar piano. Inclusi- 
ve, pedi músicas para ensaiar. 
Então, tem muita coisa que eu 
ensaiei para tocar durante as 
cenas, Sim. 

De onde vem esse seu lado 
tão preocupado com o 

meio ambiente? 
Desde criança fui criado co- 
mo filho da natureza e não co- 

mo dono dela, Portanto, mi- 
nha relação sempre foi de re- 
verência e pertencimento. 

Sem uma sociedade sustentá- 
vel estamos fadados à extin- 
ção. Vejo tudo isso com mui- 
to assombro e uso meu espa- 
ço é meu tempo para viver de 
forma mais sustentável e in- 
fluenciar as pessoas ao meu 
lado a também fazé-lo. 

Foi tranquilo formar uma 
familia que te segue nessa 
questão ecológica? Todos 
curtem isso? 
À questão ecológica dentro 
daminha casa vai entrando de 
forma muito natural, muito 
orgânica, É claro que, muitas 
vezes, essa questão pode es- 
barrar no nosso conforto, 
mas rapidamente a gente ar- 
ranja uma forma de ser confor- 
tável sem precisar ser nefasto 
com o méio ambiente. Quan- 

do a gente decide não usar 
mais sacolas plásticas é claro 
que isso, no início, causa um 

desconforto porque a gente 
esquece de trazer as sacolas 
retornáveis. Quando a gente 

quer parar de comer carne, é 
claro que no início a gente vai 
estranhar a comida vegana, 
mas isso é um rápido inicio ea 
gente se acostuma com os no- 
vos hábitos. O ser humano só 
precisa de um empurrão e es- 
se empurrão (por que não?) 
pode ser sua consciência, 

Acredita que o ser humano 
ainda vai ter consciência 
sobre o meio ambiente? 

Saber que a gente precisa pre- 
servar e mudar nossa atitude 

diante do meio ambiente é 
uma unanimidade. Quando 

comecei a falar sobre meio am- 
biente, todo mundo, de todos 

os lados, de todas as crenças, 
veio falar: “É isso ai! Bravo!” 

Então, acho que a consciência 
de que existe uma questão eco- 
lógica todos nós temos. A 
questão é se estamos dispos- 
tos a mudar alguns hábitos. A 
gente fica esperando governo 
e empresas fazerem isso e es- 
quecemos do poder do cida- 
dão. É uma coisa que tem o 
seu tempo, mas se o tempo 
desse despertar de uma cons- 
ciência ecológica e das ações 
ecológicas vão acontecer an- 
tes da aniquilação da humani- 
dade, isso eu não sei. 

Vê o Brasil com chances de 
reverter algumas perdas 
nesse setor? 

Não só o Brasil, mas o mundo 
todo tem chances e já cami- 
nha a passos cada vez mais lar- 
gos para reverter O que estão 
chamando de “perdas nesse 
setor do meio ambiente”. 

Tem muitas perdas irrepará- 
veis, sim. Aliás, a cada segun- 

doa gente perde uma enormi- 
dade de espécies simplesmen- 
te pelos hábitos que a gente 
inventou aqui nesse planeta, 

mas acho que dá para reverter 
muita coisa. € 
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Incoerência 
Data estelar: Lua 
di lia em Câncer 

possível passar a vida 
ocultando nossas fragili- 
dades e vulnerabilida- 

des de todas as pessoas 
com que nos relacionamos, 

mas é impossivel fazer isso 
com o olhar de nossa própria 
consciência. 

Dia a dia, minuto à minuto, 

o ser interior que somos é 
testemunha da realidade em 
que vivemos e da narrativa 
que inventamos para fingir 

ÁRIES 21-3 a 20-4 
| E impossível ir longe 

te quando não se faz nada 
concreto para sair do 

lugar, Concreto é aquilo que vo- 
cê colocar em prática, mesmo 

que pequeno, para que as coisas 
vão se costurando de acordo 
com as intenções. Essa É a magia, 

GÊMEOS 215420: 
Importante mesmo é 
que você seja conscien- 
te do jogo que tenta fa- 

zer para que as coisas lhe sejam 
favoráveis. Isso é importante, 
porque assim você também terá 
consciência do jogo que as ou- 
tras pessoas fazem. Importante. 

LEÃO 2272228 
fa Hã coisas que não po- 

dem ser compartilha- 
das, mas que deveriam, 

porque produzem regozijo, e 
esse se multiplica na mesma me- 
dida em que seja compartilhado. 
Se o cenário é complicado, pois 
então você precisa simplificar, 

LIBRA 23932210 
À Querer que algo aconte- 

ça não é suficiente, por- 
que apesar de o prover- 

bio afirmar que querer é poder, 
na prática, você só pode realizar 
algo quando supera a fase do 
simples querer e coloca mãos à 
obra para fazer acontecer. 

SAGITÁRIO z-na 21-12 
A | Oque se ganha com a 

Vo teimosia? E quando sa- 
ber se o movimento é 

da teimosia, e não da persistên- 
cia? Estas são perguntas que va- 
le a pena sua alma tentar respon- 
der, porque nelas está a diferen- 
ca entre o certoco errado. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
Com ajuda ou sem ela, 

R há coisas que precisam 
ser feitas e seria melhor 

encarar as tarefas pertinentes 
sem esperar pela mão amiga. Se 
elavier, melhor, o caminho será 

mais leve e divertido. Sem ela, 
você vai se virar também. 

Horóscopo 
Quiroga 
ascardlguiroga.net 

que ela é diferente e, talvez, 

essa seja a fonte de maior vul- 
nerabilidade para todos nós, 
o esforço de sermos diferen- 
tes do que realmente somos. 

A incoerência é parte inte- 
grante de nossa experiência 
de ser, e quem muito exigir 
coerência de seus semelhan- 

tes, confessa assim o medo 
de que suas próprias incoe- 
rências venham à tona. 
A experiência humana de 

ser é complexa e, no minimo, 
podíamos todos aceitar que 
esse € 0 jogo e O jogar com 
alegria, & 

TOURO 214 a 20-5 
Num momento de fu- 

ror, se dizem coisas im- 
pensadamente, isso 

acontece, não deveria haver 

grande perturbação, desde que, 
é claro, houvesse o contrapeso 

que equilibrasse e retificasse O 
erro cometido. Ou não? 

CÂNCER 21-64 2-7 
Sobreviver não é sufi- 

= “ ciente, é preciso viver, 

se lançar à aventura 
para experimentar um pouco 

de regozijo, de excitação, Não 
se pode passar todo o tempo 

sob o jugo de obrigações que 
não têm mais sentido. 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
A A realidade não ofere- 

ce um toque delicado, 
mas firme e contun- 

dente. Só que sua alma anda 
precisando de paz de espirito, 
justamente pela dureza de tu- 
do que está em andamento. 
Vale a pena obter um respiro, 

ESCORPIÃO 23104 21-1 
4,4 | Nadamais frustrante do 
See | queoentusiasmo das 

promessas passar em 
brancas nuvens, sem nada ser 
posto em prática, Isso não é dig- 
nodos relacionamentos huma- 

nos, porque é assim que se perde 
a confiança, virtude fundamental. 

tm 

CAPRICÓRNIO 22-12a 204 
- | Suas intenções preci- 

dy sam ficar muito claras 
para todas as pessoas, 

só assim você deixará de sen- 
tir à pressão para mostrar seu 
jogo. Não há melhor maneira 
de se ocultar do que abrindo 
o jogo completamente. 

PEIXES 20-24 20-3 

E de pouco valor você 
14) deixar de expressar 

seus viscerais senti- 
mentos, em nome de preservar 
a ordem. Essa ordem constran- 
ge você e não seria saudável 
você engolir sapos a esta altura 
do campeonato. Expressão! 

Música Streaming 
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Spotify restringe opção 
shuffle na plataforma 
após pedido de Adele 

Cantora britânica, 
que acaba de lançar 
“30', diz que os discos 
são feitos com esmero 
e reflexão — e que 
contam uma história 

Depois de um pedido feito pe 
la cantora britânica Adele, o 

serviço de streaming Spotify 
decidiu retirar o modo de re- 

produção aleatória, também 
conhecido como shuffle, co- 
moaconfiguração padrão aos 
usuários na hora em que esco- 
lhem um álbum para ouvir. 

QUADRINHOS 

Minduim Charles M. Schulz 

SE EU QUISER FICAR BONITA 

COM MEUCÁRELO, MARCIE, | 

ER Penido Lo ts desáo 

Recruta Zero Mort Wralker 

O melhor de Calvin Bill Watterson 

AMARHA MA ESCOLA VAMOS 
FALAR SOBRE NOTÍCIAS DA 

Ê 

i 
| 
E] 
Ê 
5 

BEM PENSADO 

BEM, TALVEZ À GENTE 

ELÁSTICOS, SR. 

SUA ESPOSA ME PEDIU PRA 
MANDAR O SE. PRA CASA 
PORQUE JÁ PASSOU DO 

LIMITE. (q 

CADA ALUMO VAZ TER QUE 
LEVAR LIM ARTIGO DO 
TORMAL PARA LER E 

EXPLICAR PARA 4 TURMA, 

“Nós não criamos albuns 
com tanto esmero e reflexão 

na listagem de faixas sem 
uma razão. Nossa arte conta 

uma história e nossas histó- 
rias devem ser ouvidas da for- 

ma como pretendemos”, ex- 

plicou a cantora em seu perfil 
no Tantter. 

A gigante do streaming 
concordou em acatar o pedi- 

do da estrela para tocar auto- 
maticamente as músicas na 

ordem da curadoria do artis- 

ta. “Tudo por você”, respon- 
deu a conta oficial do Spotify 
na rede social. 

PRO TORNEIO DE PATINAÇÃO, POSSA PIVIDIR ELE A GENTE TENTA 
VOCÊ VAI TER QUE ME AJUDAR]! NOS POIS LADOS 

E PRENDER CUM 

cette: tm Fog Pomres Ciro 

OrUsA Corrmiiai, FE 

Ep dr 

1 

EE MAALIERCIO DE RONERA PRRODAÇIÓES - Ieda, 

mad 

SE 1550 NÃO FUNCIONAR. 
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Segundo o Washington 
Post, o Spotify ainda não se 
pronunciou dando mais deta- 
lhes à respeito da decisão, 

masa opção de shuffle (repre- 
sentada por duas setas cruza- 
das) continuava visível quan- 
do um usuário clicava para 
conferir uma música especifi- 
ca do disco, 

Adele lançou oficialmente 
o dlbum 30 na sexta-feira, 19, 
e tem conquistado umareper- 
cussão positiva desde então. 

4 reclamação sobre o mo- 

do shuffle ser uma configura- 
cão pré-definida do Spotify já 
recebe reclamações de parte 
dos usuários há alguns anos. 
A decisão de agora, porém, di- 

vidiu opiniões nas redes so- 
ciais, com alguns fãs concor- 
dando com a visão de Adele e 
outros destacando que cada 
usuário sabe decidir a melhor 
forma de consumir a arte. 

O LIMITE DE 
NOITES AQUI 
NA SEMANA. 

DE ELVIS COM 
DUAS CABEÇAS” 

“Ah, o mar... Espécie de céu liquido também sen-fim” Rachel ide Queiroz 
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Literatura Americana 

“The Sentence e a pandemia 
segundo Louise Erdrich 
Vencedora do Pulitzer 
captura um ano 

traumático na vida 

dos americanos em 
seu romance ainda 
inédito no Brasil 

RON CHARLES 
THE WASHINGTON POST 

À pandemia de coronavirus 
ainda está se espalhando e 
Deus sabe que leremos roman- 
ces sobre ela por anos e anos, 
mas The Sentence, de Louise Er- 

drich, talvez seja o melhor que 

CRUZADAS NA WEB 

vennocoguelel com br 

Locutor princi 
seu um a, 

Em ol de: | 

superior 

já recebemos. Nem releitura 
sombria dos lockdowns nem 
exagero apocalíptico do virus, 
seu livro oferece o tipo de re- 
flexão nova que só o tempo po- 
de propiciar e, ainda assim, é 
tão atual que a tinta parece 
fresca, 

Este é o mistério da obra de 
Erdrich, e The Sentence estã en- 
tre seus romances mais mági- 
cos, mudando de tons com a 

felicidade de um pássaro zom- 
beteiro. Ela observa que a lin- 
gua nativa americana de seus 
ancestrais “abrange formas in- 
trincadas de relações huma- 
nas e infinitas maneiras de 

dJúque as cruzadas Ná WEB 
estadao.com.br iv/cruzadas 

Objeto que 
pa dade 

Ver Em 
ae 

| Passar 
ye interior E 

ara o 

exterior) 

BANCO JEJNSUHA/O * ET “EPEVEI/O RUIDEUI/E "RAS E 

Nível Fácil SOLUÇÕES 

SE sol 

ig Di SLI 

estaiad, 

& Revistas COBUETEL 

Habitante ' 
da caga + 

DE 

jah etetete N 

plslaotenifeio E 

brincar” e explora esse espec- 
vo ao longo das páginas: uma 
história de detetive meio boba 
dá lugar aos horrores da bruta- 
lidade policial; vidas arruina- 
das se transformam repentina- 
mente na redenção; mortes de 
meio milhão de americanos 
acontecem enquanto um fan- 
tasma mal-humorado faz suas 
travessuras. Mas a presença 
permanente aqui é o amor. 

E oslivros - muitos e muitos 

livros. O romance está repleto 
de outros livros. Eu estava ano- 

tando cada um deles até desco- 
brir o apêndice de Erdrich, 
que lista mais de 150 titulos 

sair Lhe eds Loro 

| Indígenas | 
da Bahia 

essa CANÇÃO. 

OE FHAINDASYIHS 
UaSNARMHTREEMÃE 

E ONAYFOMLNEHERN 
RT AÃA-A LL DIAKHElElTO 

ETSFMLEMECEEE 
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amados. Esteja preparado: 
The Sentence é aquele raro ro- 
mance sobre o efeito transfor- 
mador da literatura que chega 
com seu próprio glossário, 

A narradora, Tookie, é uma 
ladra condenada que tem um 
apreço arduamente adquirido 
pelas palavras usadas para 
construir histórias, Ela abre o 
romance anunciando: “Quan- 

do estava na prisão, recebi um 
dicionário”. Ela imediatamen- 
teprocuroua palavra “senten- 
ça” porque “ouvi uma senten- 
ça impossível de 60 anos dos 
lábios de um juiz que acredita- 
va na vida após a morte”, 

Felizmente, essa punição se- 
vera não a leva para o além. Na 
verdade, depois de ler todos os 
livros da biblioteca da cadeia 
“com uma atenção assassina”, 
Tookie é libertada em 2015, dé- 
cadas antes do que temia. Por 
ter passado tanto tempo so- 
nhando com uma seleção mais 
ampla do que a prateleira de li- 

www.coquetel.com.br 
Procure E marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no tejão, 

vros da prisão, ela decide procu- 
raremprego numa livraria, Ape- 
nas um empregador responde 
a seu currículo: “um lugarzi- 
nho modesto”, especializado 
em literatura indigena america- 
ae propriedade de uma ro- 

mancista chamada Louise, 

Tinta fresca 

O livro de Erdrich oferece 

uma reflexão nova que só 0 
tempo pode propiciar e é um 

dos melhores já lançados 

Os fãs reconhecerão a ro- 
mancista como a vencedora 
do Pulitzer e seu “lugarzinho 
modesto” como a Birchbark 
Books, que Erdrich possui em 
Minneapolis. 
The Sentence capturaumano 

traumático na história de uma 
nação que luta para valorizar 
sua própria diversidade. € tua 
DUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU. 

CAÇA-PALAVRAS mesta seção, tudos os dias, um jogo diferente para você 
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“Parabéns a Você” 
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A universalmente conhecida MÚSICA “Parabéns a Você" remonta ao ano de 
1875, nos Estados Unidos. A MELODIA foi criada pelas irmãs Mildred e Pa- 

tricia Smith Hill, PROFESSORAS do ensino fundamental na região de LOU- 
ISVILLE, para ser cantada pelas CRIANÇAS ao entrarem na escola. Assim 
deu-se a ORIGEM de “Good Morning to All* (“Bom Dia a Todos"), que na épo- 

ca não tinha ligação com datas de ANVERSÁRHO. Em 1893, as irmãs regis- 

trarama AUTORIA, mas, em 1924, alguém se apropriou 

da melodia e ALTEROU a letra de “Bom Dia a Todos” 

para"PARABÉNS a Você”, Aversão brasileira é 

de autoria de BERTHA Celeste Homem 

de Mello, de Pindamonhangaba, São 

Paulo. Ela venceu um concurso em 
1942 na RÁDIO Tupi, onde se esco- 

lheria a melhor versão da música em 
português. À GRAVADORA Warner, 

atual detentora dos DIREITOS au- 

torais, FATURA aproximadamente 

2 milhões de DÓLARES por ano com 
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Para provocar aquele 
quentinho no coração 

Quem é que lê tanta noticia? Às vezes a gente só quer sentar, 
relaxar e descansar um pouco, Pois aqui estão cinco títulos que 
vão da nostalgia à diversão para aproveitar um tempo mais leve. 
Mas sem abrir mão de um pouquinho de conflito, que sempre faz 
bem. O que diferencia essas histórias de todas as outras é o jeito 
de contar. A atmosfera alegre, as cores vivas e o clima solar são 
perfeitos para usufruir da folga sem o risco de cair na cilada de 
um enredo complexo. Mesmo assim, são opções carregadas de 
sentidos, capazes de provocar reflexões e contribuir para nossa 
evolução como pessoas. Não precisa perder mais horas procu- 
rando filmes ou séries para assistir do que os assistindo! Cola 
nesta lista que você brilha! 

Circo Teatro 

Por Siímião Cinshro 

ENTRE PASTA E PESTO 
Oi Alberto (eo lado), talvez o cur 
ta mais recente da Disney+ tem 
pouco menos de oito minutos e 
erepleto de significado. Inspira- 
dona delicada animação Luca, a 
Pixar volta à ensolarada lrália 

para desta vez mostrar um pou- 
quinho da vida de Alberto após 
a separação dos amigos. E tam- 
bém a relação entre o menino e 
Massimo, o sisudo pescador 
que só não é maior do que o pró- 
priocoração. Uma sintese poét- 
cados perrengues cotidianos. E 
um recado sensivel de que não 
existe calor melhor do que o hu- 
mano. Para a familia inteira, 

APOCALIPSE DIVERTIDO 
Não se assuste, eu juro que es- 
te é o típico filme de sessão da 
tarde: um jovem enfrenta- 
rãos maiores desafios pa- 
ra se reaproximar do gran- 
de amor. Só que no caminho 

hã gigantes animais, insetos € 
todo tipo de bicho rastejante. 
As criaturas mutantes devas- 

taram o planeta depois que 
brilhantes seres humanos 

lançaram ogivas nucleares 
contra um asteroide em ro- 

o 

Cirque du Soleil volta 
ao Brasil em 2022 com 
o espetáculo Bazzar 
Companhia vai se 
apresentar em São 
Paulo e no Rio de 
Janeiro no segundo 
semestre; pré-venda 

começa amanhã 

MATHEUS MANS 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Longe das terras brasileiras 
desde 2019, 0 Cirque du Soleil 
está de malas prontas para re- 

tornar ao Brasilem 2022. À tru- 

pe multinacional, que desde ju- 
lho retomou gradativamente 
suas apresentações mundo afo- 
ra, desembarca no Pais com o 

espetáculo Bazzar, que cumpri- 
rá temporada de & de setem- 
bro a 27 de novembro de 2022 
em São Paulo, no Parque Villa- 
Lobos, e de Sa 31 de dezembro 
no Rio de Janeiro, no estacio- 

namento do Riocentro, 
A pre-venda dos ingressos, 

exclusiva para clientes do Bra 
desco para a temporada paulis- 
tana, começa nesta terça, 23, E 
vai até 14 de dezembro. Já os 

membros do Cirque Clubpode- 
ão adquirir ingressos a partir 
dodiais de dezembro, enquan- 
to o público em geral poderá 
comprar os ingressos a partir 
do dia seguinte, 16. Os preços 
variam entre R$ 280 e R$ 620 

no pacote promocional. No re- 
gular, vão de R$ g10 a R$ 690. 

“E a volta mais especial do 
Cirque de Soleil. As pessoas es- 
tão ávidas por entretenimen- 
to, por confrarernizações. Vai 
ser um retorno emocionante”, 
afirma Stephanie Mavorkis, di- 

retora da IMM, responsável pe- 

Turnê brasileira estava 

marcada para agosto de 

2020, mas foi adiada por 

causa da pandemia 

la realização do espetáculo no 
Brasil, ao Estadão. “Esse 
show tem uma importância 
enorme. O setor cultural foi 
um dos que mais sofreram nes- 
sa pandemia - o primeiro a pa- 
rar e último a voltar. À gente 

tinha essa turnê programada 
para agosto de 2020. Tivemos 
que replanejar várias vezes. 
Agora, estamos animados.” 

BAZZAR. Esta é a 43.º produção 
original do Cirque du Soleil des- 
de o surgimento da trupe, em 
1984, Ccestreou em 2018, De acor- 

do com Mayorkis, há uma liga- 
ção especial entre o Cirque e o 

Brasil, e São Paulo é o terceiro 
mercado do grupo em público. 

Segundo a companhia, Baz- 
za é um show de “reinvenção” 

com acrobatas, dançarinos e 
músicos construindo cenas vi- 
brantes e com jogos artísticos € 
acrobáricos, Há, também, uma 
mistura de sons e cores para 

criar um ambiente lúdico e fan 
tasioso. O nome do espetaculo 
parte da ideia de um tradicional 
bazar, um espaço onde persona- 
gens diversos se encontram. O 
“z* extra no título sugere um 
looping temporal, em que final 
e começo do show se misturam 

ese confundem. “Traduz muito 
aalma do brasileiro. É muitoale- 

gre e colorido. Celebra a união, 
a liberdade e a diversidade” e 

SEGUNDA-FEIRA, 

ta de colisão com a Terra. Mas 
tudo que sobe... E foi assim 
que a então espécie dominan- 
te virou prato predileto. Pode 
não parecer, mas Amor e Mons- 

tros, na Netflix, é leve, diverti- 

do e engraçado. Acredite! 

APAIXONANTE 
Ela foi abandonada e cresceu 
rodeada pela dura realidade 
dos orfanatos canadenses do fi 
naldo século 1gaté a adolescên- 

cia, quando foi enviada por en- 
gano para a adoção por um ca- 
sal de irmãos idosos que espe- 
rava por um menino. Mesmo 

frente à decepção, não abala a 
quase irritante esperança que 
traz enlaçada em si tal qual as 
tranças ruivas que carrega. Fa- 

ladeira e insuportavelmente 
otimista, usa a imagi- 
nação para vislum- 

brar uma rea- 
lidade mais 

bonita. Por isso 
Anne With An É 
duto) é tão apai- 
xonante. E ver a 
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E 

FACEBODA 

versos tabus provincianos é 
um privilégio. Sonhe com ela 
na Netflix, 

DUTROS OLHARES 
Vinte e duas histórias reais de 
gente comum em vidas absolu- 
tamente cormiqueiras, masespe- 
tacularmente especiais. Assim 
o podcast Nós escreve com som 
histórias que poderiam ser nos- 
sas, dos nossos amigos ou vizi- 

nhos. Uma delas — ou todas - 
vai te dar aquele nó na gargan- 
ta, Emocione-se no Spotify. 

HONORÁVEIS BLOCKBUSTERS 
Um banho de nostalgia com os 
bastidores de 16 clássicos que 
conquistam audiências até ho- 
je. A série de documentários 
Filmes Que Marcam Epoca, divi- 
dida em três temporadas até 
agora, mostra como fenôme- 
nos de bilheteria se transfor- 
maram no que são. E tudo que 
deu certo - e errado — no cami- 
nho de Dirty Dancing, Esquece- 

ram de Mim, De Volta Para o Fau- 
personagem | turoe Uma Linda Mulher, entre 
crescer en- | outros filmes. Veja com o di- 

- quanto desa- | vertido narrador em inglés 
, | fiaosmaisdi- | com legendas, na Netflix. 

HETELIA 

MARIE-ANDREE LEMIRE 

'Bazzar' estreou em 2018 e tem 32 artistas internacionais no elenco 


