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Cara do governo? Enem tem “vida de gado; Chico e indígenas 
a boa BET 

Realizado 

sob polêmica 

declaração 

do presidente 
pt aii C 

denúncias de 

interterência, 

o Enem 2021 

surpreendeu 
positivamente 
em seu primeiro 

dia, ao manter o 
foco nas questões 

sociais, como é 

tradição, e citar 
personalidades 

banidas em 

outras edições, 

contrariando 

temor de 

funcionários 

do Inep, que 
coordena as 

provas. O exame 

teve a quinta 

menor abstenção 
da década, de 

26,4%. PÁGINAS DO a 17 

ieniimdá Enem. Exame ocorreu sem incidentes sgrnilicativos ou problemas logisticos em todo o pais. Com 3.1 melhães de inscritos. menos do gue em edições antenores, teve baixa abstenção 

FERNANDO E ABEIRA AM TONI EsCHs CRISE HÍDRICA 
Nusões que 
põem em risco 

nossa existência 
PÁGINA 

Enem restrito 

e desigual, cara 
desse EUVEFHO 

PAGINA 

Falha em app impede 
tucanos de votar, 

Empresas 
buscam ajuda — 

—— 

para reduzir dk. ei 

conta de luz 
milícias digitais  antirracista 

Indústrias e lojas investem em 
gestão, aplicativos e sensores 

e PSDB adia prévias 
Pane no aplicativo desenvolvido para o pleito impediu o voto de 

milhares de tucanos e levouo PSDB a adiar as prévias para escolha 

de seu candidato à Presidência. Após reunião tensa, que teve 

bate-boca e troca de acusações, os governadores de São Paulo, 

João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgílio acordaram apenas que a votação deve 

ser retomada o mais rapidamente possivel. páginas se6 

Relator quer limite para 'emenda secreta 
Senador Marcelo Castro ( MDB-P1) quer limitar valor das 
emendas do orçamento secreto para STF liberá-lo. mama? 

Kast e Boric vão 

ao 2º turno no 

Chile polarizado 
Na Venezuela, pleito Rede de Saúde do 
tranquilo e incerto | Rio tem fila enorme Com a escalada das contas de luz provocada pela crise hidrica, 

aumenta a busca por gestão do uso de energia por empresas, 
de bares e lojas a shoppings e indústrias. Companhias do setor 
elétrico e start-ups que prestam consultoria tiveram alta de até 
40% na demanda este ano. Algumas prometem reduzir contas 
em até 30% com tec nologia para identificar de sperdici OS O 

tarifas mais baratas, como as do mercado livre. Páginas 

A primeira etapa das eleições contirmou a 
derrota das forças políticas tradicionais ea 

polarização no Chile. Os candidatos da extre- 

ma direita, José Antonio Kast, e da esquerda, Observadores não relataram Com pandemia. capital tem 

Gabriel Boric, foram os mais votados e vão incidentes naseleições 141 mil pacientes esperando 
disputar a Presidência no segundo tumo, regionais, masavançoda hoje por consultas, exames 
marcado para 19 de dezembro. rágma 27 oposição é incerto. PÁGINAZ8 e procedimentos. PÁGiMa 20 
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VITOR TIA FEDTAPERS VIVI PARA CONTAR 
Sou mãe 
del0 e sofro 
preconceito 

EPOCA 
Mãe de oito filhos e 

grávida de gêmeos, 
Mariana Arasaki, 

36 anos, descreve 

arotina agitada 
em casa e rejeita 

comentários 
invasivos: “Muita 

Para cima. Áligtas erguemo técnico Enderson Moreira 

Botafogo conquista 
o título da Série B 

pente diz agora já 
deu. Mas a decisão Com vitória por La O sobre o Brasil de Pe- 
êminhae domeu lotas e derrota do Coritiba, o Botafogo se 
marido” PÁGINA ss tornou bicampeão comuma rodada de an- 

tecedência. Pela Série A, o Fluminense 
venceuo América-MG por Za Qesegueso- 

E he nhando com vaga na Libertadores. 
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Recuo democrático 
reflete o avanço 
da extrema direita 
Desde 2015, apenas a Polônia 
registrou retrocesso maior que o Brasil, 
segundo índice de democracia liberal 

“cientista político Larry Di- 
amond cunhouem 2015a 
expressão “recessão de- 
mocrática” para descrever 
o recuo da democracia h- 

beral no planeta. De lá para cá, é notã- 
vel como a tendência se acentuou. O 
movimento tem caracteristicas peculi- 
ares, não acontece em todo lugar, nem 
namesmaproporção. Jáestáclaro, con- 
tudo, que odeclínio recente está intrin- 
secamente vinculado ao populismo 
nacionalista representado lá fora por 
nomes como Donald Trump ou Viktor 
Orbán e, no Brasil, por Jair Bolsonaro. 

Desde 2015, apenas a Polônia regis- 
trou retrocesso democrático maior 
que o Brasil, entre os 178 acom- 

panhados pelo projeto V-Dem, coali- 
zãodecientistas politicosamericanose E 
europeus com sedena Universidade de 
Gotemburgo, na Suécia. O W-Dem 
combina aavaliação doambiente insti- 
tucional, liberdades civis e de expres- 
são, sistema partidário, participação 

em eleições e diversos outros elemen- 
tos muma série de indicadores co 
reias Um dos p eginçã nivel 

pg as 
Com exceção de ditaduras africanas 

e da Bolívia — onde a esquerda voltou 
ao poder num cenário conturbado —, 
alista dos 15 paises que mais recuaram 
noindice de democracia liberal a partir 
de 2015 é uma sucessão de exemplos 
canômicos do avanço da extrema direi- 
ta populista: Polônia, Brasil, Eslovênia, 

Filipinas, Turquia, Hungria, Estados 
Unidos e Índia. Na média dos países da 
Europa Ocidental e da América do 
Norte, que concentram o eixo históri- 

coda democracia no planeta, o índice 
cajude 0,83 para 0,77 no periodo. 
Depois de décadas em que o princi- 

pal responsável pelo encolhimento da 
democracia no mundo era o comunis- 
mo e depois dos anos de avanço dermo- 
crático pós-queda do Muro de Berlim, 
a ameaça hoje vem da extrema direita. 
E verdade que, na América Latina, 
também houve retrocesso em ditadu- 
Las de esquerda, como Venezuela e Ni- 
carágua. Mas, embora esses países se- 
jam menos democráticos, dá eram 
assim. Não houve recuocomparávelao 
ocorrido no Brasil, onde o índice de de- 
mocracia liberal do V-Dem caiu de 0,79 
paraQ,5Lemcinco anos —periodo que 
abrange o im t de Dilma 
Rousseff e a eleição de Bolsonaro. 
O mais espantoso nas dados do V- 

Dem é verificar que o retrocesso avon- 
teceu mesmo entre as economias rmais 
avançadas do mundo, reunidas na Or- 
ganização para a Cooperação ea De- 
senvolvimento Econômico (o indica- 
dor caiu de 0,73 para (1,68 na OCDE). 
Antes força propulsora da democracia 
no planeta, aparentemente as nações 
do Ocidente não têm conseguido cui- 
dar bem nem da própria casa, O recuo 
na democracia mais longeva, os Esta- 

des Unidos, é a maior prova disso. A 
queda de 0,85 para 0,73 não foi resulta- 
do apenas da eleição de Donald Trump, 
mas da polarização e de um desgaste 
institucional de vários anos. 
Trump, Bolsonaro e congêneres se 

aproveitaram da brecha entre o que a 
democracia liberal prometeu e q que 
tem entregado. O sentimento de frus- 
tração disseminado depois dos ataques 
do Ide Setembro e da crise financeira 
de 2008 foi capitalizado pelo discurso 
da extrema direita, disseminado pelas 
redes sociais. Nos países onde projeto 
mais avançou, caso de Hungria ou Po- 
lônia, instituições como Judiciário ou 
imprensa livre foram sendo corroidas 
aus poucos. e à democracia encolheu. 
O Brasil, pelos dados do V-Dem, não 
está tão distante assim desse cenário. 

Caso de escola na Bahia expõe risco 
da polarização e da intolerância 
Aluna denunciou professora por 

ensinar “conteúdo esquerd sta” — 

e o conflito foi parar na polícia 

ma professora de filosofia 
do Colégio Estadual Tha- 
les de Azevedo, em Salva- 
dor, foi intimada pela po- 
lícia a prestar esclareci- 

mentos após uma aluna registrar na 
terça-feira da semana um bo- 
letim de ocorrência alegando queen- 
sinava “conteúdo esquerdista”, como 

questões de gênero, racismo, assédio, 
machismo e diversidade, O conflito 
entre ela, a aluna e seus familiares 

ainda precisa ser esclarecido em de- 
talhes, mas a intimação é inadmissi- 
vel, Policiais deveriam saber que hu- 
gar de professor não é na delegacia, 
com a exceção das casos que ervol- 
vam crimes previstos na lei, O profes- 
sordeve ter autonomia para lecionar. 
É dever da Secretaria de Seguran- 

ça Pública da Bahia rever o que 
aconteceu e deixar claro que alga 
semelhante não pode se repetir sob 
nenhuma hipótese. Fez bem a Asso- 
ciação dos Professores Licenciados 
do Brasil (APLB) ao prestar solida- 
riedade e apoio jurídico à docente. 

Segundo a entidade, a mãe da aluna 

entrara anteriormente numa aula 
on-line da disciplina de inglês para 
dizer que o tema tratado, feminis- 
mo, era inadequado. Ela faz obvia- 
mente enorme confusão sobre uma 
questão puramente pedagógica. 
A crítica ao viés pretensamente 

“esquerdista” da professora enco- 
berta outro equivoco. Uma sala de 
aula deve ser um ambiente de dis- 
cussão aberto. À pregação ideológi- 
ca é obviamente condenável, mas é 

absurdo acreditar que passe impu- 
ne num mundo em que as ideias cir- 
culam livremente. Há gerações, os 
jovens percebem a agenda de pro- 
fessores mais ideológicos — e eles 
existem de ambosos lados do espec- 
tro. Às vezes concordam, noutras 

discordam. É do | 
Muitos críticos do que se ensina 

nas escolas — como o movimento 
Escola sem Partido — na verdade 
não querem uma educação sem ide- 
ologia, mas a pregação da ideologia 
deles. Só esquecem oóbvio: se fosse 
verdade que todos os professores 
sdode esquerda e fazem lavagem ce- 

rebral nos alunos, Jair Bolsonaro 
não teria sido eleito em 2018. 

É preciso, contudo, prestar aten- 
ção a um ponto pertinente que o 
episódio levanta, A mãe alega que a 
adolescente foi impedida de parti- 
cipardeatividades por causadesuas 
opiniões. Caso a acusação seja ver- 
dadeira, aprofessoradeveesclareci- 

mentos (não à polícia, claro). Em 
escolas euniversidades, deve preva- 
lecer a livre circulação de ideias. À 
polícia do pensamento é condená- 
vel, venha de onde vier. O discurso 
intolerante importado da esquerda 
americana — lá conhecido como 
“wake” — é tão nefasto quanto as 
patacoadas bolsonaristas. 
Num munda plural, jovens de- 

vem aprender a debater, ouvindo 
uemnão necessariamente concor- 
A A discordância civilizada é a al- 
ma da democracia. Para que Hores- 
ça, os docentes têm um papel pri- 
mordial. Alunos “esquerdistas” ou 
“conservadores” precisam se sentir 
seguros para defender seus pontos 

de vista. Sem cancelamentos. 

Princípios editorias da Grupo Globo: http:4/gia ba/pr edit 

FERNANDO 
GABEIRA 

= eaextinção 
da espécie humana 

Tea disse no Oriente Médio que a Amazônia não 
pega fogo porque é uma florestaúmida, E disse tranqui- 

lamente, apesar de tantas evidências colhidas par satélites 
edepoimentos visuais. 
Em vez de repetir que Bolsonaro é cínico e mentiroso, 

continvo tentando entender como essas barbaridades 
acontecem. 

Quando li“Guerra pela eternidade”, de Benjamin R. Tei- 
telbaum, pensei em articular um roteiro de estudo que pu- 
desse explicar para mim fenômenos como a vitória de 
Trump e Bolsonaro, para mencionar apenas doisnomes. 

A impressão que tenho é que aextrema direita, apesar 
deter apenas um milionésimo da capacidade de formu- 
lação da esquerda, compartilha com ela, ao que me pa- 

rece, duas ilusões essenciais: que a História tem um 
sentido e que há atores predestinados a realizá-la. O 
sentido cos atores não coincidem, uma vez que uma se 
dedica a impulsionar o rumo da História: outra, a neu- 

tralizar sua trajetória materialista, 
Steve Bannon manifestou sua simpatia pelos americanos 

do interior, como se houvesse nas suas convicções e modo 

de vida grandes qualidades a valorizar; Olavo de Carvalho, 
porsua vez, admiração por fervorosos gru gu pos religiosos. 
Oex-chanceler Ernesto Araújo defendia abertamente uma 

espécie de recomeço universal em que às valores espirituais 
prevalecessem e via em Trump a encarnação do herói que 
conduziria essa batalha. 

Essas ilusões sobre o rumo da História acabaram roman- 
tizando o homem comum, marginalizado pela globaliza- 
ção e pela modernidade, 
Não vou discutir o sentido da História, Mas a romantiza- 

ção do homem comum, “gente como à gente” que diz bes- 

teirassinceras, é muito perigosa. Acaba confundindo o ho- 
mem comum com o idiota que diz que a pandemia é uma 
gripezinha e que a Amazônia não queima porque é úmida. 
Recentemente, Ernesto Araújo, numa alusão ao Álme 

“Matrix” disse que Bolsonaro tomou a pilulaazulesetornou 
base do Centrão. Tamar a pílula azul significa decidir viver 
com as ilusões do sistema. O ex-chanceler disse ainda que, 

nas eleições, a maioria tomou a pílula vermelha, o que signi- 
fica enxergar a realidade e fazer a grande transformação. 
Venidelhia. Araújo? Por muito menos, os militares em 

1964 mandaram queimar o romance “O vermelho e o ne- 
gro”, de Stendhal. 

Isso serve apenas para confirmar a hipó- 
Osseres tese que inspirou este texto. 

humanos | Os que viam em Bolsonaro o lider de uma 
sempre foram revolução espiritual que sacudiria as bases do 

limitados e não  materialismona verdade não tomaram a pilu- 
se deram conta lavermelha massim um poderoso ácido ama- 

dos limites velo, um Califórnia Sunshine, e começam a 
dos próprios despertar de sua viagem. 

recursos naturais Bolsonaro sempre foi um deputado fisio- 
lógico, e seus aliados no mundo religioso 

são varazes pastores que, só em Angola, retiraram USS 120 
milhões por ano, transferindo-se paraa África do Sul, 
Bolsonaro designou um deles para gerir essa fortuna na 

África do Sul, na condição de diplomata brasileiro. Os sul- 
africanos simplesmente rejeitaram essa indicação, 
Não me agrada criticar sonhadores que vislumbram um 

futuro luminoso, em que o homem não vai mais explorar o 
homem. O mesmo vale para aqueles que veem a glória nas 
tradições do passado, livres das amarras de um materialis- 
mo brutal. 
Quando muito intensas, essas fantasias produzem aberra- 

ções coma Kim Jong-un qu Bolsonaro, 
E apenas muito preocupante ver tanta gente dançando 

diante do abismo, no momento em que não perderam o 
contato com a dura realidade. Lutam, sem grande êxito, 
não para levar a humanidade a uma dessas visões de paraí- 
so, mas para salvá-la dos próprios erros acumulados. 

Os seres humanos sempre foram limitados e não se deram 
conta dos limites dos próprios recursos naturais. As ilusões 
que levam idiotas ao poder simplesmente agravam seriamen- 
te o perigo real: a extinção de todos nós, sonhadores ou mo- 

destos realistas. 
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MIGUEL DE 
ALMEIDA 

Racismo em 

nome do bem 

Ce escritor, fiquei fascinado ao saber que 

o poeta Paul Claudel era muito baixo. E 
dono de rascantes olhos verdes. Está no belis- 
simo livro “Uma outra missão francesa”. 
No papel de ministro do govermo francês, 

o poeta católico —odiado pelos surrealistas 
— veio convencer o Brasil a pagar algumas 
dividas e, depois, a se alinhar contra os ale- 

mães na Primeira Guerra Mundial. 
Aportou aqui em 1917 e amou Rio de Ja- 

neiro. Trouxe como secretário o composi- 
tor Darius Milhaud, que se esbaldou com a 

música de Emesto Nazareth, Pixinguinha e 
Marcello Tupynambá, 
Milhaud faz uma revelação, também fasci- 

nante: Claudel, um papa-hóstia contunden- 
te acordava diariamente às seisda manhã pa- 
rairâmissae dormia cedo, logo depois do jan- 
tar. Enquanto Milhaud rodava a noite para 
ouvir música — grudou em Donga, João da 
Baiana e outros protossambistas. Duas almas 
Que se Amava nas Suas diferenças. 

Por ser um livro com personagens sofisti- 
cados. com certeza não foi lido (infelizmen- 
te!) pela malta miliciana das redes sociais, 
que buscou rasgar as veias dos jornalistas 
que informaram o dilema da cantora Mari- 
lia Mendonça com seu peso. 
Tal malta perceberia nos desvãos miúdos 

de Claudel e Milhaud como os detalhes co- 
tidianos auxiliam na construção do perfil 
psicológico de quis personagem, 

Por que Claude! seofenderiaao ser descri- 
to como um homem baixo? Ele era, assim 

como Napoleão. Por que deveria ser omiti- 
da do leitor a informação de que a cantora 
lutava contra a balança” Seria preconceito 
contar que Olavo Bilac era vesgo? “Guig- 
nard: anjo mutilado” narra como o genial 
pintor nasceu com uma fenda no palato —e 
isso 0 levava a evitar comer em público. 
Muitas vezes aobra auxiliaacompreender a 
vida dos autores — ou vice-versa. 
Muito tempo atrás, recebi um telefonema 

de uma assessora de Roberto Carlos. Era ju- 
lho de 1985. 

— Roberto queria saber se vocêtopa fazer 
uma entrevista com ele —me contou. 

— Mas acabei de escrever um texto na Fo- 
Ilha de S.Paulo com muitas críticas ao disco 
dele — retruquei. 

WASHINGTON 
OLIVETTO | o é 

Paulistano que 
virou carioca: 
parte 2 

Eu estava com 58 anos quando fui eleito ci- 
dadão carioca. Mas, na verdade, me sentia 

carioca desde criancinha, quando, aos 6, esti- 
ve pela primeira vez no Rio de Janeiro, levado 

pelos meus tios Ligiae Armando Meloni. 
Lembra queficamos hospedados no Ho- 

tel Lancaster, na Avenida Atlântica, que 

me encantei com absolutamente tudo do 
Rioe só me assustei com a temperatura da 
areia de Copacabana, que era muito mais 

quente que a de Santos, à que eu já estava 
acostumado. Era impossivel ir à praiades- 
calço naquele Rio de Janeiro que, na se- 
gunda metade dos anos 1950, ainda era a 

capital federal e vivia intensamente a 
construção do Aterro do Flamengo. 
Lembra também que foi nessa primeira 

viagem que experimentei pela primeira vez 
o picadinho do restaurante do Hotel Ouro 
Verde, prato que foi um dos meus preferi- 
dos durante muitos anos e que só substitul, 

—Poisele adorou e colocou a matéria gru- 

dada no camarim —ouvi, orgulhoso. 
Nessa época, Roberto só falava com a re- 

vista Amiga, praticante de jornalismo adu- 
latório. Logo no começo da entrevista, per- 

gunteia ele: 
—A sua música “O divã” narra seuacidente, 

quando você foi atropelado por um trem? 

Ele sorriu, como dissesse touché, e con- 

cordou soar: quando passamos a falar 
dos versos delicados da canção sobre sua 
tragédia. Depois, rachamos uma massa jun- 

to de sua mulher, Myrian Rias. 
Fosse hoje, a ralé miliciana sacaria um 

“cancelamento”, assim como tentou contra 

quem falou do de Marilia depara 

A escoalha não sabe, porque é inculta, 
mas mergulhamos numa espécie de Revo- 
lução Cultural, da mesma cepa empreendi- 

da por Mao Tsé-tung, na China, na década 
de 1960, A ficha caiu diante do livro recém- 
lançado do linguista John McWhorter, 
“Woke Racism”. O autor (afro-americano) 

constrói um libelo corajoso sobre as guerras 
identitárias, tendo como partida as idios- 
sincrasias perturbadoras do discurso do 

movimento negro (e da esquerda branca) 
nos Estados Unidos. 
Com bom humor e doce perspicácia, 

McWhorter enumera uma espécie de cate- 
cismo das contradições do discurso identi- 
tário: “Quando os brancos se afastam dos 
bairros negros, é a fuga dos brancos”. E 

“quando ia se mudam para bairros 
negros, é uma gentrificação, mesmo quan- 
doeles pagam generosamente aos residen- 
tes negros porsuas casas”. 

tempos depois, pelo picadinho da Roberta 
Sudbrack. 
Com 20 e poucos anos, eu, que morando 

em São Paulo ostentava o pomposo titulo de 

diretor nacional de criação da DPZ, comecei 
a dividir meus meses entre São Paulo e Rio, 
Ficava 20 dias por mês em São Paulo e dez no 

Rio, onde a agência havia montado uma filial 
na Rua do Russel, no bairro da Glória. 

Era a época do auge do Antonio's, no Le- 
blon; do Bar Lagoa e do Chico's Bar; do Ni- 

no's, na Bulhões de Carvalho — maliciosa- 
mente apelidada de Rua “Quase, Quase” —e 
da Mente Carlo, na Duvivier, pertinho do Co- 
paeem frente ao antigo Beco das Garrafas. 

Era a época em que, mesmo sendo man- 
gueirense, eu frequentava a feijoada da Por- 
tela. Era a época em que eu ainda não tinha 

ideia de que logo depois fariam parte desse 
meu roteiro sentimental o Grottammare, 
dos irmãos Neroni, em Copacabana; e o 
Cândidos, em Pedra de Guaratiba. Era à 

época em que o Hotel Le Méridien ainda 
nãcexistia eo Laurent Suaudeau ainda não 
havia chegado para revolucionar a gastro- 

nomia brasileira. Era a época em que eu, 
solteiro, namorava cariocas. Na verdade, 
não namorava cariocas; namorava umarua. 

Por um desses estranhos mistérios do pla- 

neta, todas as namoradas que eu arrumava 
moravam na Timóteo da Costa, no Leblon, 

Por outro mistério do planeta, em 1976, du- 

rante à famosa invasão corintiana ao Maraca- 
nã para o jogo contra o Fluminense nas semi- 
Finais do Campeonato Brasileiro, eu, quevivia 
os meus dez dias mensais de carioca, acabei 

metransformando num caso rarode invadido 

e invasor ao mesmo tempo. Como morador 
da cidade, mesmo que temporário, eu era in- 

MecWhorter acredita que tal discurso, in- 
serido na terceira onda antirracista ameri- 

cana, transforma bobagens em roupagem 
de sabedorias, “nos força a fingir que a arte 
perlormática é política”. 

E que dd rude desconhece quem seja 
James Baldwin e tampouco assistiu aa do- 
cumentário “Lam not your negro”, onde ele 

conta as raizes do segundo movimento an- 
tirracista americano e traça um perfil críti- 
code Malcolm Xe dos Panteras Negras, Por 
aqui, poucos anos atrás, uma passeata do 

movimento DES estampou faixa de teor 
fascista com a ideia de que “miscigenação é 
genocídio”, 

Uau. 
Na Revolução Cultural Chinesa, espécie 

de Inquisição Católica, os cidadãos eram 
obrigados a desdizer suas opiniões, a reci- 

clar palavras e a entregar (com mentiras) 
seus entes próximos (pais, amigos e vizi- 
nhos). E o que ocorre com as milícias digi- 
tais. que buscam massacrar quem discorda 
desuassabedorias, desejando sua morte em 
vida. Não se engane: a clivagem não resulta 
da empatia humana. Se quer civilizatória, 

mas soa cartorial. 
E onde entram o Bozo e sua destruição 

(mais uma) da educação brasileira. Como 
us maoistas, tentam reescrever à História 

ao dizer que não houve ditadura no Brasil. E 
amaciar as perguntas do Enem. 

Aterrade Noel Rosa ainda paga pela deci- 
são da Corte portuguesa de proibir a im- 
pressão de jornais livros durante os três 
primeiros séculos do Brasil. E de evitar a 
abertura de universidades. 

vadido: mas, como corintiano, eu era invasor. 

Tanto que amei quando a torcida corintiana, 
duas horas antes do jogo, játomando conta de 
metade do estádio, abriu sua famosa faixa que 

dizia; “Cariocas, bem-vindos ao Maracanã 
Desde meus tempos de DPZ — que dura- 

ram de 1973 a 1986 — até os dias de hoje, o 

Rio de Janeiro fol se tornando cada vez mais 

presente na minha vida, e eu cada vez mais 
presente na vida do Rio 

ORiode Janeiro  deJaneiro. 
continua sendo Quando inaugurei a 
aúnicacidade | W/ em São Paulo, fiz 
do mundo questão de que a agência 
capaz de montasse imediatamer- 
transformarem te seu escritório em Ipa- 
local alguém que nema Nessaépoca, disse 
não nasceu lá uma frase que acabou fi- 

cando conhecida: a W/ 
Brasil é a única agência de publicidade do 
mundo que tem duas matrizes. 
Uma coisa que não mudou desde minha 

infância até hoje é que o Rio de Janeiro 
continua sendo a única cidade do mundo 
capaz de transformar em local alguém 

que não nasceu lá. 
Pensei nisso em 2010, quando tive de ele- 

ger as pessoas que tariam parte da mesa da ce- 
rimômnia na Câmara Municipal e convidei, 

propositalmente, cariocas de diferentes lu- 
gares para me acompanhar: André Midani, 
carioca de Paris, na França: Ricardo Amaral, 

carioca das Perdizes, na cidade de São Paulo; 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 
carioca de Osasco, no Estado de São Paulo: 
Milton González, o Uruguaio, do Posto 9, ca- 

rioca de Montevidéu; Zuenir Ventura, cario- 

cade Além Paraiba, nas Minas Gerais;e Wal- 
ter de Mattos, carioca da gema. 
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Ubuntu 
O 20 de novembro é marcado pela 

celebração do Dia Nacional da 
Consciência Negra. Uma data polê- 
mica, cuja inspiração se deu pela 

morte de Zumbi dos Palmares, em 
1695, uma figura sobre cuja história 
se sabe muito pouco e ao redor da 
qual uma série de teses são lança- 
das Afinal, ele tinha escravos ou 
não? Era uma pessoa ou um posto de 
comando do exército de Palmares? 
Simplesmente não importa. 
O que importa são os simbolos eas 

inspirações que podemos construir 
a partir da fixação de um momento 
em que a questão racial esteja no fo- 
cocentral dediscussão da sociedade. 
Outra ofensiva lançada contra o 

20 de novembro é que precisamos, 
em verdade, de consciência huma- 
na, e não “dividir” negrose brancos. 
Ocorre que. apesar de a população 

negra corresponder a 56,1% do po- 
vo brasileiro, ela está concentrada 
nas camadas mais baixas da socie- 
dade. Quando colocamos urna lupa 
sabre a sociedade, passamos a per- 
ceber que sua distribuição é absolu- 
tamente desproporcional, com ne- 
gros sendo 75% dos mais pobres e 
29% dos mais ricos, 
Tudo isso é fruto de um projeto de 

país que exclui e destrói desde os 
tempos da escravidão, projeto que 
tem sido, até o presente momento, 
bem-sucedido, infelizmente, 

Oprofessor Hélio Santos costuma 
dizer que não se pu pretender ser 
um pais desenvolvido deixando me- 
tade de sua força para trás. E vai 
além, ao afirmar que a questão raci- 
al não pode ser vista como parte do 
problema do Brasil, mas sim como 

parte da solução. É exatamente esse 
um dos grandes focos que devemos 

ter para os pró- 

É possível ximos anos: à 
stificara luta antirracis- 

batalha contrao ta, baseada na 
racismo como um filosofia africa- 

doselementos na “ubuntu”, 
basilares para que se traduz 
entender o país como “eu sou 

no presente porque nós so- 

mos”. 
Comopodemos ir adiante deixan- 

do nossos irmãos desamparados? 
Seja você progressista, liberal ou 

conservador. Seja você empático ou 
egoísta. A verdade é que, sob qual- 
quer ângulo, é possível justificar a 

batalha contra o racismo como um 
doselementos basilares para enten- 
dero país no presente, revisitandoo 

passado, de olho no futuro. 
Uma sociedade próspera, livre de 

fatores de vulnerabilização, do 
ponto de vista socioeconômico, 

moral ou mesmo filosófico, é — ou 
deveria ser —do interesse de todas 
as pessoas. 
Dai a necessidade de nos voltar- 

mos para às representações que ge- 
ram a reflexão e a consequente ação. 
O professor Laurentino Gomes ex- 
plica que entender o período da es- 
cravidão é essencial para compreen- 
dermos como chegamos até aqui. E 
hoje digo que nós precisamos nos 
perguntar e desenhar diariamente o 
que queremos para.o futuro, 
Enxergar que, cuidando do próximo, 

estamos cui 4 de nús mesmos, 
sentir que essa luta é de todos, faz parte 
de criar um ambiente em que é possi- 
vel cultivar a filosofia ás a Ro 
Ainda que não na velocidade ideal, 

a vitória sobre os — ainda persisten- 
tes — anos de opressão já vem ocor- 

rendo. A comunidade negra tem exi- 
gido e conquistado muitas mudan- 
ças, Ainda que a estrada seja longa, é 
preciso lembrar que “o sol caminha 
devagar, mas atravessa o mundo” e 
que, “se quisermos ir longe, devemos 
irtodos juntos”. Afinal, ubuntu. Axé. 
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“Não é razoável pedir o adiamento 

em uma semana. Queremos a sua 
conclusão até a terça-feira” 

Eduardo Leite 
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O partido de Ricardo Salles para 2022 
MAES  Ex-minsiro do Meia Amivente vai concorrer a vapana Cê 

Mm 

mara dos Deputados 

“Haverá um parecer para saber qual 

é o diagnóstico. As campanhas vão ter 

que dialogar para fechar essa eleição” 

DEU BUG NAS PRÉVIAS 
PSDB suspende escolha de 
pré-candidato e acentua divergências 
EDUARDO GONCALVES 

edsardo ponçalva bas agisbo cem br 
[=] 

AE docandidatodo 

PSDE à Presidência da 

República, prevista para 
ontem, reuniu alguns ele 

mentos que marcaram a 

disputa interna desde o ini- 
cio: divergências entre as 

candidatos, falhas no apli- 

cativo usado para compu- 
tar os votos e ausência de 
um vencedor. Em conse- 
quência dos problemas na 

ferramenta, milhares de fi- 

liados não haviam conse- 
guido votar atéofim dodia, 

quando o presidente da le- 

genda, Bruno Araújo, 
anunciou a suspensão dao 

processo de escolha do no- 

me que vai representar o 

partido nas eleições de 
2022, A maite, es candida 

tos apenas concluiram que 
o processo deve ser reto- 

mado o mais rapidamente 

possível, porém não esti- 

pularam uma data. 
À SUSPENSÃO das previas toi 

anunciada após uma reunião 
tensa, realizada na sede do 

PSDE, em Brasília, com a pre- 
sençados três candidatos, joão 

Dúria, governador de São Pau- 

lo; Eduardo Leite, governador 
do Rio Grande do Sul; e o ex 

prefeito de Manaus Arthur 

Virgílio. Houve bate-boca en- 
tre o chete do Executivo pau- 

lista e o ex-deputado João Al- 

meida, aliado de Leite. Doria o 

acusou de ser o responsável 
pela instabilidade no aplicati- 
vo, Almeida se indignou e, de- 

do em riste, chamou .o interlo- 

cutor de “sárdido e cínico” Na 
sequência, Almeida, Doria e 
Virgílio abandonaram a sala. 

— O Doria deu um pito nele 

— resumiu Arthur Virgo, que 
se queieou do encontro: — Fi- 

zemm uma reunião para não 

decidir nada, 

Após a temperatura subir, 

Araújo pediu para que só os 
candidatos cos ex-presiden- 
tes da sigla permanecessem 
po local, e foi obedecido. 

A discordância se deu em 

torno damelhor saida para so- 
luciomar a ineficiência da fer- 

ramenta, única alternativa à 

grande maioria dos filiados, 
Apenas os nomes mais impeor- 

tantes do partidos, detentores 

decargos eletivos, podiam vo- 

tar presencialmente nas Wr- 

nas eletrônicas instaladas em 

Brasília. Doria e Virgilio eram 

favoráveis á extensão do pra- 
zo de votação até o dia 28, do- 

mingo que vem. A dupla sol 

touumanotaoficial para mar- 

car posição. 
Em conversa com jor ralis 

tas, Doria foi mais incisivo: 

— É preciso ter uma nica 

palavra euma atitude, Não é 
possível falar uma coisa e 

dez minutos depois outra, é 

quinze minutos depois ou- 

tra. Só hã uma atitude: que 

as prévias sejam concluídas 
no próximo domingo. 

Virgílio, por sua vez, atacou 
deputado Aécio Neves 

(MG), que estaria trabalhan- 

do em favor de Leite. 
— Eu considero o PSDB um 

caminhão de maçãs boas, mas 

tem uma que está estra gando 

asoutras: Aécio Neves —disse 

Já Eduardo Leite defendeu 

que as prévias tossem con- 
cluídas até amanhã. Para 
ele, se a eleição ficar para o 

próximo final de semana, o 

resultado seria" egitimo”. 
— Não é razoável pedir a) 

adiamento em umasemana. 

Queremos a sua conclusão 

até a terça-feira. Depois dis- 
so, estaremos diante de um 

novo processo, que vai ense- 
jara reabertura de uma nova 
campanha [...]. Dilatar esse 
prazo para até dem inga que 

vem é uma alteração muito 

mais vislenta que val acabar 

eg 
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Travou. Fados do PSDE 

tentaram votar pelo ap licat vo 

do longo do dia, mas foram 

surpreendidos por falhas 

no sistema das prévias 

De caciques a anônimos, o mesmo inconveniente 
Problemas na votação afetaram figuras históricas da legenda e filiados de longa data, que relataram frustração com as prévias 

BIANCA GOMES E GUSTAVO SC HMITI 
polido sibogiobo bm fi 
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bug que impediu o 

PSDB de terminaro dia 
com um candidato à presi- 

dência foi democrático. 

Aletou desde os caciques 
históricos da legenda, co- 

mo ex-presidente Fernan- 
do Henrique Cardoso, o 
ex-governador Geraldo 
Alckmine o senador José 

Serra, amilhares de filiados 
anónimos, que também 

não conseguiram votar. 

Na lista daqueles que não 
votaram no alto escalão 
estão ainda a senadora Ma: 

ra Gabrili, a ex-povernadora 
do Rio Grande do Sul Yeda 
Crusius e até o ex-deputado 

Marcus Pestana, que traha- 

hou diretamente naorga- 

nização e na coordenação 
das primárias. 

Segundo seus interlocu- 
tores, Alckmin e Serrase 

esforçaram para votar des- 

de cedo, Gex-governador é 
aliado do gaúcho Eduardo 

Leite, enquanto Serra de 

clarou seu apoio ao paulista 

João Doria. Seus votos eram 

especialmente aguardados 
já que eles fazem parte do 
colégio eleitoral que tem 

maior peso nav otação € 

inclui ex-presidentes 

Tmmmmmomomomomoeoeo(|—o—.: MH 

Bm os Guias duto 

do partido, governadores e 
as bancadas no Congresso. 

No grupo dos anônimos, o 

professor Renato Ramos, que 
efiliado ao partidoe mora em 

Caciques. FH, 

ckrmnoe Serra 

não votaram 

[as Dr PT] 

Ferraz de Vasconcelos (SP), 
pediu até celular emprestado 

da amiga para tentar eleger 

Leite o candidato da sigla 
para 2022, Assim como a 

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB 

gerando questionamentos 
— argumentou, 
A palavra final foi dada por 

Araújo. Por meio de um comu 

nicado, ele oficializou a sus- 
pensão e afirmou os votos re- 
gistrados serão computados. 
“O PSDB definirá nova data 

para reabertura do processode 
votação para que todos os filia- 

dos que não puderam votar 

neste domingo possam , dizia 
otexto da nota. 

SEM EXPLICAÇÕES 

O aplicativo em questão apre- 
sentou falhas já no final da se- 

mana passada, quando come- 

çou a ser baixado pelo filiados. 
Ontem, ainda no mnicio da tar- 

de, sem perspectiva de sanar a 

situação, o PSDB anunciou O 

adiamento do fim da votação, 
das 15h para 18h. Como a ins- 

tabilidade persistiu, optou-se 

pela suspensão. 
No primeiro momento, 

usuários relataram que à di- 

ficuldade se dava no reco- 

nhecimento facial. Suspei- 
tava-se de que se tratava de 

uma consequência da falta 

de licenças de programas 
necessários para garantir 
esse funcionalidade da fer- 

ramenta. Responsável pela 

elaboração do aplicativo, a 
Fundação de Apoio da Uni- 

versidade Federal do Rio 

Grande do Sul, contudo, ne- 

gou essa versão, À institui- 

ção não explicou, entretan 

to, por que o produto não 
funcionou como deveria. 

matorna, não consegaa. 
— Gerou-se uma expecta- 

tiva muito grande com rela- 

ção às prévias, toda a mili- 
tância se mobilizou. E hoje, 
queerao grand finale, 

muitos não conseguiram 
votar. Faltou organização 
do partido — disse Ramos. 

A expectativa nos bastido- 

resé ade que Leite leve van- 
tagem no grupo de caciques, 
enquanto Doria tenha mais 

apoio entre os filiados — 

neste grupo, 60% dos cadas- 
trados são de São Paulo, onde 

ele controla o diretório. Ao 

todo, 44.700 tucanos toram 

cadastrados no aplica- 
tivo de votação. 
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A pane foi do próprio PSDB 
Falha do aplicativo de votação das prévias presidenciais beneficia Moro, que amplia espaço no campo da terceira via 
GUSTAVO SCHMITT sol rede 

Er meio aú vexame com o 
aplicativo de votação das 

prévias tucanas, não há dúvi- 
das de quem foio maior perde- 

dor: o próprio PSDB. A sigla, 

que quer protagonizar a cons- 
trução da terceira via, para 

além da polarização entre Bol- 

sonaro e Lula, fragilizou mais 

sua Irnaçem 

O partido, quechegouduas 

vezes à presidência da Repú- 

blica, terminou o domingo 
incapaz de organizar suas 
próprias prévias, Nos últi- 

mos anos, contrariou suas 
bandeiras históricas e a ori- 

entaç ãode seu pres sidente, se 

alinhando repetidamente ao 

bolsonarismo e ao Centrão. 

E, enquanto o PSDB se es- 

facela e seus candidatos pati- 
nam nas pesquisas, o ex-juiz 
Sergio Moro é quem ganha 

pontos, ampliando espaço na 
centro-direita para sua even- 

tual candidatuna. 

Depois de tanta contusão 

ontem e de tucanos da velha 

guarda ficarem ruborizados 
como que viam, fazer pre- 

visões sobre como termina- 
rão estas prévias tucanas re- 
quer uma bola de cristal. Cer- 

to é que se ampliou ainda 

mais o fosso entre as candida- 
turas dos governadores João 

Doria e Eduardo Leite, cujos 

gruposse digladiammos basti- 

dores e se distanciam cada vez 

mais de qualquer perspectiva 
futura de unidade partidária. 

Após um ensaio de recon- 

ciliação semana passada e 
um encontro regado a chi- 
marrão em Porto Alegre, des- 

de sábado o tom das acusa- 

qões entre os dois lados esca- 
lou a pontode complicar ain- 

da mais um dificilesforço pa- 

ra transparecer harmonia. 
Durantea votaçãono even- 

to presencial em Brasília, 

uma aliada de Leite acusou o 

paulista de compra de votos. 
lãa equipe de Doria sustenta 

que dirigentes da comissão 

Rodrigo Garcia é oficializado 
pré-candidato ao governo de SP 
Vice-governador foi o único a se registrar nas prévias estaduais do PSDB 

EDIUARENS GONÇALVES 

tração ancas O sh globo com De 

E 

O vice-governador Rodri- 

vo Garcia foi oficializa- 

do ontem pré-candidato do 
PSDB ao governo de São 

Paulo. Só ele se registrou 

nas prévias estaduais da si- 
gla, À decisão sai no mesmo 
dia em ue LR) part ido tam 

bém define quem serão pré- 

candidato a presidente da 

República, 
— Agora as coisas fica- 

ram mais bem definidas. 

Sá falta ver como ficará a 
disputa nacional — afir- 

mouo vice-governador. 
Ontem, ele foi ao Centro 

de Convenções Ulysses Gui- 
marães, em Brasilia, para 

participar do evento das 

prévias estaduais e nacio- 

nais da sigla 
Ex-liderança partidária 

do DEM, Garcia se filiou 

ao PSDE em maio, num 

movimento encampado 
pelo governador de São 

Paulo, João Doria. A troca 

de siglas foi vista como 
uma estratégia de Doria 

E, 
OATIE 

das prévias direcionaram o 

processo para favorecer Lei- 

te, a mando do deputado mi- 
neiro Aécio Neves, desafeto 

do paulista. Não está descar- 

tada, aliás, a possibilidade de 
judicialização do processo. 

Dificil imaginar que Doria 

ou Leite possam se engajar nã 
campanha daquele que for o 
escolhido do partido. Tuca- 

nos experientes avaliam que à 

equipe do vencedor teria que 
incorporar parte da do rival 
para sevirar a página. Em que 

pese o tamanho da máquina 

do governo de São Paulo e o 
peso no colégio eleitoral, pais 

Doria já larga de um patamar 

ar 

de 35% de presumiveis votos, 

o entorno do gaúcho reclama 
nos bastidores que o governa- 
dor paulista jogou sujo para 

vencer a qualquer custo. E 

Leite, em caso de derrota, já 

avalia estudar no exterio! 
Leite poderia ser um trundo 

para Doria, que precisa ganhar 

capilaridade no eleitorado jo- 
vem e LGBT, Hã quem aposte 

que ele poderia até contribuir 

a reduzir a refeição do pau- 
ista, O que nem a vitoriosa po- 
lítica de vacinação contra a 

Covid-19 foi ca como fri 

sam dirigentes ari is parti- 

dos de centro, observadores 

atentos da implosão tucana. 

ELE SOM DAM TAS 

Ungido. Rodrigo Garcia serão candidato tucano ao governo paulista em 2022 

para minar os planos do 

ex-governador Geraldo 
Alckmin de tentar mais 

licato Nacional 

dos tEoitoros O Ba LNTOS 

um mandato no Palácio 

dos Bandeirantes. 

Alckmin pretendia con- 

Em oito décadas a gente 
já viveu muitas histórias 

e pu nda 42 di 
[| 

O paulista ainda teria que 

tazer algum tipo deconces- 

são a Aécio Neves, já que é 
praticamente impossivel 
chegar ao Planalto sem 

vencer em Minas Gerais, 
segundo maior colégio 

eleitoral do país. Por outro 

lado. o gaúcho precisaria 

do apoio de São Paulo na 

tentativa de se fazer mais 
conhecido nacionalmente 

edeixar deserumalideran- 

ça vista como apenas regio- 
nal, amplificada por sua 

plataforma anti-Doria. 

Entre uma pane e outra, O 
grande perdedor de domin- 

go foi o PSDB. 

correr ao carpo nas elei- 

ções de 2022, mas se recu- 
savaa participar das prévi- 

as por considerar que não 

tinha chances contra um 

candidato que teria a mã- 
quina estadual nas mãos. 

Nos últimos meses, Gar- 

cia intensificou as agen- 
das com lideranças tuca- 

nas no interior paulista e 
as aparições em inaugura- 

ções de rodovias, escolas e 
parques pelo estado. Alck- 

min não compareceu ao 

evento do PSDB em Brasi- 

lia, Aliados dizem que ele 
está de saida do partido 

que ajudou a fundar e seu 
destino pode ser o PSD, de 

Gilberto Kassab 

E a nossa luta é para que elas continuem a ser contadas por todos os 

cantos do país através do principal instrumento de transformação da 

sociedade: o livro. Nosso muito obrigado aos amigos e parceiros do 

setor editorial que constroem conosco essa trajetória! 
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Relator no Senado quer 
fixar limite às emendas 

do orçamento secreto 
Marcelo Castro deve apresentar parecer até quinta-feira e 

assegura que adotará transparência exigida pelo Supremo 

JULIA LINDSER E ERUNO GOES 

polido fioglaba ese be 

LET] 

pouco como relator do 

projeto de resolução que 
vai estabelecer novas regras 
das emendas que fazem par- 

te do chamado “orçamento 

secreto”, o senador Marcelo 
Castro (MDB-PI) deve pro- 
por um dispositivo que esti- 

pula um limite para a libera- 
ção desse tipo de recurso, 
Com a proposta, o parla- 

mentar espera adequar 0 or- 
camento deste anos e de 
2022 à decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STE) que 
suspendeu a execução dessa 
modalidade de despesa. A 
ideia de Castro é apresentar 

seu parecer sobre a matéria 

até a próxima quinta-feira. 
—Emendade relator sem- 

pre existiu, está e xistindo e 

estou antevendo que sem- 

preexistirá. Não tenho nada 
do ponto devista conceitual 

contrário a essas emendas. 

A minha crítica não é sobre 
qualidade, é sobre quanti- 
dade. Quantitativamente, 
elas estão em excesso, Exor- 
bitando o que é o comum. A 
primeira modificação que 

eu faria é uma trava, que o 

parecer preliminar vai esta- 
belecer — disse Castro ao 

GLOBO. 

Asemendas RP-9 ou emen- 

das de relator” são criticadas 
porórgãos de controle, como 

Tribunal de Contas da União 

(TCU), e recentemente foram 

suspensas em caráter liminar 
por decisão dos ministros do 

STE. Sem apontar nomes, des- 

tinos ou valores de forma 
transparente, o “orçamento 

secreto” foi utilizado para be- 

neficiar aliados do governo, à 
partir da destinação de verbas 
a redutos eleitorais. 

“Não precisa ser perito 

em orçamento para ver 
que alguma coisa está 
exagerada aí. Não pode 
a roda grande passar 
dentro da roda pequena, 

tem que ser o contrário” 

Marcelo Castro (MDB-PI), 

senador e relator do projeto de 

resolução 

. Firjan su 

Castro destaca que, no 

aro passado, as emendas de 
bancada e de comissão apre- 

sentadas por todos os parla- 

mentares somaram R$ 3,2 
bilhões. Ao mesmo tempo, o 
relator-geral do Orçamento 

tez emendas de relator no 

totalde R$ 30 bilhões, ouse- 
ja, dez vezes mais, 

— Não precisa ser perito 

em orçamento para ver que 

alguma coisa está exagerada 
aí, Não pode a roda grande 

passar dentro da roda pe- 

quen dl, LEMque serocontrá- 

no—criticou. 

A proposta de Castro en- 

volve dar mais espaço justa- 
mente para as emendas de 
bancada. Em relação aos 

pontos mais destacados pe- 

laministra Rosa Weber, re- 
latora do caso no STF que 

suspendeu liminarmente a 

execução das emendas do 
relator, o senador afirmou 
que não há dúvidas sobre a 
necessidade de dar transpa- 

rência na sua execução, algo 
que foi consenso também 
entre os outros ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 

— E necessárioter transpa- 
rência. Não houve exceção 
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Alternativa. Senador Marceto Castro (MDEB-PI] deve apresentar parecer para adequar emendas à decisão do STF 

entre os ministros do Supre- 

mo nesse caso, todos exigem 

isso. Precisamos fazer uma 

resolução que o STF aceite, 

então tem Fe ter transpa- 

rência total e absoluta de 
qualquer recurso público. O 

orçamento não é secreto, 

mas a execução está sendo. 
Tem que se saber o por que e 
para onde estão indo os re- 

cursos — declarou Castro. 

IMPASSE SOBRE EQUIDADE 

Um dos pontos que gera pre- 

ocupação para Castro, entre- 
tanto, é o trecho do parecer 

de Rosa Weber que supere 

equidade na liberação das 
emendas. Para o parlamen- 
tar, não é possível prever isso 

no texto já que as demandas 
dos estados são diferentes, 
assim como o perfil de atua- 

ção dus parlamentares em 
suas regiões eleitorais: 
— Nós sabemos o que o 

STE quer. A única dificulda- 

de que eutenho é na insistên- 
cia da equidade, que precisa- 
mos entender melhor. Equi- 

dade não pode ser igualdade, 

porque as necessidades são 
diferentes, as ações são dife: 

rentes. Isso é complicado. 

Os detalhes da proposta es- 
tão sendo definidos em con- 

junto por deputados e sena- 

dores. Na última quinta-fei- 

ra, o presidente do Senado e 
do Congresso, Rodrigo Pa- 
checo (PSD-MG), e da Cá- 

mara, Arthur Lira (PP-AL), 
se reunicam para discutir o 
assunto. Após o encontro 
com Pacheco, Lira afirmou 

que espera haver uma posi- 
ção conjunta entre as duas 

Casas sobre a questão. 
— Hãa necessidade de ser 

convergente. Hã a obriga- 

ção de ser convergente. Não 

pode um projeto de resolu- 
ção comumsduascasas, da 
Câmara e do Senado, para 

alterar uma resolução co- 
mum às duas casas, não sei 
convergente —— disse Lira. 

Além disso, Pacheco tam- 

bém busca um entendimen- 
to com o Supremo Tribunal 

Federal. Na última quarta- 

teira, ele esteve com o presi- 

dente da Corte, Luiz Fux, 
para discutir o assunto. Na 

ocasião, o presidente do Se- 

nado disse ser possível curm- 
prira decisão e “eventual 
mente se discutir no embar- 

go de declaração uma mo- 

dulação dessa questão do 
Orçamento”, 

= ti, 
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PERFIL 

Aldinéa Fidelix / PRESIDENTE DO PRTB 

Viúva de Levy Fidelix comanda hoje a sigla fundada 
pelo marido e, mesmo sabendo da conversa avançada 
como PL, oferece abrigo a Bolsonaro em sua legenda 

JUSSARA SOARES possra souresbibsh oglabo co br saailiia 

“Ele pode mudar tudo 
até o último minuto... 
Não nos pegará mais 
desprevenidos' 

À frente do PRTB, legenda 
que não tem representan- 

tes na Câmara dos Deputados 
e ficou nacionalmente conhe- 
cida por causa de Levy Fidelix, 

o candidato do “acrotrem”, Al 

dinéa Fidelix concentra hoje 
os poderes no partido fundado 
por seu marido, E, mesma sa- 

bendo das conversas avança- 
das do presidente da Repúbli- 
cacomo PL, a lider da legenda 
eviúva de Fidelix nutre a espe- 

CONTEXTO 

Do PRTB, Mourão 

rança de ver Jair Bolsonaro in- 
gressar em sua legenda. 

Com Fidelix, Aldinda teve 

47 anos de casamento, um de 
noivado é outro de namoro. 
Ao lóngo do tempo, acompa- 

nhowo marido na política e 

foi sua vice-presidente na le- 
genda, Em março, contraiu 

Covid-19 ao mesmo tempo 

que o marido. Aldinéa ficou 

uma semana na UTI. Fidetix 
passou 52 dias, até morrer em 

buscará eleitorado 

de Bolsonaro 
LUCAS MATHIAS bem satticviogiato com bs 

vice-presidente Hamilton 

Mourão (PRTB), mesmo 

distanciado de Jair Bolsonaro, 
busca oc eleitorado bolsanaris- 

er | 

ta em seu voo solo na vida 

política. A relação da dupla 
piorou depois das críticas de 
Mourão ao uso das emendas 

25 de novembro 

das 14h as 18h 

abril deste ano, aos 69 anos. 
Para tornar realidade à von- 

tade de atrair Bolsonaro e seus 

aliados ao PRTE, a estreante 
na função de presidente de 

partido ofereceu ao chefe do 

Planalto a indicação de 90% 
dos candidatos ao Senado, de 
70%a 90% dosnomesa gover- 

nador e até mesmo o controle 

dos diretórios estratégicos. 
— O convite ao presidente 

está feito, mas têm regras acui 

doorçamento secreto na 

Câmara, mas o voto de apoia- 
dores do presidente é consi- 

derado decisivo para as suas 

pretensões eleitorais. Contor- 

me revelou o colunista Lauro 
Jardim, o general da reserva 

deve assumir que será candi- 

dato no Rio, após conversas 
com o presidente do diretório 
Huminensedo PRTB, seu 

partido, o ex-policial federal 

Antônio Carlos Santos. 
A preferência é pelo cargo 

E nd 

Porta aberta. À nova pres dente do PRTB, Acme Fidelix como “aerotrem” proposto pelo mando: convites Bolsonaro 

— diz Aldinêa, em entrevista 
ao GLOBO na sede do partido 

em Brasília na última quinta- 

feira. —O PRTB não é um par- 
tido de aluguel. O Fidelix sem- 
pre lançou candidato, como 

ele mesmo fez diversas vezes 

— disse a viúva, impondo limi- 
tes para a negociação com a fa- 

mília Bolsonaro, que têm inte- 

resse nos diretórios de São 
Paulo, Rio eos do Nordeste. 

A ideia de Aldinea de ter ao 

de governador, mas o Senado 

também é uma opção. Além 
do Ria, Mourão também é 

cogitado para tentar uma 
vaga de senador pelo Rio 

Grande do Sul, embora a 
concorrência seja maior cas 

possibilidades, mais remotas. 

Caso confirme sua pré- 
candidatura ao governo do 
Ria, porém, o general terá 
como um dos adversários O 

atual governador, Cláudio 
Castro (PL), que busca a 

Sepunda-lnça 22 10.2021 

seu lado Bolsonaro está anco- 
tada mum fato que ocorreu na 

campariha de 2018, No último 

dia das convenções partidári- 
as, elxestavaao lado domarido 

e fundador da sigla, quando o 

então candidato a presidente 

pelo PSL telefonou para pedir 
autorização para Hamilton 

Mourão (PRTB) ser seuvice. 
O convite pegou de surpresa 

Fidelix, que naquele dia tinha 
acordado para se lançar como 

reeleição e também quer 

contar como voto de eleito- 
res bolsonaristas. Por tasa, 

Mourão vem estabelecendo 

pontes com áliados e possi- 

veis adversários de Castro. 
O enfoque na eleição do 

Rio, inclusive, vem sendo 

estimulado por interlocuto- 

res do vice-presidente e poli- 
ticos fluminenses, em meio 

à percepção de que Castro 

não consolidou até agora o 
voto balsonarista no estado. 

O GLOBO 

candidato ao Planalto pela ter- 
ceira vez. Fidelix garantiu que 

Bolsonaro poderia contar com 

opartidoe brincou queelesse- 
riam “sócios do poder” A le- 

genda, porém, ficou sem um 
Cargo SOCUuer NO EOPETTIO, 

Ele (Bolsonaro) pode rmudar 
tudo até o último minuto — 

diz Aldina, que completa: — 
A diferença é que ele não nos 

pegará mais desprevenidos. O 

que é combinado não sai caro. 
Também não haverá mais a 

possibilidade de última hora, 

de pedir “pela amor de Deus, 

pelo bem da Brasil” e depois 
deixar o partido à mingua. 

Estanão é à primeira tentati- 

va de aproximação do PRTB. 
Em abril, cinco dias após a 

morte do pai, os filhos de Fide- 

lix estiveram no Palácio da Al- 

vorada. Participaram Karina, 
Levy Filhoe Livia, que ocupam 

carpos na executiva Mas o en- 

CORO fião prosperou. 

Para atrair o presidente, Al 
dinéa ainda destaca que o slo- 

gan “Deus, Pátria e Familia”, 

repetido por ele, já era usado 
por Fidelix, quechegou a regis- 

trar à marca em 2018. Com 

Bolsonaro no PRTB, Aldinéa 
ainda superaria a cláusula de 
barreira, que assombra a sigla. 

Parlamentares e prefeitos 

do Rio também veem espaço 
para Mourão disputar o Sena- 

da, Neste cenário, entretanto, 

ele entrentaria à concorrência 

do senador Romário (PL), que 
se aproximou de Bolsonaro, Já 

po Ria Grande do Sul, onde 

nasceu, se Mourão concorrer 

ao Senado, ele pode ter como 
adversários no campo bolso- 

narista o senador Luis Carlos 

Heinze (PPjeoministro 

Ormyx Lorenzoni (DEM). 
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Em Nilópolis, herdeiros de clã 
buscam saída para manter poder 
Legado político de mais de 40 anos deixado por Simão Sessim e Farid Abrão David, 

que morreram de Covid, já tem nomes para 2022; mas acordo das famílias é frágil 

. FÚBOS DE Bru AÇÃO 
MARCELO REMIGLO ie e es = 4 ==. x 
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VU: pela política e pelo 

samba, os herdeiros das 

famílias Sessim e Abrão Da- 
vid, que desde os anos 1970 

comandam a política em 

Nilópolis, cidade da Baixada 

Fluminense, pacificaram a 
relação e definiram os candi- 

datos do clã a deputado fede- 

rale estadual nas eleições do 
ano que vem. Depois de im- 

passes, foram escolhidos Ri- 

cardo Abrão e Marcelo Ses- 

sim, respectivamente. Masa 
paz aparente pode estar com 

os dias contados, colocando 

sob risco o poder do grupo. 
Umacordo entre mem- 

bros dos Abrão e o presiden- 

te da Câmara Municipal, 

Ratacl Nobre (PTB), amea- 
ça a dobradinha familiar. 

Nobre teria o apoio para sua 

candidaturaade putado 
estadual, dividindo votos 

com Marcelo. Neste cená- 

rio, que resultaria em novo 

impasse entre as famílias, os 
Sessim teriam como carta 

na manga à ex-prefeito S0F- 

gio Sessim para uma disputa 
ao Congresso, brigando pelo 
eleitorado de Ricardo. 

Segundo articuladores da 

família, a campanha a deputa- 
doseria um plano “BR” para 

Sérgio, que tem à retorno à 

prefeitura de Nilópolis em 
2024 como prioridade, cau- 

sando um novo problema ao 

clã. O ex-prefeito arr jaria 

a reeleição do atual, Abraão 
David Neto (PL), o Abraãozi- 

nho, primo de Ricardo. 

Acordo em familia 

Ricardo Abrão, que já 

to deputado estadua, 

val buscar uma vaga 

em Brasilia, enquanto 

e Fanid está na mente do elei- 
tor, que não separa as famílias.  quallevaria Ricardo a apoiar 

que questiona o motivo pelo 

Nobre: — Poderiam até dizer 

queseria para garantir a go- 
vernabilidade do Abraãozi- 

nho. Mas na Câmara o prefei- 

to nem maoria tem. 

Procurado, Ricardo não 
comentou as candidaturas. 

— Existe a associação natu- 

ralem Nilópolis. O eleitor 
vota nessa dobradinha. Vou 

manter a trajetória do meu 
pai de dez mandatos e con- 

correr pelo mesmo partido 
dele, o PP — afirma Marcelo, 

Marcela Stssim 

estrela ra | bica 

INFLUÊNCIA DE ANÍZIO 
Enquanto isso, na escola de 

samba da Beija-Flor de Nillá- 
polis, território também 
dominado pelo clã, o patrono 

Aniz Abraão Davi, o Anizio, 

tem no amigo e ex-prefeito de 

Teresópolis, na Região Serra- 
na, Mário Tricano um nome 

para as eleições ao Congresso 

ou à Assembleia Legislativa 
O apoio também colocaria 

em xeque a pacificação entre 

os Sessim eos Abrão. 

Anizio tem se mantido, por 
enquanto, afastado das indi- 
cações para 2022 e ainda não 

se mostrou favorável a ne- 
nhuma pré-candidatura 
Interlocutores apostam nu 

ma aproximação com Rafael 
Nobre. Nas eleições munici- 
pais doano pas sado, Anízio 

foi determinante na escolha 

de Abradozinho para a dispu- 

tada pretas de Nilópolis. 
A eleição de representantes 

dos Sessim e Abrão é impot- 

tante para as familias mante- 
remo poder em Nilópolis e o 

legado deixado pelo ex-depu- 

tado federal por dez mandatos 

comsecutivos Simão Sessim e 
pelo ex-prefeito Farid Abrão 

David. Ambos morreram de 

Covid. Marcelo e Sérgio são 
filhos de Simão Sessim e pri- 

mos de Ricardo Abrão, que é 

filho de Farid e sobrinho de 

Anízio, além de primo do 
prefeito Abraãozinho, 

Marcelo, que é médico e 

tentará pela primeira vez um 
cargo político, diz que man- 
tém bom relacionamento 

com Ricardo, Ele descarta um 

acordo para abrir mãoda 
candidatura em favor de No- 

bre. Marcelo aposta na pacifi- 

cação e, mesmo que haja al- 
gum rompimento, diz que a 
relação construída por Simão 
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Lula diz que Moro não 
preocupa; ex-juiz fala 
em autoritarismo 
Ex-ministro critica petista no Twitter por minimizar 
protestos em Cuba e apoiar governo da Nicarágua 

ex-presidente brasileiro 

Luis Inácio Lula da Silva 
afirmou, em sua passagem 

por Madri, na Espanha, que 

não se preocupa” com a pos- 
sivel candidatura do ex-juiz 
Sergio Moro (Podemos) à 
Presidência da República. 

“Não estou preocupado. É 
ele que precisa ficar preocu- 
pado, Sem a proteção da to: 

ga de juiz e sem a proteção 

doCódigo Penal, será candi- 
dato como eu, como cida: 

dão comum. E, neste caso, é 

muito mais fácil”, afirmou 

em entrevista ao jornal es- 
panhol“EI Pais”. 

Em postagens por meio de 
sua conta no Twitter, Sérgio 
Moro fez ontem ataques a Lu- 

la, afirmando que “não dá para 

Hertar com o autoritarismo”. 

Ainda em suas postagens, 0 ex- 
juiz criticou Lula por minimi- 

zar a repressão aos protestos 

em Cuba eo PI, por apoiar o 
governo da Nicarágua e fazer 

críticas aos Estados Unidos, 

“uma democracia . 

O ex-ministro da Justiça 
se filiou recentemente ao 

ca 

Podemos para concorrer 

ao Palácio do Planalto. 

No últimosábado, duran- 
tea última parada de sua vi- 

sitaá Europa, Lula deuuma 

palestra ao partido de es- 
querda Podemos, da Espa- 

nha, e disse que vai decidir 

sobre candidatura à presi- 
dência do Brasil “entre fe- 
vereiro oumarço. 

— Foi uma coisa tão nobre 

que me tez voltar a querer ser 
candidato a presidente outra 

vez. Porque eu vou decidir 

mais ou menos entre leverei- 

PEA MANÇO, pe pe tem mu 

ta conversa para fazer ainda. 

Mas, veja, eu estou. convendi- 

do, eu estou convencido que é 
possivel recuperar o Brasil — 

destacou Lula. 

Ú ex-presidente petista es- 

teve antes em Berlim, Bruxe- 
las e Paris. Durante sua via 

gem à Europa, foi recebido 

pelo presidente da França, 
Emmanuel Macron pelo 

primeiro-ministro da Espa- 
nha, Pedro Sânchez, e pelo 

futuro chanceler da Alema- 
nha, Olaf Sholz. (Com GI) 
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Gabarito extraoficial 
Confira as respostas de professores da Pigialorma A? para as quesiões do exame 

A CARA DA CIENCIA 
em ceder à pressão política, Enem teve 

temas sociais e só 26% de abstenção 
BRUNO ALFANO E PALLA FERREIRA 
tesubtioçãodo oem br 
EaipE SÃO RáoL os 

um rastro de especulações 

| sobre interterências de 
cunho político nas provas e de 
denúncias de assédio moral à 

servidores do órgão que taz o 

concurso, o Enem 202) toi 

uma surpresa. Mas não por ter 

a“cara do govermo , como pro- 

meteu o presidente Jair Balso- 

naro. Tanto os milhares de es- 
tudantes de todo pais que fize- 

ram à prova ontem quanto 
professores não esperavam 
um conteúdo tão impregnado 

de questões sociais, inclusive a 

redação cujo tema foram os 
“invisíveis”, milhares de brasi- 
leiros que não têm documen- 

tos no pais, o que os deixa à 

margem de programas públi- 
cos. À noite, o ministro da 

Educação. Milton Ribeiro, ti- 

rou partido do destecho bem- 

sucedido e anunciou uma abs- 
tenção de apenas 26,4%, a 

quinta menor da década. 

Entre as 90 questões, os 
candidatos foram levados a 

pensar sobre ameaças à popu 

lação indígena, racismo é 
conceito de “minorias” pelo 
olhar do filósofo francês De- 

leuze. Tâmbém responderam 

aperguntas sobre a visão criti- 
ca do capitalismo do econo- 
mista Thomas Piketty. De te- 
mas importantes, ficaram de 

tora a pandemia, a fome, e à 

OS ROSTOS DO ENEM 

Atrasada por uma 
crise de ansiedade 

Anemona Lopes, 19 anos, mora: 

dorade Caucaia, Fortaleza, che- 
gou dois minutos atrasada à 

Universidade Estadual do Ceará 

(Lace). À jovem, que cursa Admi- 

nistração mas pretendia tentar 
Economia ou Ciências da Compu- 

tação, contou que teve uma crise 

de ansiedade no terminal de 

ônibus, a caminho da prova. “Fi- 
quei muito nervosa e trêmula. 

Sente! e apuardei um pouco. Na 

horade descer, o motoristapas- 

soudo ponto. Acabei atrasando” 

= = o 

causa LGBTOIA +, Obras de 
artistas como Chico Buarque 

com a música “Sinhá”, um 

clássico sobre 2 escravidão mo 

pais, e Gonzaguinha foram 

exploradas em textos analiti- 
cos, O conformismo social 

com a realidade, mesmo 

quando ela é adversa, toi lem- 

brado em “Admirável gado 
novo”, de Zé Ramalho, cujo 

retrão “vida de gado" éum dos 

mais populares da MPB, que 

passou a ser usado, inclusive, 
contra bolsonaristas radicais. 

MINISTRO VÊ POLITIZAÇÃO 
Para especialistas em educa- 
ção, o Enem 2021 mostra que 

o concurso to! blindado contra 

possíveis pressões por um his- 
tórico de envolvimento técni- 

coe pedagúpicodos servidores 

do Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), cque 

elaboram as provas. O próprio 

Ribeiro, durante entrevistaem 
Brasília, ao atacar oposição € 

a imprensa, admitiu que, se o 

governo tivesse ingerência, al- 
gumas questões não estariam 

naprova: 

— Jsso foi uma narrativa, 

tentaram politizar a prova. 
Não houve nenhuma interfe- 

rencia. Se tivesse nossa inter- 

terência, pode ser que algu- 

mas perguntas não estivessem 
ali — disse o ministro. 

— Quando o presidente fala 
que o Enem começa a ter aca- 

' É, 

Q 
“Se tivesse nossa 

interferência, pode ser 

que algumas perguntas 
não estivessem ali” 

Milton Ribeiro, ministro 

“Bolsonaro pode querer 

colocar a cara do governo 

que não vai conseguir” 

Daniel Cara, professor da 

Faculdade de Educação da USP 

Otimista, apesar 
do cansaço 

Moradora da Mangueira e alu- 

nado pré-vestibular social 

DonaZica,no Rio, a estudante 

Maria Luiza Serra, de 16 anos, 

Sê dissesurpresa com a com- 

plexidade da prova. “Ás ques- 
tões estavam muitotensas, à 

gente tica preocupadacomo 

tempo que está levando por 
questão e issonos deixa ainda 

mais ansiosa. Mas, em geral, 

acredito que tenha ido bem. É 

prova bemlongae cansativa. 
I550 dificulta muito”, diz. 

ai 
O dia D. Apesar dos temores é da insegurança dos candidatos, o primeiro dia de provas bol tranquilo é sem ccorrércias 

ra do governo, eu digo que tem 

mesmo: seriedade, transpa- 

rência, assuntos de cunho aca- 

dérmico, sem desvios de recur- 
sos, sem vazamentos de doar 

mentos e provas. 

Há cerca de duas semanas, 
37 servidores do Incpentrega- 

ram os cargos em protesto 

contraa atual direção do órgão 

— a maior parte deles estava 
envolvida na elaboração do 

exame, Um dos pontos que 

mais preocupavarm, a redação, 

cujo tema foi “Invisibilidade e 
registro civil: garantia de aces- 

so à cidadania no Brasil”. pro- 

voce reações positivas. 

H ud F EdiiirirdaUniverdlifada do Estado do Elo de À 

Menos inscritos, mais presentes. Apesar de queda drástica no total de candidatos, estudantes compareceram em peso do Enem 2021, que registrou poucas taitas em exame aletado por polêmicas e temor de problemas logist cos 

ALEMÃO 

a 

— Sabiamos que meio ambi- 

ente ou minorias dificilmente 

seriam o tema deste ano. Mas 

eles (técnicos do Inep) esco- 

heram um de grande interes- 

se social, sem tocar em assun- 

tos sensíveis do governo Bol- 
sonaro — disse a professora 

Elame Antunes, que ensina 

técnicas de redação há mais de 
20) anos. — Fiquei muito bem 
impressionada. O tema não foi 

a“cara do povermno”. 

A excelência da prova su 

plantou as divergências entre 
ocorpotécnicoc o presidente 

do lnep, Danilo Dupas. No sá- 

bado, às vésperas do exame, o 

Torcendo por gal 
de placa na prova 

Henrique Pinheiro, de 23 anos, 

saiu da prova faltando dez minutos 

parao Botafogo se tornar antecipa- 

damente o campeão da série Edo 

Brasileiro. Ficou feliz com a noticia 
dequeo time do coração vencia 
por Ix0, Em seu terceiro Enem, o 

estudante fez a prova durante o 

jogo e folinformado pelo GLOBO 

do placar aindano portão da UERJ. 

“Sair com essa noticia dá um âni- 

mol disse acrescentando que 

achou a prova tranquila ficou feliz 
de acabar rápido ever o fimdo jogo. 

Tribunal de Contas da União 
(TCU) negou o pedido de 
afastamento contra ele, mas 

decidiu que as denúncias dos 

funcionários devem ser in- 
vestigadas pelo tribunal. 

— Enquanto existir o Banco 

Nacional de Itens e o exame 
tiver pré-testagem das ques- 

tões, o Bolsonaro pode espe 

rar e querer colocar a cara do 

governo que não val conse- 
guir, Nem ele, nem nenhum 

outra presidente. A ciência 

prevaleceu — afirmou Daniel 
Cara, professor da Faculdade 
de Educação da USP e diri- 

gente da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação. 

CRISE NO INEP CONTINUA 

O resultado de ontem, no en 

tanto, não põe fim à crise no 
Inep. Esteano, foia 29º edição 

do concurso, que atravessou, 
desde sua criação, quatro pre- 
stdentes diferentes no Brasil, 

de direita e de esquerda, Logo 

depois da eleição, Bolsonaro, 
insatisfeito Com à Curso do 

exame, disse que pretendia 

ler as provas antes da impres- 

são. Em 2019, na primeira 
edição sob seu comando, as 

questões armazenadas no 
Banco Nacional de Itens — 

onde fica a inteligência do sis- 
tema — sofreu inspeção de 

uma comissão ideológica, 

Como O GLOBO revelou à 
época, O grupo “desaconse- 

lhou” ouso de 66 itens, pedin- 

do que o termo “ditadura” fos- 

se trocado por “regime mili- 
tar. Em 2020, em plena pan- 

demia, o Enem, teve indice 

recorde de abstenção, com 
55% doscandidatos ausentes. 

Este ana, teve o menor núme- 

vo de inscritos desde 2005, 

Agora, integrantes do gover- 

no acreditam que o domingo 

de provas sem incidentes gra- 

vesou problemas de logística, 

outro temor com a dehanda- 
da de especialistas do Inep, 

pode garantir a sobrevivência 
de Dupas. 



Estadão 
À nova edição do jornal “Estadão” já chegou. Leia agora! 

que RuTaicrio qe 

inscritos cai por 
escolas fechadas 
Milton Ribeiro diz que MEC criou condições 

para retorno às aulas e alegou até ter feito 

pronunciamento em cadeia nacional 

ANDRÉ DE SOUZA 
ancini soarsitbah agioteviim le 

Eenáii 

ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, come: 

morou o resultado do Enem 

2021 e sugeriu que a queda 

no número de inscritos, um 
dos mais baixos da história, 

está relacionada não só à 

pandemia, mas também ao 
discurso de profissionais da 
educação e da oposição que 

resistiram ao retorno pre- 

sencial às aulas. 
— Por causa de um mime- 

ro menor de inscritos neste 
Enem, alguns alegaram que 
houve problemas de insegu- 

rança entre 05 alunos por 
conta do periodo de um ano 

e meio sem aulas, O MEC 
nunca se furtou a dar todas 

as condiçõ es para que o re- 

torno às aulas fosse possível. 
Pelo contrário. Fiz um pro- 
gunciamento em cadela na- 

cional. pedindo o retorno 

das aulas. No entanto, já que 
alguns professores não re- 

tornaram e alguns parla- 

mentares apoiaram, isso 
(número baixo de inscritos) 
não pode ser cobrado agora 

— afirmou o ministro. 
Do total de 3.109.762 ins- 

critos para a realização do 

exame, 74% comparece- 
ram aos locais de aplicação 

das provas e apenas 26,4% 

faltaram. De acordo com à 

Inep, a abstenção no ano 
passado, quando já havia 

pandemia, chegou a 52%. 

Em 2019, foi de 22%, e em 
2018, de 24,7%. O ministro 

destacou que em anos an- 
teriores, como 2017 «e 
2016, a taxa de abstenção 
foi superior a 30%, mesmo 

sem pandemia. Ele ressal- 

tou ainda ue não houve 

qualquer incidente grave 

durante a realização da 

prova, o que era um temor 
entreos candidatos após 37 

servidores do Inep, que re- 

alizao Enem, terem pedido 

afastamento dos cargos. 
— Acredito que o Enem foi 

um sucesso. Para nós, isso 

(percentual de abstenção du- 
rantea pandemia) foium nú- 
mero significativo — CODE» 

morou Ribeiro. —O número 

daqueles que eventualmente 
compareceram ao Enem é 

muito parecido dó que acon- 

teceu no último exame, mos- 
trando que o mais importan- 
te não é o número de inscri- 

tos, mas euerm veio realmen- 

te lazer à prova. 
No entanto, especialistas 

À 
Sem interferência. O ministro Milton Ribeiro nega que tenha hawdo ingerência do governo na prova e afirmou que elas foram fruto de politização do Enem 

Q 
“Já que alguns 
professores não 

retornaram e alguns 
parlamentares 
apoiaram, o número 
haixo de inscritos não 
pode ser cobrado agora” 

Milton Ribeiro, ministro da 

educação, ementrevista após a 
realização do Enem 

“Não houve nenhuma 
intercorrência além da 

falta de luz. Foi um 
Enem muito tranquilo” 

Danilo Dupas, presidente do Inep, 
órgão responsável pela prova 

e entidades ligadas aos di- 
reitos dos estudantes apon- 

tam que a falta de gratuida- 

de para quem não compare- 
ceu ao exame em 2020 foi o 
principal fator para a queda 

no total de inscrições este 

ano. Isso porque o perfil de 
estudantes que ficou de fora 

é justamente o de alunos 

mais pobres. Após a Justiça 
determinara reabertura das 

inscrições, O concurso ga- 

nhou 300 mil novos candi- 

datos. Esses candidatos rea- 
lizarão o Enem nos dias 9 é 

16 de janeiro de 2022. 

"ENEM MUITO TRANQUILO" 
Ribeiro respondeu a per- 

guntas sobre as denúncias 
de ingerência do governo na 
prova. e afirmou que elas fo- 

ram fruto de politização do 

Enem porque, se houvesse 
interferência do Executivo, 
“algumas questões não esta- 

riam ali”. Ele voltou a insi- 
nuar que a insatisfação de 
servidoresdo Inepcom rela- 

ção à direção do órgão, que 
tem à frente Danilo Dupas, 

sedeve na verdade a mudan- 

ças no sistema de pagamen- 
todegratificações. A assoc- 
ação de Servidores do Inep 

(Ássinep) nega a acusação. 

Segundo a entidade, servi- 
dores vêm sofrendo assédio 

moral e sendo pressionados 

a ajustarem o conteúdo das 
provas às posições pol itico- 

ideolópicas do governo. 

— Alguns temas, numa vi- 

são mais conservadora, são 
mais caros ao nosso governo, 
Isso para mim, sem tecer 

qualquer comentário sobre o 
mermo das questões, mostra 

aseriedade com que o gover- 

no tratão Enem e a educação 

— destacou. 
O ministro não quis dar 

exemplos de quais questões 

deixaria de fora do Enem. A 
prova de ontem tratou-de as- 
suntos já criticados por Bal. 
sonaro. Sobre a situação de 
indigenas, havia duas ques- 
tões. Em uma delas, eraabor- 

Em Belo Horizonte, idoso tenta Enem pela 10º vez 
No Rio, no campus da Uerj, candidatos veteranos também vão em busca de realizar o sonho de chegar ao ensino superior 

AMA PAULA MOREIRA 

E PEDRO ARAUJO 
bes sihitogiada com br 

p: tradição, Enem é asso- 
ciado a jovens. De fato, 

cerca de 30% dos inscritos ti- 

nham entre 21e 30 anos, nos 
dados de 2019, quando fo- 

ram, naquele ano, tentar à 

prova para 0 aCesso à Uma 

universidade pública do pais. 
Mas ontem, entre os que mia- 

drugaram nos portões dos lo- 

caisonde o exame foi realiza- 
do, estava Hélio Lopes de Oli- 

veira, /Lanos, que fez a prova 

ANTÔNIO 

em Belo Horizonte, Minas 

Gerais. Ele é veterano em to- 

dos os sentidos. Desde 2012, 
Héliotenta ingressar noensi- 
no superior. Ele conta que se 

tormou no ensino médio em 

2011 e começou a fazer o 
Enem já no anoseguinte. Hê- 

lo diz já ter feito a prova do 

Enem 20 vezes, contando os 
dois domingos de realização 
doexame, Ele trabalha como 

sorveteiro, mas ve nos estu- 

dos uma oportunidade de 
crescernavida. 

— Sa Denis abençoar. é para 

eu continuar estudando, Se 

não for para ser, não sei se fa- 

rei de novo no ano que vem 

— diz Hélio, que não revelou 
o curso que tem em vista por- 
que aguarda a “bênção divi- 
na” para decidir seu futuro. 
Maria do Socorro Carva- 

lho, que preferiu deixar a ida- 

deemsegredo, [ez a prova pe- 
la terceira vez, na Universi- 
dade do Estado do Rio de Ja: 

neiro (Uerj). Ela, que preten- 
de cursar administração, 
quis deixarum conselho para 

os mais jovens: “estude!” 

somarista não estava nas questões que apare- 

Cerani na prova deontem. 

mas 

Bênção divina. Hélio Lopes 

Menções à Ditadura Militar, por exemplo, 

sumiram do exame, 

de Civera de 7Lanos, tem fé que passa no Enem 

dada a ameaça de minerado- 
ras a áreas de reservas em al- 

deias brasileiras. Sabre es- 

cravidão e racismo, havia ao 

menoscinco perguntas. 
Presidente do Incp, Dani- 

lo Dupas afirmou que a úni- 

ca “imtercorrência” do exa- 
me foi a falta de luz em algu- 

mas salas. 

— Não houve nenhuma in- 
tercorrência além da falta de 

luz, Foi um Enem muito 

tranquilo —disse Danilo Du- 

pas, que vinha sendo muito 
criticado por servidores e te- 

ve sua cabeça pedida por par- 

te deles e pela oposição. 
O delegado Cléo Mazzonti, 

coordenador-geral da Re- 

pressão à Crimes Fazendári- 

os da Polícia Federal, disse 
que foram cumpridos 27 

mandados de prisão de ins- 

critos em vários estados, que 
tinham problemas com a Jus- 
tiça. O ministro da Educação 

esclareceu que o motivo da 
prisão não tem relação com a 
realização do exame. 

— Na segunda vez que 

tentei, cu demorei para res- 

ponder e não deu tempo, 
Mas hoje estou inspirada e 
vaidar certo. Depois, volto 

para contar que passei — 

brinca Maria, que fez parte 
de seus estudos em Fortale- 
za, no Ceará, quando ainda 

morava lá. 
A busca pelo esperado di- 

ploma é compartilhada pela 
xará Maria Auxiliadora Me- 
nezes, de 63 anos, que tam- 
bém tez a prova na Uer. Essa 
toi a primeira vez dela.que so- 

nha em se especializar em te- 
rapia ocupacional: 

— Ver tanta gente preci- 

sando de cuidado me moti- 
vonatentar — conta ela, que 

viuoobjetivo se fortalecer 
durante a pandemia. 

Claro que nem tudo é culpa do govemo fe- 
deral. A pandemia certamente teve efeitos e 

E) GOIS 
O, 
arjónio gusféducs Dig ie 

A cara 

do governo 

m situações normais, o noticiário dos últi- 

E mos dias em relação ao Enem teria tratado 
exclusivamente da preparação dos estudan- 
tes para a prova. Mas não há nada de normal 
quando um presidente afirma que óprincipal 
exame público de acesso ao ensino superior 
terta “a cara do governo”. Até o momento, po- 
rém, o efeito mais visivel da interferência bol. 

Além do zelo dos servidores do Inep, uma 

das características que ameniza interferên- 

cias drásticas e de curto prazo no exame é o 
fato de ele ser elaborado num processo ex- 
tremamente profissional, Para que uma 
questão seja incluída, primeiro é teito um 
edital de contratação de professores para 
escreverem perguntas. Uma vez seleciona- 

das, é preciso ainda fazer um pré-teste de 

cada uma delas, com uma amostra de estu- 

dantes, para saber qual seu nível de dificul- 
dade e sua capacidade de avaliar o conheci- 

mento do candidato. Cumpridas essas eta- 

pas, a questão passa a compor o chamado 
“banco de itens . Quanto mais amplo for es- 
sehanco, mais seguraserãa prova, poisoris- 

co de vazamento diminui bastante. 

O governo Bolsonaro não teve tempo ain- 
da de moldar as questões que fazem parte 

deste banco à sua imagem e semelhança. 

Mas já conseguiuao menos promovera cen- 
sura de alguns itens, como revelaram várias 
reportagens publicadas na semana passada. 

Disputasem relação à abordagem de valores 

morais e fatos históricos ou políticos sempre 

existirão em sociedades democráticas. Mas es- 

ses debates precisam ser feitos à luz do dia, 
com embasamento, nos momentos de cons- 
trução do curriculo nacional. Avaliações da 

aprendizagem eexamescomoa Enem devem, 
portanto, espelhar esse 

Pode-se dizer que curriculo pactuado en- 
o Enem tevea cara — tretodosos entes federa- 
do governo pelo tivos, e não os caprichos, 
fato de a edição idiossincrasias ou prefe- 
deste uno tersidoa  rências ideológicas de 

de menornúmero  umgoveno A, BouC. 
de inscritos O estrago do governa 
desde 2005 Bolsonaro no Enem, 

porém, não se restrin- 

ge a censura de questões, Pode-se dizer que 
o] Enem têvr a cara do EOVE ENO, por exem- 

plo, pelo fato de a edição deste ano ter sido a 

de menor número de inscritos desde 2005. 

E a maior queda aconteceu entre estudan- 
tes pretos, pardos e indigenas. 

nificativo nesse quadro, Mas as ações 

MEC —camo a recusa inicial em adiar a data 

em 2020 ou o veto em 2021 à gratuidade na 

inscrição aos alunos que faltaram à prova no 
ano anterior — foram coerentes com o dis- 
curso, já explicitado por todos os ministros da 

Educação bolsonaristas, de desvalorização 
do aCCsSo AO CRS SUPerhOr, EM COntrapos:- 

ção aos elogios à educação profissional. Se ao 

menos a segunda parte do discurso (de valori- 
zação do ensino técnico) se tornasse realida- 
de, teriamos algo a celebrar. Mas as matricu- 

las de Educação Profissional em nivel médio 

continuaram estagnadas nos dois primeiros 
anos de governo, mantendo uma tendência 
preocupante, iniciada em 2014. 

Num país com sérios desafios a serem en- 

trentados no ensina, o tema que mais mobili- 
zaos bolsonaristas naeducação — como pode 

ser comprovado nas falas do presidente —é a 

censura às questões do Enem. Na falta de re- 
sultados concretos para mostrar no setor, res- 
taao presidente apelar para sua base radical, 
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MEC cortou pela metade verba 
para divulgar o Enem 202 
Investimento caiu de R$ 2,4 milhões para R$ 1,1 milhão. Especialistas criticam 

redução e a apontam como uma das causas para o baixo número de inscritos 

BIANCA GOMES 
bianca permeada ogloho der Em 

somo 

O Ministério da Educação (MEC; j 
cortou em mais da metade o in- 

vestimento para divulgação do 
Enem deste ano, mostram dados 

obtidos pelo GLOBO via Lei de 

Acesso à Informação (LAI), Para a 
provade 2020,0 MEC desembolsou 

R$ 2,4 milhões em publicidade, O 

númerocaiu para R$1,Imilhãoeste 

ano, uma File de 51,5% e que, 
de acordo com a resposta dada pela 

pasta, não incluiu a contratação de 

itens como pesquisas, jingle e adesi- 
vos, presentes no ano anterior. 
A titulo de comparação, a cam- 

panha voltada para as escolas civi- 

co-militares, um dos poucos pro- 
jetos centrais de educação apre- 
sentados pelo governo Bolsonaro, 

recebeu R$ 600 mil do MEC em 

2019. A expectativa é atender 108 
mil estudantes até 2023, númera 

bemabaixo dos3,Imilhõesdeins- 

critos do Enem este ano. 
Paraa diretora do Centro de Pali- 

ticas Educacionais da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), Claudia 

Costin, “em meio âmaiorcrise que 

a educação viveu, Esse era omo- 

mento de fazer justamente o opos- 

Lo, ou seja, acentuar a comunica- 
ção com os estudantes. 

— E como se o MEC não conside- 

rasse importante que os alunos pres- 
tassem o Enem, Deixar de investir 

em publicidade para informar sobre 

inscrições, cotas para estudantes de 

escola pública e a própria isenção da 

Menos informação Governo dimintu verba para informar sobre Enem em pena pandemia 

taxa de quem faltou no ano passado é 

uma forma de estragar não só a vida 
desse E emo no í urto pre Lo, Mas de 

todo 0 país —disse. 

LOCAIS DE PROVAS SEM FILAS 

Costin destaca que a haixa verba pu- 

blicitária pode ter contribuido para o 

menor número de inscritos no teste 
desde 2005, o que se refletiu em esco- 

las vazias neste domingo, sem as filas 

linensas de anos anteriores. 
Mesma opinião tem Maria Inês 

Fini, ex-presidente do Inep: 

— À comunicação é importantissi- 

ma para tranquitizar, orientar sobre o 

exame e sobretudo incentivar os alu- 

nosa realizarem a prova. Esse corte faz 
parte de uma ação programada. Mas 

para este MEC, quanto menos visibili 

dade, melhor. 

Os dados obtidos pelo GLORO 
mostram quea redução na publicid a: 

de para divulgar a prova mais impor- 

tante do calendário brasileiro ocor- 
reu pelo menos de ade o govemo Te- 

mer, De 2019 para 2020, ore uma 

diminuição expressiva do investi- 
mento, que caiu de R$ 3,5 milhões 

para R$ 2,4 milhões, cerca de 30% 

Procurado, o MEC não se manifestou 

até a publicação desta reportagem. 
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Ex-ministros suedem 
mudanças em 
presidência do Inep 
Titulares da Educação nos governos Lula, Dilma e 
Temer afirmam que situação é insustentável 

BEUMCHGES 
Era gordsgioto ces dx 

E 

pes da Educa- 

ção dos povernos Luiz 
Inácio Lula da Silva, Dilma 

Rousseff e Michel Temer 

divulgaram ontem uma 

carta com um pedido de 
mudanças na direção do 
Instituto Nacional de Es- 

tudos e Pesquisas Educaci- 

onais Anísio Teixeira 

(Inep). Responsáve el pela 

elaboração do Exame Na- 

cional do Ensino Médio 

| Enem) = dutarquia VIVE 

UMmarl rise de p Pest AO, LET at 

vada por diatnciar de in- 

terferência política 
Assinam o documento Tar- 

so Genro, Fernando Haddad, 

Aloizio Mercadante, Renato 

Janine Ribeiro, Mendonça 
Filho e Rossieli Soares. 

A lisura da prova foi coloca 

da sob suspeita após uma de- 
handada de 37 servidores do 

órgão noinício de novembro, 

denunciando o presidente, 

Danilo Dupas, por assédio 
moral. Na bltimãá segunda - 

feira, o presidente Jair Bolso- 

naro disse que às perguntas 

do Enem “começam agora à 

teracarado governo. 

Nos últimos dias, o minis- 

tro da Educação, Milton Ri- 
bei ro, (Tratotio caso apenas 

como uma questão “admi- 

nistrativa e “econômica”. 

SABE AQUELE SITE QUE VOCÊ 

ENTRA FALANDO UAU! E SAI 

ND NNID/O NG Ali: 

Insinuou que havia insatis- 

fação de servidores sobre 
gratificações. 
“Independentemente das 

apurações dos casos graves, 
entendemos como insusten- 
tável a permanência de uma 

gestão que levou o clima ins- 

titucional à esse ponto, eque 
coloca os servidores como 05 

responsáveis pela crise atual 

mente configurada. Nessa 

perspectiva, manifestamos 
nosso apoio ao qualificado 
quadro deservidores efetivos 

do Inep”. registram os ex-mi- 

astros na carta 

MAIOR CRISE DA HISTÓRIA 

Eles argumentam que qual- 
quer interferência sobre às 

decisões de ordem técnica 

tem potencial de “atetar mi- 

lhões de cidadãos brasileiros”, 
“Diante do exposto, defen 

demos a adoção de medidas 
detinitivas cestruturantes pa- 
ra solucionar os problemas 

crônicos enfrentados pela 

Autarquia nesta pestioe a pra- 

ve crise do momento atual”. 
Destacam aindaqueessaéa 

mais grave crise do Inep des- 

de a sua fundação, há 85 anos. 
“Lamentamos tomar co- 

nhecimento de relatos de assé- 

dive interlerência política vei- 

culados na mídia, nana 

da atuação do quinto presi- 

dente do Instituto nos últimos 

três anos e sua equipe”, 

Q CLASSIFICADOS 
Oferta velha não resolve nada. 

Imóveis, veículos, empregos e 

muito mais no Classificados do Rio. 

Só ofertas atuais com fotos 

e navegação Inteligente. 

Anuncie agora via 
WhatsApp ou Telegram 

SO 21 2534-4333 
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VIVI PARA CONTAR 

MÃE DE DEZ 
Sofro preconceito por ter oito 
filhos e estar grávida de gêmeos 

Lá. 

COVID-19 O 

E) 

Seis estados não registraram mortes ontem 
NAMES Méd arméve do número de casos deinfecção sepue em queda 

nos dias atuais, especial- 

mente os mais velhos. que 

começam a perguntar tudo, 
Minha primogênita já está 

negociando quando vai po- 

der ganharo celular dela. 
Nodiaadia,o grande desafio 

é respeitar horário. Arrumar, 

deixar todo mundo pronto, 
sair na hora certa. Colocar na 
cama às vezes também é difi- 

cil, Sai cada um paraum lado, é 

uma contusão. Perco a paciên- 
cia, claro. Sou igualatoda mãe. 

Se vejo que estou saindo do sé- 
na, ficocinco minutos no meu 

quarto volto mais tranquila, 
Quase sempre saimos em 

Sempre cabe 

mais um. Ao lado 

do marido Carlos. 

edoselto flihos, 

Marianaesperãos — doiscarros, e estamos avalian- 

gêmensedvide do comprar uma van depois 
momentos da dos gêmeos, Quando vamos 
matemidadeem  jantarfora, a escolha dorestau- 
sua conta no ranteé pelo vota. Mas em festi- 
Instagram nhas geralmente não levo todo 
Mcoracaodemami mundo porque as rotinas dos 

pequenos são diferentes. 

Colocvelesnacamaa partir 
das 20h. Atéumas 20h30m já 
está todo mundo dormindo. 

Sou bem chata com isso, sono 

em casa não é negociável. As- 
sim também tenho tempo pa- 

ra ficar com o meu marido. 

O segredo de ter muitos fi- 
lhos é ter a vida organizada, 

com rotina. Antes de e npravi- 

dar malhava de manhã, posso 

ir à médica ou ao salão, 
Sete vão para à escola em 

meio periodo e fazem ativida- 

des, como balé, futebol e ta- 
ekwondo. Para ter bastante f- 
lhos tem que pedir descontos 

em todos os lugares, ou fica in- 

viável. Não dá para viajar vári- 
as vezes por ano, eo negócio É 

EPOCA 
MARIANA ARASAKI* 

E é quis Ser mnãe. era 

um sonho, me via sendo 
mãe de pelo menos quatro. 

Meu nome é Mariana Ara- 

saki, tenho 36 anos, oito filhos 
e estou grávida de gêmeos. 

Quando conheci meu ma- 
rido, tocamos no assunto “f- 
lhos”, falei que queria no mi- 
nimo quatro e ele disse que 

também tinha vontade de ter 

vários porque foi filho único 
e se sentiu muito sozinho. 

Depois que casamos, fomos 

deixando acontecer. Nunca 

usamos método contracepti- 

vo, às vezes fizemos tabeli- 
nha. Cada um que foi che- 
gando foi muito desejado. 

Casamos aus 26 anos e já ti- 
vemos uma menina. Ao longo 

desses dez anos, o maior in- 
tervalo entre uma gravidez e 

outra foi entre o quinto EO 

sexto filho, quando demorei 
um ano para engravidar de 

novo. Da sexta para à sétima, 
engravidei menos de três me- 
ses depois do parto. Minha 
médica já pediu para eu dar 
um espaçamento maior, para 

dar tempo de o útero voltar ao 
normal. Antesdessa gravidez, 

eu passei em consulta e ela fa- 

lnuqueestava tudo bem, esta- 

va liberada. Meu corpo nunca 

se recuperou totalmente das 
gestações, por isso fiquei aci- 
ma do peso em algumas, por- 

que quando começava a ema- 
grecer já engravidava nova- 
mente. Não dá tempo de vol- 
tar ao peso “de fábrica”. 

Passei mal em todas as gesta- 
ções, pelo menos quatro me- 
ses vomitando. Mas depois 

que o bebé nasce à pente es- 

uece tudo. Todos nasceram 
de parto normal, com mais de 
38 semanas. Mas cada parto é 

diferente e único. Na primeira 

filha, no auge da dor, a médica 
disse que ainda ia longe e eu 
pedi para fazer uma cesárea. 

Minha irmã, que também es- 

tava acompanhando, disse 

que não ia permitir, que à re- 
cuperação é pior. Passou o de- 
sespero e munca mais pech. 

Entrento preconceito. Ou- 
tro dia uma pessoa que eu 
nunca tinha visto me disse: 

“Tá bom agora, não precisa 

mais”, Muita gente diz “agora 
já deu”. Mas não, a decisão é 
minha e do meu marido. Hoje 

já nem me estresso, mas às 

pessoas são indelicadas. Não 
descarto ter outros, teria mais 
dez. Depois dos 35 anos a taxa 

de fertilidade cai, então não 

sei. Tema vontade de Deus. 
Estou contra a corrente, às 

mulheres buscam indepen- 

dência financeira, autonômia, 

acho lindo, cada um segue o 

sonho que quer, e o meu sem 
pre foi ser mãe. São escolhas. 
Até o quinto, trabalhava na 

área administrativa de uma 
empresa, gostava de trabalhar 
fora, mas gosto de ficar com os 
meus filhos. Não vejo minha 

vida sem estar cuidando deles. 

Não me arrependo, 
As pessoas também têm cu- 

riosidade. Criei uma conta no 

Instagram ((Dcoracaodema- 
mi) para compartilhar um 
pouco da nossa vida. Dou di- 

cas de como levar à materni- 

dade cam mais leveza. 
Tenho ajuda da babá e da 

minha mãe. A maior dificul- 

dade é educar as crianças 

pesquisar com antecedência, 

Estava programando ir para 
Cancún, mas engravidei. 
Agrande vantagem de teroi- 

to filhos é que tudo é mais fácil 
para eles. São muito amigos, 
não sentem ciúmes, brincam 
juntos. Também brigam entre 

eles, claro, mas eu corto do co- 

meço, Já mando parareme falo 
para ficarem de mãos dadas 

até fazerem as pazes. Nunca 

teve palmada, mas rola casti- 
go. O que eu mais gosto de ver 
é a amizade deles, que é muito 

bonita, um cuida muito do ou- 

tro. É uma relação eterna” 

*Em depoimento 

à Constança Tatsch 

CIÊNCIA 

Ó q 
Queiaão de Csbncia pesqui doa do DEL 
& debora dalines “Ciência ap lotnâmia” 

Vacina para 
carrapatos! 

ma nova vacina contra a doer Md de Ly- 

& me, que pode atacar o sistema nervoso 
eo coração, está sendo pesquisada, e com 
grandes chances desucesso. A diferença é 
que esta vacina, diferentemente de todas 

as demais, não prepara o sistema imune 
para reagir ao patógeno causador da do- 
ença, neste caso a bactéria Borrelia burg- 

dorferi, mas ao carrapato que transmite a 
bactéria! E a primeira vacina feita tendo 
como alvo o vetor, endo o agente DESpon- 

sável pela doença em si. 

A doença de Lyme é comum em áreas com 
presença de hospedeiros do carrapato-de- 
perna preta nos EUA (cervos e ursos). No 

Brasil, o carrapato-estrela (encontrado em 
capivaras, cavalos e cachorros) transmite 
uma doença similar, chamada horreliose bra- 

sileira, ou doença de Lyme brasileira. Nos 
EUA, o contato com o carrapato acontece 
quando as pessoas transitam por locais de 
mata. habitada por animais silvestres. No ca- 

so brasileiro, animais domésticos também 

podem carregar o vetor. Aproximadamente 
30 mil casos de Lyme são diagnosticados nos 

EUA por ano. No Brasil, não há estimativa. 
A doençase manifesta inicialmentecomo 

uma gripe forte. Muitas vezes, o paciente 

nem percebe a picada do carrapato. Se não 
tor diagnosticada e tratada, a infecção evo- 
luie pode atacar asarticulações eaté o siste- 
ma nervoso co coração. Quando o diagnós- 

tico é feito no início dos sintomas, o trata- 

mento com antibióticos é possível. Em ge- 
ral, ele evita as sequelas mais graves. O pro- 
blema é que muitas vezes os primeiros sin- 

tomas notados não são indicadores diretos 
de picada de carrapato e podem demorar 
até 30 dias para aparecer. Assim, as pessoas 

se esquecem daquele passeio no mato onde 

tudo começou. Sintomas e sequelas podem 
persistir por meses ou até anos, Mest 

quando o tratamento é aplicado. 

Ai é que entra a grande sacada da vacina. 
Em vez de desenvolver um imunizante espe- 
cificamente para a bactéria, pesquisadores 

tocaram no vetor. Há tempos que se estudam 
as diversas proteinas envolvidas na fase de 
ninfa do carrapato, na qual ele se fixa no hos- 

pedeiro. A bactéria só é 
Esse tipo de vacina transmitida após 36 ho- 
será muito útilno rasa partir da fixação do 
futura, porque carrapato na pele, Era 

funciona como um dificil fazer ima vacina 
repelente e impede a impedisse ou preju- 
a transmissão icasse a interação do 

de outros parasita com à hospe- 
microrganismos deiro, justamente por- 

que hã muitas proteinas 
envolvidas, e as vacinas em geral focam em 

Litrid proteina específica, OL DO patógeno 1i- 

teiro, inativado ou enfraquecido. Neste caso, 
não era o patógeno o organismo de interesse, 
mas o vetor. Mesmo assim, havia muitas pro- 

teinas envolvidas no processo. Porém, graças 
à tecnologia de mENA ficou mais fácil. À téc- 
nica permite atacar várias proteinas de uma 

só vez. fazendo uma vacina múltipla. 

A vacina de mkNA que está sendo testada 
não impede que o carrapato se fixe, mas 
causa uma inflamação bemnitida: olocal fi- 
ca todo avermelhado, o que permite locali- 
zare retirar ocarrapato, que sem isso passa- 
ria despercebido. Dessa maneira, não há 

tempo para transmitir a bactéria. 
Esse tipo de vacina será muito útil no futuro, 

porque funciona como um repelente, e impe- 

de a transmissão de outros microrganismos 

carregados pelo carrapato. Além de ser mais 
ecologicamente sustentável, pois não polui o 
ambiente, como um repelente comum, Em 
tempos de mudanças climáticas, doenças 
transmitidas por vetores merece atenção es- 
pecial, Os carrapatos, normalmente sensíveis 
ao frio, hoje encontram uma abundância de 
locais com clima mais favorável, assim como 
ocarre com os mosquitos. 
Ficasóaesperança de que, como tempo, 

estas vacinas sejam aperleiçõadas para re- 

almente impedir que o carrapato se fixe, 
porque visualizar a inflamação e retirar o 
parasita antes que ele transmita a doença 
pode ser muito útil para humanos, mas, 

por enguanto, não muito para nossos ami- 
gos peludos. Cavalos, cães e gatos vão ter 
que aguardar mais um pouco. 

QUEM PODE RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 

SEVACINAR 0 Reforço para Pessoas com 18 anos ou mais que Repescagem de 2º dose CURITIBA (PR) DA VACINAÇÃO 
pessoas com tomaram a segunda dose ou dose para pessoas com 29,26,  Ustorço(? dosestá [=] Apontea câmera 
650 anos ou mais única há pelo menos 5 meses 25,24,22,21le 20 anos 25/6) ae do seu celular 

BRASÍLIA ; paraoQReveja 
1815 A  SEG.29/0-=Relorço TERÇA — Reforço para trabalhadores o (57459 am : ocalendário 

FRENTE parapessoasde5danos da saúde a partir de 18 anos, cuja de algumas cidades 
segunda dose tenha 5 meses 
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ORGANIZAR 
PARA REDUZIR 
CONTA DE LUZ 
Com escalada das tarifas, 
consultorias vendem gestão 
de energia para empresas 
BRUNO ROSA E JULIA NOIA 

apcengerd podes corr E 

escalada das tarifas de 
Â energia provocada pela 

maior crise hidrica dos últi- 

mos 91 anos está ampliando 
um mercado para as empresas 

dao setor elétrico além do abas- 

tecimento e da venda de equi- 

pamentos. Grandes compa- 
nhias e start-ups estão criando 

áreas decidi à gestão do 

consumo de energia para aju- 
dar CATETAS empresas a ament 

zar o impacto da conta de luz 

nos custos. U serviço é uma es- 

pécie de personal organizer 
energético, que envalve con- 

sultoria, aplicativos e sensores 

para encontrar formas de ele- 

var a eficiência no uso da ele- 
tricidade e baixar a fatura: 

Essa nova área de negócios 
tende a ganhar relevância nos 
próximos anos para consumi- 

dores empresariais de todos os 

portes, de padarias e oficinas a 

shoppingse grandes indústri- 
as, já que as previsões indicam 

energiaem alta até pelo menos 
2025, a depender da recupera- 
ção dos reservatórios das hi- 

drelétricas. Com maior pera- 

ção térmica, que é mais cara, à 

Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) prevê alta de 
até 21,04% só em Mi2. 

às consultorias miram à 
perspectiva de crescimento do 

mercado livre de energia, que 

conta hoje só com cerca de dez 
mil companhias com o pré-re- 
quisito de demandar acima de 

500 KW por mês, oque equiva- 

le à uma conta mensal superi- 
ora R$ 10 mil, A expectativa é 
que, com os debates em torno 

da modemização do setor elé- 
trico CpLMe devem ocorrer em 

2022, esse patamar minimo 

de consumo seja reduzido e 
mais empresas possam aderir 

ao mercado livre, que permite 
contratar diretamente do ge- 

tador com tarifas mais baixas. 
É possível comprar energia de 
uma única matriz renovável, 

como eólica ou solar, que têm 

custo mais baixo que a tormeci- 

da por distribuidoras locais no 
chamado mercado cativo, 

com tarifas fixas. 

Segundo a Câmara de Co- 

mercialização de Energia Ele- 
trica (CCEE), há um potenci- 

al de migração de 175 mil em- 
presas que hoje são clientes 
de distribuidoras. 

SOLUÇÃO PERSONALIZADA 
A A ES, que atua em geração e 

distribuição, amplia o serviço 

de gestão de consumo como 

um dos pilares do seu cresci- 
mento no Brasil nos próximos 

anos, diz a presidente da em- 

presa no Brasil, Clarissa Sa- 

dock. A companhia criou q 
Energia+, um aplicati vo que 

ajuda a gerenciar diversos as- 
pectos do uso de eletricidade 

numa empresa. À plataforma 

já tem 364 contratos (ou pon- 

tos de medição jentre grandes 
indústrias, que podem contra- 
tar diretamente da AES no 

mercado livre. A AES planeja a 
ampliação de seus parques eó- 
licos no Nordeste e a constru- 

ção de uma unidade de gera- 

cão solar em São Paulo para re- 

forçar sua oferta dessas matri- 
zes renováveis, À companhia 

quer agora alcançar empresas 
de médio porte de diferentes 
setores, como o varejo, 

— Para cada cliente a gente 

desenvolve um produto indi- 

vidualizado, pois as necessida- 
des são diferentes. Este ano, 

anunciamos um contrato com 

a Alcoa (produtora de alumi- 
nio) em dólar porque é uma 

empresa que tem receita atre- 
lada a commodities. Agora, es- 

tamos vendo com eles se va- 
mos atendé-los com energia 

hidráulica ou cólica — exem- 

plifica Clarissa, — É entender 
como ele consome energia, E 

mais no freezer? No ar-condi- 

clonado? E com isso você vê a 

melhor forma de usar energia 
ga que horas. Se usa um gera- 
dor ou se entra na rede. E maul- 

tas vezes é possível fazer isso 

tudo pelo próprio aplicativo. 
Mesma lógica vem norte- 

ando o Grupo Gera, que aca- 

bou de selar uma joint venture 
com a Raizen para ampliar a 

atuação na área de geração e 
comercialização de energia. 
Ramon Oliveira e André Cas- 
tro, sócios-=diretores do Gera, 

dizem quea área de gestão de 

serviços járepresenta 15% do 

faturamento do grupo. Para 
eles, a tendência é que as 

companhias contratem tan- 

toa energiacomo os serviços 
de gestão da mesma empre- 

sa, Oliveira destaca que, nes- 

te ano, já são 20 mil unidades 
consumidoras com esse tipo 

de gestão, o dobra do ano pas 

sado. Alémdisso, 40 mil já as- 
sinaram contrato só para ter 

aconsultoria do Gera. 
— Há soluções para cada cli- 

ente, Cómo entrada no merca- 

do livre, contratação de ener- 
gia em geração distribuida e 

aUtOCONStHNO, COI parques 
de geração dedicados (como 
os de placas fotovoltaicas). E, 
com isso, vem a gestão com- 

plementar para ajudar na re- 

dução do consumo, Toda essa 
crise hídrica e aalta da energia 

fizeram disparar a procura pe- 

la eficiência. É um caminho 

sem volta — diz o executivo. 

AINDA FALTA INFORMAÇÃO 

Com mais de 56 usinas sola- 
res em operação e em cons- 

trução no Brasil, a Green Yel- 

low também avança na área 
de serviços com o aumento 

dessa demanda. Segundo Ro- 

berto Zerkowski, diretor-pre- 
sidente da empresa, o núme- 
vo de clientes que usam solu- 

ções de eficiência subiu 40% 

neste ano, para 1400 endere- 
ços como lojas, fábricas e 

galpões. Em 2022, a meta é 

crescer mais 50%. A empresa 

firmou uma parceria global 
com a francesa Schneider pa- 

ra desenvolver novas solu- 

ções de eliciência enerpética. 
— Criamos opções como a 

de vender energia para a rede 

em um motnento em que seu 
consumo é baixo. Temos ainda 
opções paramelhorar a perfor 

mance dos equipamentos, 
com redução do consumo de 
energia — diz Zerkowski. — A 
demanda é grande, mas o cus 

to para adotar essas medidas e 

buscar soluções é alto. 
O desafio é ainda maior pa- 

ra as pequenas empresas. Ta- 
lita Porto, vice-presidente do 

Conselho de Administração 
da CCEE, observa que a maio- 

ria não possui equipes especi- 

alizadas em pestão de compra 

gm NEGÓCIO BILIONÁRIO 

OQ Dona da TIM recebe oferta de US$ 12 bi 
EE Fundo americano KER quer comprar Telecom llatia, mas precisade aval de Roma Ná dA 

e venda deenerpia. Elaestima 
que, por conta dessa falta de 
conhecimento, hã quase 70 

mil unidades consumidoras 
no Brasil que, pelas regras aru- 
ais, já pode riam migrar para o 

mercado livre e ter acesso ata- 

ritas mais baratas. 

— Um pequena investidor 
não quer entrar diretâmente 

na Bolsa de Valores porque 

não tem experiência na área fi- 

nanceira, Por isso ele contrata 
especialistas para ajudá-lo. No 

setor elétrico, é semelhante. 

Essas empresas preciam de 

apoio para fazer a melhor ne- 

gociação, com o menor risca. 

Consultorias e start-ups do 
setor buscam se tornar essa 

referência para as pequenas. 

A assistência fez diferença 
nascontasdo CTC TN preEm- 

dedor Gustavo Alves, dono de 

Ar-condicionado e refrigerador são os vilões da tomada 

istemas de ar-condiciona- 
do e de refrigeração são os 

vilões da conta de luz nas em- 
presas, representando 60% do 
consumo delas, em média, es- 

tima Ramon Oliveira, sócio- 

diretor do Grupo Gera. Em se- 

gundo lugar está a iluminação, 
com 15%. O Cera tem senso- 

res que automatizam esses 
equipamentos, ajudando à re- 
duzir o uso em até 25%. 

— São soluções que vieram 
para ficar, ainda mais com a 

perspectiva de aumento na 
conta de luz. Além disso, hã a 

preocupação com fontes reno- 
váveis e uso mais limpo da 

energia. Criamos uma ferra- 
menta que calcula a intensida- 

desolarno teto e analisa se é vi- 

ável a instalação de placas e o 
tempo de retorno sobre o capi- 

tal investido — diz Oliveira. 

Ivan Barcelos, CEO da em- 

presa de implementos rodovi- 
ários Birk, de São Paulo, conta 

que conseguiu migrar para 0 
mercado livre em abril de 

2021, quando fechou contrato 

de dez anos coma 2WO gasto 
da fabricante de peças como 

para-lamas de caminhões caiu 

20% com compra de energia 

eólica. No mencado cativo, a 

empresa parava as atividades 
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impacto no custo. Vita: para qualquer negócio, as contas de energia elétrica podem subir mais de 20% em 2022 

um bar em Belo Horizonte. 
Ele conseguiu redução de cer- 
ca de 20% na conta com pran- 

do energia de matriz solar dt- 
retamente da Oracle, da qual 
écliente desde 2017 

ATENÇÃO À GELADEIRA DO BAR 

A consultoria incluru a defini- 
ção dos melhores horários pa- 

ra usar cada equipamento e à 

troca da iluminação do espaço 
com capacidade para 80 pes- 
soas por lâmpadas LED. 

— Em vez de ter duas gela- 

deiras cheias pela metade, 
melhorteruma só totalmente 

cheiae desligar aoutra duran- 

te d Semiadia, quandotiver no 

vimento menor — diz Alves 

Na ZW Energia, que atua no 

gerenciamento de energia há 
14 anos, houve salto de 25% 

nos contratos nos dez primei- 

MPE PULL A RA Ts 

Clarissa 

Sadock, ACEO 

da AES Brasil 

aposta na 

serviçõãe 

gestão 

Energélica com 

vetor de 

crescimento da 

empresa ne 

país: "É 

entender como 

celenta 

corsa” 

no horário de pico, entre 18h e 
22h, pelo alto custo. 

Francisco Scrofta, presiden- 

te da EnelX no Brasil, observa 

que a eficiência energética é 
um diferencial competitivo 

para as empresas não só pelo 
Custo, nas também por Ser ur 

fator de sustentabilidade. O 

número de medidores de con- 

sumo monitorados por uma 

solução da empresa cresceu 
57H em quase três anos. 
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tos meses de 2021 em compa- 

ração com mesmo periodo de 
2020. A consultoria passou a 

tazer o planejamento energé- 
tica de 300 pequenas e médias 
empresas, cujas contas de luz 

vão de R$ 10 mil à R$ 100 mil. 

Claudio Ribeiro, CEO da 

2W, espera dobrar a clientela 
em 2022 com a energia em al. 

ta À migração do mercado ca- 

tivo para o livre, segundo ele, 
pode gerar economia de até 
30% com energia em 15 anos. 

— O preço da energia no 

mercado cativo está muito al- 
to, e vai subir mais em 2022, 

par conta do gasto extra para 

trazer energia das térmicas, À 
reclamação principal é que 

não conseguem pagar uma ta- 

rifa tão cara —diz o executivo. 

80% DESPERDIÇAM ENERGIA 
Na Lead Energy, no setor des- 

de 2020, a procura subiu 30% 

entre julho e outubro deste 
ano, À frente da empresa, Rap 

hael Ruffato, conta que muitos 

clientes chegam “com a solu- 
ção pronta”, mas se surpreen- 
dem com o diagnóstico que 

pode levar a alternativas custo- 

mizadas. À start-i 'p ataca pri- 
meiro a redução do custo do 

fornecimento, com migração 
para o mercado livre e mucdan- 
ça de matriz energética. Em 

seguida, vêm a estratégias de 

redução do consumo. Levan- 
tamento da Lead com 300 em- 
preendimentos no país mos- 
trou que 80% tm algum tipo 

de desperdício de energia. 
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As 10 maiores ações 
do Ibovespa: ruim 
com elas, pior sem elas 
Quem apostou no 'top ten' no começo do ano perde 3,93% 
em 2021, mas quem optou pelo índice amarga queda de 13% 

NATHÁLIA LARGHI 
acena Megdobo corr br 

E” umanomarcado pela cri- 
se econômica decorrente 

da pandemia e receio sobre as 

contas públicas, a volatilidade 
dominou a Bolsa brasileira. 
Quem investiu no Thovespa, 
indice que reúne as empresas 

mais e pa B3, não se 
deu bem, Já quem apostou nas 
dez ações de maior peso no in- 

dice viu queda bem mais sua- 
ve. Levantamento do Valor 
Data com esses papéis mostra 
que, no ano até 17 de novem- 

bra, o recuo foi de 3,93%. 
Ou seja, se um investidor ti- 

vesse aplicado nessa carteira 

hipotética no começo do ano, 
conforme o peso de cada uma, 
teria perdido 3,93% do dinhei- 
ro. Pode parecer ruim, mas 

quem seguiuo Ibovespano 
nodo teve perda de 13,4%. 
É importante lembrar que, 

ão longo do ano, à carteira do 

Ibovespa muda, e novas ações 
podem ser acrescentadas e cu- 
tras sairem. Outro ponto é 

que, com o sobe e desce das 
ações, o peso delas no indice 
também muda diariamente. 

Alndaassim, oscálculosdo Va- 
lor Data, considerando a pesa 
atual de cada uma no indice, 
mostram que elas só contribu- 

em para uma queda de 1,87% 
no ano (dentro dos 13,4%), 
As ações de maior peso na 

lista representam quase me- 
tade do Índice: 47,62% da to- 
tal. Atualmente, a maior re- 
presentação é das ações ordi- 

nárias (ON, com direito a vo- 
to) da Vale, com 11,21%. Em 
seguida, vêm os papéis prefe- 

renciais (PN, sem voto) de Pe- 
trobras (6,22%); Itaú PN 
(5.44%): Bradesco PN 
(4,84%); Petrobras ON 
(4,84%); B3 ON (3,87%); 
Ambev ON (3,81%); WEG 
ON (249%): JBS ON 
(2.27% je Itaúsa PN (2,27%). 

SÓ 3EMPRESAS COM ALTA 
Deste total, no ano, até 17 de 
novembro, apenas JBS, Am- 
beve Petrobras (tanto as ações 
ON como as PN) tinham vari- 
ação positiva. As demais perdli- 
ama no acumulado. Porém, se- 
gundo Filipe Villegas, estrate- 

gista da Genial Investimentos, 
só contribuiram positivamen- 
te para o índice no ano JES e 

Ambev. Isso porque, como à 
carteira é rebalanceada diaria- 
mente, uma dessas ações po- 
deria estar com uma participa- 

ção mais alta em um periodo 
em que os papéis estavam em 
ueda. E o caso, por exemplo, 

Petrobras. 
—&A Petrobras, apesar de es- 

tar positiva em 2021, veio per- 
dendo relevância durante à 

ano e dando espaço para ou- 

Q 
“O mercado 
maltratou demais 
algumas ações por 
conta de questões 

macroeconômicas 
que influenciaram a 
percepção de risco” 

Filipe Villegas, estrategista 

da Genial Investimentos 

tras. Então, elanão contribuiu 
para a alta —diz Villegas, 

Ele ressalta que, embora es- 

sas ações tenham contribuido 
negativamente para o índice, 
não significam apostas ruins: 
— O mercado maltratou de- 

mais algumas ações por conta 
de questões macroeconômi- 
Lcd Equ inflpenciaram nd Por- 

cepção de risco. Muitas em- 
presas que têm contribuição 
negativa mantêm bons funda- 
mentos. Isso se encaixa, por 
exemplo, no setor bancário, 
Villegas explica que empre- 

sas desse segmento continua- 

ram apresentando bons resul- 
tados, mas, como o mercado 
teme que a deterioração fiscal 
afete ocrescimento do pais, es- 
sas ações acabam preteridas 
em detrimento de outras que 
dependem menos do contexto 

local, como exportadoras: 
— A melhor estratégia é fa- 

zer uma carteira balanceada, 
investindo em ações com ex- 
pectativa de proteção frente ao 
cenário que temos hoje. Mas 
não esquecer totalmente das 

empresas cujos fundamentos 
continuam firmes. 
Paloma Brum, analista da 

Toro, concorda. Ela recomen- 
da que os investidores obser- 
vem com cuidado as histórias 
de cada papel, para entender 

se a alta, ou mesmo a queda, é 
ou não uma oportunidade, Ela 
exemplifica lembrando que a 
Ambev, no fim de outubro, sal- 

tou mais de 10% em um único 
dia, após divulgar resultados 
trimestrais acima do esperado. 

JES: FAVORECIDA POR DÓLAR 
No top 10, a JES tem melhor 

Segunda-tera 22 112021] O GLOBO 

O DESEMPENHO DO TOP TEN 

Papéis com maior peso mostram performance melhor no ano 

Variação em 2021 (4) 

68,33 

Leia outras reportagens sobre 

finanças pessoais e investimentos 
no site ww valorinveste com 

Palrobras Petrobras dios Itai Empresa JES fumibey ON EN WEG Uni o Nat ltaúsa Bradesco ES 
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desempenho em 2021, com 
alta de 71,3% até 17 de novem- 

bro. Para Paloma, o fatodeare- 
ceita da JBS ser predominan- 
temente em dólar Bvorece: 

— Como ela é uma das mai- 

ares empresas de frigoríficos 
do mundo, é uma forte gera- 
dora de caixa e tem controle 

do mercado. Portanto, acaba 
crescendo de forma mais rá- 
pidae inorgânica. 

Paloma avalia que às ações 

daJBS, hojeemtormode R$ 37, 
podem chegar a R$ 46, 
No caso da Ambev, a especi- 

alista destaca que a compa- 
nhia teve “boas iniciativas co- 
merciais” e soube aproveitar o 

espaço deixado pela concor- 
rente Heineken, que decidiu 
focar no segmento premium. 
Com issa, o volume de cerveja 

vendido pela Ambev no país 
cresceu 7,5% no terceiro tri- 
mestre ante o mesmo período 
de 2020 e 35% em relação à 
2019, pré- pandemia. 
Já Villegas ressalta que a 

chegada do verão no Hemis- 

fério Sul deve melhorar os 
resultados da Ambev, sus- 
tentando a alta das ações. 

BDRs: cresce interesse em investir lá fora 

Número de investidores em recibos de ações estrangeiras cresce 1414% em 1 ano e supera 300 mil 

NALARA RERTÃO 
secogrria bogioba con hr 

s Brazilian Depositary Re- 
ceipts (BDRs). recibos de 

ações de empresas listadas no 
exterior negociados na B3, ca- 
iram de vez nas graças dos 

brasileiros. Desde 2010, eles 

já estão disponíveis no Brasil. 
Mas foi só a partir de outubro 
de 2020 que qualquer irnvesti- 
dor passou a poder aplicar 
nesses ativos. Até então, eram 
restritos a investidores que ti- 
vessem ao menos R$ 1 milhão 

em aplicações financeiras. 

De 2020 para cá, uma ver- 

dadeira revolução aconte- 
ceu nesse mercado. O nú- 

mero de investidores em 
BDRs deu um salto de 

1414% de setembro de 

2020 a setembro de 2021, 
segundo dados da B3, 0 to- 

tal já passa de 300 mil, sen- 
do a maioria pessoas físicas. 
O giro diário deve passar de 
R$ 500 milhões ainda este 

ano, diz o presidente da B3, 
Gilson Finkelsztain. 
A oferta acompanhou a 

demanda. Se nos primei- 

ros anos mal chegava a 

uma centena o número de 

BDRs disponíveis aqui, 
agora são mais de 800 op- 
ções. Nem o metcado de 

ações de empresas brasi- 

leiras listadas aqui tem tu- 
do isso. Gestoras de inves- 
timentos entraram de vez 

na onde e lançaram pro- 

dutos só de BDRs ou os in- 
cluiram em seus fundos já 
existentes, 

Mas, se já édificilacompa- 
nhar as empresas locais, 
imagina asgringas* 

— Em momentos de es- 

tresse, juros sofrem, a Bol- 

Excepcionalmente hoje, a seção Indicadores Financeiros não é publicada 

“Eydus Nikkho Farmacêutica Ltda, informa que está 

realizando o recolhimento voluntário do produto Ipsiton 

(acido épsilon aminocapróico) sol Inj dg, lote 0621.027, 
fabricação 06/2021 e validade 06/2023. Devido a um erro na 

linha de embalagem alguns frascos de Ipsilon dg foram 
embalados em cartuchos do medicamento lpsilon 19. Apenas 

este lote apresentou essa irregularidade e, portanto, não 
dave ser utilizado. Caso tenha adquirido este lote do produto. 

favor entrar em contato com o SAC 0800 282 99 11º 

sasofreeocâmbio (real)se 
desvaloriza. Essa situação 
conjuntural funcionou de 
forma importante para 
que investidores aumen- 

tassem interesse nos ADRs 

e fundos de BDRs. Elos 
funci Bpnasm pira compor 1 

parte do portlólio descor- 
relacionada com o risco 
Brasil. A taxa de juros mui- 
to baixa também impulsio- 

noua busca por mais diver- 
sificação — diz Maurício 
Lima, especialista de pro- 
duto da gestora Western 

Asset, que tem o maior 
fundo de BDRs do Brasil, 
O Western Asset BEDR 

Nivel [FIA tem mais de R$ 
4 bilhões de patrimônio, 
150 mil cotistas e rentabi- 

lidade de 17% no ano até 

agora. 

DICAS PARA COMEÇAR 
Para quem está pensando 
em investir em BDEBs, a 

primeira coisa a fazer, diz 
Lima, é entender onde se 

está pisando. Esses papéis 
não apenas expõem o in- 
vestidor ao riscoda própria 

A Petrobras tem como fato: 
res positivos seu plano de re- 

dução do endividamento e a 
venda de ativos fora de seu 
principal negócio. E aretoma- 

daeconômica global pós-pan- 
demia, diz Paloma, tende a 
ajudar aestatal devido à maior 
demanda por combustiveis. 

Na caso da WEG, de moto- 

reselétricos, amenor desva- 
lorização da lista, Paloma 

diz que o resultado se deve 

mais ao momento econômi- 

co do que aos fundamentos 
da empresa em si: 

— Este ano, o mercado pri- 
orizou ações mais ligadas à 
retomada, como varejistas, 

aéreas. Ano passado, justa- 
mente pela WEG ter bons 
fundamentos, ela ficou en- 
tre as maiores altas. 

VALE PODE SER BOA CHANCE 
Jãa Vale é vista como uma 

boa oportunidade por seus 

pe estarem baratos. Vil- 
egasexplica que, este ano, a 
mineradora foi impactada 

pela turbulência da China, 
seu principal parceiro co- 
mercial. Mas Paloma ressal- 

Editoria de Aria 

ta que a companhia é uma 
boa apos ta poL ter receitas 

em dólar e produzir um mi- 
nério de melhor qualidade, 
cuja demanda é maior. 

Por último vêm as ações do 
setor financeiro, como Itaú 
Unibanco, Itaúsa (holding do 
banco). Bradesco e B3. Para 

os analistas, o segmento con- 
tinua bem, oque fica eviden- 
ciado nos balanços. O senão é 

sua de pendência do cenário 

econômico local. 
Isso acontece porque, 

quanto melhor à economia, 

mais às pessoas usam servi- 
ços financeiros, tomam cré- 
dito e fazem financiamentos 

— e, claro, conseguem hon- 
rá-los. Já em uma economia 

Fragilizada, a inadimplência 
tende atrescetreDsDa Rsumi- 

dores ficam mais cautelosos, 

o que pode comprometer as 
receitas dos bancos. 

destacam que essas ações são 
mais resilientes e dificilmente 
apresentam quedas muito for- 

tes oque as torna uma bos op- 

ção para manter à segurança 
da carteira, 

BDRs. Edificio da Bolsa de Vaores. em SP. permite comprar ações dos EUA 

variação de preço do papel 

na Bolsa — no caso, a ame- 

ricana —mastambémãos- 
cilação cambial. E, portan- 

to, um investimento de al- 

ta volatilidade e risco. 
Antes de entrar, vale 

uma análise profunda das 

empresas gringas, seu re- 
sultado financeiro, pers- 
pectiva de investimentos, 

nível de endividamento, 

entre outros. Feito isso, é 

hora de calcular o valor 
justo do papel, ou seja, 

quanto ele deveria valer 
na Bolsa pelo que é e seu 
potencial de crescimento. 

Se estiver operando abai- 

xo desse valor justo, pode 
valer a pena comprar. Se 
não, melhor esperar. Sem 

paciência E isso tudo? 

Talvez um fundo de inves- 

timento seja uma opção 
melhor, 

— Muita gente pode con- 

fundir o fato de conhecer o 
produto ou gostar do servi- 
ço com à potencial de valo- 

rização da empresa. Não é 
porque tem um celular Ap- 
le, posta de Coca-Cola, já 

toi para a Disney que sabe 

sobre essas empresas o su- 
ficiente para decidir inves- 
tir — pontua Lima. 

Em resumo, é um bom 

investimento para diver- 
sificar e ter uma parte do 
portfólio fora de risco 

Brasil, mas é preciso, an- 
tes de tudo, entender se 
ele é para você, 
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sesesemavo ro MED-RIO li CHECK-=UP 30 ve: MM o 
SEMPRE À FRENTE 

30 anos: prevenção 
e promoção da saúde 

Dr. Maurício Magalhães Costa, 
Líder em check-ups médicos no país, Med-Rio 

item (Check-up homenageia especialistas participantes 
a dos Encontros Científicos 

ma maratona 

de 14 Encontros 

Científicos, 

com reconhecidos 

especialistas médicos, 
marcou, em novembro 
de 2020,a celebração dos 

30 anos de existência da 

Med-Rio Check-up, clini- 
ca-lider do país espe- 

mais diversas especia- 

lidades e procedências, 
cujos dados integram sua 

base de estudos. Desde 

o seu início, à Med-Rio 

atua como apoio à classe 
médica, que, por sua vez, 

complementa o trabalho 

preventivo desenvolvido 

pela clínica com trata- 

Diferenciais da Med-Rio Check-up 

* Experiência e exclusividade; 

* Lider da mercado no Brasil com 30 anos de 

atividades ininterruptas, 

* Equipamentos de úllima geração e equipe médica 

do mais alto padrão técnico; 

« Cerca de 200 mil check-ups médicos realizados; 

* Duas unidades de atendimento no Rio de Janeiro: 
cializada em check-ups mentos específicos. Para Botalogo e Barra da Tijuca; 

de executivos. Junto maior conforto dos médi- | 
? * Chock-ups meédic lizados em 

com à equipe médica cos,a Med-Rio celebrou st pio a dita ibad 

da clínica, os médicos 

convidados debateram 

temas relacionados aos 

trabalhos desenvolvi- 
dos na Med-Rio, O ciclo 

parceria com o Conselho 

Regional de Medicina 

do Estado do Rio de 

Janeiro (Cremer)) para 

disponibilizar os check- 

* Emissão de resultados em 24 horas e acesso por 

app múvel; 

« Clinicas digitais e inseridas no conceito ESG, 

* Certificação intemacional de qualidade 
de palestras e debates, ups médicos para seus pela DNV Noruega; 

atualizados e ricos em associados. 
informações, foi ampla- E, como não poderia iai ato 
mento divulgado paraa deixar de ser, à clínica = Material de contato 100% descariável; 

sociedade. 

Foi consenso nos 

Encontros Cientificosa 

homenageia à sua equipe 

médica, que desenvolve 
trabalho de ponta, acolhe 

- Consultas médicas pós-check-up via felemedicina, 

- Três livros publicados sobre medicina preventiva; 

importância de se adotar com empatiãc competrên- * Medalha da Academia Nacional de 

Membro Titular da Academia estilo de vida saudável  ciaosclentes, a razão de Medicina da França 

Nacional de Medicina. Tema: para a busca da longe- suaexistência. CEEE == E 
“Câncer de próstata” vidade com autonomia, Em 2022, a Med-Rio, 

Sob o lema “Educar 

para a saúde”, uma das 

missões da Med-Rio, o 
conteúdo gerado pelo 

trabalho das clínicas 

é tornado público, a 

com suas clínicas em 

Botafogo e na Barra, 

atingirá a meta de 200 
mil check-ups médicos 

realizados e lançará o 

seu quarto livro: “Saúde 

de bebidas alcoólicas 

foram observados em 

percentuais elevados na 
população. 

De acordo com estu- 

dos da Universidade 

realizaram exames roti- 

neiros é preventivos. E 

grande o risco de um 
crescimento significa- 

tivo das doenças crôni- 

cas e da saúde mental 
fim de motivar o ser éprevenção” Harvard, 80% de todas fragilizada na popula- 

humano a atentar para a as consultas médicas çãoemgeral Para rever- 

sua saúde, minimizaros ESTILO DE VIDA no mundo têm relação teressecenário a medi- 

fatores de risco e criar E PANDEMIA direta com o estresse cina preventiva ganha 
condições ce conheci- 

mentos para mudanças 

no estilo de vida. 

Aos palestrantes, que 
em plena pandemia pron- 

Uficaram-se a participar 

dos encontros com entu- 

siasmo, modernidade 
e total competência, à 

nossa gratidão. 

Na celebração do 

seu 30º aniversário a 

Med-Rio também home- 

nageia os médicos clien- 

tes, que hoje somam mais 

de mil profissionais das 

O estresse crônico do 

cotidiano, a partir da 

elevação de seus hormá - 

nios (adrenalina e corti- 

sol) na circulação, motor 

para o estilo de vida 
pouco saudável, foi inten- 

sificado pela pandemia, 
O isolamento, o medo 

crescente ca alteração de 

comportamento disse- 
minaram-se na socio- 

dade. E, somados a isso, 

a alimentação desequi- 

librada, sedentarismo, 
insônia & uso crescente 

cotidiano. Já dados da 

Universidade Stanford 

apontam que 73% das 

mortes nos grandes 
centros utbanos têm 

ligação com o estilo de 

vida pouco saudável. 

O quadro interfere na 
incidência de doenças 

crônicas, como câncer, 

obesidade, diabetes € 

hiperte nsão arterial nos 

últimos anos e tendem a 

crescer ainda mais 

Durante a pandemia, 
milhares de pessoas não 

Inseridos no Conceito ESG 

* Em 2016, a Med-Rio Check-up foi a primeira clínica a produzir, com apoio de seus 

colaboradores, seu Código de Conduta. 

* As clínicas da Med-Rio estão 100% digitais. Outras medidas, como o tratamento 

adequado dos dejetos, fazem parte dos cuidados adotados pela clínica para não 
agredir o meio ambiente. 

espaço e importância, 

priorizando o check- 

“up médico e os hábitos 

saudáveis de vida. 
O estilo de vida saudá- 

vel é o melhor remédio 

contra as doenças crôni- 

cas. Da mesma forma, 
quanto mais precoce é o 

diagnóstico de doença 

grave, maior a chance 

de melhores resultados, 

Além disso, 90% dos 

cânceres tém cura desde 

que diagnosticados 
PrECIEIMCNE, 

ACESSE PELA CÂMERA DO 
SEU CELULAR E CONHEÇA 

* Com o lema “Educar para a saúde”, a Med-Rio disponibiliza à sociedade inlormações 05 SEGUROS E PLANOS DE 

sobre cuidados com a saúde e a adoção de estilo de vida saudável, seja por meio de livros, SAUDE /MED-RIO 

artigos e entrevistas em veiculos da grande imprensa, lives ou posts em redes sociais. 

* As equipes da Med-Raa foram treinadas para o respeito à LGPD e, final
mente, após estudos FALECOM AM E 

para avaliar vulnerabibdades de suzs rudes de imemet/informática, a segurança cibernética as 

foi implementada com sucesso em suas instalações. elpida 3252-3000 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR Gio) ELAB.GLOBO.COM 
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Bancos digitais facilitam 
abertura de contas 
em moeda estrangeira 
Alternativa pode reduzir em até 10% custos de turistas em 
viagens ao exterior em comparação com cartão e dinheiro vivo 

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS 
hear rias Moss recarga algo vas Em 
são Pis LS 

mmeio à forte desvaloriza- 

3 ção do real frente ao dólar, 
quem pretende viajar para o 
exterior está cada vez mais in- 

teressado em formas de ter al- 

gumalívio nocâmbio e tazer o 
dinheiro render mais nas ati- 

vidades turísticas. Fintechs é 

bancos digitais, que brigam 
para ganhar mais espaço no 
setor financeiro, resolveram 

focar nesse público oferecen- 

dao serviço decontabancária 
em dólar ou euro aos brasilei- 

ros. À modalidade simplifica 

as remessas aoexteriorepode 

reduzir em até 10% custos 
com taxas eimpostos em rela- 
ção às alternativas tradicio- 

nais: compra de moeda em es- 
pécie e cartão de crédito in- 

ternacional, 

As transferências em moe- 

ca estrangeira para essas con- 
tas — que devem ser declara- 

das à Receita Federal — pa- 

gam 1,1% de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 

em caso de mesma titularida- 

de, amesma taxa cobrada, por 

exemplo, na aquisição de mo- 
edas estrangeiras em espécie. 

ft 23/N às 18h + 

Transações feitas no exterior 

com cartões pré-pagos ou de 
crédito pagam 6,38%. Re- 

messas feitas a contas de ou- 

tratitularidade, 0,38%. 

SEM BUROCRACIA 

A fintech Nomad nasceu hã 

um ano exclusivamente para 
oferecer serviço de conta 

bancária em dólar a brasilei- 

ros. Inicialmente desenhado 

para atender aum púbtico vi- 
ajante no pós-pandemia, o 

serviço foi mais utilizado no 
início por quem recebe paga- 
mentos em dólar e faz com- 

pras em plataformas de e- 

commerce estrangeiras. 

Até dezembro, a empresa 
projeta chegar aos 120 mil 

clientes. A rigor, O consumi- 

dor só precisa baixar o aplica- 
tivo da empresa e mandar fo- 

tos de um documento com 

foto, como RG ou CNH, para 

conseguir abrir uma conta 
nos EUA, por exem plo. 

— Com a reabertura das 

fronteiras dos EUA a vacina- 

dos, temos visto aumento nos 

pedidos. A facilidade está no 

processo-de abertura da conta. 

A documentação é submetida 
on-line, a aprovação também. 

O cartão de débito intermnacio- 

nal chega para o cliente no 
Brasil ou no exterior, mas a li- 

beração do virtual é automáti- 

ca—diz Emani Assis, diretor 

de negócios da Nomad 
O depósito inicial precisa 

ser de ao menos US$ 100 (cer- 

ca de R$ 560) e não há co- 

brança de taxa de abertura ou 

manutenção de conta. Trans- 

lerências para outras contas 

bancárias e recebimentos 

também são isentos de taxa. 

As remessas feitas até as 13h 

do horário de Brasilia chegam 
em até 24 horas ao destino. 

A Nomad se financia com a 

cobrança sobre a taxa de câm- 
bio do dólar comercial, o cha- 
mado spread cambial, que é de 
25h. Para ganhar mercado, os 

bancos digitais têm praticado 
um spread inferior à cobrada 

geralmente por casas de câm 
bio. C6 e B25, por exemplo, 

também cobram spread de 2% 
sobre a cotação do dólar co- 
mercial oficial divulgada pelo 

BC. No mercado, essa diferen- 
ça cobrada pelos bancos tradi- 
cionais em operações de câm- 
bio pode chegar a 7%. 

O escritor Felipe Tenário, 
31 anos, abriu uma conta na 

- a oa » 

a e 

o 194 

a 

fintech Nomad no início do 

ano planejando a viagem que 
tará em dezembro por Gua- 
temala, Belize e México, 

— Em 2015, fiz uma longa 

viagem de quase umano e, na 

época, perdia uma boa parte 
do dinheiro com cotações de 

câmbio ruins e taxas, além de 

demorar dias para receber o 
dinheiro de uma transferên- 

cia. Agora, já paguei minha 

hospedagem a um câmbio 

mais próximo do dólar co- 
mercial — diz Tenória, que 

pretende usar a conta para 

receber pagamentos por ser- 
viços ao exterior. 

O C6 Bank, um dos maiores 

bancos digitais do país oferece 
contas em dólar ou em euro a 

segs clientes e cobra uma taxa 

LIVES 

Saúde-dos olhos 

ol=lf= Bom iortcibioiaf=jo [ojo 
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Dr. Hallim 
Feres Neto 

Médico Oftalmolúgista 

Membro do Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia 

& Diretor da Prisma Visão 

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

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

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

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

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

TRANSMISSÃO: 
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de US$ 30 para a abertura de 

cada uma. Clientes que te- 

nham investimentos de ao 
menos R$ 20 milem CDBs mo 

banco são isentos. 

O banco não cobra a abertu- 

Ea Cu d ma nutenção da conta, 

mas sim US$ 30 se houver ina- 

tividade por mais de um ara. 

No pº imeiro ano do serviço, 
nenhuma tanfa foi cobrada 

UMA FORMA DE INVESTIR 

—O serviço foi pensado para 
uso em viagem, mas vem sen- 
do utilizado também como ih- 

vestimento por clientes que 
querem alocar recursos em 

moeda estrangeira. À pessoa 
pode ir transferindo os recur- 

505 pra ra o exterior em vez de 

comprar um fundo cambial, e 

Milla 

assim não paga taxa de admi- 
nistração — afirma Maxnaun 

Gutierrez, diretor de Produtos 

& Pessoa Física do C6. 
A transferências dos recur- 

sos no C6 é instantânea e O 

cartão de débito internacio- 

naldemoradeS a 15 dias para 

ser entregue. À conta ainda 

não pode ser usada para rece- 
ber depósitos ou fazer trans- 

terências de outros bancos. 

MAIS ACESSÍVEL 
Carlos Eduardo de Andrade 

Junior, diretor-executivo do 
B52, que oferece conta em 

dálar nos EUA a pessoas fisi 

cas e jurídicas, diz que o ser- 
viço tem se popularizado: 
— Antes dessas opções de 

conta internacional, ou você 

era extraordinariamente nico 
e recebia uma oferta dos times 
de private banking dos bancos 
tradicionais para ter conta no 

exterior ou pegava um avião 
para abriruma conta com uma 
enormidade de tarifas. Apora, 

aclasse média acessao serviço. 
O B52 também não tem ta- 

xas de abertura ou manuten- 

ção de contas, mas cobra 

US3 15 para transferências a 
outros bancos e o mesmo va- 

lor para recebimentos. 

A Wise, ex-TranslerWise, 

oferece 205 brasileiros a conta 
multimoeda no exterior, com 
possibilidade de receber pa- 

pamentos em dez moedas, in- 
clusive dólar ecuro. O câmbio 

usado na conversão é o do dé- 

lar comercial e, além do IOF 

de 1,1%, há uma taxa pelo uso 
do serviço que varia a depen- 

der da forma escolhida para 

transferir o dinheiro à Wise. 
As opções são TED, boleto, 

Pixoucartões. Amais barata é 

de 104%. A empresa ainda 

nacemite cartão de débito da 
conta internacional no Brasil, 

ps 
To 
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do O Globo a 
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Brasileiro quer adiantar Natal na “Black Friday” 
Pesquisas apontam que um terço dos consumidores pretende comprar presentes parar a família e itens para as festas 
de fim de ano. Outros 23% estão de olho em produtos mais baratos nesta semana para presentear amigos 

CAROLINA MALIN 
cus abria tiertoçdodss cor be 

m meio à alta da inflação 
— que já chega a 10,65% 

em 12 meses — brasileiros 
planejam aproveitar os des- 
contos da Black Friday para 
antecipar as compras de Na- 
tal. De acordo com levanta- 

mento da NielsenlQ/Ebir, 
40% dos consumidores estão 

na expectativa de encontrar 
preços mais baixos na já tra- 
dicional data de promoções 

importada dos Estados Uni- 

dos, na próxima sexta-feira, 
Entre cs 3.281 consumido- 

Pes entrevistados em setem- 

bro, a intenção de compra de 
produtos para a família du- 
rante a Black Friday visando 
ao Natal subiu de 31% no ano 

passado para 33% agora. Os 
que pretendem adiantar 
CL pras para presentear OL 

tras pessoas passaram de 19% 
em 2020 para 23% este ano. 
Outro levantamento, da 

Cupo DÓmA, dp nto ue 

seis em cada dez consumido- 
res estão na expectativa de 
encontrar melhores preços 

na Black Friday antes da che- 

gada da temporada de com- 
pras das festas de fim de ano. 

Keine Monteiro, gerente 

de inteligência da Ebit Niel- 
sen, a, je que a inflação é 
um das fatores por trás des- 

se desejo de antecipação das 

compras natalinas, Com o 
orçamento apertado por 
causa da redução do poder 

de compra, pode economi- 
zar aquele que se planeja e 
pesquisa PrEÇçõE para ap PO 

veitar promoções. É, para is- 
so, O comércio eletrônico 

tem as ferramentas ideais, 
diz Monteiro: 

— |sso com certeza mexe 

no bolso do consumidor. Ele 
vai parao on-line porque con- 

segue comparar preços é 
itens, e ainda consegue obter 
o produto muitas vezes com 
frete grátis, o que é um gran- 

de impulsionador de vendas. 

ÉFomomento emqueele con- 
segue economizar E 2? fazer 

Lima compra consciente, 

Um levantamento sobre as 
categorias mais buscadas pe- 
los consumidores no periodo 

da Black Friday mostra os 
eletrônicos no Ep da lista. 
Estão no alvo de 44% de 

2.336 cons qa entre- 

vistados. É um segmento cu- 
jos preços ficaram mais sal. 
gados nos últimos meses 

com a alta do dólar, já que 
concentra muitos produtos 
importados. Em segundo lu- 

gar, fica a cateporia de eletro- 

domésticos, com 39% das in- 

tenções de compra. 

ESTOQUE PARA AS FESTAS 

Realizada anualmente des- 
de 2013, a pesquisa da Ebir 
Nielsen sobrea Black Friday 
registrou pela primeira vez 
neste ano a categoria de ali- 
mentos e bebidas entre as 
dez que mais interessamaos 

consumidores, com 14% 
dos desejos de consumo, E, 
segundo estimou a Nielsen 
ao GLOBO, mais da metade 

(55%) dessas compras de- 
vem set direcionadas para 

bebidas alcoólicas. 

Nas promoções que antece- 
dem a Black Friday, os três 
itens mais vendidos neste sep- 

mento pelas lojas, entre 1º e 
18 de novembro, foram vi- 
nho, cerveja e whisky, respec- 
tivamente. As bebidas estão 
entre os itens que mais têm 
contribuido com a inflação. 
Acerveja acumula alta de 

Noclima. Lojada ga rest do an gsm Rio, jd decorada para o Natal 

7,62% em 12 meses, segun- 

do o 1PCA, do IBGE, e ou- 

tras bebidas alcoólicas subi- 
ram 8,56% no mesmo peri- 
odo. E de se esperar que os 

brasileiros queiram apro- 
veitar os descontos também 
para ELO nomiz ar com ws 

itens queirão à mesanas fes- 
tas de Natal e Ano Novo, 
— Pode já ser um adianta- 

mento para as festas — avalia 

Eid rr A a EL 

Conheça 

o Safra Invest. 

Uma rede 

com assessores 

experientes 

e o selo Safra 

de especialista. 

Procure 

um escritório 

Safra Invest 

Cera de Pedir Ee Trato Ef 

Prestação. cha Tachos CNS TTA a 
EE OT Ernto E DO Eos 23 de PE CESS ide CScerrsE piórpda e de ls ORA 

iv erançes São Par à DOS. E dia fist oc 
- Ear tai iai pm à cho ixo DADO 

Tita - e dé! tona das de ás Er, mcéio lente 

Keine Monteiro, da Ebit Ni- 

elsen, para quem a expansão 
do comércio eletrônico e o 
crescimento dos marketpla- 
ces ampliaram a oferta de 

produtos parsosconsumido- 
res, incluindo cs do setor de 
alimentos e bebidas. 

Além disso, a redução do 

custo do frete e dos prazos 
de entrega, com os recentes 
investimentos das em pre- 

Aqui, você tem acesso a toda 

a plataforma de produtos e serviços 

de alta performance do Safra, 

um dos grupos financeiros 

mais reconhecidos no mundo, 

com 180 anos de história. 

Safra Invest é o Safra ao seu lado. 

sas em logística, atraem o 

consumidor. 

— À gen te vim essa catepo- 

ria (de alimentos e bebidas) 
crescendo muito, foi uma 

surpresa. À seleção de pro- 
dutos disponíveis na Black 
Friday vem sendo pçs 

e a velocidade com que as 

entregas estão ocorrendo 
melhorou muito — observa 
Monteiro. 

Safra Invest 
Agente Autônomo de Investimentos 
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PELA PRIMEIRA VEZ 

0) Rio registra 24h sem mortes por Covid 
MAWES  Mosdbado cidade não teve dbitosnem internações na rede mumeé!pal por coisa do vírus 

SOBRE 
A DOR 
DA GENTE 
Saúde pública 
oferece filas a 
perder de vista 
FELIPE GRINBERG 

E LARISSA MEDERROS 
grandes doDogiobo nm dr 

Â redução nos atendimen- 
tos € internações por 

Covid-19, consequência do 

avanço da vacinação, mere- 
ceser festejada, mas não por 

muito tempo. Outros desa- 

hos aguardam quem encara 

as filas da rede pública de 
Saúde. Aposentado, Valter 

Gonçalves, de 52 anos, en- 

trenta dificuldades para ir 
ao banheiro há meses, por 
conta das dores de uma hér- 

nia próxima à virilha. Enca- 

minhadaatravés de uma cli- 
nica da familia para o Siste- 

ma de Regulação do Rio 

(Sisreg), que registra o paci- 
ente na fila de espera para 
consultas, exames e proce- 

dimentos, a dor de Gonçal- 
ves mistura-se à de mais de 

oito mil pessoas que aguar- 
dam atendimento em casos 

semelhantes. No total, 141 

mil pacientes esperam a vez 
de cuidar dos seus proble- 

mas de saúde no sistema 

municipal. 
Procedimentos, consultas 

e exames simples são res- 
ponsabilidade dos munici- 

pios. Casos mais comple- 
xos, a exemplo de cirurgias 

oncológicas, vão para outra 

lista, a do Sistema Estadual 
de Regulação (SER), que 
hoje tem espera de 34 mil 
pessõas. Us sistemas de re- 

gulação priorizam atendi- 

mentos urgentes, mas seu 
bom funcionamento esbar- 

ra na quantidade de vagas 
disponiveis nos hospitais B 

clínicas do SUS, munici- 

pais, estaduais ou federais. 

Números do Portal de 
Transparência da prefeitura 

do Rio mostram que o tem- 

po médio de espera é de 60 
dias para consultas e 38 dias 
para exames, de acordo com 

dados da primeira semana 

de outubro, Em alguns ca- 
sos, no entanto, a demora 

pode chegar a mais de três 

anos: quem busca consulta 

oftalmológica de avaliação 
das pálpebras aguarda hoje, 
em média, 1.132 dias. 

Em números absolutos, o 
maior gargalo está nas con- 

sultas ortopédicas. Há mais 

de 1 mil pessoas aguardan- 

do atendimento. Outras oi- 
to mil pleiteiam uma inter- 

venção na vesícula e igual 

número de pacientes aguar- 
da soluções cirúrgicas para 
problemas de hérnia. Essa 

última lista, desde o início 
do ano, ganhou quase dois 
mil novos pacientes espe- 

rando ser regulados pelo 

Sisreg. 
Valter Gonçalves conta 

que, assim que sentiu as pri- 

meiras dores da suspeita de 
hérnia, resolveu procurar a 
Clínica da Família Râmulo 

Carlos Teixeira, em Realen- 

go, na Zona Oeste do Rio. O 
problema foi constatado e o 

encaminhamento ao SisTeg 

foi realizado nodia 12 de no- 
vembro do ano passado. 

Desde então, ele vive na ex- 

pectativa: 

— Eu não ten ho Conto Dad- 

gar atendimento particular. 
Fui em um hospital próximo 

de onde moro que cobrou 

valor em torno de R$ 10 mil 
para fazera cirurgia. 

MEU NOME SUMIU 

A angústia de quem se de- 

mora na lista só perde para a 

dos que somem dela. Pelas 

contas da auxiliar de servi- 
ços gerais Aline Cristine 

Domingos, de 36 anos, ela 

estaria completando seu 
terceiro aniversário na fila 

do Sistema de Regulação, à 

espera de uma vaga para ci- 
rurgia bariátrica, O proble- 
ma é que, em abril, durante 

uma passagem pela Clinica 
da Familia Fain Pedro, em 
Realengo, Aline descobriu 
que seu nome havia desapa- 

recido da fila sem nenhuma 

explicação. Ela ainda não 
tem respostas: 
— Eu só fui descobrir que 

meu nome não estava mais 
na lista porque perguntei. 

Caso contrário, não saberia 

até hoje. Não kui avisada. 
Verônica Moreira, de 48 

anos, está entre os oito mil 

candidatos a uma operação 

na vesícula. Ela foi diagnos- 
ticada em agosto de 2019, 
durante consultano lnstitu- 

to Nacional do Câncer (In- 

ca). Médicos da unidade a 

encaminharam para uma 
clinica da família, a porta de 

entrada na fila do Sisreg. O 
tratamento parou Neste 

ponto, 

— Eu já tinha até desistido 
do atendimento, sincera- 
mente. Não consigo nem 

ver minha posição quando 
entra no site. O nepócio é 

evitar aquilo ue você sabe 

que faz mal paraav estcula e 

esperar que não se rompa, o 

que pode dar em uma infec- 
ção generalizada e me ma- 

tar — resume Verônica, 

Secretário municipal de 

Saúde, Daniel Soranz alega 
que em 2021 0 tempo de es- 

pera por procedimentos co- 

mocatarata e tomogratia di- 
minuiu, Ele tambem lem- 
bra que, no ano que vem, a 

prefeitura do Rio deverá 

aplicar R$ 11 bilhão oriun- 
dos do leilão da Cedae para, 

em até 18 meses, zerar a fila 

deespera. 
Questionado sobre a de- 

mora para algumas consul- 

Fora da fila, Há três anos esperando pela cirurgia bariátnca, Mine Cristine, moradora de Realengo, dasiúbrio em abril que seu nome havia Pospasidá galista 

Ma multidão. A dor de valter Gonçalves, com probiemas de hérnia, mistura-se 4 de culros alto mil casos semelhantes 

SOLICITAÇÕES PARA EXAME 
NO SISREG ANO A ANO 

OM 20) DE 20H 

As filas com maior número de pacientes* 

Consulta em ortopedia 

Consulta em cirurgia peral - vesicuta 

Consulta em clrurgia peral - hárnia 

Consulta em urotogia 

Ecocardiograhia transtorácica 

Doppler venoso da MM) 

Consulta em cirusgia plástica - reparadora 

Consulta em oftalmologia - glaucoma 

Comsuta em fisioterapia 

Uirasgonografia de articulação 

“dados de setembro do 202] Editora de Árie 

tas, como a de pálpebras, o 
secretário ainda diz que a 

prefeitura está em fase de fi- 

nalização de preparação de 
licitações que, somadas, 

chegam a R$ 600 milhões, 

para à contratação de servi- 

ços médicos em 2022 
— O que pode ser fria é 

contratar mais serviços para 
otertarmais. Como novoar- 
camento, que chega a 21% 

do total do município no 

ano que vem, vamos montar 

um serviço próprio de oftal- 
mologia. À saúde foi per- 

dendo recursos nos últimos 

anos, mas já conseguimos 
recompor três mil profíssio- 

nais de saúde. Apenas esse 

ano regulamos 629 mil pa- 

cientes, 

UMA FILA DEPOIS DA FILA 

Resolver afilado Sisreg éur- 
EENte, mas O sistema abarca 

apenas os procedimentos 

para à primeira consulta. 

Caso o médico avalie que 
uma operação é necessária, 

o paciente é encaminhado 

para outra fila interna da 
própriaunidade hospitalar. 
Daniel Soranz explica 

que, em todas as unidades 

da rede públicado Rio, há48 

mil pacientes nas filas inter- 
nas aguardando cirurgia. 

Somente no Instituto Naci- 

onal de Traumatologia e Or- 

topedia (INTO), adminis- 
trado pelo Ministério da 
Saúde, há 8.4 mil pessoas à 

espera de operação. Soranz 

credita o alto número de pa- 
cientes à suspensão dos pro- 
cedimentos eletivos duran- 

tea pandemia: 
= O) ideal é não ter fila in- 

terna, que só ofereça vagas 

para intervenções realiza- 
das em um periodo de 6 me- 
ses, Esse éum desafio que as 

unidades terão que superar 

para o primeiro semestre de 
2022. Muitas doenças fo- 

ram negligenciadas nesse 

periodo de pandemia. 

Para o vereador Paulo Pi- 
nheiro (PSOL), presidente 
da Comissão de Saúde da 

Câmara do Rio, é necessário 
saber investir o dinheiro 
oriundo do leilão da Cedae, 

Ele também cobrado Minis- 

tério da Saúde a reabertura 
de leitos fechados nos últi- 

mos meses, que ajudariam à 

melhorar a fila, principal- 
mente para cirurgias de alta 

complexidade: 

— É necessário ampliar a 

capacidade de produção de 
exames, com melhora e am- 

pliação das policlínicas. O 

R$ 1 bilhão da Cedae aluda a 
resolver o problema, mas a 
resolução É co mplexa, 

Procurado, o Ministério 

da Saúde diz que"o plano de 
contratação temporária dos 

profissionais de saúde para 

os hospitais federais está em 

fase de finalização e publi- 
cação de edital” 

Sobre a situação dos paci- 

entes que aguardam na fila 
do Sisreg, a SMS diz, a res- 
peito de Valter Gonçalves e 
Verônica Moreira, que os 

cadastros foram atualizados 
recentemente pelas respec- 
tivas unidades de Atenção 
Primária e seguem em espe- 
ra, mas não informou sobre 

a posição dos citados e pre- 

visão de encaminhamento. 

Jásobreacirurpiabariátri- 
ca de Aline, a SMS afirmou 

que o pedido deve ser feito 

pela Central Estadual de Re- 
gulação, do estado. À Secre- 
taria de Estado de Saúde, 

por sua vez, diz que a paci- 
ente Aline Cristine foi in- 
cluída na fila na tarde da úl- 

tima terça-feira, por meio 

do Sistema Estadual de Re- 

gulação (SER), pela Clinica 
da Familia Faim lose Pedro. 
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ELMATEMEAO 

Estado terá que ressarcir major que matou Amarildo 
Justiça determina que condenado como mandante da sessão de tortura que terminou com a morte do pedreiro 

receba mais de R$ 30 mil; ex-comandante de UPP da Rocinha cobra por trabalho como auxiliar de obras na cadeia 

RAFAEL SUARES nização corresponde a 3/4 do Tribunal de Justiça (STJ), o 
enigma] pasensices trá doi be Ar E M na pt 

salário mínimo —o previsto oficial e seus advogados já 
na Lei de Execuções Penais co- acumulam sete derrotas em 

A Jsiidecdiuqueo Esta- 

do do Rio deve pagar R$ 
30,802,83 ao major Edson 
Raimundo dos Santos, Ex-Co- 

ES DIRETA remuneração pos 

sivel pas presos — por cada 
mês de serviço prestado. A de- 
fesa anexou comprovantes de 

FeCuUIsSOos impetrados contra d 

decisão de 2018 do Tribunal 
de Justiça do Rio, que deter- 
minou sua exclusão da PM, 

mandante da UPP da Roci- que o major trabalhou 33 me- Em maio do ano passado, a 2º 
nha, condenado por torturar ses dentro da cadeia. turma do órgão determinou 
até amorte o pedeeios Ama- | Em documento enviado à que o oficial pague multa de 
rildo de Souza. Na ação, San- PGE, a Polícia Militar alegou dez salários mínimos pelo 

tos cobra ressarcimento por 

ter, assim como sua vitima, 

que o oficial Santos não ga- 
nhou remuneração pelo tra- 

“uso reiterado de medidas ju- 
diciais e recursos como for- 

trabalhado na função de au- balho na cadeia porque “rece- ma de impor resistência in- 

xiliar deobras, masdentroda  biao salário regular da PM e, justificada ao andamento 
Unidade Prisional da PM no como todos os outros acaute- processual” 
periodo em "a esteve preso, lados, exerceu as atividades Em janeiro de 2016, Santos 
A sentença foi publicada no de forma voluntária com o in- foi condenado a 13 anos e sete 

último dia 6 de outubro e é 
assinada pela juíza Renata de 
Lima Machado, do 3º Juizado 

Especial Fazendário. A Pro- 
curadoria Geral do Estado 

(PGE) recorreu. 

tuito de remição de pena”. Co- 
mo segue na corporação, 
mesmo condenado, Edson te- 
ve assegurado seu soldo do es- 
tado durante o período que 
permaneceu preso —e conti- Salário em dia. O ma cr Ecson Raimundo dos Santos: mesmo corderado, ie nunca dei de receber do estado 

meses de prisão em primeira 
instância, coma mandante da 
sessão de tortura que provo- 

cou à morte de Amarildo. A 

condenação foi mantida em 
segunda instância. Em junho 

Segundo a decisão, “restou. nua recebendo até hoje. de 2017, o maior também foi 

incontroverso que o autor Santos embolsou cercade R$. riade Planejamentoe Gestão. Diretoria Geral de Pessoal condenado a dois anós de pri 
exerceu atividade laborativa - SOLDOGARANTIDO Imilhão doscofresdoestado, Em novembro de 2019, (DGP), a“geladeira” dacor- são em regime aberto por cor- 
na unidade prisional, sendo Desde que foi preso, emou- Em outubro passado, por apósseisanosnacadeia, O  poração, sem função. romper duas testemunhas do 

patente a obrigação do réude  tubro de 2013 — três meses exemplo, seus vencimentos major ganhou o benefício Uma série de recursos processo que apurava a sessão 
indenizar o autor pelos dias após o desaparecimento de líquidos foram de R$ da liberdade condicional. mantém Santosnos quadros detortura. O corpo de Amaril 
trabalhados". O valor da inde- Amarildo —, o major Edson 11.178,97, segundo a Secreta- Atualmente, está lotado na | da PM do Rio. Sóno Superior donão foi encontrado até hoje. 

Por determinação da Justiça, 
Pedro II volta às aulas nreseniais À 
Novo calendário, no entanto, prevê retorno gradual e opcional para os estudantes 

CÍNTIA CRUZE Lívia NEDER 
prinseidoBagioho com by 

presa ra para hoje, a volta às 
aulas presenciais nas uni- 

dades do Colégio Pedro T 

vem sendo encarada com in- 

quietação por pais e alunos, O 

Regional Federal da 2º Região 
(TRE2), envolvendo o Pedro 
He outras sete unidades de 

ensino da rede federal no Ria. 
As aulas presenciais por 

turma acontecerão a cada 15 

dias. Como o recesso escolar 

começa em 23 de dezembro, 

ves de 18 anos, quecursao 3º 
ano do ensino médio. Por 

conta das dificuldades en- 

frentadas durante a pande- 
mia, ele pensa em repetir E) 

último ano do ensino médio. 

— Estava muito ansioso, 

mas fiquei decepcionado. 

Perto do Enem. joão Lucas, suno do 3º ano do Ensino Médo: decepoorado 

mas nem isso. Estou indo fa- pelo Conselho Superior do 

apresentar a carteira de vaci- 
nação em dia. 

Segundo a resolução assi- 
nada pelo reitor Oscar Ha- 
lac, está previsto o atendi- 

mento de 20% do quantita- 
tivo de turmas por turno, ca- 
da uma delas com no máxi- 
mo 50% do total de estudan- 

tes. Às diretrizes definem 
ainda que a permanência 
dos alunos, em cada dia, se- 

tâdeatétroês horas, sendono 

máximo de 40 minutos por 
tempo de atividade. 
— O colégio foi resistente 

em entrar no modo on-line. 
Agora esse modelo passou a 

prazo de retorno partiu dede- muitos estudantes vão ter Elesnão estão cumprindoa zera prova do Eneme não colégia e são válidasaté o fi. sertãobomqueeles não que- 
terminação judicial do de- apenas dois encontros nesse decisão judicial. Acreditava  mesinto preparado —diz.  naldoano. Avoltaseráopcio- rem sair — ironiza Linden- 
sembargador federal Marcelo formato ainda em 2021, que as aulas síncronas pas- As regras para o retorno nalaosestudantese, paraen-  berg Feitosa Venancio, pai de 
Pereira da Silva, do Tribunal E ocaso de joão Lucas Al. sariam a ser presenciais, presencial foram aprovadas trar nas unidades, é preciso doisalunos na instituição, 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

Aponie a câmera do celular no QeCode conheça nossas 

opções de moduras para avisos funebres e religiosos ou 
acesse anundiosre igosos.ogiobo com.br 

Me TciTe):to) 

|CEL. AMERINO RAPOSO FILHO 
Filhos. netos, bisneios, or o & Notas 

comunicam à falecimento daqueles que foi 

o orgulho. da familia e um representante 
dos mais elevados valores do Exêrcio 

Brasileiro. à cremação será no Crematório 

da Fonitência, às 15 horas do próximo dia 

da, sala &. DL velório inigia de TO da manhã. 

IMAGENS QUE EMOLDU “EB 

SENTIMENTOS. É 
Aponte a câmera do ceular no Orlode e conhaça 
nossas opções de molduras para avisos fúnebres e 

religosos ou acesse anundiosreliginsos oglobo.com br 

“L Eae 
[mn] ação 

dic, (14,8 cm] 

| ses outros foemetos consute: DO 2534-4333, dor ae téra destino 
Agora também via WhstsÃpp ou Telegram 

antão: 2534-5501 
Sabado: das idem ! Domingo e feriados: das 1€ às 18h. 



22 Rio 

Leitores 

MENSAGENS caRTASGOGLOBO.COM.BR 
da cárias comendo tela fone a enderaço do autor disem sor dirig-das À seção Li tores, O CLORO, Rua Marge da de Pombal 25 CEP 20220-280 Pelo fis, 2534-5535 ou piora cortestiog oba com br 

População de rua 

Na minha infância, após minha 

mãe cantar “Gente humilde”, 
perguntei à ela o que eram 

“Hores tristes e baldias” Ela 

me falou que eram florzinhas 
nascidas de sementes levadas 

pelo vento, crescidas entre 

pedras, solitárias, por isso, 
tristes. E não pude me furtar 

à analogia ao caminhar pelas 
ruas. Proliferam mendigos 
debaixo das marquises. 
A maioria deles dormindo, 
descobertos, descalços, 
visivelmente alcoolizados 
ou drogados. O horror dessa 

realidade infame me estarrece. 

Até quando haverá gente “triste 
e baldia” que sobrevive e morre 

pela inércia das autoridades? 
BIMA BITTENRCOUET 

RO 

Reflorestar 

Considerando a importância das 
arvores no planeta, as pessoas 
deveriam preservá-las como 
uma dádiva de Deus e joia 
inestimável. Infelizmente, não 

encontramos esse sentimento, 

e, muitas vezes, vemos 0 homem 
cortando árvores e destruindo 

florestas pelo simples fato de 
achar que elas não vão fazer 

falta. Pelo que representa uma 
aresta no planeta, a sua 
destruição deveria ser 

considerada crime contraa vida, 
e as penas, bem mais severas. 

Apesar de saber que ainda 

existem pessoas inimigas do 
meio ambiente, temos ha 35 
anos o projeto Reflorestamento 
Rio. quie já recuperou áreas 
destruídas do tamanho da 
Floresta da Tijuca Tal iniciativa 
serve de exemplo para outros 
estados. Árvore é vida. 
JOÃO CARLOS DA CUNHA 
RIO 

ABL diversa 

Parabenizo o grande jornalista 
e imortal Merval Pereira pelo 
artigo "A diversidade da ABL” 

(21 de novembro). Com muito 
conhecimento de causa, contou 
resumidamente a história 
dessa respeitada casa, prestes 

a fazer 125 anos. Li muitas 
cóisas de desaprovação 
às eleições de Fernanda 
Montenegro e Gilberto Gil, 

certamente por serem 

opositores ão governo Os 
comentários eram recheados 
de insultos aos dois novos 
acadêmicos e à respeitada ABL. 
Merval resgatou, no seu artigo, 
a credibilidade da ABL. quenão 
vai diminuir pela opinião de 
quem mal conhece a sua 

história mais que centenária. 

SERGHO AFONSO B. DA SILVA 
RO 

Absolvição nos EUA 

As manifestações de rua nos 

EUA contra a absolvição de Kyle 
Rittenhouse já eram esperadas. 
Aleide Wisconsin permite o uso 
de força letal quando a própria 
vida estiver em risco. Portanto, 
a promotoria fez uma escolha 
dificil ao levar três casos 
desiguais a julgamento: um 
homem ferido no braço quando 
apontava uma arma; outro 

morto com um tiro no peito 

durante uma agressão com 
skate; e um terceiro morto com 
quatro tiros 20 tentar tirar o 

rifle do atirador. À acusação 
permitiu que a defesa usasse 
aestratégia de comprovar 

a legitima defesa nos dois 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oferece junções que 

facilitam a navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 

e impressa. Baixe 

agora ou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Storee no 

Google Play 

Menu de 
navegação 

Clube 
O GLOB 

Como ravégar 

Segunda-tera 22 112021] O GLOBO 

dai ACERVO 

o Os temas da redação do Enem 
Mama  Assuntosdecurho social são frequentes desde o primeiro exame, em 1998 

primeiros casos, quando 
Ritterhouse estava sendo 

atacado no chão, inviabilizando 

qualquer chance no outro caso 

que era bem mais forte. 
LUIZ ROBERTO DA COSTA JR 

CAMPINAS. SP 

Covid em queda 

Todos que apoiam e divulgam 

aimunidade de rebanho para 

humanos em surto de doenças 
transmissíveis estão no mesmo 
niveldo Dr. Silvana, cientista 
louco dos quadrinhos, ou do 

Dr. Mengele, nazista que fazia 

experiências com humanos 

Graças às medidas sanitárias 

de higienização das mãos, 
do distanclamento, do uso 

de mascaras e da vacinação, 
o número de internações e 

mortes por Covid-13 vem 

caindo, Alguém ainda contesta? 
ANNA MARLA STAMILE RADIO 

PETRÓPOLIS. RU 

Nota zero 

Se, para ser presidente do pais, 
octandidato tivesse que prestar 

0 Enem, Bolsonaro seria 

reprovado com as seguintes 
notas: uso da linguagem 

tormai, nota zero ; Geografia 
e História, nota zero; 

Matemática, nota zero; 
conhecimento mínimo sobre 

problemas brasileiros, nota 

zero. Resumindo, este é um 
presidente nota zero Uma 
tessalva. conhecimento sobre 

finanças para uso próprio 

e dos seus, nota dez 

DEMISE EP GONÇALVES 

PETRÓPOUS. RU 

Prisão 

Como é possível um homem 
de 40 anos e ImBO ser preso 

acusado de assalto cometido 
por um homem de 25-30 anos 

e Im70? Ainda mais com base 
numa fotografia antiga. O caso 

de Alberto Meyrelles de 
Santana ("Família contesta 
prisão de suspeito reconhecido 

por foto”, 20 de novembro) 
ga enésima manifestação 

de inconsistências e falhas 
de procedimentos policiais e 

jurídicos semelhantes, que têm 
vitimado numerosos inocentes 
Mera incompetência, ânsia de 

mostrar resultados, ou ambas? 

Com a palavra, as autoridades 
competentes (7) e o Ministério 

Público. 
GERALDO LUÍS LINO 

Ro 

Cronista 

Escrevo para elogiar 0 

aparecimento de excelente 
cronista, Não vou julgá-lo 

como colunista esportivo dos 

sábados, e sim como cronista. 
Li“A chuteira na fiação” 
(20 de novembro), assinada 
por Gustavo Poli. Nos fins 

de semana anteriores, duas 

crônicas do mesmo autor já 

haviam chamado à atenção. 

Tenho certeza de que agora. 
indo ao clichê, nasce mais 
um cronista em O GLOBO 
Parabéns ao jornal e a Gustavo 

Poli. Pena, pelo que percebi, 
ser Botafogo, quando o queria 
nas três cores. O GLOBO já 

teve entre seus cronistas de 

destaque Armando Nogueira, 

que deve estar vibrando com 

aarte da rovo colega, também 

alvinegro e agora de volta 

àprimeira divisão 
FEDRO DINIEDE ARAUJO FRANCO 

Ro 

Ao Ponto 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE CONDIÇÕES DA DEER TA NO SITE CLUBEÓGLO BO Cl BR 

Publicado a partir 

das Gh, de segunda a 
sexta, com análises e 

intormações sobre o 

| principaltema do dia 

EmEditorias. 
O leitor consegue acessar 

suas seções preferidas 

Atela Inicial destaca o 

conteúdo on-line que pode 

ser atualizado 
Eddonihe 

Aoc clicar nosimbolo, olestor 

pode salvar uma matéria 

para leitura posterior 

Em Biblioteca, as matérias 
salvas do aplicativo ficam 

guardadas 
Como ouvir 

Está disponível 
nositedo GLOBO 

enas plataformas 

de podcast Em Banca, o leitor pode 

baixar aedição impressaem | 

duas versões: jornal e texto 

Otime de colunistas 

do GLOBO está reunido em 

um único lugar no app 
—— — emma EP daireg 

COCO E 

a cin o radio À 

| o 

HÁ 50 ANOS 
Queda de viaduto mata ao menos 18 no Rio 
224 EA 

” 

Hambúrguer de 
qualidade máxima 

oa 
desconto Rh 

dia semter passado 

pela processo de o pet des 

O Hell's Burguer, congelamento. E E 
instaladoemBotalogo  Acozinhaficabem a ici 
enaBarrada Tijuca, pertinho do cliente, à O 
oferece 205 dedescon-  oquetemperaochma $i Eat, 

tonofinaldopeddoao  nãosócommais po ; AE 

lá assinante O GLORO. À intimidade, mas com a COMEÇA EE. SPAna Zona SuldoRio | ansamedate comemora” | Baía de Guanabara DEPÓSITOS EM JULHO 
ena Serra Fluminense | sapresentaçãodacar- — cascamessendo em ângulo privilegiado E SR po 

teirinhado Clube (fisica preparadas. Oambi- E 
ou digital na validade). ente é descontraido 

250% disponibilidade Orestaurante quepreza  eomobiliário dá 20% à Baiade Guanabara. E 
também sábados e pelaqualidademáxima um foque aindamais emuaieção a portos = 

domingos, das 10h às dohambúrguer utiliza  modernoao local turisticos como a llha Es 
16h. No SPA, andam Fkscal os museus de er 

VãaoSPAMaria  juntoso bem-estar. mm prev passeios Arte Contemporânea 
Bonitaegaranta?5% de  ocemagrecimento, naembarcação Maré e do Amanhã, além 
desconto has terapias aestética co relaxa- Mansa à partirdaMarma  daPonte Rio-Niterói. Ininterruptamente (...) operários, técnicos e 

oferecidas nas unidades mento. Os clientes da Glória, com 205 de Também é possível bombeiros prosseguem removendo 05 escombros 

de Ipanema. na Zona Sul usulrveme diver- descontonosdiasútese mergulha emdiversas do Elevado Paulo de Frontin, a fim de resgatar os 
doRim.eNovaFriburpo,  sostratamentos. 10% OFFemiinsdesema-  praias.como a Verme- muitos corpos aindaocultos por toneladas de 

na Serra Fluminense. como terapias rela- naeferiados Desenhada  lhagadeltapu À concreto Aremoção deverá durar 15 dias (...). Áléa 

É precisorealizar ape" antes para eliminar para eventos passes & oferta também abran- meia-noite de ontem, 18 corpos haviam dado 

damento por telefone vestresse, bem comemorações aestrutu-  ge15% OFF na Sunset entrada no Instituto Médico-Legal, alguns ainda 
(21-2513-4050).0 como exercícios ranáiticatemdoscome- Tour Experience, reali não identificados. O número de veículos atingidos é 

funcionamento é de edietas especiais ses deckparamerpulho zadatodasas quintas- de 22. inclusive o ônibus esmagado (...). Acomissão 
segunda asexta-feira, para reduzir medidas ebar Às viagens duram feras entrel5he 18h. designada para apurar as causas do acidente (...) 
entre 9he 20h, com etrahalhar o peso, entre dhe Ghemmeio Vejamais ontne. nada revelou após os estudos procedidos 

LOTEEI AS LOTOFÁCIL (concurso? 37751.2,3.4.5.6.8.9.10,12,14.18.19.20 24 QUINA (concurso 5,710):8,22 45.53.71] MEGA-SENA (concurso 2 430):19.26 29.45 46.55 DUPLA SENA (concurso 2,300): 

E ã O Pagreo-2.7.20.29.30.40;2ºsortelo-7.9.23.27.78 38. 
E estos dese checa os reselisõos temor em agércus oficias en ste cs CEM porque com os hocimas de lechasmendo da jorrul os eormesos aqui potlicades. ch igacos sempre rá fim canoie pela CEM pocem eres fe dimer de estar deiesados. 
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JOÃO EMÍLIO 
Mobiliário sem uso, 

equipamentos 
o veiculos 

START-UPS DISPUTAM PÚBLICO 
COM ACADEMIAS DE Gl NASTICA 

Pesquisa do Google aponta que a demanda por personal training on-line subiu 122% em 2020, 

quando 39% dos brasileiros passaram a fazer exercícios no ambiente doméstico 

pandemia de Covid-19 
recuos negócios dedi- 

cados às atividades fisicas, 

mas, em contrapartida, 
acelerou o avanço da tecno- 

logia no mundo fitness. 

Soluções inovadoras 

ganharam corpo diante da 
demanda reprimida e leva: 

ram a prática de exercicios 

para à espaço doméstico. 

Favorecidas pela perma- 
nência das pessoas em casa, 

inovações geradas pelo 

isolamento social prome- 
tem ser incorporadas ao 

novo normal, convivendo 

comos formatos convencio- 

nais de tratodo corpo 
Pesquisa do Google 

aponta que 28% dos brasi- 
leiros já faziam algum 

tipo de exercício em casa 
antes da pandemia, e 39% 

começarama práticancano 

passado. Em 2020, a procura 
por conteúdos orientados à 

prática domiciliar de exer- 
cicios dobrou, enquanto a 

demanda por personal trai- 

ning on-line subiu 122%,€ 

os cliques em anúncios de 
equipamentos e acessórios 

para atividades físicas em 

casa aumentaram 242%. 

— Crestudo mostra ainda 
que mais de 2çã das pessoas 

gostariam de praricar atívi- 

dade física, mas não têm 
tempo, Nos grandes centros, 

irevirentreacasacaacade- 
mia pode demorar até duas 

horas — afirma o funda- 
dor é CEO da locadora de 

cquipamentos de ginástica 
ZiYou, Márcio Kumruian, 

que estudou a fundo a 
pesquisa. Todo o universo 

fitness movimentou USS 

24 bilhões (R$ 11,5 balhões! 

Do pais em 20149, segundo 

à organização americana 

International Health, 

Racquet & Sportschib 

Association (IHRSA). 

A solução inovadora da 
ZiYou, lançada no início 

deste ano, é a adoção do 

sistema de assinatura 
mensal para o aluguel de 
equipamentos de ginás- 
tica, com contéúdo on-line 

sobre os exercícios. A lista 
de opções, a partir de R$ 

99 por mês, inclui esteiras 
e bicicletas ergométricas, 

que respondem por 60% das 
locações, a remos indoor e 

estações de musculação. 

Desde janeiro, à start-up 
vendeu sete mil assinatu- 
ras na Grande São Paulo, 

com valor unitário médio 

de Rá 200, incluídas loca- 

ções para academias de 50 

condominios. 
à ZiYou também fez 

pesquisa sobre os cuidados 

com a boa forma. Graças ao 

aluguel dos equipamentos, 
39% intensificaramarotina 

de atividades fisicas, 0 44% 

passaram a praticar exerci- 
cios de quatro acinco vezes 

por semana — 14 pontos 

percentuais à mais que em 

2020. À sondagem apon- 
tou também que o número 

dos assinantes que não 

conseguem ter uma rótina 

adequada de treinamento 
caiu de 12% para 6% depois 

de ter equipamentos em 

casa. À start-up planeja 
expandir o negócio para o 
Rio de Janeiro em 2022. 

EuirEdido PaDeSMMETT O AGES 

'conomia de tempo. 
Nas grandes cidades, 

pemorar até duzs horas 

TENDENCIAS 
EM ALTA 
Treinos on-line, tecnologias 

vestiveis, exercicios com 

o peso do próprio corpo 

e atividades ao ar livre são, 
pela ordem, as principais 

tendências em alta no 

mundo fitness em tempos 

de pandemia. À informação 

do Colégio Americano 

de Medicina do Esporte 

(ACSM, em inglês) consta 

da edição 2021 de seu 

ranking anual do setor, 

em que foram ouvidos 

4,4 mil especialistas, 

inclusime brasileiros. 

PLATAFORMAS DIGITAIS 
A paralisação das academias 
e outras restrições sociais 

impulsionaram também 

plataformas digitais como 
a Sprylife, que conecta 
educadores físicos calunos. 

No aplicativo da start-up, 
lançada no início de 2020, 
nac -apital paulista, cercade 
dois mil personal trainers 

oterecem seus serviços em 

vários estados, informa 
o CEO Marcos Rodolfo 

Paunksnis. À monetização 

do uso da plataforma vai 

começar em breve, com 
mensalidades a partir de 

R$ 20 por profissional. 

Pela Sprylife, os clien- 
Les pole notais têm ADESSO) 

a informações sobre às 

profissionais e podem 

conversaron-line paratirar 
dúvidas, acertar valores € 

agendar aulas. De acordo 

com Paunksnis, à plata- 

forma já reúne mais de 
milalunos e cerca de 400 

contratações de serviços de 

persónal training, que não 

requer a urilização obriga- 
tória de aparelhos para ser 

eficaz, segundo ele. 

— E possível trabalhar o 
corpo inteiro de uma pessoa 

usando apenas seu peso — 

afirma die, 

Como parte do desenvol 
vimento de soluções digi- 

tais para ganhar terreno 

no mercado, a Spryhite vai 

adicionar novas funciona- 
lidades a seu aplicativo até 

2022,a fim de queos profis- 

sionais possam ministrar 
treinamentos por vídeo na 
plataforma, em nova frente 

de prestação de serviços. 

— O mercado on-line é 
extremamente promis: 

sor, porque as pessoas 
estão entendendo que, 

treinando na varanda do 
apartamento, na quadra do 

condomínio ou na praça, 

também podem conseguir 

bons resultados —aposta o 
CEO da start-up. 

Casa com projeto de pousada vai a pregão « em Angra 
Semana também tem ofertas 

de outros imóveis, objetos 
de arte e veiculos multimarcas 

leilão deuma belissima 

casa com terreno de 

176 mil metros quadrados 

na Enseada da Sorocaba, 
em Angra dos Reis, sob 

o comando de De Paula, 

é destaque na semana. 

O imóvel tem projeto do 
arquiteto Vicente Giffoni 

para pousada (12 suites e 

30 bangalós), com alvará 

de licença para construção, 
e está aberto para lances 

on-line até quinta-feira, às 

13h. Valor: R$22 milhões. 
Além da oferta de imóveis 

diversos do longo na semana, 

De Paula também estará 

à frente, na-quinta, às 14h, 
de pregão beneficente da 

Prefeitura do Rio ofertando 

dez tochas olímpicas de 2016 

(R$ 15,5 mil cada) O valor 

arrecadado serádestinadoao 
FundoMunicipal da Criança 

edo Adolescente. 

Ainda hoje, às dh, 

Leonardo Schulmann oferta 
casano Recreio (R$Eçomil) 

e, amanhã, às 12h, aparta- 
mentoem Itaipava (R$ 540 
mil). Hoje, às 12h, Jonas 
Rymer apregos apartâmen- 

tos na Taquara (R$ 249,1 

mil) e em Jacarepaguá (R$ 
wo milje cobertura duplex 

no Méier (R$781,72 mil). 

De hoje a quinta-feira, 

às 14h, Rogério Menezes 
comanda leilões de centenas 

pn, 
; Es 

, si ; 

Lat ER li 

Deo EH 

É | BE: 3 | E 

de veiculos multimarcas de 
seguradoras, bancos cfinan- 

ceiras. Na sexta, às iqhoe às 

14h15, Oferta equipamento 

de treinamento de fuga 
subaguárica de helicóptero 

(HUET) e sítio em Macaé 

(R$ 2 milhões). 
Roberto Haddad faz ex- 

posição de joias hoje, das 

10h às 14h, com agenda- 

mento prévio, e dá sequên- 
cia ao leilão de objetos de 
arte hoje c amanhã, às sh. 

Ainda hoje, às 19h, Patrícia 
Levy também oferta objetos 
deartec antiguidades. 

Amanhã, às 13h40, Paulo 

Botelho apregoa salas 
comerciais no Rio (Rá 55,8 

mil a Rá 325 mil), além de 

apartamentos em vários 

bairros da cidade e em 
outros municípios (R$ 

1omila R$ 1 milhão), Na 

quinta ás 10h, oferta lote em 

Resende (R$ 907 mil). 

Amanhã, às 14h, Murilo 

Chaves oferta veículos, 

equipamentos e sucatas. 
De amanhã a sexta, às 
15h, Horácio Ernani leiloa 

moveis e objetos de arte. Na 

sexta e no sábado, às 14h, 
Raul Barbosa apregoa livros, 
papéis e cutros itens afins. 
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ACESSE WWW.ROGERIOMENEZES.COM.BR E FAÇA SEU CADASTRO! 

22/11 24/11 25/11 
2º FEIRA 4º FEIRA 5º FEIRA 

SEGURADORAS BANCOS SEGURADORAS 

ROGÉRIO 
MENEZES 
EILGERO GEC 

NI/PiTo, 
DEVEÍCULOS| 
Ácesse nosso site e 

FAÇA SEU CADASTRO! 

JUDICIAL 

26/11 
6º FEIRA 

EQUIPAMENTO HUET 
HELICOPTER RENDERIWATER 

TRAINING 

2º PRAÇA 4514H 
vário NO DIA DO LEILÃO 

A PARTIR DAS 8H 

VISITAÇÃO NO DIA DO LEILÃO 
VISITAÇÃO A PARTIR DAS 8H A PARTIR DAS BH 

SOMENTE ONLINE 

Q Av. BRASIL, 51.467 - CAMPO GRANDE - RJ t (21/3812-4300 (E) FF] EB rogeriomenezesieiloeiro 

RÚCKER E LONGO ADVOGADOS 

Alienação Judbobal - Artigo fd? Pe, da Lei mt 4110102005 

TERRENO EM VARGEM GRANDE/RJ 
Estrada dos Bandeirantes nº 26.771 

Terena cl aprós. E6,987,2%m" « Área odificável da 52.212,2m' 
Valor de mercado: R$ 14.300,006,00 
Valor de Hiquider: R$ 11,650.000,00 

LANCES LIVRES 
tcondicianados & homologação juta) 

Ds mbassádos devardo ertamil & suás própósiss sé às 14 rosas do dia 

25.11.2021, para O enderoço aleirênico ahanabos prucderdorgo com 
& abertura das propostas será reatzada no dia 3011.0021, às 10 horas 
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CENTURY'S 
Posido 3 venOES 

oras EFE Pd ATP Antônio Diaz 

FLANTÃO DE CAPTAÇÃO 

Estamos nas próximas semanas em plantão com profissionais 
cspachados para avaliação o seleção de obras de are para MOcaoE 

próximos leilões, caco tenha interesse em se deslazer CE peças 
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LEILÃO 08 DE DEZEMBRO AS 19H 
Estamos captando joias - taxa 23% 

Relogio Rolex 

Pal Manto ESTAS LET com 

R$º 820.000,00 

O leilão acontecerá on-line somente. As entregas 
serão feitas atraves de agendamentos. 

Leilocira: Miriam Saqueira dá Silva - dncera 25h 

Excelência de 3 perações avaliando joias antigas. 

Compramos Cartier & Van Cleef 

Diamantes, Ouro, Patek e Rolex 

021 2541-3192 | 21 96984-8592 (º 
Rua Visconde de Piraja, 550, loja 206, Ipanema/RJ 

www.lagemmeleiloes,com.br 
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AUTELAS MESMO VENCIDAS 
Arabação Graus + Abendrchos cre fsenicia 

Nua Vojuntares da Patria, 328 «4 QU. Butatogo 
| Temas também |ojes nó Leblon e Bana de Timés 

| 2538-7943) 2268-6750 / 98951-879 

LELÃO MS. LEILÃO VE ROS DE CASTRO LESÃO 
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LEILÃO Dias 1,2, 3 0 dido Dare beo de 2021 

Cuoria, Quento, Banta-fera e Sábado às 0 h 

LOVESRO: E random Esp = JUCERHA Nº 93 

Par Roo vimisieo Vestir da Castoo, FX loja À | 
Cosstátiããa Rj 

irdgeraçõe: (tj DDT DD! Lat | Eai 

LEILÃO 243 «LUCIANA VELASCO - EEN LEILÃO 
DE JDIAS, RELÓGIOS, ANTIGIPDADES E MOEDAS 

) EiPóMÇÃO SOMENTE CLA 
LELÃO SOMENTE ONLINE: Cia dA de Deceméro de 

Mig. Segunda-Pena ds 18AIO 
eos RS to] 

Das LTES dr da JAMNOR & EABADOS gi da VER 
E mid o Corto codiicoo fed digas Faris. merlho Es dporaímico 

Ea RS Ps a RO, E gt dever pi rr a) 
LENLOESO: Fraraim Lora a% = PuUÉRIA 

LOCAL BOMENTE OS LINE 

E E na É | ae Endesmço: É orinta Enaut Mcdrcana, =4 . Forceeca 

SO NO CLASSIFICADOS DO RIO O PACOTE É GLOBAL: TEM WEB, TABLET, 

CELULAR E ATÉ JORNAL. 

Oferta velha não resolve nada. 
Til Wi, E! , T, ajia Ft 1 BIT proc Cd g 

Anuncie agora via WhatsApp ou Telegram 8021 2534-4333 
nas | OGLOBO 

EXTRA 

E = tres ido] 

OE SMA | 

LE TIE RAT Inda OD a) | 

ansascos cos bi 

hd ae ALL Ledão Judicial 
Pad LEILÕES ONLINE 

TERESÓPOLIS - RJ 
Imóvel (Loga) Siuzdo nã Rua Tenente 

Luls Melrétes, numero 877, Bom 

Retiro = Tirosópols/Rj 
Dn 

tocima da avaliação) 
ta A A 

fmalhor pri 
CLIME sárieta do portal dia adidas 

esc asma Proderkosspa doem fm 
Coebções derrama À a pe a 
ra ao a e corrido oa dit Cias DA CaPiSME] 

RS TE I555-2001 f ndo papa 
pah RCA RA DO SO e a) 

| LEÃO FEI - Lad do Aricêr GRAND BATAAR 3071 
ei MM INGATUE AS 

EXPO IÇÃO: Cmtálogeo Cinline 

LESÃO: 20/1602, Segunda fama de DD 
Mais de Ma loles 

Perto Pata. GRAKO DATAAE 2871 

| Are e denied. colecianteno. aljeios cuncios e mam! 
Segsnda Parte: O ENCANTO DAS MINIATURAS, 

Fantástica ea Dé Eri Em réis” 

LELORIRO: Pedro Sergio Sra» DOCERIA nº tá 

- LONTAL: E] Piropo, Es 
Lt. armas cem SOMENTE OULINE 

LERÃO 38 - LEILÃO VARGEM GRANDE 
+ DE VE LOTES 

ExromÇÃO Dik 33 CE MOVENDO 81 
I2 EAD a 1d “E FADA DES DáR ORA RIO. Tais 2º] 

pasta sjoé WrATaaP CEL dO 
LEÃO POMPNTE ONLINE: Curt 73-28 28.- M de 

NOVEMBRO de 2021, 23 Hh 

Esddio PER dotada id co oc o 

Diamar CELSO PATA 
LEILDE (RA Fraco Lesy - PLUEÉRIA NºS 

, mt Local ESTAADA DOS BANDER ANTES 22 6H 
a MARGEM GRANDE + RJ 

LEILÃO qiEF . LEILÃO DE ACERVO DE LIVROS - 
DEFEMBRO DE HH 

EXPOSIÇÃO SOMENTE DM LIME 

LEILAO Dis 2 de Decemiro de 09, Quemtn-Fena és 
o] 

nad: ridacido lima af valia com to 

EOQMENTE OM LINE 
LEjLOE BO Franaim Levy - JUCERIA E da 
LOCAL: Lira Apaddsrics do F 

Entrada Unido e indie TOO = d+ FA (honra 
valer tapa - Pessoa E. 

Fei Ja BhRTA TE 

COPACABANA 3 
LEILÕES 218 os | 

Prchaisoarão dio did cora Lotes Ilecranracentes 
dei nossos Lobos da Temps dda Mod? 

LEILÃO Dia 25/11 Teiqa-lonra ha F0M 4 mn-lina 
vrpera Deeper bota ioce dr aee rg pre os 
datam dba dp ç Coimmiog asp Ega po; 

eee Rag na gem Pains quai mfiga re 
afatia me epa do do Cnpaceseçea Lgd + ice jeramea dj 

dia its DD o Lda a a] 

[15% 



Seg! ncia - -fpora ei [1 2021 Classificados | OGIOBO 2 

Ed JOÃO EMÍLIO 
EILOEIRO 

(oi jfoscemitiotollosirooflie tal 

4R Teltloeirojpoaoermmilho 

PARA À COMPRA EM LEILÕES Bs IN TERESSADOS DEVERÃO DBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL 

MÁQUINAS E EQUIPAMEN Os 
QUARTA, 2411, às 11h, www.joaoemilio.com.br 

SOFÁ, POLTRONAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, 
MESA TAMPO DE VIDRO, QUADROS E PEÇAS DECORATIVAS, 

CADEIRAS ESTILO INGLÊS, APARADORES, ARCA CHINESA, 

IPAD, IPOD, FAX, TV LED, LUMINÁRIAS, RACK, 
PEÇAS PARA EMPILHADEIRAS, TRATOR E PÁ CARREGADEIRA. 

RR VENTAS: No pálio do lalloniro no dia 23/21, com agendamento. ANÓNIMO LEÃO dM/13. 

MESA REDONDA — ARMÁRIOS 2 E 3 PORTAS 
CADEIRAS CROMADAS - POLTRONAS OFFICE À 
BERÇOS: EVOLUTIVO E 4 EM 1 - MINI CAMAS 

QUARTA, 24/11, às 12h30 

rar. jonoemiblio. com.br 

á 
E Visitação: Dia 33/11 no depósito do letosra, agendado, Corsuhte condições. Mávee na embalagem 

E QUADROS E TAPETES 
QUARTA, 24/11, às 15h 

== van. jodosemilio.com.br 

SYLVIO PINTO, PAULO CALAZANS, ROMANELLI, HUMBERTO COSTA, 

AGUILLAR, HEITOR DOS PRAZERES, MYRIAM MEDEIROS, entre outros 

EE VISITAS: Nos pátios do leiloeiro, na Est. dos Bandeirantes, 10.639 - Recreio, dia 23/11 

LEILÕES DE VEÍCULOS 
VEÍCULOS - MOTOS - PICK: UPS - CAMINHÕES - ÔNIBUS 

PO E SEXTA, 26/11, às 12h 
Ee www jogoemilio.com.br 

Sae CAIXA -- Allianz (1) 

Ro 
| PRÓXIMOS LEILÕES MULTIMARCAS: Dias 26/11 E 03/12 sexto) 

Alguns veículos com ano fabricação diferente do ano modelo! 

E Visitação; Nos depósitos do lelloeiro, dia 28/11, Consulte condições e agende! 
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2215-1242 — 2544-1484 
mariarkear he br 

Encerrando em Hytl/2021 

CMPRREFNDIMEPNTO CH MÓNIDLOS BÃO 

DONCALOIRS TERRERO 1radit, nREá 
LS CAPCLADA 1 MBA [14 ART) AREA CS TIS RR A 

EPE DE APT FADO PE TR 

LELLO: Pos DO E ms, 

JALFLO E TERSENO há ESTRADA 

DO GUurEPNQVÊ 15 COM EbJN' dREA DE 

TERRTAÕ E Mo ANTA FDIFICAGA 

RUA IESASA CRANDE PE APTO, SUÁ 
DL HD, CDMA SM 

EA ATi LEEEA 

Ela, AREA CONSTEVIDA DE SEN SEA” E ÁREA 

TOTAL DE Li ida 
Enciirando em 29112021 

FAIENDA PELA 
WISTA, SITUADA EM SÃO HARTYNO COM JN 

ALQUER ES CETME TIRSS 

Et PRDPREDADES 

Alda QUÊ VÃO DE CORERDÇÃO DE MAÇARU À 

MACABUDNHO, FRETE PELA HJ im E FunDOS 

[E] DUCÓLICO RIACHO, dtaa COM bi NA E 

CLTRA CON ÉSEA 

MELHOR. OFERTA BE Wi + Lira: 

DE) esulabotalhotolasirs com br 

Informações: [31) 2508-2147 2500-7007 

GALERIA MOR 

EXPOSIÇÃO 

Aiá dia 24 de nesvombro com agandairanto 

pelo wratsap (41) 916 “BBB 

die já 

LEILOCIAA 
Arte Camo - Mo pÍLIA SP Jim 

CONTATO (21) DEL A-HrES 

e IR Á PRÓXIMOS LEILÕES JUDICIAIS 
RM PETEADIÇO Ereii ONLINE: Abs As A ivtelloes, tel, br 

Platão: LU VEUZDA ds AUD. pela avobição 

o belas: AV Tiro? ha FA/00, pela melhor olbria 

ii apariamento 203 do Rua Batisgar Linboa nº 24 Viln 

jante) Tidyn!, Iguarios, sala, varanda e 2 vagos de garagem 

1º bodho, DANOS ds TÁUDO, pala Av dl 

Tv tendo. 03 2tisa 1400, pela mel 

Mpartamento VITA da Rua Quatro Somgris, 11" SGD Lema RS. Gtim 

ME LHDO DFFRTA ir ã f 
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vga dor] had 

idem O efe Migas = liso cima 

nratrdda Tdi Sia 2 Bretas 

Sala, quario. Cornha 2 báréeaso 

confarmo RG! 
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dra tata do lertredo co 

E 
aatLarh 

" btnior ias 3.01 Em 

Edital compérto no sete; name peleilons Jel br 
Inf.: [21] 2548-5850 | DORGE-TTLO O cu contatodiprelloes lol br 

pda Lapas Portella 

Fabiot E porto Portela 
LEI ação E El 

= RECREIO DOS BANDEIRANTES/RJ, = 
TERRENO COM CONSTRUÇÃO 

“CONDOMÍNIO “RIVIERA DEL SOL" 
RUA ELISHO DE OLIVEIRA BELCHIOR, Nº 247 - LOTE 07 - 

QUADRA O - CASA 01 
SEM HECESSIDADE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

2º Leilão: TAM N/2OZ | 11200 de 
db dv. Nilo Peçanha, nº 12 = Gr Bo - Embora e alraeds do site: 

ea pontaliada dera com be 

VISMTAÇÃO Conizio niravés do meiritário do lsfigalro 
[Ebal nes jretogra e into mo sho do bedloeiro) 

Mntórda informações pítel,: [21] 2533-7248 
na puorteilajaloa E Uttar ipornelinedass com nr 

PORTELLA 

aba 1 als o Vessrn O dai 

hem hi 

ANDANÇAS E LEMBRANÇAS OBJETOS DE ARTE 
LEILÃO NO FLAMENGO 

venda crime, pelas mrefcor feet, do aDsrvo de cesadâncias É Canis a ieE A Com DES UE 

ra talo so nasarad cms q peectlimo Se deem padrao, quantos de mbvêm 

Enosras aróguiéades. cbqeios de rio em gue e poços de vzo Meto. cujo produfo da 
ando seo des dieado dra es Muação de Mssdamenio aidosca. 

EM FACE DA NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL, O 

LEILÃO SERA EXCLUSIVAMENTE ON LINE 

PREGÃO: Dias 24 0 25 de novembro de 2021, quarta e 
gunta-leira, a partir das 16:00 horas 

nice ações a lances préxios pelos jetetores [21] 38 1015 (MORO 
TELEFONE) e 08175 4347 ou pois d-mail are flamrongoadigr al com 

LE Organsaçõe: dadampas é Lombrarnpãs drpeitirã da diria 

Captação permirneoto de geção pára leilão 
Leilóeira: PATRICIA LENY - JUCERIA mai. 286 

Catáligu me vibe aa a dospdodissdos corr de 

LEILÕES ONLINERER 
E & ” 

DA dido 
oe tu kh 

| CENTENAS DE EOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS; 

SUCATA DE 580H - ÁUDIO E VÍDEO; FRIGORBARES; 
ROVEIS DIVE. CILINDROS Di 

[E 5 FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

nE = FORÇA AÉREA BRASILEIRA 

TERÇA, 30/11, às 14h 
mr jogoemilio.com.br 

= 

Er me tbmendinita 

did O É 

tEfinimt 

E mê lidos do dll 

QUINTA, 09/12, às 11h 

www .jonoomilto.com.br 

EQUIPA MENTOS DE ENERGIA SOLAR, SEM USO 
VEÍCULOS - MOTOS cl Es 

MÁQUINAS - MISCELÂNEO | 
EQUIPAMENTOS - MOBILIÁ RIO 

QUINTA, 16/42, às 13h 
ranma jose milio. com.br 

PEÇAS AERONÁUTICAS: C-95, VU-9, HB-34, HH-50, C-MA, H-4B 

SUCATA DE AERONAVES: P-3, T-27 E €-95 

SUCATA DE MOTORES T-56A7 (C-130) - BATERIAS 

SUCATA DE PEÇAS AERONÁUTICAS E MATERIAIS 
E VISITAS: Dias 140 15/12, das 9h às 1 lho das Ldh às 15050, no Rio de janeiro, São Paio e Lagoa Sama. Consulte! 

RENOVAÇÃO DE FROTA - 262 VIATURAS 
prendioss vnitariamenta) 

QUINTA, 18/12, às 14h 
rare. jososmilio.com.br 

ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES, PICK-UP's 

VANS, FURGÕES, CAMINHONETE, AUTOMÓVEIS, JIPE, 

MOTOS, SEMIRREBOQUES, MICROTRATORES, 

TRATORES DE RODAS E ESTEIRA, EMPILHADEIRAS. 
E VISTAS: os pájioa dá lodo, má fato do Renderanto, 10,64% - Bla da janeiro, mo da JA, da da HEM 

ROBERIO HADDAD 
ESPECIALIZADO EM ARTE DESDE 1967 

PIVANID/ DIDO 
DISENIOAB SINO, 

LELÃO DE 
DBERAS DE ARTE 

DLAS Z2 ES 

SECUNDA E TERÇA-FEIRA 

às 15H 

EXPOSIÇÃO 
DAS 5 

IPRESENCIAL COM HONRA MARCADA E 

CLIENTES PREVIAMENTE CADASTRADOS) 

HAS É FÃ. E! Fis 

SEGUNDA A QUARTA-FEIRA 

DE 10H 4S 15H 

AS PEÇAS DE VALOR RELEVANTE SERÃO EXAMINADAS 
EM DUTRO LOCAL QUIENTADO PELA ORGANIZAÇÃO 

HO MOMENTO DA MADCAÇÃO DE H 

LELÃO DE JOIAS 
MAS 24 E 25 

QUARTA E QUINTA-FEIRA 

AS SH DEMO 

CREDIBILIDADE HÁ 54 ANOS NO MERCADO DE ARTE 

(O) (21) 99697-9790 
E haddadorobenohaddad com.br 

CAPTAÇÃO PARA 

O PRÓXIMO LEILÃO 

Rua Pompeu Loureiro Nº Z7A Copacabana - RJ (Sede Própria) 

E wwwrobertohaddad.com.br “.. (21) 2548-7141 
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Leilões Eletrônicos 
www.depaulaonline.com.br 

ABERTOS PILAMOE 
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2524-0545 / (21) 9954-2464 (3 - www.depaulaonline.com.br 

A À ASMA o 1812, do 12004, 

opta 1º Leia, io 257 DADA, des 1h o 2º] 

Classificados 

LEILÃO DE IMÓVEIS EM CUIABÁ/MT | 

CONJUNTO HABITACIONAL DE 09 BLOCOS 
COM 04 PAYS. CADA, 32 APTOS. 

POR BLOCO, €/ 11,873 DE CONSTR,, 
terreno c/ 15,640? Jo. Europa 

INICIAL R$ 12.750.000,00 

SALAS COML, lemeno é/1/062m”, Resque de Soda. 

INICIAL R$ 7.125.000,00 

TERRENO 2.888Mº, Pq. Eldorado. 

INICIAL R$ 5.325.000,00 

TERREMO 7,619Mº, Jd. Adimação. 

INICIAL R$ 5.250.000,00 

— CONSANE POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO 

ht com br | 0800-07- di 
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x Leilão de Acesnórios Fembninos 
Jóias, Semi Jóias, Roupas o Bijoux 

Leilão ONLINE nos dias 

241 = Quartadeira, às 18:30h 

2511 « Quinta-foiro, ds 19:40h 

2611 - Sexta-feira, às 19:30h 

1 - Sábado, às 15:30h 
pen fab e chbs crendo dna na arir 
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Segunda-feira 22.11 2021] 

Rodrigo Lopes Portella 
Delras Públio 

PORTELLA 
FIL O E: am Lei! 

“Fabiola Porto Portella Judietal e Extrapudicial | Onlina é Presencia 

"Dia TARA = às 12:00 ho. = APTO. 105/8403, na dv. Oliveira Belo, nº01 = Vila 
da Penha 

" Dia 221/21 = às 12:15 hs. = APTO. 804, na Rua Cos 
Taresav'RJ. 

"Dia 222 = des 12:30 ha, = APTO AS (Agar Hotel), na Av, Lucio Cosa, nº 
8.250 = Barra da Tijuca'RJ 

* Dia LUTUZT = às 12:45 he. = APTO IDO, da Rua Edgard Wemeck, nº TIO - 

Pechincha 

Costa Bastos, nº DA = Santa 

À * Dia 221/21 = às 13:00 hs. — UNIDADE 5-103, ra Rua Barão do Rapagipa, nº 
3E8 - Rio Comprdo'RJ 

* Din Z2MW21 = às 13:15 hs. = IMOVEL na dv. Dom Heldar Câmara, nº 8475 — 
Cusntino BocalinaRJ 

- Bla 221" 1241 = elintelo ds 14:00 ha. = BALAS 812 8 813, na Rua do Ouvido, nP 

80 = Gentry'R 

- Dia EM VIZ = da 12:00 ha. = CASA DT (Vila), na Run Folix Grama nº TÊ 
Pechinciai'R. 

"Dia ZW TUZA = às 12:15 hs. = APTO. 204 / BL 02, na Rua Dias da Cruz, nº 202 — 
UglerR 

Edital na integra o fotos, no alte dos Lellogiros 

FITREREERFET: 
| tolloesdiporteilaleiloes.com.br 

Maiores informações piTel.: 
mr portelialeiloas.com.br 

LEONARDO eita 
EILOEIRO FUELICO 

asa db Paço, PR 23/8º andar one te-vrTo BS 

TELS TU2 o El 12692 a 

LEILÕES ON-LINE DA SEMANA DE IMÓVEIS E VEÍCULOS: 

. VEICULO FERRARI 458, ANO 2011/2011, 9826 KM RODADOS; 

- PRÉDIOS NºS 2.043 E 2.051 DA RUA BINGEN, PETRÓPOLIS 
* RUA GENARO DE CARVALHO, 30117 = APTO 301 = RECREIDIAS 

e APTO 2 DA RUA MARECHAL DEODORO, 228 = PETRÓPOLIS 

* [NIAS ILHAS MANRES, DENOMINADO “TRINDADE” = TRES RIOS 

. SALAS 201, 202 É 200 DA RUA MONCORVO FILHO, 66 = CENTROFAS 

e APTO Nº 309 DA AUA GENERAL BRUCE, 445 — SÃO CRISTOVÃO 

“ PRÉDIO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 135 = CENTRO/RJ; 

- PRAIA DE BOTAFOGO 472/6027 - BOTAFOGO/AU: 

* RUA INAMA SATAD ROUAM, 200 — CASA D4 — RECREIDIRA; 

* ESTRADA DOS BANDEIRANTES, 28.600 = CASA 4 —- VARGEM GRANDERS 

. E DIVERSOS VEICULOS E BENS MÓVEIS 

RISITE DE SO SITE E HAÇA GUE SA BiÇÃE 

a a e Es lodiga Pearl Ei DS mm va ph so Gard pure om aco am oa po mr 

Maiores Informações no WWW. 5SCHULMANNHLEILDES.COM.BR 
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Oferta velha não resolve nada. 

Imóveis, veículos, empregos e 

muito mais no Classificados do Rio. 

Só ofertas atuais com fotos 

e navegação inteligente. 
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WhatsApp ou Telegram 
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POSSÍVEL INVASÃO DA UCRÂNIA 

Rússia critica histeria dos EUA 
Paises cc dentais acusam Moscou de concentrar tropas perto dá exrepúblca soviética 

POLARIZAÇÃO CHILENA 
Eleição derruba forças tradicionais e 
leva esquerda e ultradireita a 2º turno 

-JOMA Ciaçõs AVEDUNDVRENTERS, 

Esquerda. 

Gabriel Roric, da 

coalizão entre à 

Frerte Ampla eo 

Partido 

Comunista, bem 

35 amose velo 

do movimento 

estudanti 

Q 

DANTiRDo 

uma eleição que selou à 
derrota das forças politi- 

cas que governaram o Chile 

desde a redemocratização do 

país, em 1990, os candidatos 
da esquerda, Gabriel Boric, e 
da extrema direita, José Anto- 

nto Kast, foram os mais vota- 

dos ontem e dispul arão a Pre- 

sidência no segundo turno em 

19de dezembro. 

Com 88% das umas apura- 
das até a conclusão desta edi- 

liderava, ção, Kast com 

28 04%, e Boric estava em se- 
CERA gundo, com 25,55% — para 

vencer no primeiro turno, era 
preciso ter mais de 50% dos 

votos válidos. A surpresada vo- 
tação, detectadaapenas nas úl- 

timas pesquisas de intenção 

de vota, foi o terceiro lugar do 

ECONOMISTA E engenheiro 

Franco Parisi, consideradoum 

populista antissistema que 

passou toda a campanha nos 
Estados Unidos, onde mora, & 

estava com 13,03% dos votos. 

ALIANÇAS FUTURAS 

A eleição foi a primeira em 16 

aros que pão Contou COM à 

participação nem da ex-presi- 

dente Michelle Bachelet, de 
centro-esquerda, nem do atu 

al chete de Estado, o conserva- 

dor Sebastián Pifiera — am- 
bos governaram o Chile por 

dois mandatos não consecuti- 

vos. À votação ocorreu após 

dois anos de protestos popula- 
res por reformas sociais, às ve- 
es violentas, que provocaram 

uma forte reação da direita. 
Sebastiân Sichel, ocandida- 

to da coalizão de centro-direi- 

ta de Pifiera, perdeu eleitores 

para Kast, detensor da ditadu- 
ra de Augusto Pinochet 

(1973-1990), e estava na 

quarta posição, com 12,55% 
dos votos. Nas primeiras de- 
clarações após os resultados, 

Sichel disse que não apoiará 

“Vamos trabalhar para recuperar a paz, a 

ordem, o progresso e a nossa liberdade 

José Antonio Kast, depois do resultado 

Boric, aquemse referiucaomo 

de “extrema esquerda”, 

xando à portaaberta para con- 

versas de endosso à Kast 
Já acandidata da centro-es- 

uerda Yasna Provoste —her- 

deira da antiga Concertação 
formada pelo Partido Socialis- 

ta de Bachelet, o Partido De- 

mocrata Cristãoeo Par tido pe- 

la Democracia do ex-presiden- 
te Ricardo Lagos — estava em 

quinto lugar, com 11,81% dos 
votos. Ela sinalizou que deve 
apoiar Boricem dezembro. 

— Nossa vontade não pode 

nunca ser neutra. Felicitei Ga- 

briel e será muito importante, 
nas próximas horas, [ouvir] o 

que ele vai propor ao pais — 

declarou Provoste, 

dei- 

ALTA PARTICIPAÇÃO 

Adém do tuturo presidente, os 

chilenos escolheram vereado- 

res, os 155 deputados e 27 inte- 

grantes do Senado, que passa- 

rá de 43 para 50 cadeiras. Ne- 
nhuma coalizão deve obter 

maioria no Congresso, o que 

será um desafio à mais para o 

tuturo presidente. 
Ate o fim da notte de ontem, 

não haviam sido divulgados 

números de comparecimento 

dus umas, Mas as expectativas 

eram de uma participação 

maior do que a média. No 

meio da tarde, a ministra de 

a o 
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Transportes e Telecomunica- 

ções, Gloria Hutt, disse que o 
volume de passageiros nos 

meios de trarisportes públicos 
e de veiculos nas ruas era bem 

maior do que o visto no plebis- 

cito que aprovou a convocação 
de uma Convenção Constitu- 

inte para mudar aCarta herda- 

da da ditadura de Pinochet, 

em outubro do ano passado, A 

contagem dos votos começou 

quando ainda havia filas de 

eleitores na região metropoli- 
tana de Santiago. 

Desde o fim da obrigatorie- 
dade dovoto, em 2012, nenhu- 

ma das eleições presidenciais 
teve comparecimento superi- 

ora 50% —no plebiscito, vota- 

ram 50,8% dos eleitores, e tra- 
mita no Congressoum projeto 

ua restabelecer o sistema de 

voto obrigatório. 

— À participação de nosso 
povo dá força à democracia — 

afirmou Pifiera ao votar em 

Santiago. — Uma vez mais te- 
maseleições limpas e transpa- 
rentes, Demos um exemplo ao 

soundo sobre como funciona à 

democracia no Chile. 
A eleição de ontem foi apon- 

tada como a mais polarizada e 

incerta desde o retorno à de- 

mocracia. Com o desgaste dos 

partidos de centro, à apuração 

mestrou que os eleitores bus- 

Cavaii mudanças, 

si 

y 

—— Gabriel Rorie, ao votar ontem 

-— Temos que votar — afir- 

mou à AFP o estudante Felipe 

Rojas, 24 anos. —U pais preci- 

sa de mudanças, estamos can- 
sados dos mesmos políticos. 

Apora, os eleitores terão di- 
ante de si dois projetos radical- 
mente opostos para o coman- 

do do Chile a partir de 2022. 

PROJETOS OPOSTOS 
O primeiro vem na figura do 
veterano da linha dura da di- 

reita chilena josé Antonio 
Kast, admirador do americano 

Donald Trump, próximo da fa- 
mília Bolsonaro e que teve o 

apoio de um eleitorado mais 
velho, mais abastado e do inte- 

rior do pais. Em seu discursa 

de encertamento de campa- 
nha, na última quinta-feira, 
ele voltou a defender o golpe 

militar contra o presidente 

Salvador Allende, em 1973, 

traçando um paralelo com o 

atual momento do país. 

— Nossas Forças Armadas 
atuaram para o Chile seguir 

sendo um país livre — disse 

— HH receitas para recuperar à 

SCOTT, Dias NÃo Dara PEC 

perar a liberdade após a es 

querda assumir o poder. Nun- 

ca thais vamos nos render à in- 

tolerância da esquerda. 
Kast, de 55 anos, que fardo 

seu Partido Republicano em 

2019, toi o primeiro a se pro- 

está 

[+ 

“Trata-se de a esperança vencer o medo, de 
sermos capazes de construir um Chile justo” 

Antissistoama. 

Franco Parisi, 

que ler 

campanha dos 

ELA arde vive, 

estava em 3º 

upar ra 

apuiação 

munciar depois dos resultados. 

Agradeceu a Deus, à família, à 

equipe de campanha e a seus 
apoiadores. Sua fala refletiu o 
discurso deordem presente ao 

longo da campanha. 
— Vamos seguir caminhan- 

do, temos vocação de maio- 

ria, vamos convocar mais chi- 
lenos e mostrar 05 motivos 
que fazem esse projeto ser tão 
importante, O Chile merece 

paz, o Chile merece liberdade 

— declarou Kast. — Vamos 
trabalhar para recuperar a 

paz, aordem, o progresso e a 
nossa liberdade. 

Por sua vez, Gabriel Boric 
defende o rompimento com o 

sistema herdado de Pinochete 

que começa a ser modificado 
com a elaboração da nova 

Constituição, processo apoia- 

do pelo candidato da Frente 

Ampla e do Partido Comunis- 
ta. Ele defendeuma maior par- 

ticipação do Estado na econo- 

mia, à aumento de im pastos 

para as classes mais altas e O 

avanço em pautas comporta- 

mentais, como a lepalização 
do aborto e do casamento en- 

tre pessoas do mesmo sexo. 
Oriundo do movimento es- 

tudantil, o deputado Borlc, de 

35 anos, foium dos articulado- 
res de pacto no Congresso pa- 

ra à convocação do plebiscito 

sobre a reforma constitucio- 
nai Ac contrário de outras li- 

deranças de esquerda na Amé- 

rica Latina, ele teve uma posi- 
ção dura em relação a regimes 
autoritários como os de Cuba, 

Nicarágua e Venez vela, com 

isso tentando afastar a ima- 

gem de radicalismo, 
— Este é um momento his- 

tórico, mas não diz respeito à 

apenas LFTLA POSSO, E sima cum 

projeto coletivo. Trata-se de a 

esperança vencer o medo. tra- 

ta-se de sermos capazes de 
constrair um Chile pasto, dip- 
no — declarou Baric ao votar 

em Punta Arenas, no Sul. 

— Felipe Rojas, estudante, ao votar ontem 
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aQRECDE 

CARL PARAR 

Direita. José 

Antonio Kasl, de 

Jd anos, do 

Partdo 

Republéano, que 

jundou em 2018, 

detende legado 

datiiadura de 

Pinochet 

"O país precisa de mudanças, estamos 

cansados dos mesmos políticos” 
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Observadora 
da UE fala em 
voto tranquilo 
na Venezuela 
Pleito para governadores e prefeitos foi 

o primeiro com participação da oposição 

desde 2018, mas Guaidó não votou 

ndo da 

seleições regionais de on- 

tem na Venezuela, as pri- 
meiras com a participação da 

oposição desde 2018, trans- 

correram tranquilamente, ir- 
formou a diplomata portugue- 
sa babel Santos, chefe da mis- 

são de observadores da União 

Europeia (UE), que acompa- 
nhouuma votação no pais pela 
primeira vezem Lô anos. Além 

dos enviados da UE, 300 ob- 

servadores, de 55 países, divi- 
diram-se entre 14 mil locais de 

votação, segundo o Conselho 

Nacional Eleitoral (CNE). 
— Tudo transcorre tran- 

quilamente. Algumas ques- 

tões foram solucionadas de 

uma maneira ou de outra, 

mas são coisas que abordare- 

mos depois — disse Santos, 

após visitar uma seção eleito- 
ralem Caracas, prometendo 
para amanhã, 23 de novem: 

bro, um informe oficial sobre 

otrabalho realizado. 

O informe será importante 
para dar qu não legitimidade 

avotação, depois que a reelei- 

ção do presidente Nicolás 
Maduro, em 2018, não foire- 

conhecida pelos EUA, a Uni- 

do Europeia e vários países la- 

tino-amencanos, entre eles a 

Brasil. Em seguida, os princi- 

pais partidos opositores boi- 
cotaram também a eleição 
legislativa do ano passado, 
Depois de votar em Caracas, 

Maduro disse que os observa- 
dores haviam se comportado 
como era esperado: 

— Até agora, eles se com- 

portaram à altura, Fe spei- 

tando a Constituição e as 

leis, e tomara que seja assim 

até o final da sua missão. 

O líder opositor Juan Guai- 
dó — que em 2019, como en: 

tão presidente da Assembleia 

Nacional, proclamou-se “pre- 
sidente interino” da Venezue- 
la-e foi reconhecido como tal 

por mais de 50 paises — não 

votou e manteve silêncio du- 

rante o dia. Ao longo da sema- 
na, ele havia sugerido que à 

oposição wunificasse a luta 
contra Maduro depois das 
eleições. Dos dirigentes opo- 

sitores, o que mais defendeu a 

retomada da via eleitoral con- 
tra o chavismo foi Henrique 
Capriles, ex-governador do 

estado de Miranda e ex-candi- 

dato à Presidência. 
Segundo o presidente do 

CNE, Pedro Calzadilla, foi in- 

significante o número de inoi- 
dentes que impediram ou 

atrasaram os votos dos clda- 

dãos. Como condição para à 
participação eleitoral dos opo- 
sitores, o CNE foi reformado 

neste ano, incorporando no- 

mes de fora do chavismo. 
— Foi uma boa participa- 

ção — disse Calzadilla, que 

até o lechamento desta edi- 

ção ainda não havia divulga- 

do dados sobre o compareci- 
mento ásurnas. 

Cerca de 2] milhões de ve- 

nezuelanos estavam registra- 

dos para eleger 3,082 repre- 

sentantes, incluindo 23 gover- 

niadores, 335 prefeitos e verea- 
dores. Estima-se, porém, que 
muitos não votaram por esta- 

cem fora da Venezuela, de on- 

de a cnse econômica e o endu- 
recimento do regime político 

expulsaram 5 milhões de pes- 

sos nos últimos aros. 

VOTO DE PROTESTO 

Até ontem, o governista Parti- 

do Socialista Unido da Vene- 
zuela (PSUV) detinha 19 dos 
23 governos estaduais, além 

de 306 das 335 prefeituras. 
Das quatro coalizões de oposi- 
ção, duas são mais relevantes: 

à Plataforma Unitária, forma- 

da por partidos coma Primeiro 

Sepunda-lnça 22 10. 2021 

Justiça (PJ) e Vontade Popular 

(VP), ea Aliança Democráti- 
ca, liderada pelo ex-chavista e 

ex-candidato presidencial 
Henry Falcón. 
Pesquisas recentes mos- 

tram que 42% dos venezue- 
lanos se consideram eleito- 
res da oposição. mas, destes, 

apenas 9% continuam res- 

paldando Juan Guaidó. Ou- 
tros 36% não estão do lado da 

oposição nem do governo. 

A Venezuela, que tem as 
maiores reservas de petróleo 

do mundo, enfrenta um colap 

so econômico provocado GE 

má gestão e pela queda na dé 
cada passada do preço do pro- 

duto. O colapso foi agravado 

pelas sanções contra a estatal 
petrolifera PDVSA baixadas 
no governo de Donald Trum 

Desde 2013, ano da morte 

Hugo Chávez, o PIB do pais te- 

O GLOBO 
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ENRMAS DE SÍCORTDLA 

ve-queda de 75%. 

Em Maracaiho, no Noroeste 

venezuelano, que foi berço do 
desenvolvimento petroleiro 
do pais e agora é uma das áreas 

mais afetadas pelos cortes de 

eletricidade e água, muitos 
eleitores disseram que dariam 
um voto de protesto, 

— Não temos luz nem água 

e transporte, nas VAnhos VO- 

tar ainda que seja a pé, porque 

já estamos cansados da crise 
— disse Emesto Urdaneta, 
aposentado de 68 anos, à 

agência AFP. 

Quebras semelhantes foram 
registradas em todos as regiões 
da Venezuela: 

— Nunca tinha visto tanta 

tome e miséria — disse Nerio 
Subero, vigilante desemprega- 
dode7Danos, em Ciudad Boli- 

var, no Sul, outrora uma pode- 

rosa zona industrial 

Sudão: premier é libertado por militares e reassume cargo 
Frente de organizações civis diz que não aceita negociar com golpistas; pelo menos uma pessoa morreu durante manifestação 

EdEtitid 

s militares do Sudão liber- 

taram da prisão domicili- 
ar e reconduziram ao cargo 
ontem o primeiro-ministro 
Abdalla Hamdok, que havia 

sido deposto por eles no final 
de outubro, No entanto, à 

principal coalizão de organi- 

zações civis do pais, as Forças 
de Liberdade e Mudança 
(FLM), afirmou que não vai 

aceitar um acordo com os pol- 
pistas e que os protestos pela 
democracia no pais do Norte 

da Africa vão continuar. 

Pelo acordo assinado entre 

Hamdok e o chefe das Forças 
Armadas, general Abdel Fat- 

tah al-Burhan. o premier vai 

liderar um govemo de tecno- 
cratasatéa realização de elei- 
ções, no mais tardar em julho 
de 2024. Peloóacordos, os mili- 

tares também prometeram 

libertar todas as pessoas pre- 
sas desde o pulpe. Em entre- 

vista à ÀI Jazeera, Hamdok 

disse que terá liberdade para 
escolher seus ministros. 
No entanto, após a cerimó- 

niade recondução do premier, 
milhares de pessoas sairam às 
ruas na capital, Cartum, na vi- 

zinha Ondurmã e em-cutras 

cidades, pedindo um novo go- 
verha sem a tutela dos milita- 

pes. Em Cartum, a marcha foi 

reprimida com bombas de gás 
lacrimogênco, e um jovem de 

16 anos foi morto em Ondur- 

md, a4 vitima nas manitesta- 

ções contraão golpe, segundo a 
Comissão Central de Médicos 

Sudaneses. 

O golpe liderado por al-Bur- 
han em 25 de outubro pós fim 
a um incipiente processo de 

transição democrática que fo- 
ra iniciado com a queda do di- 
tador COimar al-Bashir, em 

2019. Desde então, o país era 

governado por um Conselho Tensão. Manifestantes voltaram às ruas de cidades sudanesas após acordo 
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Supremo de Transição, no 

qual Hamdok compartilhava 
o poder com os militares, De- 
pois do golpe, as Forças de Li- 
berdade e Mudança, que fazi- 
am parte do Conselho de Tran- 

sição, passaram a pedir um go- 
vero totalmente civil. 

DE HERÓIA VILÃO 
Com o acordo com o general 
al-Burhan, Hamdok tóámou- 

se o vilão para alguns manifes- 

tantes, que gritavam que ele 
“vendeu a revolução” O pre- 

mier, por sua vez, disse que 

concordou com o acordo para 
evitar mais vitimas: 

— O sangue sudanês é preci- 

oso. Vamos parar de derramá- 
loe direcionar aenergiados jo- 
vens para a construção eq de- 
senvolvimento — disse ele na 

assinatura do acorda, transmi- 
tida pela TV estatal, 
Burhan afirmou que o acor- 

do foi inclusivo: 

— Não queremos excluir 
ninguém, exceto, como com- 

binamos, o Partido do Con- 

gTesso Nacional — disse ele, 

reterindo-se ao antigo partido 
de Bashir. 

As Forças de Liberdade e 

Mudança, que não foram 
mencionadas no acordo, 

anunciaram que não vão reco- 

nhecé-lo. O Partido do Con- 

gresso Sudanês (PCS), que é 
partedacoalizãocivil etem vá- 

rios lideres presos, chamou de 

“Megitima e inconstitucional” 
a acesão de Hamdok. 
O acorda foi anunciado sob 

intensa pressão internacio- 

nai, depois que os Estados 
Unidos e países europeus sus- 

penderam a ajuda ao Sudão, 
qué teria se rócupeerar detuma 

grave crise econômica, À 
ONU saudou o acerto, mas 

disse que todos os lados preci- 

sam “tratar urgentemente de 
questões não resolvidas para 

completar a transição política 

de uma maneira inclusiva, 

com respeito aos direitos hu- 
manos e ao Estado de direito”. 
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Só alegria. Jogadores do Botafogo comemoram o titulo da Série B em Pelotas, depois dev térapor la O scbre o Brasil-R$: jopo do recebimento da taça será no próximo domingo, contra o Guarani ro Nilton Santos. pe'a última rodada 

BRUNO MARINHO 

Bruna enisiaiisiants s bolbo 

Botafogo já tinha subi- 
do. Agora é bicampeão 

da Série B, aquele titulo 

agridoce, que divide o cora- 
ção: ao mesmo tempao que a 
conquista veio com ótima 

arrancada no returno, res- 
gatando a sintonia fina en- 

tre time e torcida — com ex 

pectativa de 40 mil na festa 

da taça, domingo, no Nilton 
Santos —o alvinegro deseja 
nunca mais celebrar um ti 

tulo da segunda divisão. 

Por ora, à comemoração 
será até prolongada, de on- 

tem, após a vitória sobre à 

Brasil-RS por 1a 0, golde Di- 

ego Gonçalves (o timese be- 

neficiou da derrota do Cori- 

tiba parao CSA). atéo próxi- 

mo domingo, quando en- 
frentarã o Guarani no Nil- 

ton Santos. Mas ainda assim 

estará sempre intercalada 

com ad pergunta: como não 

cair novamente e evitar a 
uma campanha pelo tri? 

Otenôúmeno dotime joló é 

recorrente no futebol brasi- 
leiro. A Chapecoense, que 

caiu em penúltimo em 

2019, foi campeã da Série B 
em 2020 com grande cam: 

panha. Este ano, estã mate- 

maticamente rebaixada pa- 

ra a segunda divisão desde a 
37º rodada. O Coritiba, que 

PARA VOLTAR 
Botafogo conquista a Série B 
e vai em busca da estabilidade 
na elite. Existe receita pronta? 

Histórico. Diego Gonçalves tez o go! do titulo do Botafoge no primeiro tempo 

sobe este ano, não consegue 
emplacar uma sequência 
firme na elite desde 2017, 

COMEÇO DIFÍCIL 
O primeiro ano é sempre o 
mais difícil. O clube precisa 

caminhar no fo da navalha, 

entre a necessidade de lor- 
talecer o futebol e também 

respeitar seu orçamento, 

ainda inferior ao dos times 

que já estão há mais tempo 
na divisão superior. 
O desconforto começa já 

no olhar para dentro: reco- 

nhecer que um elenco ven- 
cedor da Série B provavel 

mente não dá conta de uma 

Série A com adversários 

bem mais qualificados, téc- 

nicacaté fisicamente, O Bo- 

tafogo terá de passar por es- 
se processo duro de reestru- 
turação, batalhando para 

manter os mais valorizados, 

com a concorrência de clu- 
bes mais fortes — caso de 

Navarro, desfalque quase 

certo em 2022 —,e dispen- 

sando aqueles que bateram 
noteto de desempenho, 

— É preciso entender ra- 
pidamente o tamanho, a 
grandeza e onivel de dispu- 
ta da Série A, Eumac ompe- 
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tição bem dilerente, desde a 
qualidade dos gramados até 
onivel dos adversários, pas- 

sando pela arbitragem. São 

muitas variáveis e o clube 

deve estar cercado de pro- 
fissionais que conheçam 

bem a competição — afir- 

mou Marcelo Paz, presiden- 
te do Fortaleza, 
O dirigente fala com co- 

nhecimento de causa. À 

equipe subiu à Série À pela 
última vez no ano de seu 

centenário, em 2018, como 

título da Série B. Em 2019, 
fez boa campanha na elite, 
terminando na nona colo- 

cação. Ano passado, se segu- 

rou na primeira divisão com 

o 16º lugar, eera justamente 
de dois anos na elite que 

recisava para respirar me- 
fr. Este ano, é quinto colo- 
cado, coma vaga na Liberta- 

dores, a primeira de sua his- 

tória, muito bem encami- 

nhada. Paraa alegria de Paz: 
— De início, você vai bri- 

gar mais na parte inferior da 

tabela. Por isso, é preciso 
montar um elenco com esse 

perfil, dentro de uma reali- 

dade econômica difícil, por- 

que você não tem tanta re- 
ceita quanto quem já está na 

Série A. Existe o risco da 

contratação: para trazer jo- 
gadores mais qualificados, 

eles querem contratos de 

dois anos ou mais. É quem 
está gerindo fica em dúvida 
de dar um contrato mais 
longo para esse jopador, ci- 

ente do risco de cair nova- 
mentee ficarcomacontaal- 
tissima que não pode pagar. 

LARGADA ATRÁS 
A desvantagem de quem so- 
be dasegundaparaa primei- 

ra divisão não se resume ao 

aspecto financeiro, O pla- 
nejamento é mais dificil de 
ser executado. Ao menos 
metade dasequipes da Série 
A já tem noção, na metade 

da temporada, de que segui- 

rão na elite no ano seguinte 

e podem trabalhar em fun- 
ção dessa realidade, Já o Bo- 

tafogo, assim como os ou- 

tros três que subirem este 
ano, estara saindo atrás, 

uma vez que somente é pos- 
sível contirmar seu destino 

ao fim da Série B. 
— Muitos times da Série 

A, em agosto, já estão mape- 

ando o mercado, acionando 
jogadores. O Botafogo pode 
até ter algo em vista, mas é 

impossivel fazer acordos, 

assinar pr cont ratos, Sem 

ter a definição de algo tão 

importante — ressaltou Re- 

né Simões, técnico em parte 

da campanha do primeiro 
titulo da Série B,em 2015. 

Q 
“É preciso 

entender 

rapidamente 
D tamanho, d 

grandeza eo 
nivel de 

disputa da 

Sério À. So 

maLiitas 

mariáiveis 

Marcelo Par, 

presidente do 

Fortaleza 

“Multos times 

que já esto 
na Série À 

iniciam à 

planejamento 

em agosto; 

piora o 

Botafopo, era 

impossivel 

Renê Simões, 

px-técnico do 

Botalogo 
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Os novos “donos” do 
futebol brasileiro 

É comum no futebol europeu, sobretudo 

no inglês, que bilionários sé tornem pro- 

tagonistas de histórias que vão além do 
campa. Seus nomes viram sobrenomes dos 
clubes que compram. O Arsenal do ameri- 

cano Stanley Kroenke, o Chelsea do russo 
Roman Abramovich, o Manchester United 
da família Glazer. Cada qual tem narrativas 

intrinsecamente ligadas aos seus donos, 
Esse interesse de bilionários não é usual 

no futebol brasileiro. Desde 6 início do sé- 
culo passado, presidente de clube sempre 
foi figura abastada, até porque não daria pa- 

raalguém que precisa se sustentar por meio 

do trabalho, de renda, ocupar cargo não re- 
munerado e em tempo integral. Mas o tipo 
de rico que dirige as associações é outro. 
Nossos cartolas são empresários, advoga- 
dos, políticos. Bilionário de verdade costu- 

ma querer distância do futebol. 
Leila Pereira e Rubens Menin estão rom- 

pendo essa barreira. À primeira acaba de se 
tornar a primeira presidente mulher da his- 

tória do Palmeiras. O segundo está próximo 
daconsagração, como Brasileiro que o Atlé- 
tico-MG conquistará, após hiato de 50 anos 
desde o primeiro título. 

Leila ganhou projeção nacional há mais 
ng O conglomerado dela, puxado pela 
Cretisa, patrocina o Palmeiras desde 2015, 

Sabemos que a ascensão não foi um plano 
concebido com antecedência porque, no 
início, o patrocínio surgiu como recompen- 

sa ao marido José Roberto Lamacchia, pal- 
meirense fanático. No meio da jornada, a 

empresária formulou seu plano. 
Enquanto patrocinadora, a posição de Leila 

foi confortável. Ela colocou centenas de mi- 
lhões de reais para jogo — parte em patroci- 
mia, parte em empréstimos com juros de mãe 
para filho. Se o Palmeiras ganhasse, méritos 

eram dela, Se o futebol estivesse mal, culpa 
dos dirigentes, 

Nossos cartolas Leilasoube jogar o ja- 
são empresários, o “democrático” do 
advogados, futebol O bom desem- 
políticos. penho em campo deu 
Bilionário de moral com a torcida. 
verdade costuma Ela patrocinou a escola 
querer distância | desamba Mancha Ver- 
do futebol de ese acostumou ami- 

mar conselheiros da si- 
tuação. Não houve concorrente à sua altura 
paraaeleição. Ela foi aclamada. 
Rubens Menin contribui financeiramen- 

te com o Atlético-MG há muitos anos, mas 
sóa partirde 2019assumiuo protagonismo, 
Politicamente, a resistência so Grid porele 
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não partiu nem de Sérgio Sette Câmara, 
nem de Sérgio Coelho, antigo e atual presi- 

dentes atleticanos. Seu rival foi Alexandre 

Kalil, cartola de estirpe tradicional, com 
quem travou guerra fria nos bastidores. 

Rubens é dono da construtora MRY, do 

canal de televisão CNN Brasil, do banco In- 
ter. Não faz muito tempo, ele comprou a rá- 

dia Itatiaia, de grande audiência e influén- 
ciaem Minas Gerais. Seu poder e fama só 
aumentarão com à consagração esportiva 

do Atlético-MG neste 2021. 

Tenho inúmeras curiosidades. No âmbito 
dosclubes, qual será a influência de hilioná- 
rios sobre presente e futuro? Bons adminis- 

tradores, sabemos que são. Eles farão loucu- 
ras na hora que a bola não entrar? Também 
pode ser que estejamos diante de uma go- 

vernadora, um presidente da República. O 
futehol será usado por eles para alcançar o 
poder no Estado? E qual é a mensagem que 
Leila e Rubens passam a outros bilionários, 

até então distantes do futebol brasileiro? 
Gente muitissimo rica pode gostar da brin- 
cadeira. E cu adorarei cobrir essa história 

| | e. a Vasco: mudanças devem facilitar clube-empresa 
Comissão trabalha no texto do novo estatuto, que cria mecanismos para o cruz-maltino, caso queira, vender o departamento 
nos moldes da nova lei da Sociedade Anônima do Futebol; ideia encontra resistência e decisão cabe a Jorge Salgado 

BRUNO MARINHO 
bruno mr arenalies ias inibe 

m meio a discussões in- 
ternas e externas, o Vas- 

cocaminha para criar con- 

dições para se transformar 
em empresa. Existe uma co- 

missão debruçada na elabo- 

ração do texto do novo esta- 
tuto do clube. Entre as novi- 
dades que deverão surgir 

em relação ao documento 

mais atual, datado de 1979, 
está a criação de mecanis- 
mos para o cruz-maltino. 

caso queira, vender seu de- 
partamento de futebol, nos 
moldes do que foi estabele- 

cido na nova lei da Socieda- 

de Anônima do Futebol 
(SAF), de agosto deste ano. 
Renato Brito, vice-presi- 

dente do Conselho Delibe- 

rativo, é quem lidera a co- 
missão de reforma do esta- 

tutó — além dela, foram cri- 

adas comissões para tratar AMME 

a E | 
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forme da equipe e local de 

mando das partidas. 

A decisão de transformar 
ou não o Vasco em clube- 
empresa cabe ao presidente 

Jorge Salgado. Até por isso, 
Renato Brito afirmou que o 
estatuto a ser colocado em 

votação não determinará 

um percentual minimo de 
controle da associação so- 
breasociedade anônima. 

— Terminamos as dis- 

cussões gerais dos tópicos € 
o8SA4F foioúltimotemaaser 

discutido. Tivemos duas 

reuniões dentro da comis- 
são sobre o tema e fomos 
atrás de players do mercado 

ra saber coma outros clu- 
fa estão tratando dessa 
questão. Temos de estabele- 
cer quórum e condições bá- 

sicas, mas a prerrogativa é 
da diretoria administrativa 
— explicou Brito. 

EXECUÇÃO DE DÍVIDAS 
doprocesso eleitoral vascal- 
no, há anos conturbado, in- 

clusive judicialmente, e da 
parte de integridade e com- 
pliance do clube. Atualmen- 
te, Brito e Fernando Mon- 

fardini, vascaíno e advoga- 
do referência em complian- 
ce de futebol, terminam de 
escrever o texto final. À ex- 
pectativa é de que ele seja 
colocado em votação em 
março de 2022, 

DUAS ROTAS POSSÍVEIS 
No novo texto estatutário, 

deverão ser inseridos dois 

caminhos possiveis para o 
Vasco virar empresa, Em 

um deles, mais conserva- 

dor, o clube associativo teria 

100% das contas do Vasco 

Colina histórica. Lado de fora de São Januário clâusaia pétrea do novo estatuto garante, entrer outras coisas, que o 0ca será sempredo clube associalivo 

sociedade anônima. Em cu- 

tras palavras, o Vasco seria 
dividido em dois e a associa- 
ção compraria à empresa. 

De acordo com Renato Bri- 
to, aleida SAF permite isso, 
Neste caso, para acontecer, 

a mudança precisaria ser 
aprovada em votação sim- 

ples no Conselho Delibera- 
tivo vascaino. 

A outra alternativa será 

seguir caminho semelhante 
ao que Cruzeiro € Botafogo 

tentam trilhar, com a venda 

da sociedade anônima para 
terceiros. Neste caso, ela te- 

rá de ser aprovada por dois 

terços do Conselho Delibe- 
rativo e, na sequência, ser 

colocada em votação, agora 

em Assembleia Geral, coma 
participação dos sócios es- 

tatutários. À maioria sim- 

ples entre os associados será 
oaval final para o processo, 
Diferentemente do que 

acontece em outros clubes 

do futebol brasileiro, com a 
discussão a respeito da SAF 
mais avanç ada, no Vasco o 

assunto ainda é controver- 

so, Não existe consenso so- 
bre uma possivel transfor- 

mação em empresa entre 
políticos etorcedores, 
— tema SAF foi consen- 

so da comissão — afirmou 

Renato Brito, — Existe um 

temor em cima da ideia de 

BRASILEIRO - SÉRIES A e B 

“vender” o Vasco. Pode ter 

certeza; vender o clube, 

ninguém está disposto a is- 
sa. Mas implementar à SAF, 

com as ressalvas que coloca- 
remos no estatuto, todos se 
mostraram a favor. 

Além de versar sobre os 
mecanismos para a socieda- 
de anônima ser implemen- 
tada no Vasco, o novo esta- 

tuto determinará também 
uma espécie de cláusulas 
pétreas que deverão ser res- 

peitadas pelo novo modelo. 

Entre elas, a garantia de que 
o complexo de São Januário 

não deixará de pertencer ao 

Vascoassociação, cabendo à 

to de explorar o estádio co- 

mercialmente, em termos a 
serem estabelecidos poste- 

Hiormente. 

O mesmo cabe para as 
marcas e simbolos do clube, 
como bandeira, escudo, 

cruz de malta, entre outros. 
Eles seguirão de posse do 
Vasco associativo. 

Além disso, o novo estatu- 

to demandará transparên- 
ciapor parte de investidores 
dispostos a comprar a socie- 

dade anônima. Para com- 
pletar, o novo texto estatu- 
tárivestabelecerá queo Vas- 

co associação precisará ter 

poder de veto a respeito de 

O Vasco vive situação finan- 
ceiradificilea permanência 

na Série B ateta negativa- 

mente o plano de reestrutu- 
ração que a atual diretoria 
tenta colocar em prática. 

Mesmo sem ser sociedade 
anônima, o clube já conse- 
uiu se beneficiar da Lei da 

SAF ao se livrar de execu- 
ções e penhoras e apresen- 
tar plano de pagamento das 
dividas trabalhistas e cíveis 

no Regime Centralizado de 
Execuções. 
Entre os clubes mais po- 

pulares do país, Cruzeiro, 
Botafogo e Athletico são os 
que tratam da transfoórma- 

ção em empresa de forma 

mais concreta, com a pros- 
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Eficiência 
coloca o Flu 
de volta à rota 
da Libertadores 
Tricolor não faz jogo brilhante, mas vence 

confronto direto e volta a se aproximar 

do grande objetivo da temporada 

VITOR SETA 
mit sete Doglobo- cam &r 

Fluminense não tez um 
dos jogos mais brilhan- 

tes ontem, contra o Ameéri- 

ca-MG, mas a vitória por 2 

a O colocou o tricolor num 
caminho concreto para 

voltar à Libertadores — o 

grande objetivo do ano, Se 
o pênalti no Fim do jogo foi 
polêmico, o lance de bola 

parada que abriu o placar 
mastra que, em um cam pe- 

onato disputado É incons- 

tante como o Brasileirão, a 

eficiência nos detalhes 
(milimértricos, neste caso) 

faz toda a diferença ao fim 

da temporada. 

Após levantamento de 
Marlon, Luiz Henrique Fo- 

cebeu de Nino, colocou a 

bola para dentro e parou por 
alguns segundos, observan- 
do a arbitragem de campo, 

que nada marcou de irregu- 

laridade no tento. Nos mi- 
nutos seguintes, o VAR con- 

firmou a condição legal de 

três jogadores do tricolor, 
incluindo Nina, que achóu 
ojovem atacante nasequên- 

cia da jogada. Mérito total 
do tricolor, que seguiu inde- 

2 0 

9) 6) ) 
mca e, 

Fluminense América-MG 
Marcos Fe ipe: 5. LamáchalE Patrie. 

Javter, Nino Baermánn, R 

(Luccas Claro), D. Ella a Marian (A 
Braz e Marion Ruschwl]: Lucas Hal 
Anirá, Martim lá [fan Sasse) MAU 

(Monatoja ago Toscanoje Juni 
Feipe:LuizHenrk nho Ademir Zárate 
que Arias) Fred (E Dane) e Foipe 
(BobadilajeCalo Azevedo (Carlos 

Paulista(lazares), Alberto) 

Gole: TTLuz Hereigua, pos dminatos ST 

Frod aos 37 mnutos Jude; Heber Roberto 
Lopes (50) Cartões amarelos: Ancini, Ali 
é Junenho Público pagantes 17,882, 

Renda: 24 39706? 50 Local: Maracanh 

pendentemente da condi- 
ção — um pé de um dos de- 

fensores do América, que 

tentou a linha de impedi- 
mento, validoua posição. 
Forte na marcação no 

meio-campo, o Flu até deu 

espaços pa pa ds mineiros mo 

início da segunda etapa, 

mas a pouca inspiração ad- 

versário e algumas mexidas 
logo permitiram que a equi- 
pe de Marcão, que homena- 

geava torcedores ilustres e 
grandes personalidades ne- 

| E 

gras do clube nos nomes das 

camisas de jogo, voltasse a 
controlar a partida. O pê- 

nalti marcado em Arias e 

convertido por Fred, lance 
mais duvidoso do jogo, am- 

pliou o placar já no fim, em- 

bora este não fosse injusto 
até o momento. 

ESCALADA IMPORTANTE 

Mais de 14 mil pessoas esti- 
veram presentes no Mara- 
canã, concretizando um de- 

sejodeter atorcida abraçan- 

doa equipe que Fred menci- 
onouno fim da partida. 

— Na quarta-feira tem ou- 

tro confronto direto e a gen- 

te sabe que diante da nossa 
torcida seria uma Forma de 

convocar para outra deci- 

são. Feliz pela vitória, feliz 

porque a torcida apoiou co- 

mmentou o atacante, LE 

marcou o 196º pol pelo Flu. 

Entre muito apoio e mo- 

mentos de valas —como 
para Caio Paulista quando 

deixou o campo —, o clube 

segue uma trajetória pare- 
cida com a do fim da tem- 
porada 2020, também sob 
o comando de Marcão. O 

técnico tem seus bons e 
maus momentos, mas as- 

sim como carrega parte da 
responsabilidade pela irre- 

gularidade apresentada 
nas últimas semanas — fo- 

ram cinco derrotas e cinco 

vitórias —, ele tem muito 
mérito em conseguir ler o 
panorama de partidas co- 

moade ontem. 

— Foi um grande jogo. 

Artilheiro, Fred comemora o gol de pêna'ti, o segundo da vitéra do Fluminense sebre o América-MG, no Maracanã: chegou a 196 bolas na rede pelo fncoior 

Nossa equipe jogou no cam- 

po adversário e mereceu jão 
gol no primeiro tempo, No 

segundo, a gente sabia que o 

América ia se lançar, mas 
mesmo assim marcamos 

muito forte. Foitaticamente 

perteita —avaliouo técnico, 

que perdeu André pelo ter- 
ceiro amarelo e tem o za- 

gueiro Nino e Luiz Henri- 

que como dúvidas. 
Com o triunfo, o Flumi- 

nense pulou para a sétima 

colocação, à quatro pontos 

do Bragantino, primeira 
equipe no G6, O tricolor 
abriu três pontas para os mi- 

neiros, agora em 10º, Na 
quarta-feira, tem outro con- 
frontodireto, contrao Inter- 

nacional, oitavo com um 
ponto amenos. 
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A escalada na tabela é de 

suma importância para o 
tricolor, Com o rival Fla- 

mengo já garantido mate- 

maticamente no Gá e o 

Palmeiras perto de selar 

ussa par antia, éalta a possi- 

bilidade de que se abra 

mais uma vaga na Liberta- 
dores até o fim do campeo- 

nato, já que um dos dois se- 
tá campeão do torneio no 
próximo sábado, em Mon- 
tevidêu, garantindo a vaga 

via Conmebol. 

O mesmo pode acontecer 
caso o lider Atlético-MG fi- 

que com o título da Copa do 

Brasil, abrinda uma nova 
vaga via Brasileirão. Os mi- 
peiros encaram o Athletico, 

já garantido por vencer a 
Sul-Americana 

Flamengo pode ter time reserva contra o Grêmio, amanhã 
Renato faz mistério, mas diz que planejamento está definido. Suspenso, Gabigol não joga e Arrascaeta pode ganhar minutos 

E” melo à gma curta se- 

quência de dois jogos em 

Porto Alegre pelo Brasileiro 

às vésperas da final da Liber- 
tadores, marcada para o pró- 

ximo sábado, Renato Gaú- 

cho apostou num time prati- 
camentetitular do Flamengo 
-- apenas sem Bruno Henri- 

que — para iniciar a par tida 

contra o Internacional, no 
sábado, À vitória por 24 1 
veio, mas o jogo de amanhã, 

contra o Grêmio, pode ter us 

reservas em cam por 

O rubro-negro segue com 
chances matemáticas de 

conquistar o título brasilei- 

ro, mas as possibilidades são 

remotas. Depois de evitar 
queo Atlético-MG conquis- 

tasse à taça já amanhã, Re- 

nato afirmou que seguirá 
brigando en quanto houver 

chances, mas fez mistério 

sobreotime que vaiacampo 

no duelo em Porto Alegre: 
— Nosso planejamento 

não vai mudar em nada da- 

o lo que programamos há 
uas ou três semanas, Tem 

dado resultado, tem dado 

certo, e vamos seguir nossa 

programação. O que está de- 
cidido, está decidido — dis- 
seem coletiva no Beira-Rio. 

De qualquer forma, a 

equipe já tem um desfalque 
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eng fala 
como COl 

O Comitê Olimpico 
Imternacional emitiu 

comunicado ontem , No 
alirmando que a tenista | B/D Endo 

chinesa Peng Shuai disse + ty 

estar beme segura DO O Tê | EN aa 
durante uma videocha- Diálogo. imagem divulgada peso Com fé Olimpico da conversa entre Bache Shual | 

madadecercade 30 
minutoscomopresiden-  empPequim masgosta-  nistaChinês Aausência jornalcomirolado pelo 
te Thomas Bach raquesua privacidade  peroupreocupaçõoõem governo postou video 

Naligação elaapradece) fosse respeitada” todo o mundo, com que mostra Peng em um 

ao COI “pela preocupa- hAatleianãoeravistahã estrelasdoesportee restaurante e partici- 

çãocomseubemestar” quase três semanas governos pedindo à panda deumevento de 

O texto tambêm dizia depois deterteiioacu- Chinaquelornecesse tênis em Pequim. O 

que Peng explicou que sações de agressão provasdequeelaestava video acalmou um 

“esta segurae bem, sexual contra um diri- segura Neste tim de pouco os ânimos. mas 
munando em sua casa gente do Partido Comu- semana ceditordeum — nãofoiosuficiente | 

de peso confirmado: Gabi- 
gol, autor do primeiro gol 

do2alsobre o Colorado, 

recebey o terceiro cartão 

amarelo e cumpre suspen- 

são automática. 

URUGUAIO EM CAMPO 
Quem tem chances de atu- 
ar na partida é Arrascaeta. 

O meia voltou a jogar pelo 
Fla após um mês e meio 
afastado por lesão de grau 

moderado na coxa. Esteve 

em campo em 17 minutos 
contrao Intere apresentou 

uma nitida falta de ritmo. 

O técnico prometeu con- 

versar como camisa 14 an- 

tt >» E 

Sequência. Reservas podem garhar chance ro Fia antes da inal da Liberta 
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Hamilton vence e 
acirra briga pelo título 

— aiii = 

tes de tomar uma decisão 
sobre seu tempo de jogo. 

— Tenho conversado bas- 

tante com árrascaeta, à pPemi- 

te teve todo cuidado para 
prepará-lo para jogar alguns 
minutos da forma que jogou 

—isse. —Ele que vai dando 
a resposta para nós, Temos 
mais dois dias para que a gen- 

te possa trocar algumas idei- 
as e ver da maneira que está 

se sentindo. A confiança 

quem passa para o treinador 
é o jogador. 
De Porto Alegre, a delega- 

ção segue para Montevidéu 

para a final com q Palmeiras, 

sábado, às 17h. 
O Grêmio vem de vitória 

sobre a lanterna Chapecoen- 

se (3a 1). Na briga contra a 
queda, o ex-clube de Renato 

tenta superar uma diferença 

de quatro pontos para deixar 

ad OTA de rebaixamento. 

LIBERTADORES FEMININA 

Corinthians domina o 
Santa Fe e leva o tri 

Emprovadomina-  Ofinlandês fol punl- Não teve para que, QUE cruzou para 

dade pontaaponta, do antes da corrida ninguém no futebol Gabi Portilho. À pró- 

Lewis Hamilton venceu comaperdade três feminino em 2021 Atuals  pria Adriana apare- 

0 GP do Qatar, ontem, E posições no grid e campeds brasileiras, as ceu para completar 0 

encurtoua distância larpouemsexto O meninasdoCorinthians  desvioparairas 

parao lider Max Verstap:  mesmoaconteceu conquistaramontem o Depoisdaassistân- 

pen, que terminou em com Verstappen, que tricampeonatodaLiber- cia foiavezdapró: 

segundo, nomundiaide despencou para tadores. Otituloveiocom — pria Portilhomarcar 

pilotos (351,5 contra sétimo na largada vtóradominantesobre  oseu apóscruza- 
343,5). Atemporadada  Quemeompletou o oSanta Fe da Colômbia,  mentode Tamires. 

Fórmulalseencerrana pódio foi cespanhol porZaQ,noGranParque  Comavitória, oCorin 

Arábia Sauditaede Abu Fernando Alonso da Cemtral, em Montevidéu thianssuperoua 

Dhabi.nosdias5ed?, Alpine. O veterano Adriana abriu o placar Ferroviária e o Santos 

Aprova teveoabandono bicampeão de 40 comum golaço. A ata- e igualou o São José 

do companheiro de anos. voltou a ficar cante fez lila entre as Como as mares 

Hamilton, Valtteri Bot: entre os frês primei» marcadoras nomeio campeãs da história 

tas, que furou um preu. ros apos sete anos, abriucom Vicálbuquer: — dotomeio. 



4 | Esportes Sepunda-lnça 2? 1.202 1| O GLOBO 

Rara calebração. Torcedo rosa steam com logadores da seleção do Afeganistão na vitôóna sobre a Indonésia por r a Cem amistoso realizado na região da Antalia, na Turquia: momento emocionante diante da bruta resiidade 

Afeganistão: futebol pesando de uma nação partida 
Um técnico obstinado mantém viva a seleção nacional, que jogou pela primeira vez desde que o Talibã retomou o poder; duelo na 

Turquia, semana passada, reuniu 600 torcedores, muitos afegãos refugiados, enrolados à bandeira e cantando o hino hoje proibido 

JAMES ALON TAGUE 

Fla "Pery ek Times” 

asportegisSagose com lu 
EELER (TUR QUA 

noush Dastgir, técnico 
da seleção masculina do 

Afeganistão, estava sentado 

em um restaurante vazio no 
hotel em que ele e a equipe 
se preparavam para um 
amistoso contra a Indoné- 

sia, na terça-leira passada. 

Passava das 11 da noite, e 
Dastgir lutava contra o que 

parecia ser um forte resfria- 

do—oa que não surpreendia, 
dado que agora ele tinha 

muito trabalho a fazer. Trei- 

nar uma seleção nacional de 
futebol já é difícil em qual- 
quer lugar. Mas treinar à do 

Afeganistão sempre teve 

desafios singulares. 
O Afeganistão é um dos 

países mais pobres do mun- 

doe um lugar onde a guerra 
civileo governo do Talibã já 
impediram a seleção nacio- 
nal de jogar por quase duas 

décadas. O pais é considera- 
do tão inseguro, que a Fifa 
há muito tempo proibiu 

seus times de jogar em casa. 
Na maioria das vezes, isso 
pouco importa: o Afeganis- 
tão é apenas o 152º do 

ranking e nunca se classifi- 

cou para um grande torneio. 
Apos disso, às circuns- 

tâncias ficaram ainda mais 

dificeis nos últimos meses, 
quando o Talibã voltou a 

ocupar Cabul, o governo 

afegão entrou em colapso e 
seu presidente, Ashraf Cha- 
ni —sem falar das dezenas 

de milhares de seus compa- 

triatas — fugiu do país. 
Dastgir perdeu o acesso a 

parte de seu elenco e meta- 

de de sua equipe no caos. 

Dois membros do estafe es- 
tão agora em campos de re- 
tugiados no Qatar. Dois ou- 
tros ficaram no Ateganistão, 
ansiosos para partir. Sua lis- 
ta é pr cenchida quase intei- 

ramente por refugiados afe- 

gãos, ou filhos de refugia- 
dos, que encontraram abri- 

go na Holanda, Alemanha, 

Estados Unidos, Suécia, fu- 
gindo, ao longo dos anos, 

dos vários conflitos que afli- 

gem o Ateganistão desde os 
anos 1980. Mas alguns ain- 
da passam uma temporada 

no país — e, neste ano, até 

fazer isso 5€ tornou uma 
preocupação, 
Um dos jogadores mais 

importantes de Dastgir. No- 

or Husin, que partiu para a 
Grã-Bretanha quando tinha 

6 anos, estava na cidade de 

Mazar-i-Sharif, no norte, 

emjulho, quando o Talibã se 
aproximava. Husin conse: 

guiu fugir do pais, mas 

achou que a seleção nacio- 
nal estava acabada. 
— Todos pensaram: isso é 

o fim, o tim de tudo — diz. 

Dastpir, porém, estava de- 
terminado a mantê-la viva, 

para que continuasse à ser- 

vir, disse ele, como um raro 
simbolo de unidade em um 

país muitas vezes dividido 

por linhas étnicas ou lin- 

guísticas. Então, algumas 
semanas atrás, ele pegou q 
telefone é combinou um 

amistoso —o primeiro des- 
de que o Talibã assumiu — 
contra a Indonésia. Essa ecra 

a parte fácil. Ele então teve 

que encontrarum local para 
ojogo, provide nciar VOOS E 

vistos para os jogadores e re- 
alizar testes de coronavirus 

em todos. Com a conta ban- 
cária da federação afegã de 

tutebol congelada, Dastgir 
solicitou ajuda à Fifa no fi- 
nanciamento da viagem. 

BANDEIRA E HINO 

Sem um auxiliar, Dastgir 
também teve que enviar ele 

mesmo 204 kg de equipa- 

mento de treinamento: 
comprou balas de futebol, 

arranjou árbitros e, sem 

uma equipe de comunica- 
ÃO, prorroveu o jogo En su- 

as contas privadas nas redes 

sociais. Ele até negociou um 

contrato de transmissão pa- 

ra garantir que o número 
máximo de pessoas no Afe- 

ganistão pudes se assistir ad 

jogo. E então, com tudo isso 
feito, ele ainda precisava en- 

contrar tempo para treinar 
otime. Masainda haviauma 

questão importante a resol- 
ver: qual bandeira hastear? 

Lembranças e sonhos. À tatuagem no peito do meia Faysal Shayesteh: bombardeio de corações sobre Cabul 

Q 
“Eu sei o que as pessoas 
no Afeganistão estão 

passando. E que essa éa 

única coisa que os deixa 
felizes, ganhar um jogo 
pela seleção nacional” 

Faysal Shayesteh, meia da 
seleção do Aleganistão 

“Quero mostrar que sou 

afegã. É a nossa 
bandeira, você não tem 
outra, apenas esta 
bandeira, é ninguém 
pode mudá-la” 

Mursal, de 18 anos, retugiada 

afegã que vive na Turquia 

Esta não era uma decisão a 
ser tomada de forma levia- 

na. Abandeira branca do Ta- 

libã, com ashahada —a de- 
claração de fé muçulmana 

— impressa, substituiu as 

cores verde, vermelhae pre- 

ta, sobre o palácio presiden- 

cial do Afeganistão. E como 

o mmmmmomomoeoee— MH 

o Talibã instituiu uma am- 

pla proibição da música no 
pais, o hino nacional foi efe- 
tivamente banido. 

O treinador sabia que to- 

cá-lo e hastear a velha ban- 
deira seria controverso. Ele 

sabia que sua escolha pode- 

ria custar-lhe o emprego — 
ou coisa pior. 

— Não tenho medo de ser 

demitido — disse Dastgir. 

— Sou 0 técnico da seleção 
nacional de 37 milhões de 

atepãos. Não sou o técnico 
da seleção do regime do Ta- 
libãou do regime de Ghani 
(Ashraf Ghani, presidente 

que deixou o pais). Nunca 

fizemos isso pelo governo. 
Fizemos isso pelas pessoas. 

Ninguém tinha certeza se 

algum torcedor iria real- 

mente assistir 40 jogo em 

Belek, na Turquia, Pelo me- 

nos 300 mil refugiados e mi- 

grantes afegãos encontra- 
ram abrigo na Turquia nos 
últimos anos, e muitosestão 

no paissem permissão legal. 

Mas, à medida que o ponta- 
pé inicial se aproximava, 

centenas de fãs formavam 

filas do lado de fora do por- 

tão do estádio. 
— Quero mostrar que sou 

afegã — disse Mursal, uma 

estudante de 18 anos envol- 
ta em uma grande bandeira 

afepã, mas cautelosa o suf- 

ciente para recusar-se a for- 
necer seu sobrenome. 

Mursal fugiu para a Tur- 

quia há quatro anos, depois 

que seu pai foi morto no 

Afeganistão. — E a nossa 
bandeira, você não tem ou- 

tra, apenas esta bandeira, é 

ninguém pode mudá-la 

MOMENTO DE EMOÇÃO 

Seiscentos torcedores — o 

limite acordado com os fun- 
cionários do estádio — logo 

chegaram, enchendo a úni- 

caarquibancada. 
Às equipes então se ali- 

nharam no meio de campo. 

Na lrente deles, dois reser- 

vas do Afeganistão destral- 
daram uma grande bandei- 

ra verde, vermelha e preta 

— aque Dastgir havia levado 
consigo para Belek. O hino 
tocou, Lim móoniento irradi- 

ante pata milhões de ate- 

gãos em casa. Ninguém es- 
tava lá para tirar a tradicio- 

nal foto, pois à fotógrafo ofi- 

cial do time fugiu para Por- 
tugal meses atrás. 
O jogo foi frenético, cam 

ooo EH 

barulho constante da torci- 

da ategã. Dastgir, vestido to- 
do de preto, calmamente 

deu instruções táticas. No 

final do segundo tempo, ele 
convocou Omid Popalzay, 
um meio-campista criado 

na Holanda, visto pela últi- 

inha VER jogando Ta quarta 

divisão da Polônia, Aos 40 

minutos do segundo tempo, 

poucos instantes depois de 

entrar em campo, Popalzay 
marcou. Minutos depois, [a] 

apito final soou. O Afeganis- 

tão havia vencido cos fãs ex- 
plodiram de alegria. 
Um fã pulou de uma altura 

de 3,6 metros na pista de 

corrida ao redor do campo 
na esperança de tirar uma 
selfie, mas foi interceptado 

pela polícia. Um jogador, 
Norlla Amiri, subiu nos om- 

bros de um companheiro de 

equipe para que seu filho 

pequeno pudesse ser passa- 
do para ele, 

Outros fãs jogaram seus 

celulares para os jogadores, 
pedindo selfies. Muitos 

queriam fotos com Faysal 
Shayesteh, meio-campista 

de 30 anos, que teve uma 
carreira profissional de su- 

cesso desde que se mudou 

para a Holanda quando me- 

nino, Quase todos os fãs afe- 
gãos conheciam Shayesteh 

porcausa de suas tatuagens, 
incluindo aquela em seu 
peito que mostra o horizon- 

tede Cabul sob um caça a ja- 

to eum helicóptero de ata- 

ue, cada um bombardean- 
o a cidade com corações 

vermelhos. 

—Se eu falar sobre isso, fi- 
co emocionado — disse ele, 

contendo as lágrimas. — 

Porque eu seio que as pesso- 

as no Aleganistão estão pas- 
sando. E eu sei que essã é a 

única coisaqueos deixa feli- 

zes, ganhar um jogo pela se- 
I eção nacional. Isso é a úni- 

ca coisa que eles têm, então 

estou muito feliz. 

Dastgir assistia a tudo, fil- 
mando em seu telefone para 
postar nó Instagram. Nin- 

guém tinha trabalhado mais 
para fazer O momento acon- 

tecer do que ele. 
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UM VELHINHO SEM 
VERBA E BRILHO 
NELSON GORBBI 
meti gotriitagiateucom dt 

caberto ao público em ou- 

tubro, após ficar lechado 

por um amo & Sepé Meses por 

conta da pandemia da Co- 

vid-19, o Theatro Municipal 

do Rio tenta reaver o brilho 
do passado, quando seu palco 

recebia estrelas internacio- 

nais de primeira grandezado 

clássico e da dança e seus 
quadros de servidores esta- 

vam entre os mais disputa- 

dos do Brasil. Mas uma déca- 

da de queda orçamentáriaea 
crise da economia Auminen- 

se, agudizada a partir de 
2015, dificultam o retorno a 
seus melhores dias. 

De acordo com dados do 

portal da Trans parência Fis- 

cal do Governo do Estado, o 
orçamento pago ao Munici- 

nal em 201 foi de R$ 53 mi- 

hões (corrigido pelo IPCA, o 
recurso chegaria hoje a R$ 95 

REABERTO 
EM OUTUBRO, 
THEATRO 
MUNICIPAL DO RIO 
TEM ORÇAMENTO 
EM QUEDA HÁ DEZ 
ANOS; SECRETÁRIA 
DE CULTURA 
E PRESIDENTE 
DA CASA 
COMENTAM OS 
PROBLEMAS 
RECENTES 

a 

Trabalho. Funcionários na preparação do palço para 0 balé "Bodas de À 

UMA UNA 
ed 

ru. 

urora”. que estraoudia IB 

milhões ). Em 2021, a dotação 
toi de R$ 35,8 milhões, o me- 
norvalor na década. Desde fe- 

vereiro, à Fundação Theatro 
Municipal é presidida por 
Clara Paulina, ex-diretora do 

Museu da Imagem e do Som. 

A nova gestora alirma ter sé 
concentrado nos 42 proces- 

sos em andamento que diz ter 

recebido ao assumir, e que 

preferiu abrir a casa ao públi- 
co mesmo com problemas 
que já se acumulavam, como 

os elevadores parados. 
—Oselevadoresestão funci- 

onando, mas não vou ligá-los 

sem ter contrato com uma 

empresa de man uterição, OOF- 

rendo orisco que alguém fique 

preso neles e eu não tenha um 

prestador para acionar —diz 

Clara, informando que a con- 
tratação está cm análise na Se- 

cretaria de Planejamento. 

FALTA DE CONCURSOS 
Hã duas semanas, servidores 

relataram problemas de lim- 

peza e a necessidade de rees- 
truturação dos corpos artisti- 

cos por meio deconcursos. À 

reportagem do GLOBO este- 
ve no Municipal com Clara e 

asecretária de Cultura e Eco- 

nomia Criativa do Estado do 

Rio, Danielle Barros. A equi- 
pe percorreu diferentes pon- 

tos do equipamento, como as 

areas administrativas, o fo- 

ver, palco e plateia, o subsolo 
e as instalações do prédio 

anexo. Toda a visita foi acom- 
panhada pela presidente é 
não havia falhas graves de 

limpeza U manutenção pvi- 

dentes, além das questões as- 
sumidas pela gestão atual co- 
mo problemas preexistentes 

sgundocadomo Poglobo. com.br 

em fase de reparo — paredes 

e teto com sinais de infiltra- 
adiou a tapeçaria gasta. 

— À tapeçaria do teatro não 

ficou desbotada de nove me- 

Es para cá. Estamos num 

prédio que é um velhinho de 

112 anos — justifica Danielle. 

Para os servidores, o teatro 

não se reergueu de seu pior 
momento, em 2017, quan do 

os profissionais ficaram trés 

meses sem receber, e recorre- 

ram a doações de cestas bási- 
cas ou “bicos” para sobrevi- 

ver. Desde então, integrantes 

dos corpos artísticos rema- 
nescentes se queixam que, 
sem concursos, não é pussi- 

vel manter o mesmo nivel de 
excelência, Segundo à presi- 

dente, esta solicitação foi fei- 

tado povernoem abril. e. após 
análise de impacto orçamen- 
tário, a Secretaria de Fazenda 

apontou que o concurso é viá- 

vel se houver compensação 
financeira. 
— E difícil garantir porque 

estames em um regime de re- 
cuperação fiscal, mas esta- 
mos fazendo o que estã ao 

nosso alcance para que isso 
aconteça —diz Clara. 
— O governo fez concursos 

recentes em áreas como a se 

gurança, outro problema do 
Estado. Estamos em diálogo 
para reforçar a importância da 

reestruturação, e para desco- 
briro melhor modelo para isso 

— complementa Danielle. 
Diretor artístico nos anos 

1980 e ex-presidente de janei- 
ro a dezembro de 2018, Fer- 
nando Bicudo diz que a solu- 

ção para os problemas crôni- 

cos do Municipal depende de 
uma grande vontade política: 
— Não tem quem cante, 

dance ou toque, os corpos ar- 

tísticos ficaram desfalcados. O 
estatuto da Fundação, de 
1988, engessa o teatro para re- 

ter os talentos. As seguidas cri- 

ses só pioraram a situação. O 
governo precisa interrompet 
este processo de decadência. 

DOTAÇÃO DE 2021 NÃO FO! 
TODA USADA, NA PÁG. 2 

Fi ERR ama 
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SILVIO ESSINGER 
ao essirage rDagiobo com 

rÊs anosapósa sua última 

T visita ão Brasil, osaxofo- 

nista americano —e estrela 

domodermo jazz que surgiu 

na Los Angeles dos anos 
2010 — Kamasi Washing- 
tonvolta ao pais em maiodo 

ano que vem. Ele é atração 

do Queremos! Festival 

2022 (dia 28, na Marina da 
Glória) e aproveita para fa- 
zer shows em São Paulo (na 
Audio, dia 25/ e em Porto 

Alegre (26, no Auditório 

Araujo Vianna). 
Consagrado peloparde àl- 

buns “The Epic” (2015) e 

“Heaven & Earth" (2018), 

ambiciosas explorações pe- 
lo spiritual jazz com a garra 

de jovens músicos, Kamasi 

vive um momento curioso 
— seu mais recente lança- 
mento é “My friend of mi- 

sery”, recriação bem ao seu 
estilo de uma das faixas de 

“Metallica”, o “disco preto” 

dos pigantes do thrash me- 

tal, que completou 30 anos 

em 2021. Elafoiincluidaem 
“Metallica Blacklist”, um 

tributo ao álbum de 1991, 

que reuniu ainda nomes co- 
mo Miley Cyrus, ] Balvin, 

Weezer, Phoebe Bridgers é 

St. Vincent. 

— Me contataram e per- 
guntaram se eu queria fazer 
parte do projeto, eu achei le- 

gal, sempre quero tazer alga 
novo e diferente. Foi diver- 

tido mergulhar esse mundo 

— conta o músico em entre- 

vista por Zoom. — O pianis- 
ta da minha banda, Came- 

ron Graves, era e ainda é 

muito ligado ao metal, e até 
toca em uma banda nesse 

estilo. Ele me mostrava os 

discos do Metallica e eu 

conseguia apreciá-los. Os 

ritmos ca intensidadedessa 
música me inspiram, 

De 2020 para cá, Kamasi 

CONTINUAC ÃO DA CAPA 

DOTAÇÃO DE 2021 
ja quinta-feira passada, 0 

Theatro estreou o balé 
“Bodas de Aurora”, segundo 

espetáculo desde a reabertura, 

que fica em cartaz até o próxi- 
modon ungo, Lim dos questio- 

namentos dos bailarinos, os 

US4 68 mil dólares arecada- 

das com a bilheteria do balé 
“Coppélia”, realizado em 

2019, que possibilitaria a com- 

pra de um sistema de amorte- 

cimento para o palco, foram 
localizados na Conta Unica do 

Tesouro Estadual e, segundo 

Danielle Barros, a Secretaria 
estaria dialogando para que “a 

verba sejausada para ajudarna 
manutenção do Theatro”. 
Outra questão levantada 

par servidores, a de que nem 
todos os funcionários estarl- 

am vacinados contra a Co- 

vid-19, não deverá resultar 

em nenhuma imposição da 

PODEM ESPERAR 
MATEO 

Segunda-eira 22112021] O GLOBO 

CATE 190 E RIPAR 

INESPERADO 

ASS 
KAMASI 
WASHINGTON, 
ESTRELA DO JAZZ, 
FALA DA 
EXPECTATIVA 
DE VOLTAR A 
FAZER SHOWS 
NO BRASIL E 
DE PROJETOS 
CRIADOS NA 
PANDEMIA 

direção. Mesmo diante do te- 
mor do risco de contamina- 
ção em atividades conjuntas 
que não permitem o uso de 

máscaras, como obaléem ce- 

na e os músicos de sopro, a 
tendência é de que a imuni- 

zação não seja cobrada. 
— Nós sabemos quem está 

vacinado ou não. Tenho que 

dar às pessoas a liberdade de 

lxzer o que acham melhor, 

mas ao mesmo tempo preciso 
garantir a segurança de todos 
— diz a diretora Clara Paulino. 

—. Continuamos exigindo 
máscaras em todas as depen- 

dências, mantendo o distanci- 

amento, medindo a tempeta- 

tura na entrada. O balé é testa- 
do de 15 em 15 dias, cantesdas 

apresentações todos são testa- 
dos. Não posso distinguir 
meus servidores, então a testa- 

gem é feita por todas. 

Washington veio se envol 

vendo em um bocado de 

projetos. Assinou a trilha de 
“Becoming” (documentário 

da Netflix sobre aex-primei- 

ta dama Michelle Obama). 

gravou “Dinner Party” (al- 
bum do projeto de rap-jazz- 
r&b de mesmo nome) e ain- 

da lançou este ano com seu 

grupo a faixa “Sun kissed 
child”, para o projeto “Libe- 

rated: Music for The Move- 

ment Vod.3”. 
— Foi uma grande honra 

participar de “Becoming e 

ajudar a contar a história de 

As 

Michelle Obama —diz. —Jã 

o"Dinner Party” foimais pa- 
ra o lado da diversão, com [o 
produtor | Terrace Martin, [o 

pianista] Robert Glasper e 

[DJ e rapper| 9th Wonder. A 
gente começou o projeto 
bem no início dá pandemia, 

quando as boates estavam 

techando e conseguimos es- 
capar para o estúdio. Já “Sun 

kissed child” foi uma canção 

que compus recentemente, 
para a minha filha, logo de- 
pois que ela nasceu. Você 

não sabe o que é v amor até 

se tornar pai, até ter esse ti- 

pode conexão com alguém. 

Em 2021, além de tornar- 

se pai, o menino prodígio do 
jazz completou 40 anos. 

— Como eu reagi? Eu tin- 

gi que estava tazendo 30! 

— brinca Kamasi. — Ainda 
hã muitas coisas que quero 

fazer. Tenho composto 

muito, mas não entrei em 
estúdio para gravar nada. 
Tenho que descobrir o que 

lazer com essas músicas, a 
música vai determinar a 
direção que o disco vai se- 

guir. Acha que até chegar 

ao Brasil eu terei algo para 

NÃO TEVE USO INTEGRAL 
Orcamento do Theatro Mi 

Valor pago 

corrigido* 

2012 
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Danielle relacionaa decisão 
à portaria editada pelo secre- 
tário especial da Cultura, Ma 

ro Frias, no dia 8 de novem- 

bra, proibindo a exigência do 
comprovante de vacina con- 
tra a Covid-19 em atrações fi- 

nanciadas com recursos da 

Lei Rouanet, que esta sendo 

questionada pelo MPF: 

HoRrÓscoro Cláudia Lisboa 
e ÁRIES (21/34 20,44) Bemarie fogos Mostatiiado: tous 

Ságra complementar: LErs Qrprebes traria 

du resaiuér pandincica 
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Suas opiniões & DS seus argumentos. evitando desentendamen- 

to desnecessários. É tempo de entar à impuievidade para usar 
as palavras Com prudéneia 
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tempo da cestaucar o bm 

va oritar O subjetivo 
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— Este é um assunto deli- 
cado, Como nossos projetos 

de patrocínio estão na Roua- 

nete a portaria cor adiciona a 

este modelo, essa exigência 
criaum risco 
Além dos recursos reduzi- 

dos, 0 Theatro não executou 

todo o orçamento a que teria 
direito este ano, Um levanta 

LIBRA (23/0 À 22/Mfitiásserie: de Modalidade iraque pre 

comple ria dres, Bagarta aliou 

ha sa envolver com cada informação o cada ptuação 

Com que so densa cocÊ de ca de EnnsBguir 

mente né quo de Esto he importam, É tampo de solacionar ns 

assumos gui mirecem a qua atenção 

| Gira doe pace rtao logo Reparte Plutão 

É essencia nos mantermos em sidbpcio sempre gue 

pensamentos é emoções Permita a 

introspecção apora, recolhendo a sua enárgia É tampo de estar 
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(E GEMTINDE Dra NOSS0E 

mais em contato com sua sensibilidade 

4 
ova póstora chora da Antigas uésties 

Unicipa 

evanclar plena- 
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bilidade phoda Crea. duplo cópimr 

Asc a mente está mais curiosa & assim você passa à 

Dessas COMB rméntos importenhes para êmpandir o olhar 

percetendo núvas oportumidades. É Lempa de assuma uma 
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mento da Comissão de Cul- 
turada Alerj apontou que, ex: 
cluído o gasto de pessoal, 

apenas 23% do total Foi auto- 

rizado para despesas corren- 

tes. Asecretáriaespera a libe- 

ração de mais recursos até o 
fim de dezembro. 

— Estamos azeitados com a 
CasaCivileca Secretariade Fa- 

mostrar nos shows. Até lá, 

se o disco não tiver sido 
lançado, ao menos estará 

gravado. E como meus 
shows € ostumam ser bem 

espontâneas, vocês podem 

esperar pelo inesperado! 

Por causa da pandemia 
de Covid-19,0 saxofonista 

ficou meses sem lazer 

shows. À grande volta aos 
alcos ele tez em julho, no 

Hollywood Bowl. 
— Nasci em Los Angeles, 

esse show foi como que uma 
volta para casa. O Hollywo- 

od Bowl é um lugar muito 
bonito e mágico. Depois de 
tanto tempo longe das pal 

cos, foi uma ótima maneira 

de recomeçar. Havia no pt- 
blico uma sede por pa, 

par presença humana — re 

corda-se. — Rezo para que 
não seja necessário um “no- 
vo normal” nessa volta, es- 

pero que passamos continu- 
ar de onde paramos. Os se- 
res humanos foram feitos 

para estar junto dosseus, va- 
mos encontrar maneiras pa- 

ra que isso aconteça. 

FESTANA RUA 

À iminente volta ao Brasil 
anima Kamasi, que tem boas 

memúrias do país. 

— a última vezem quees- 

tive aí toquei no show do Le- 
tieres Leite [a entrevista foi 

feita antes da morte do músico 

baiano, ocorrida no fim do mês 
passado, de Covid|, e, nossa, 

foi tão inspirador! Além dis 

so, encontrei músicos e fize- 

mos festa na rua... O Brasil é 
um lugar muito bonito, ado- 

ro a energia aí, que é muito 

torte. Fiz muitos amigos no 
pais desde a primeira vez, 

quando me apresentei com 
jo baixista) Stanley Clarke, 
mais de dez anos atras. Ado- 

raria voltar a tocar com os 
brasileiros, mas tenho que 

combinar os encontros, 

zenda e temos o compromis- 
so do governador de que todo 

processo de verba apto à lici- 
tação vai ser liberado, Talvez 

não seja possível usar todo o 
orçamento porque muitos 
desses trâmites não estarão 

prontos até o fim do ano, mas 

oque for possível licitar nós 

vamos fazer — promete. 

Mesmocamos problemas 

crônicos e mais recentes 

que ganharam destaque 
coma volta do público após 

um ano e sete meses fecha- 
do. as gestoras acreditam 

que a reabertura ocorreu no 
momento certo, 

— À gente tinha uma de- 

manda grande do público pe- 
la reabertura e entendemos 

que ele merecia este aconche- 

go. U Theatro é como a nossa 

casa, a gente sabe o que preci- 
sa ser consertado. Mas não é 

também com uma casa fecha- 

da que vamos resolver os nos- 

sos problemas — comenta 
Danielle. (Nelson Gobbi) 

CAPRICÓRNIO (32/17 A 20/71) trementer eres Mid atiddado: 
Empeiares, Ugo complementar Ciccer Regerdo Cura 

Com os meros à flor da pole fica mas difici adota 

uma postura cosmta é sensata Por essa hope d importante que 

vocÊ up onvólva com gs práticas que lavórmçam a serenhindo. É 

tempo de de acalmar 
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Por mais que às diedas cheprem é preciso 
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SÉRIES 
DIFERENTES 
E PARECIDAS 
Nº última semana, comentei sobre a boa fase de 

séries no ar. Destaquei “Yellowstone” 

Crime famoso 

A Butique Filmes com prou 

os direitos de “O médico 
que virou monstro, livro da 
jornalista Patricia Hargrea- 

ves recém-lançado pela 
Máquina de Livros. E a his- 
tóriade Farah lorge Farah, 

que, em 2003, matou e es- 
quartejoua Maria do Car- 
ma Alves, sua paciente e PATRÍCIA 

KOG UT (Paramount +je"Succession" (HBO), ex-amante. A ideia é fazer 

aparentemente tão diferentes entre si, Não são. uma-série nos moldes de 
Com Anne Lúita Santiago. Thayná Rodrigues. “Yellowstone” se desenrola em Montana, nos “Elize Matsunaga”, 

Gabrieca Antunes e Gaoriel Menezes . 
ereção cafundos caipiras dos EUA, entrealtas paisagens e 

Ps latifundiários e caubóis que levam uma faca na Carga da pesada 
bota, Já “Succession” tem um pé no mundo, As 
figuras centrais já foram vistas na Islândia, na Evandro Mesquita foi esca- 

Escócia e num iate no Mediterrâneo. De vez em Catete romano lado para "Carga máxima”. 

quando, aparecem em Nova longa-metragem da Netflix 
YELLOWSTONE' York, cidade, convenhamos, Essa é uma cena de flash-back do primeiro capítulo de protagonizado por Thiago 

E 'SUCCESSION' | cosmopolitaacimadetudo. A “Quanto mais vida, melhor!” Nela, Rose (Carol Macedoje Martins. O filme, dirigido 

TÊM EM COMUM simplicidade do campo Neném (Leonardo Zanchin) se conhecem quando ela, por Tomás Portella (Impu- 
O DRAMA contrasta coma sofisticação modelo internacional, participa de um desfile na ltália se. ros”), narra um grande rou- 
FAMILIAR E À urbana. Um ponto comum desequilibra e cai justamente nosbraços do jogador brasi-  bodecarga. 

Para José de Abreu, grande FALTA DE fundamental, no entanto, leiro. As gravações foram no Palácio do Catete 
ator sempre, agoradando coloca as duas séries numa É prata 
show como o Santiago em FRONTEIRAS única prateleira: adosdramas e 'Suburbanos' 

"Um lugar ao So!” MORAIS DOS familiares pesados. Série comandada por Leo 
PERSONAGENS No episódio mais recente de Eis a primeira Gandelman no Canal BIS, 

“Yellowstone”, John Dutton foto de Rodrigo “Vamos tocar” levou a Me- 
(Kevin Costner) se dirigiu ao filho caçula, Kayce Sant Anna nas dalha de Prata no New Tork 

(Luke Grimes) com uma daquelas suas frases gravações da nova Festivals - TV & Film 
lapidares: “Você é um um bom homem. Mas às temporadade Awards, na categoria Per- 
vezes homens bons têm de fazer coisas bem ruins”, “Os suburbanos”, forming Arts. 
Em “Succession”, Logan Roy (Brian Cox) também 
tentou preparar os filhos para um mundo cruel. 

que começaram 

nasemana passada. Renovada 

Sua frustração é concluir que eles cresceram Na comédia 
Paraa grade matinalda mimados e desprovidos de agressividade e malícia. do Multishow, “Tempero de família”, de 

RedeTW! dividida entre Logan já aconselhou Kendall (Jeremy Strong) a ser ele vive Jefinho Rodrigo Hilbert, é certeza 

“Opinião nacional”, religiosos um “matador”. Essas duas séries diferentes e nagradedo GNT em 2022. 
atelevendas. Incrivel parecidas merecem asua atenção. 

JOGOS QUADRINHOS 

LOGODESAFIO Foram encontradas SE palavras 40 de 5 letras, Hide 6 letras. 5 de 7 MACANUDO ines 

POR SÔNIA PERDIGÃO letras. 2 de 8 letras, além da palavra original. Com a soguência de letras en == a 

G foram encontradas 11 palavras. : DC) A REALIDADE É APENAS | 
- UMA JLESRO, EMBORA 

BASTANTE PERSISTENTE, * 
Instruções: Esto jogo tem cs seguintes cbjstivos 1, Encontrar a a PE FINSTEIS 
palavra orggnal uttizando todas as letras contidas apends no quadro Ee A 

mec 2 Com estis mesmas letras formar o maio, número possas do 

palavras da & letras ou mas 2 Achas outras palavras (do 4 hotras ou 

mais) com o ambio da ssquência de letras do quadro mena Às letras 

£ó poderão ser weadas vma vez em cada palavra Não valem vorhos, 

phirais é nomes própria 
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DOS 

gn existe a Socila? Ou algum curso de eti- 
queta ám oda antiga que ministre os novos 

comportamentos pás-pandemia e, com urgên- 

cia, antes que todos os amigos desapareçam, 
me faça parar de cumprimentar com o soqui- 
nhodos últimos dois anos? 

Atéo início dasemana passadaãa saudação 
com a mão fechada era uma demonstração 
de apreço à saúde do próximo, uma espécie 

de “estou contigo, e não abro”. Queria dizer 
“respeito”, 

Já neste sábado, a bar Amarelinho reinaugu- 
rado na Cinelândia, o prefeito liberando “a 

porra toda” das rodas de samba, o soguinho vi- 

JOAQUIM FERREIRA 
ANTOS 

SOQUINHO' 
É ECONOMIA 
DE AFETO? 

rou gesto antipático. Passou a identificar em 
Seu LUstário uma manifestação de economia 

de afeto, uma desconfiança mal-educada so- 

bre o número de doses de quem vem de lá, a 
mãoestendidae bonachona,cheiadecalor pa- 

ra saudar o inesperado milagre de estar vivo. 

“Deixa de ser pão duro”, me censurou o ami- 
go a quem, depois de dois anos, eu encontrava 
pela primeira vez num jantar e saudava feliz 

com a ae julgava ser o procedimento sanitá- 
no fundamental para a sobrevivência da espé- 
cie, Ledo engano. Eu estava mais par fora que 

umbigo de vedete. Pedi desculpas e, tentando 

me adaptar ao resgate dos antigos comandos 

da sociabilidade, parti sem convicção para o 

aperta-os-ossos caloroso, tão Brasil, que oque- 

ndo amigo meoterecia. 
A coreografia dao soquinho representava 

uma espécie de soco na cara do vírus. Era qua- 

seum TikTok brincalhão, Fechava com ritual 
foto uma das portas por onde o virus maligno 

poderia se instalar no corpo, subir até as vias 

respiratórias e asfixiar o incauto. Era o pouco 
que se sabia sobre o horror. Enquanto as vaci- 

nas faziam seu trabalho, as pessoas deviam 

usar máscaras, evitar aglomerações, abusar do 
álcool gel e aproveitar o ensejo para aposentar 
oshake-hands, esse paraiso da evolução dos 

germes. Os orientais dizem que ele |á matou 
mais gente que todas as guerras. 

Eis que de súbito, os hospitais da cidade ze- 

rados em doentes 

da Covid-l9, os 
O MUNDO ACABOU amigos me infor- 
DURANTE DOIS mam, desassom- 
ANOS E AGORA, bradas, que o so- 
AOS POUCOS, 05 quinho é símbolo 
SOBREVIVENTES DO datristeza passada. 

FILME-PESADELO Nostalgia. “Issa 
não Se usa mais, 

COMEÇAM A SAIR me disseram no tal 
DAS CAVERNAS jantar, todos de 
PARA UM REMAKE mãos abertas para 

HISTÓRIA DO SAMBA 
EM VERSÃO ANIMADA 

auto da Portela, Monarco, 
Tia Surica e tantas outras 

figuras históricas do samba 

viraram desenho animado 

no curta-metragem “Senhor 
do trem”, que homenageia a 

elha Guarda da Azul e Bran- 

co e navega pela história da 
cultura negra no Brasil. 
—E muito importante 

que os jovens negros conhe- 

a Sia tra) etória eadeseus 

antepassados para que bus- 

CURTA 

Ad dava la o 
A Ud beim a 

HOMENAGEIA 
NOMES DA 
VELHA GUARDA 
DA PORTELA 
E CELEBRA À 
MEMÓRIA DA 
CULTURA NEGRA 
NO BRASIL 

quem o espaço que lhes per- 
tence na eticamente com- 

balida sociedade brasileira 

— afirma Aida Queiroz, que 
divide a direção com Cesar 
Coelho e assina o roteiro, 

inspirado no texto “Velha 

Guarda da Portela”, de Mar- 
quinhos de Oswaldo Cruz. 
Na trama, uma jovem bas- 

casua ancestralidade a partir 

das histórias que sua falecida 
avó lhe contava, e é Paulo da 

(ASA EJA 
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Roda de samba, Uma das cenas de “Senhor do trem que foi lançado ontem 
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Conteúdo que informa, 
entrevistas que inspiram. 
Acompanhe as últimas discussões em comportamento, as 
mais novas tendências em arquitetura e o que há de mais 
atual em estudos e pesquisas sobre a criação dos filhos. 

O GLOBO Sepunda-lmça 2? 10.2024 

celebrar o reencontro tão desejado com a ale- 

gria davelha amizade. Eu mevi comose tives- 
se ido ao encontro vestindo japona de quatro 
botões, camisa Ban-Lon vinho, calça Calham- 

beque e mocassim Motinha. 
Foi aí que senti falta da Socila. Será que a Da- 

nuza Leão vai relançar uma edição atualizada 
do seu livro de etiqueta? Afinal, quem vai nos 

conduzir, sem gafes, sem beber a lavanda, pe- 
les salões dessa rentrée cheia de reticências? 
O mundo acabou durante dois anos e apo- 

ta, aos poucos, os sobreviventes d o filme- 

pescado começam a sair das cavernas para 
um remake. Paira, no entanto, a suspeita de 

que outro asteroide está espreita. 
Oqueeufaço, Danuza, para recomeçar do 

zero e reaprender o ato inaugural da convi- 
vencia, que é cumprimentar à próximo? vo 

reencontrar os amigos eu sigo a tendência 
no Rioe,o braço furado de tantas vacinas, 
parto para o salto triplo carpado da exu- 

berância afetiva, com beijinhos, abraços & 
cumprimento de mão aberta? Ou, assusta- 
do com a quarentena obrigatória na Holan- 

da,051.200 mortos diários nos Estados Uni- 
dos. sigocauteloso* Em que situação, Danu- 
za osoquin ho, tão sanitário equeme trouxe 

até aqui, pode ser aplicado sem que o usuá- 

novire um negacionista sentimental? 

Portela (1901 - 1949) quem a 
conduz nessa jornada conta- 
da por meio do samba. 

—O samba carioca nas- 

ceu na resistência das rodas 
proibidas, que mais tarde 

originaram as Escolas de 

Samba. A Velha Guarda da 
Portela é guardiã da memá- 

ria desse ritmo que gerou 
tantos outros, como tunk ou 

pagode — destaca Aida 
A obra, que traz a música 

inédita“Juras de amor”, foi lan- 

cada ontem em uma roda de 
samba em comemoração ao 
Dia da Consciência Negra, na 

Cidade das Artes, e pode ser 
vista no TouTube e no Vimeo 

da produtora Campo 4. 


