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PRÊMIO AÇORIANOS DE MÚSICA 2021
SERÁ ENTREGUE NESTA SEGUNDA.

M
ar
ia
na

Be
rto

lu
cc
i/S

M
C
PM

PA A Secretaria Municipal de
Cultura realiza a cerimônia de
entrega do Prêmio Açorianos
de Música nesta segunda-
feira (22), a partir das 20h,
na Cinemateca Capitólio (rua
Demétrio Ribeiro, 1085 - Cen-
tro Histórico).Os presentes
deverão cumprir os proto-
colos sanitários e respeitar
as orientações da equipe de
produção. Página 43

MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO
DESCARTA COBRANÇA DE

VACINAÇÃO PARA ESTRANGEIROS.
Página 11

Rovena Rosa/Agência Brasil

ENEM2021 TROUXE QUESTÕES SOBRE "ADMIRÁVEL GADONOVO", CHICOBUARQUE E LUTA DE CLASSES.
A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste domingo (21), trouxe um trecho da música Admirável Gado Novo,
de Zé Ramalho, uma charge do cartunista Henfil, questões sobre racismo e uma sobre um texto de Friedrich Engels, coautor
do Manifesto Comunista, com Karl Marx. Trouxe, ainda, uma questão com a música Sinhá, de Chico Buarque. Página 32

PARTIDOS DA TERCEIRA VIA VEEM COM
PREOCUPAÇÃO O "FIASCO" DE PRÉVIAS DO PSDB.

Página 20



Porto Alegre amplia prazo da
dose de reforço para população

adulta nesta segunda.
Cristine Rochol/PMPA

Pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há cinco meses poderão receber dose de
reforço.

A partir desta
segunda-feira (22),

todas as pessoas
acima de 18 anos vaci-
nadas com a segunda
dose até 22 de junho (5
meses) - poderão bus-
car um dos pontos de
imunização da capital
para receber a dose de
reforço. A ampliação
do prazo segue ori-
entação do Ministério
da Saúde. Com a
mudança, o intervalo
passa a ser o mesmo
já adotado para idosos
acima de 60 anos, pro-
fissionais de saúde e
de apoio à saúde. Para
imunossuprimidos, o
prazo de 28 dias após
a segunda aplicação
será mantido.

Para receber a dose
de reforço, é preciso
apresentar documento
de identidade comCPF
e carteirinha de vacina-
ção com o registro das
duas doses.

A imunização nesta
segunda irá ocorrer em
41 pontos: Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres, seis far-
mácias e 33 unidades
de saúde - seis delas
com atendimento até
as 21h (Belém Novo,
Morro Santana, Pri-
meiro de Maio, Ramos,
São Carlos e Tristeza).

Serviço da
vacinação

Primeira dose da va-
cina contra a covid-19:

- Público: Pessoas
com 12 anos ou mais

- Onde: 33 unidades
de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres e seis
farmácias parceiras -
Documentação: docu-
mento de identidade
com CPF

Segunda dose de
Coronavac/Butantan:

- Público: Pessoas
que receberam a pri-
meira dose até 25 de
outubro (28 dias)

- Onde: 15 unidades
de saúde, Largo Glênio
Peres e Shopping João
Pessoa - Documenta-
ção: identidade com
CPF e carteira com re-
gistro da primeira apli-
cação

Segunda dose de
Oxford/AstraZeneca:

- Público: pessoas
que receberam a pri-

meira dose até 27 de
setembro (oito sema-
nas)

- Onde: 33 unida-
des de saúde, Shop-
ping João Pessoa e
Largo Glênio Peres e
seis farmácias parcei-
ras

- Documentação:
identidade com CPF
e carteira com registro
da primeira aplicação

Segunda dose de
Pfizer/BioNTech:

- Público: pessoas
que receberam a pri-
meira dose até 27 de
setembro (oito sema-
nas)

- Onde: 33 unidades
de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres e seis
farmácias parceiras

- Documentação:
identidade com CPF
e carteira com registro
da primeira aplicação

Terceira dose (dose

de reforço):
- Público: Pessoas

acima de 18 anos vaci-
nadas com a segunda
dose até 22 de junho
(cinco meses) e imu-
nossuprimidos com
esquema vacinal com-
pleto até 25 de outubro
(28 dias)

- Onde: 33 unidades
de saúde, Shopping
João Pessoa, Largo
Glênio Peres e seis
farmácias parceiras

Documentação: do-
cumento de identidade
com CPF e carteira de
vacinação com o re-
gistro das duas doses.
Imunossuprimidos de-
vem apresentar tam-
bém comprovante da
condição de saúde por
meio de atestado mé-
dico, nota de alta hos-
pitalar ou receita de
medicação.
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Novo Hamburgo faz drive-thru de
vacinação contra a covid nesta segunda.

Cristine Rochol/PMPA

Serão vacinadas pessoas em carros e que chegarem a pé.

O s hamburguen-
ses terão mais

uma oportunidade de
se vacinar contra a
covid nesta segunda-
feira (22), das 18h30
às 20h30, em drive-
thru no estaciona-
mento da prefeitura,
na Rua Guia Lopes -
4201, no bairro Canu-
dos. Serão vacinadas
pessoas em carros e
que chegarem a pé.

Serão aplicadas,
exclusivamente como
imunizante da Pfizer,
a primeira, segunda
e terceiras doses aos
públicos abaixo.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS)
já aplica a dose de re-
forço do esquema va-
cinal contra a Covid-
19 com intervalo de
cinco meses entre a
segunda e a terceira

doses para idosos e
profissionais da área
da saúde.
Quem pode se

vacinar
Primeira dose
Será aplicada em

adolescentes de 12
anos ou mais, que
devem estar acom-
panhados pelos res-
ponsáveis. É pre-
ciso apresentar do-
cumento com foto
ou certidão de nasci-
mento. Já as pessoas
de 18 anos ou mais
devem apresentar do-
cumento com foto.
Segunda dose
Será para quem to-

mou a primeira dose
até o dia 27 de se-
tembro ou antes do
imunizante da Pfizer.
É necessário apre-
sentar para completar
o esquema vacinal

comprovante da pri-
meira dose e docu-
mento com foto.

Com a autorização
do governo do Es-
tado de aplicar a se-
gunda dose com Pfi-
zer para quem tomou
primeira com Astra-
Zeneca, também será
aplicada a segunda
dose em pessoas que
receberam a primeira
dose da AstraZeneca

no município até o dia
27 de setembro ou
antes. É necessário
apresentar para com-
pletar o esquema va-
cinal comprovante da
primeira dose e docu-
mento com foto.

A terceira dose (re-
forço) também será
aplicado.
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Três mortes por covid foram contabilizadas
em 24 horas no Rio Grande do Sul. O total
de óbitos no Estado é de quase 36 mil.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 58,4%.

O Rio Grande do
Sul registrou a

morte de três pes-
soas em decorrência
de complicações do
coronavírus e 360 no-
vas infecções neste
domingo (21). Com
estes números, o Es-
tado chega ao total de
35.943 mortes por co-
ronavírus e 1.484.875
casos confirmados da
doença.

As informações são
da Secretaria Estadual
da Saúde (SES), que
atualizou o boletim so-
bre a pandemia refe-
rente as últimas 24 ho-
ras.

Ainda conforme a
Saúde do Rio Grande
do Sul, do total de pes-
soas contaminadas, já
se recuperaram da do-
ença 1.443.987 (97%
dos casos). Outras
4.844 (0%) pessoas
seguem em acompa-
nhamento.

A taxa de ocupa-
ção dos leitos de UTI
em geral é de 58,4%
(1.880 pacientes em
3.221 leitos em unida-
des de tratamento in-
tensivo).

Desde o início da
pandemia, 8% de
1.484.875 necessita-
ram hospitalização por
síndrome respiratória
aguda grave (SRAG),

o que corresponde a
113.139 pessoas no
Rio Grande do Sul.

As vítimas do coro-
navírus deste domingo
são três mulheres
(70, 90 e 96 anos de
idade), com o mesmo
município domiciliar:
Porto Alegre.
Vacinação no
domingo

Ação especial de
vacinação realizada
neste domingo (21),
em Porto Alegre, apli-
cou 373 doses de va-
cinas contra a covid-
19 nos dois pontos de
imunização da capital.
Foram 304 doses na
Escola Dr. Liberato
Salzano Vieira Da Cu-
nha, no Sarandi, e 69
na Sociedade Benefi-
cente Cultural Floresta
Aurora, na Lomba do
Pinheiro. O atendi-
mento ocorreu das 9h

às 13h, em ambos os
locais.

Receberam a pri-
meira dose pessoas
de 12 anos ou mais.
No local, também
houve aplicação da
segunda dose para
vacinados com Pfi-
zer/BioNTech e Ox-
ford/AstraZeneca há
oito semanas e Coro-
navac/Butantan, para
vacinados há 28 dias.

Já a terceira dose
esteve disponível para
a população adulta
com esquema vaci-
nal completo há seis
meses, idosos com
60 anos ou mais, pro-
fissionais da saúde e
apoio à saúde vacina-
dos com a segunda
dose há cinco meses
e imunossuprimidos
com o esquema vaci-
nal completo há pelo
menos 28 dias.

Saúde da popula-
ção negra - Na Socie-
dade Beneficente Cul-
tural Floresta Aurora,
além da vacinação
contra o coronavírus,
também houve verifi-
cação da pressão ar-
terial, testagem rápida
para infecções sexu-
almente transmissí-
veis, oficina de plantas
medicinais, conversas
sobre saúde bucal e
do imigrante e feira
afroempreendedora.

A iniciativa marcou
o fechamento do Mês
de Mobilização Pró-
saúde da População
Negra e contou com
o apoio de alunos da
UFRGS (Universidade
Federal do Rio Grande
do Sul) e UFCSPA
(Universidade Federal
de Ciências da Saúde
de Porto Alegre).
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Brasil registra 72 mortes por
coronavírus em 24 horas.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Autoridades confirmam mais 5.126 novos casos da doença neste domingo.

O Brasil registrou
oficialmente neste

domingo (21) 72 mor-
tes ligadas ao coro-
navírus, segundo da-
dos divulgados pelo
Conselho Nacional de
Secretários da Saúde
(Conass).

Também foram con-
firmados 5.126 no-
vos casos da doença.
Com isso, o total
de infecções reporta-
das no país chega a
22.017.276, e os óbitos
oficialmente identifica-
dos somam 612.659.

Diversas autorida-
des e instituições de
saúde alertam, con-
tudo, que os números
reais devem ser ainda
maiores em razão da
falta de testagem em
larga escala e da sub-
notificação.

Em números abso-
lutos, o Brasil é o se-
gundo país do mundo
commais mortes, atrás
apenas dos Estados
Unidos, que somam
mais de 771 mil óbi-
tos, mas têm uma po-
pulação bem maior. É
ainda o terceiro país
com mais casos con-
firmados, depois dos
EUA (47,7 milhões) e
Índia (34,5 milhões).

A taxa de mortali-
dade por grupo de 100
mil habitantes perma-
neceu em 291,5 no
Brasil, a 10ª mais alta
do mundo, atrás ape-

nas de alguns peque-
nos países europeus e
do Peru.

Ao todo, mais de
257,4 milhões de pes-
soas contraíram oficial-
mente o coronavírus no
mundo, e foram notifi-
cadas 5,1 milhões de
mortes associadas à
doença, segundo da-
dos da Universidade
Johns Hopkins.

O Conass não di-
vulga o número de re-
cuperados. Segundo
o Ministério da Saúde,
21.222.032 pacientes
no Brasil haviam se
recuperado da doença
até este domingo.

No entanto, o go-
verno não específica
quantos desses recu-
perados ficaram com
sequelas ou outros
efeitos de longo prazo.
A forma como o go-
verno propagandeia o
número de ”recupera-
dos” já foi criticada por

cientistas, que classifi-
caram o número como
enganador ao suge-
rir que os infectados
estão completamente
curados da doença
após a fase aguda ou
alta hospitalar.

Estudos no exterior
estimaram que entre
10% e 38% dos in-
fectados sofrem efeitos
da ”covid longa” me-
ses após o vírus ter dei-
xado o organismo. Um
estudo alemão apon-
tou que sequelas po-
dem surgir até mesmo
meses depois da fase
aguda da doença. Já
uma pesquisa da Uni-
versity College London
em pacientes de 56
países listou mais de
200 sintomas observa-
dos em pacientes com
sequelas pós-covid.

Covid nos
Estados

Segundo o ba-
lanço do Ministério da

Saúde, o estado com
mais mortes por co-
ronavírus, até o mo-
mento, é São Paulo
(153.472), seguido
por Rio de Janeiro
(68.837), Minas Ge-
rais (56.042), Paraná
(40.750) e Rio Grande
do Sul (35.943).

Os estados com
menos óbitos resul-
tantes da doença
são Acre (1.845),
Amapá (1.996), Ro-
raima (2.042), Tocan-
tins (3.908) e Sergipe
(6.040).

Vacinação - Até o
início da noite deste
domingo, o sistema
do Ministério da Saúde
marcava a aplicação
de 297,96 milhões de
doses no Brasil, sendo
157,3 milhões da pri-
meira dose e 128,4
milhões da segunda e
da dose única. Foram
aplicados 11,5 milhões
de doses de reforço.
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Ministério da Saúde lança campanha
de vacinação contra a covid para

atrair 21 milhões de brasileiros que
estão com a segunda dose em atraso.

Tomaz Silva/Agência Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou no último sábado (20), no Rio de Janeiro, do
lançamento da semana nacional de Mega Vacinação contra covid-19.

O Ministério da Saúde
lançou neste fim de

semana uma campanha
para acelerar a imuni-
zação contra a covid-19
no País e reforçar a im-
portância de se comple-
tar o esquema vacinal.
É uma busca por quem
se esqueceu de com-
pletar a proteção con-
tra a covid-19. Mais de
21 milhões de brasileiros
ainda não tomaram a se-
gunda dose da vacina.

A intenção é incenti-
var a população a vol-
tar aos postos de vaci-
nação para tomar a se-
gunda dose ou a dose
de reforço. A campanha
tem como slogan ”Prote-
ção pela metade não é
proteção” e vai até o pró-
ximo dia 26. Neste pe-
ríodo, os postos de va-
cinação em todo o País
estarão preparados para
intensificar a imunização
da população.

O tema da campanha
é “proteção pela metade
não é proteção”. Em
cada Estado e municí-
pio, as secretarias de
Saúde irão definir esque-
mas nos postos de va-
cinação para contemplar
a possibilidade de pre-
sença dos “atrasados”.

Para saber como e
onde se vacinar, procure
informações juntamente
à prefeitura ou à secreta-
ria de saúde do seu mu-
nicípio. Normalmente,

nas páginas e canais nas
redes sociais são dispo-
nibilizados os pontos de
vacinação e os horários
em que estes ficam aber-
tos.

A ação pretende in-
centivar que os 21 mi-
lhões de brasileiros que
não tomaram a segunda
dose da vacina procu-
rem os postos e comple-
tem o ciclo vacinal. A ini-
ciativa também pretende
atingir as pessoas que
estão aptas a tomar a
dose de reforço. Cerca
de 9,3 milhões de pes-
soas podem reforçar a
imunidade contra a do-
ença com uma terceira
dose.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, parti-
cipou no último sábado
(20), no Rio de Janeiro,
do lançamento da se-
mana nacional de Mega
Vacinação contra covid-
19.

Queiroga disse na
ocasião que o Brasil
está com o controle da
pandemia de covid-19
nas mãos. Ele reafirmou
que as doses de vacina
para 2022 já estão garan-
tidas e que o Brasil tem
potencial, inclusive para
se tornar um exportador
de imunizantes.

Queiroga voltou a ci-
tar como exemplos o
acordo da Pfizer com a
brasileira Eurofarma para
produzir 100 milhões de
doses da vacina contra a
covid-19 e a capacidade
da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) de fabricar
vacinas com ingrediente
farmacêutico ativo (IFA)
nacional.

“Nós temos a Funda-
ção Oswaldo Cruz já pro-
duzindo vacina com IFA
nacional. A nossa ex-
pectativa é de um po-
tencial de produção de
até 40 milhões de do-

ses todos os meses. Ou
seja, nós temos uma po-
tencialidade de produzir
próximo de 500 milhões
de vacina na Fundação
Oswaldo Cruz. Com
isso, o Brasil passará
de um país importador
de vacinas para um país
que vai exportar vaci-
nas, ajudando países vi-
zinhos da América La-
tina e nossos irmãos da
África de língua portu-
guesa”, disse Queiroga.

Durante a cerimônia
de lançamento da cam-
panha, o ministro apro-
veitou para receber sua
dose de reforço e con-
vocou toda a população
para se imunizar contra
a doença. “Nós estamos
com o controle da pan-
demia nas nossas mãos
e depende de cada um
de nós a efetividade das
ações para pôr fim ao ca-
ráter pandêmico dessa
doença”, disse.
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Anvisa analisa pedido de dose de
reforço da vacina da Janssen.

Miva Filho/SES-PE

A agência tem 30 dias para analisar o pleito e decidir se autoriza ou não a alteração da bula.

A Janssen proto-
colou na Anvisa

(Agência Nacional de
Vigilância Sanitária)
um pedido para incluir
a recomendação de
uma dose de forço da
vacina contra Covid-
19 produzida pelo
laboratório. A agência
tem 30 dias para ana-
lisar o pleito e decidir
se autoriza ou não a
alteração da bula.

No pedido, regis-
trado na sexta-feira
(19), a empresa apre-
sentou estudos pelos
quais defende a apli-
cação de mais uma
dose em pessoas que
tomaram a própria
Janssen ou Pfizer.

“O pedido será
analisado pela Anvisa
a partir dos dados
e estudos desenvol-
vidos pela empresa.
As possíveis condi-
ções de uso, indi-
cações e intervalos
serão definidos pela
Agência a partir das
informações e evidên-
cias científicas dis-
poníveis. Os dados
são de responsabili-
dade da empresa e
devem demonstrar o
benefício da dose de
reforço em relação a
sua segurança e efi-
cácia”, informa a An-

visa em comunicado
divulgado à imprensa.

Até agora, a Jans-
sen era aplicada em
dose única. Na terça-
feira passada, entre-
tanto, antes mesmo
de o pedido chegar
à agência reguladora,
o Ministério da Saúde
anunciou que passa-
ria a adotar mais uma
dose para quem havia
tomado o imunizante.

“O pedido da far-
macêutica prevê a
indicação da Janssen
em duas situações:
como reforço homó-
logo e heterólogo.
O reforço homólogo
(mesma vacina) seria
destinado a pessoas
que foram imunizadas
com a dose única
da Janssen. Já o
reforço heterólogo
(vacina diferente) pro-
posto pela empresa

seria destinado ape-
nas para pessoa que
concluíram a vacina-
ção primária com uma
vacina de tecnologia
mRNA. Atualmente
a única vacina de
mRNA aprovada no
Brasil é a vacina da
Pfizer”, diz a Anvisa.

Outras vacinas
Na quinta-feira, o

ministério publicou
uma nota técnica que
orienta a aplicação
de uma dose de re-
forço também para
adultos que tenham
sido submetidos aos
imunizantes de Pfi-
zer, de AstraZeneca
e Coronavac há pelo
menos cinco meses.
Diferentemente da
Janssen, contudo, es-
sas três são aplicadas
em duas.

A dose de reforço
deve ser, preferen-

cialmente, de Pfizer,
já que diversos estu-
dos mostram que o
imunizante que usa
a tecnologia do RNA
mensageiro promove
maior resposta imu-
nológica. Na falta
dessa vacina, Astra-
Zeneca ou Janssen
podem ser adminis-
tradas.

“O Ministério da
Saúde opta por ado-
tar a administração, a
partir do 17 de novem-
bro de 2021, de uma
dose de reforço da
vacina covid-19 para
todos os indivíduos
com mais de 18 anos
de idade, que deverá
ser administrada 5
meses após a última”,
diz o documento ela-
borado pela pasta. As
informações são do
jornal O Globo e da
Anvisa.
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Mais de 129 milhões de brasileiros estão
totalmente imunizados contra a covid.

Tony Winston/MS

157.906.157 pessoas, o que representa 74,02% da população, tomaram ao menos a primeira dose de vacinas.

M ais de 129 mi-
lhões de pes-

soas estão total-
mente imunizadas
contra a covid-19
ao completar o es-
quema vacinal no
Brasil. Os dados do
consórcio de veículos
de imprensa divul-
gados às 20h deste
domingo (21) apon-
tam que 129.100.623
pessoas tomaram a
segunda dose ou
dose única de va-
cinas, número que
representa 60,52%
da população.

157.906.157 pes-
soas, o que repre-
senta 74,02% da po-
pulação, tomaram
ao menos a primeira
dose de vacinas.

A dose de re-
forço foi aplicada em
14.021.899 pessoas
(6,57% da popula-
ção).

Somando a pri-

meira dose, a se-
gunda, a única e
a de reforço, são
301.028.679 doses
aplicadas desde o
começo da vacina-
ção.

De sábado para
este domingo, a pri-
meira dose foi apli-
cada em 124.455
pessoas, a segunda
em 357.038, a dose
única em 533, e a
dose de reforço em
140.698 um total de
622.724 doses apli-
cadas.

Os Estados com
maior porcentagem
da população imu-
nizada (com se-
gunda dose ou
dose única) são:
São Paulo (73,17%),
Mato Grosso do
Sul (67,03%), Rio
Grande do Sul
(66,38%), Santa Ca-
tarina (65,54%) e Pa-
raná (64,61%).

Já entre aque-
les que mais tem
sua população par-
cialmente imunizada
estão São Paulo
(81,21%), Santa
Catarina (77,69%),
Rio Grande do Sul
(76,95%), Paraná
(76,74%) e Minas Ge-
rais (75,98%).

O levantamento
é resultado de uma
parceria do consór-
cio de veículos de
imprensa, formado
pelos portais de no-
tícias G1 e UOL e pe-
los jornais O Globo,
Extra, O Estado de
S. Paulo e Folha de
S.Paulo. Os dados
de vacinação passa-
ram a ser acompa-
nhados a partir de 21
de janeiro.

Brasil, 21 de
novembro

Total de pessoas
que receberam pelo
menos uma das

doses necessárias:
157.906.157 (74,02%
da população);

Total de pessoas
que estão totalmente
imunizadas (que re-
ceberam duas do-
ses ou dose única):
129.100.623 (60,52%
da população);

Total de doses apli-
cadas: 301.028.679
(83,33% das doses
distribuídas para os
estados);

21 estados e o
DF divulgaram dados
novos: PA, RN, RR,
GO, SP, MS, PB, ES,
PI, DF, MA, BA, AL,
PE, SE, RO, RS, SC,
AP, PR, AM, RJ;

5 estados não di-
vulgaram dados no-
vos: AC, CE, MG, MT,
TO. As informações
são do portal de no-
tícias G1.
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Ministério da Saúde não descarta cobrança
de vacinação para estrangeiros.

Myke Sena/MS

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que o Brasil está indo
muito bem em relação a pandemia da Covid-19.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,

não descarta a possibi-
lidade de o Brasil co-
meçar a cobrar com-
provante de vacinação
de estrangeiros na en-
trada ao país. “A
Vigilância em Saúde
do Brasil é muito ativa
e nós temos discutido
isso com aAnvisa, den-
tro do próprio Ministé-
rio da Saúde com os
outros Ministérios. Isso
é uma ação interminis-
terial para que se tenha
mais segurança para a
nossa população. Es-
tamos estudando to-
dos esses fatos para
que se tenha mais se-
gurança para a popula-
ção brasileira. O Bra-
sil está indo muito bem
em relação a pande-
mia da Covid-19. Te-
mos disponibilidade de
leitos nas nossas UTIs.
Então, vamos traba-
lhar de uma maneira
harmônica para con-
seguir cada vez mais
efetividade nessas po-
líticas públicas”, disse
Queiroga durante um
evento para promover
a vacinação, no Rio de
Janeiro, no último sá-
bado (20).

Além da capital flu-
minense, outras cinco
capitais receberam o
evento: São Paulo, Ma-
naus, Curitiba, Brasília
e Salvador.

A ação tem como
objetivo incentivar a

imunização dos 21
milhões de brasileiros
que não voltaram para
completar o ciclo va-
cinal. A força tarefa
acontece até o próximo
dia 26 de novembro,
em todos os 38 mil
postos de vacinação
do país.

Além da aplicação
da 2ª dose, adultos
acima de 18 anos que
já completaram o es-
quema há pelo menos
cinco meses também
poderão tomar a dose
de reforço. Segundo
a pasta, só no mês de
novembro, 12 milhões
de pessoas devem to-
mar a terceira dose,
que deve ser, preferen-
cialmente, com o imu-
nizante da Pfizer. Na
falta dessa vacina, de-
verá ser aplicada Astra-
Zeneca ou Janssen.

Resultados prelimi-
nares de uma pes-
quisa da Universidade
de Oxford encomen-
dada pelo Ministério
da Saúde indicam que
há um aumento da
imunidade com a com-
binação de vacinas
diferentes. Sobre o
imunizante da Jans-
sen, Queiroga lembrou
que mais doses devem
chegar ao Brasil.

“A Janssen recebe-
mos algumas doses
no final do primeiro
semestre, algumas de
doação dos Estados
Unidos e outras de an-

tecipação das entregas
das 38 milhões de do-
ses. Essa vacina no iní-
cio da aprovação pelos
órgãos regulatórios era
dita como dose única.
Hoje nós sabemos que
era necessário um re-
forço. Quem tomou
essa vacina no final de
junho, começo de ju-
lho, elas vão necessitar
um reforço agora com
a própria Janssen. E
no futuro, cinco meses
depois, vai se analisar
com o andamento da
pandemia, para a apli-
cação de uma terceira
dose. Mas esse não é
o problema. O nosso
problema é fazer com
que a solução que
temos hoje (vacina)
seja acessível para a
população”, disse o
ministro.

Até agora foram
distribuídas mais de
360 milhões de do-
ses contra a Covid-
19 no país. Dessas,
quase 300 milhões fo-

ram aplicadas. Ainda
de acordo com o MS,
quase 90% do público-
alvo foram vacinados
com a primeira dose
e as duas aplicações
já foram oferecidas a
mais de 70% dos brasi-
leiros elegíveis. “Nin-
guém aguenta mais
essa pandemia então
precisamos nos unir
para acabar com essa
pandemia”.

A vacina é impor-
tante, o fortalecimento
da atenção primária.
Cuidar das doenças
transmissíveis que, de
certa forma, foram ne-
gligenciadas, fortale-
cer o Sistema Único
de Saúde para atender
as cirurgias eletivas
que foram posterga-
das. É um debate
muito grande”, lem-
brou Queiroga. As
informações são da
CNN Brasil.
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Mais de 2 milhões de vacinas
contra a covid doadas pelos

Estados Unidos chegam ao Brasil.
Breno Esaki/Agência Saúde DF

Os imunizantes da AstraZeneca foram doados pelos Estados Unidos e entregues na manhã deste
domingo no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga,

anunciou neste do-
mingo (21) a chegada
de 2,1 milhões de do-
ses de vacinas contra
a covid-19. Os imuni-
zantes da AstraZeneca
foram doados pelos Es-
tados Unidos e entre-
gues na manhã deste
domingo no Aeroporto
de Viracopos, em Cam-
pinas (SP).

Pelas redes soci-
ais, o ministro agrade-
ceu o governo norte-
americano pela parce-
ria, resultado de acordo
bilateral para o combate
ao coronavírus.

“Chegaram agora
pela manhã mais de 2
milhões de doses de
vacina covid-19 doadas
pelos Estados Unidos.
Agradeço pela parceria.
Juntos, vamos vencer
esta pandemia!”, publi-
cou Queiroga.

Em nota, a Embai-
xada dos Estados Uni-
dos declarou que a doa-
ção representa mais um
exemplo da vitalidade
das relações entre os
dois países.

“Os EUA têm estado
ao lado do Brasil desde
o início da pandemia.
Para além das vacinas
e outros medicamen-
tos, o governo norte-
americano já contribuiu
com R$ 110 milhões
em assistência direta, o

setor privado dos EUA
com mais de R$ 412 mi-
lhões. Os EUA também
doaram mil ventilado-
res pulmonares, equi-
pamentos de proteção,
ofereceram cooperação
técnica e muitos outros
tipos de assistência ao
Brasil”, diz a nota.

O ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, parti-
cipou no último sábado
(20), no Rio de Janeiro,
do lançamento da se-
mana nacional de Mega
Vacinação contra covid-
19. Na ocasião, Quei-
roga disse que a vaci-
nação contra a covid-
19 tem sido fundamental
na redução dos casos e
mortes pela doença no
país. De abril deste ano,
a vacina foi a grande res-
ponsável pela queda de
90% nos óbitos de abril,
quando se registrou a
maior média de mortes
diárias (mais de 3 mil),

até hoje, que tem uma
média de 268 óbitos por
dia, de acordo com os
dados mais recentes da
Fiocruz.

“Nós queremos que
as pessoas busquem li-
vremente as salas de va-
cinação, para reforçar a
cobertura vacinal mais
ainda e também aplicar
a dose de reforço, e pro-
teger a população con-
tra um eventual surto de
novos casos, como te-
mos visto na Europa”,
afirmou Queiroga.

Em entrevista à im-
prensa, o ministro expli-
cou que as pessoas que
foram imunizadas com a
Janssen em junho e ju-
lho terão que tomar uma
dose de reforço desse
mesmo imunizante. Se-
gundo ele, as doses
dessa vacina, quase 40
milhões, já foram adqui-
ridas e devem chegar ao
país em breve.

Queiroga disse que
ainda será preciso ana-
lisar se os imunizados
com a Janssen preci-
sarão de uma terceira
dose.

Sobre a CoronaVac,
o ministro explicou que,
por enquanto, não há in-
tenção de fazer novas
compras do imunizante.
Ele disse que a vacina
produzida pelo Instituto
Butantan foi importante
no início da campanha
de imunização mas que
mostrou ter uma efetivi-
dade mais baixa do que
a Pfizer e a AstraZeneca.
“Logicamente, se surgi-
rem evidências científi-
cas mostrando que essa
vacina de vírus inativado
é tão boa quanto as ou-
tras, não há problema
em usar não só essa,
como qualquer vacina
que seja aprovada pela
Anvisa”. As informações
são da Agência Brasil.
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Brasileiros vacinados com duas doses de
Coronavac poderão entrar no Canadá.

Cristine Rochol/PMPA

O Canadá segue os passos de outros países, como o Reino Unido, que também passou a permitir a
entrada de pessoas que tomaram a vacina.

A partir de 30 de
novembro, turistas

brasileiros vacinados
com as duas doses
de Coronavac pode-
rão entrar no Canadá
sem quarentena, as-
sim como já acontece,
desde setembro, com
os imunizados com
AstraZeneca, Pfizer,
Janssen e Moderna. O
Canadá segue os pas-
sos de outros países,
como o Reino Unido,
que também passou a
permitir a entrada de
pessoas que tomaram
a vacina.

A Coronavac, de-
senvolvida pela chi-
nesa Sinovac e produ-
zida no Brasil pelo Ins-
tituto Butantã, não será
a única novidade na
lista de vacinas apro-
vadas pelo governo
canadense. Namesma
data, serão admitidos
viajantes imunizados
com Sinopharm e a
Covaxim, do labora-
tório indiano Bharat
Biotech. Todas vaci-
nas aprovadas pela
Organização Mundial
da Saúde (OMS).

Para ser conside-
rado completamente
vacinado, conforme
exigem as autoridades
canadenses, o viajante
precisa ter tomado a
segunda dose (ou a
dose única, no caso da
Janssen) há pelo me-
nos 14 dias antes do
embarque. Um com-
binado de duas doses

de vacinas diferentes
(dentre as aprovadas)
também é aceito.

O viajante precisa
também apresentar um
teste molecular nega-
tivo para Covid-19 feito
até 72 horas antes do
embarque. Também
72 horas antes do em-
barque, é preciso inse-
rir o comprovante de
vacinação (que pode
ser a versão em inglês
gerada pelo Conecte
SUS) e outras informa-
ções de saúde no apli-
cativo ArriveCAN, que
é gratuito e sem o qual
não será possível se-
quer embarcar para o
Canadá.
Média global
Com mais de 60%

da população total-
mente imunizada con-
tra a Covid-19, o Brasil
está acima da média
global de imunização
que é de 41%. Na
última semana, o país
ultrapassou os Estados
Unidos, que estagnou

com 58% da popula-
ção totalmente vaci-
nada.

Apesar da boa por-
centagem e do número
de vacinados continu-
arem subindo, o Bra-
sil segue atrás de paí-
ses vizinhos como o
Chile, que conta com
82% de sua população
imunizada, e do Uru-
guai, com 76%.

Os dados da ade-
são da população bra-
sileira a vacinação in-
dicam um caminho po-
sitivo para o controle
do coronavírus. Dos
grupos de vacinação
que já tiveram a se-
gunda dose disponi-
bilizada, se destacam
as pessoas entre 60
e 69 anos, 70 e 79
anos e com mais de 80
anos, com 95%, 94%
e 92% deles completa-
mente vacinados, res-
pectivamente.

Mais de 129 milhões
de pessoas estão to-
talmente imunizadas

contra a Covid ao com-
pletar o esquema va-
cinal. Os dados do
consórcio de veículos
de imprensa divulga-
dos às 20h deste do-
mingo (21) apontam
que 129.100.623 pes-
soas tomaram a se-
gunda dose ou dose
única de vacinas, nú-
mero que representa
60,52% da população.

157.906.157 pes-
soas, o que representa
74,02% da população,
tomaram ao menos a
primeira dose de vaci-
nas.

A dose de re-
forço foi aplicada em
14.021.899 pessoas
(6,57% da população).

Somando a primeira
dose, a segunda, a
única e a de reforço,
são 301.028.679 doses
aplicadas desde o co-
meço da vacinação. As
informações são do jor-
nal O Globo, da CNN
e do portal de notícias
G1.
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Agência dos Estados Unidos autoriza
a terceira dose da vacina contra a

covid para todos os adultos.
Reprodução

A FDA disse que baseou sua decisão em dados sólidos de resposta
imunológica de centenas de pessoas que receberam as duas vacinas.

O s Estados Unidos es-
tenderam, na última

sexta-feira (19), a autoriza-
ção dos reforços da vacina
contra a covid-19 para to-
das as pessoas com mais
de 18 anos, seis meses
após completarem sua sé-
rie de vacinação primá-
ria, anunciaram as autori-
dades sanitárias.

A agência americana
responsável pelo setor
de alimentos e remédios
(FDA, na sigla em inglês)
disse que a autorização
de uso emergencial conce-
dida aos laboratórios Pfizer
e Moderna ajuda a “ofere-
cer uma proteção contínua
contra a covid-19, inclusive
contra as consequências
graves que podem ocorrer,
como hospitalização, ou
morte”.

Um painel de especi-
alistas convocado pelos
Centros de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC)
ratificou a decisão de ex-
pandir a elegibilidade e re-
comendou explicitamente
reforços para todas as pes-
soas commais de 50 anos,
mesmo na ausência de
condições subjacentes.

“Estou muito satisfeito
por termos clareza e sim-
plificação das recomenda-
ções para que todos os
americanos possam en-
tender as vacinas que são
recomendadas para eles
neste momento”, declarou
Camille Kotton, médico
infectologista do Hospital
Geral de Massachusetts.

A diretora dos CDC,
Rochelle Walensky, apro-
vou formalmente as reco-
mendações do painel, afir-
mando que os esforços
“são uma ferramenta im-
portante de saúde pública

para fortalecer nossas de-
fesas contra o vírus ao co-
meçarem as férias de in-
verno”.

A FDA disse que ba-
seou sua decisão em da-
dos sólidos de resposta
imunológica de centenas
de pessoas que rece-
beram as duas vacinas.
Pouco antes, as duas
empresas farmacêuticas
anunciaram que haviam
obtido a aprovação da
agência.

“Esta autorização de
uso de emergência chega
em um momento crítico, à
medida que entramos nos
meses de inverno (verão
no Brasil) e enfrentamos
um número crescente de
casos de covid-19 e de
hospitalizações em todo
país”, declarou o diretor-
executivo da Moderna,
Stephane Bancel.

Pessoas acima de 18
anos que receberam a
vacina de dose única da
Johnson & Johnson nos
Estados Unidos já tinham
direito a uma segunda
dose, dois meses após sua
primeira injeção.

No caso dos vacina-
dos com Pfizer e Moderna,
a terceira dose estava re-
servada, até agora, ape-
nas para algumas catego-
rias: pessoas acima de 65
anos; adultos com risco
de desenvolver uma forma
grave da doença; ou aque-
les com elevada exposição
ao vírus, por exemplo, por
causa de seu trabalho.

Este anúncio ocorre em
ummomento em que o nú-
mero de infecções volta a
subir nos Estados Unidos,
com uma média diária de
85.000 novos casos e mil
mortes por covid-19. No

final de outubro, a média
estava em cerca de 70.000
casos por dia.

Alguns estados, como
a Califórnia (oeste), já ha-
viam começado a permi-
tir doses de reforço para
todos os adultos, antes
mesmo das recomenda-
ções das agências sanitá-
rias, na esperança de con-
ter a propagação da epide-
mia antes da temporada de
férias.

A Pfizer também condu-
ziu um ensaio clínico en-
volvendo 10.000 pessoas
com mais de 16 anos, que
concluiu que o reforço foi
eficaz contra infecções sin-
tomáticas em mais de 95%
dos casos em comparação
com aqueles que não rece-
beram reforço.

A terceira dose da Pfizer
é dosada em 30 microgra-
mas, o mesmo que a sé-
rie de imunização primária,
enquanto a da Moderna é
de 50 microgramas, me-
tade da série inicial.

A grande maioria das
pessoas que ficam interna-
das ou morrem de corona-
vírus não são vacinadas e,
portanto, a melhor forma

de controlar a onda de in-
verno seria chegar até es-
sas pessoas, ao invés de
reforçar os já vacinados,
argumentar os críticos da
nova campanha.

Uma desvantagem po-
tencial, eles argumentam,
é que aqueles que re-
sistem às vacinas podem
concluir que as injeções
são ineficazes.

Outro risco é o aumento
do número de casos de in-
flamação do coração rela-
cionada à vacina (miocar-
dite), especialmente entre
homens mais jovens.

Tanto a Pfizer quanto a
Moderna têm estudos pós-
autorização programados
para avaliar os riscos de
miocardite.

Os especialistas con-
cordam em que os refor-
ços por si só não po-
dem resolver a pandemia,
enquanto os países mais
pobres, especialmente na
África, permanecem pre-
sos a porcentagens de um
dígito para as pessoas co-
bertas por sua série de va-
cinação primária. As infor-
mações são da agência de
notícias AFP.
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Holanda tem segunda noite de
protestos violentos contra

lockdown e medidas de restrição.
Reprodução

Incêndio em rua de Haia, durante protesto contra medidas de restrição e lockdown na Holanda, na noite
de 20 de novembro.

A polícia holandesa
informou, neste

domingo (21), que
19 pessoas foram
detidas, após uma
segunda noite de
protestos violentos
contra as últimas
medidas sanitárias
implementadas pelo
governo para con-
ter a pandemia da
Covid-19.

Em Haia, vários
policiais da tropa de
choque investiram
contra grupos de ma-
nifestantes que atira-
vam pedras e outros
objetos nos agentes
em um bairro popu-
lar. De acordo com
um comunicado di-
vulgado pela polícia
da capital, foi usado
um canhão d’água
para apagar um in-
cêndio de bicicletas
em um movimentado
cruzamento de ruas.

Durante os con-
frontos, os polici-
ais do Batalhão de
Choque tiraram uma
mulher de um carro,
cujos ocupantes ha-
viam gritado insultos
contra as forças da
ordem, e levaram-na
para uma caminho-

nete, observou um
jornalista da AFP.

Um dia antes, a
violência na cidade
portuária de Rotter-
dam teve um balanço
de 51 detidos e três
pessoas baleadas.

Também houve
atos violentos em
Urk, uma pequena
cidade protestante
localizada no centro
do país, e em várias
cidades da província
de Limburg, ao sul.

O primeiro-
ministro holandês,
Mark Rutte, anun-
ciou há uma semana
a reintrodução de
um lockdown parcial
junto com uma série
de restrições sanitá-
rias, especialmente
no setor de restau-
rantes, para impe-

dir a propagação de
Covid-19. Os bares
e restaurantes devem
fechar às 20h, pelo
menos até 4 de de-
zembro.
Protesto também

na Áustria
Também no sá-

bado, milhares de
manifestantes se reu-
niram em Viena para
protestar contra o
novo lockdown naci-
onal anunciado pelo
governo para conter
o avanço da Covid-
19.

A Áustria se tor-
nou o primeiro país
do continente euro-
peu a reinstaurar um
confinamento nacio-
nal. A medida vale
a partir da próxima
segunda-feira (22) e
ocorre dias depois de

o governo austríaco
ter imposto um confi-
namento aos não va-
cinados.

Protestos
também foram
registrados na
Croácia e Itália.
A Organização

Mundial da Saúde
(OMS) disse que está
”muito preocupada”
com o aumento de
casos de Covid-19 na
Europa, que vive uma
nova onda de infec-
ções pelo coronaví-
rus. Em entrevista
à BBC, Hans Kluge,
diretor regional da
OMS, disse que 500
mil novas mortes
podem ocorrer até
março, se medidas
urgentes não forem
adotadas.
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Alemanha enfrenta “emergência
nacional” de covid.

Reprodução

Alemanha não descarta fazer um novo lockdown.

O ministro da Saúde da
Alemanha, Jens Spahn,

afirmou que a situação da
covid-19 piorou na última se-
mana e agora está ainda
“mais séria do que na se-
mana passada”, alertando
que o país enfrenta “uma
emergência nacional” em re-
lação à pandemia.

Questionado sobre a pos-
sibilidade de o governo im-
por um novo lockdown a
toda a população, ele res-
pondeu: “Estamos em uma
situação na qual não pode-
mos descartar nada”.

As declarações, feitas na
sexta-feira (19), vieram no dia
em que a câmara alta do
Parlamento alemão, o Bun-
desrat, aprovou um novo pa-
cote contra a pandemia ela-
borado pela provável futura
coalizão governamental, um
dia depois de a câmara baixa
ter dado luz verde às regras.

A lei inclui medidas como
a obrigatoriedade de apre-
sentação do certificado de
vacinação ou teste negativo
no trabalho e em transportes
públicos, assim como a reco-
mendação expressa para a
prática de home office, sem-
pre que possível.

Spahn falava em uma co-
letiva de imprensa ao lado de
Lothar Wieler, chefe da agên-
cia governamental de con-
trole e prevenção de doen-
ças, o Instituto Robert Koch
(RKI).

Wieler também pintou um
quadro dramático da situa-
ção da covid-19, apontando
que mais de um quarto dos
distritos do país apresenta
uma taxa de incidência maior
que 500 novas infecções por
100 mil habitantes nos últi-
mos sete dias, e que muitos
hospitais estão à beira do co-
lapso. “Precisamos virar a
maré. Realmente não temos
tempo a perder.”

O chefe do RKI ainda des-
tacou a importância da va-
cinação, num momento em

que a Alemanha apresenta
uma das menores taxas de
vacinação da Europa Oci-
dental. ”As vacinações es-
tão funcionandomuito, muito
bem”, disse. ”Precisamos fe-
char as lacunas de vacinação
agora.”

Qual é a situação da
covid-19 na Alemanha?

Nas últimas duas sema-
nas, o número de novos ca-
sos aumentou mais de 60%
na Alemanha.

Na sexta-feira, o país re-
gistrou 52.970 novas infec-
ções em 24 horas, um dia
depois de registrar mais de
65.000 casos diários, um
recorde desde o início da
pandemia. Autoridades de
saúde alertam que esse nú-
mero deve pelo menos do-
brar nos próximos dias.

Uwe Janssens,
secretário-geral da Socie-
dade Alemã de Cuidados
Intensivos Internos, afirmou
que as cifras são ”absoluta-
mente preocupantes”. Ele
ressaltou que os pacientes
infectados que adoecemgra-
vemente acabam na unidade
de terapia intensiva (UTI)
muito mais tarde, ”com um
atraso de até 15 dias”.

”Atualmente, cerca de
0,8% das pessoas infectadas
terão que ser tratadas em
uma unidade de terapia
intensiva durante o curso
de uma infecção”, afirmou
Janssens. E se há de 50.000
a 60.000 novos casos todos
os dias, ”pode-se contar
quantas pessoas chegarão
às UTIs em 7, 10 ou 12
dias”. A situação está se
tornando ”muito difícil de
lidar”, alertou.

Quais são as novas re-
gras?

Pelas novas regras, a
chamada incidência de hos-
pitalizações será a nova re-
ferência para a introdução
de regulamentações mais rí-
gidas contra a covid-19 no
país.

De acordo com essa mé-
trica, semais de três pessoas
por 100.000 habitantes em
uma região estiverem hospi-
talizadas com a doença, a re-
gra 2G – que permite liber-
dades como acesso a restau-
rantes e hotéis apenas para
aqueles que são vacinados
ou recuperados da covid-19
– será aplicada a todas as ati-
vidades de lazer públicas.

Se a taxa de hospitaliza-
ções atingir seis por 100.000
habitantes, será adotada en-
tão a regra 2G+, quando
mesmo as pessoas vacina-
das e recuperadas serão
obrigadas a apresentar adi-
cionalmente um teste nega-
tivo para o coronavírus. Com
uma taxa de nove hospita-
lizações, medidas mais rígi-
das, como restrições de con-
tato, entrarão em vigor.

No momento, todos os
estados alemães com ex-
ceção de Hamburgo, Baixa
Saxônia, Schleswig-Holstein
e Sarre apresentam taxa de
internações maior que três.
Já o índice na Turíngia e
Saxônia-Anhalt está acima
de nove.

O que mais foi acordado?
Os planos incluem ainda

testes diários obrigatórios
para funcionários e visitantes
de lares de idosos, indepen-
dentemente de terem sido

vacinados ou não.
Eles também incluem a

regra 3G – que exige a
apresentação de um com-
provante de vacinação, re-
cuperação ou teste negativo
– para locais de trabalho e
transporte público.

Os testes rápidos de antí-
genos também voltam a ser
gratuitos. E a recomenda-
ção expressa para a prática
de home office, sempre que
possível, será restabelecida.
Enfermeiros, especialmente
aqueles que trabalham em
unidades de terapia inten-
siva, receberão um bônus.

Os 16 estados da Alema-
nha ainda poderão manter
e introduzir medidas de pro-
teção. Isso inclui restringir
ou proibir eventos recreati-
vos, culturais e esportivos,
proibir a entrada em institui-
ções de saúde e a venda e
consumo de álcool em locais
públicos, bem como fechar
universidades.

As medidas, que devem
entrar em vigor já na próxima
semana, não incluem o fe-
chamento de escolas, restri-
ções gerais a viagens ou va-
cinação obrigatória. As in-
formações são da emissora
internacional de notícias da
Alemanha Deutsche Welle e
das agências de notícias AP,
AFP e Reuters.
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Não enviar mais vacinas à África é um
“grande erro”, dizem especialistas.

Reprodução

A maioria das nações do continente depende de doses de vacina
provenientes do exterior.

E mbora a África esteja re-
gistrando menos novos

casos de covid-19 do que a
Europa no momento, espe-
cialistas receiam que novas
ondas da pandemia atinjam
o continente, pois apenas
cerca de 7% de 1,3 bilhão de
moradores de países africa-
nos estão totalmente vacina-
dos.

A maioria das nações do
continente depende de do-
ses de vacina provenien-
tes do exterior, mesmo que
haja iniciativas para construir
centros de produção locais.
Mas, enquanto o número de
casos seguir aumentando na
Europa, o envio de vacinas
para a África provavelmente
será reduzido.

A Alemanha, por exem-
plo, já tomou a decisão de re-
ter doses de vacinas que se
destinavam aos países mais
pobres. “Nós até adiamos
algumas de nossas doações
ao Covax, doações interna-
cionais da BioNTech, de de-
zembro a janeiro e fevereiro,
para que haja doses sufici-
entes na Alemanha”, disse o
ministro da Saúde alemão,
Jens Spahn, na última se-
mana.

Sua declaração foi dada
poucos dias depois de o di-
retor da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ter
criticado alguns países por
estarem estocando vacinas.

“Todos os dias, há seis
vezes mais doses de re-
forço sendo administradas
globalmente do que primei-
ras doses em países de baixa
renda”, disse. “Isso é um
escândalo que deve cessar
agora.”

A organização sem fins
lucrativos ONE Campaign
pediu que o governo alemão
reveja sua decisão e conti-
nue a doar doses à Covax
conforme prometido.

“Se não agirmos rapida-

mente para garantir que pes-
soas em todo o mundo te-
nham acesso às vacinas,
iremos prolongar a pande-
mia”, disse o diretor da ONE
na Alemanha, Stephan Exo-
Kreischer, antes de descre-
ver a decisão de Spahn
como “um enorme erro e
um sinal devastador para o
mundo”. Ele também disse
que a Alemanha havia com-
prado mais doses do que
precisava.

“Há mais pessoas nos
países ricos que agora re-
ceberam uma terceira dose
do que há pessoas nos paí-
ses mais pobres que rece-
beram a primeira dose”, afir-
mou. “Isso é o resultado de
má política.”

O Ministério da Saúde da
Alemanha disse que o país
estava fornecendo um total
de 100milhões de doses gra-
tuitas a serem distribuídas
principalmente via Covax.

Mas Exo-Kreischer acre-
dita que esses números es-
tão provavelmente errados:
“Temos que assumir que me-
nos de 15% dos casos no
continente são de fato detec-
tados. Mesmo que os núme-
ros pareçam baixos no pa-
pel, a OMS estima que eles
são sete vezes mais altos.”

Ele disse que a falta de
dados de qualidade era um
problema, apontando que a
África do Sul tinha taxas bai-
xas, enquanto as infecções
na Tanzânia não foram regis-
tradas de forma sistemática.

“O bom registro das ta-
xas de infecção na verdade
está relacionado ao fato de
que há muito poucos tes-
tes e comunicação de ca-
sos”, disse Wolfgang Prei-
ser, da universidade Stellen-
bosch, da África do Sul. Mas
ele afirmou que era possível
fazer estimativas a partir dos
dados de mortalidade em ex-
cesso. “Na África do Sul, três
vezes mais pessoas morre-

ram de covid-19 do que foi
relatado oficialmente.”

Ele citou que outras
doenças também estavam
sendo negligenciadas por
causa da pandemia. So-
mente 23% dos 59 milhões
de habitantes da África do
Sul estão vacinados.

Existem doses suficientes
na África do Sul, ao con-
trário do cenário da maioria
dos países africanos, onde
há escassez, mas “o maior
desafio é, na verdade, vaci-
nar as pessoas. Há mais do-
ses do que podem ser usa-
das, como nos países desen-
volvidos”, afirmou. Segundo
ele, também há grupos anti-
vacina na África do Sul, que
tendem a ser brancos, ricos
e educados, mas céticos em
relação ao governo.

No país vizinho Zimbá-
bue, o governo local disse
que a pandemia está sob
controle e que poucos novos
casos e mortes foram relata-
dos recentemente.

O Botsuana também está
indo razoavelmente bem. No
pico da pandemia, o país
comprou grande quantidade
de vacinas e lançou um am-
plo programa de imunização.

De acordo com a força-
tarefa sobre covid-19 do
país, cerca de 56% da po-

pulação já recebeu uma
primeira dose e 29% já re-
ceberam a segunda. Os
números mais recentes mos-
tram 31 novos casos por dia
para cada 100 mil habitan-
tes. Além disso, há poucas
pessoas contrárias à vacina,
o que os especialistas atri-
buem a uma confiança geral
no governo e no sistema de
saúde.

A Mauritânia, que foi
chamada de “campeã” pela
OMS, também está fazendo
grande esforço para vacinar
a população.

“Sabíamos que não sería-
mos capazes de lidar com
as consequências sociais e
econômicas de um confina-
mento duro”, disse recente-
mente o ministro da Saúde
Sidi Ould Zahaf ao jornal ale-
mão Süddeutsche Zeitung.
Mas, no momento, apenas
13% da população recebeu
duas doses, portanto ainda
há um longo caminho a per-
correr.

No resto do continente, a
situação é muito pior. Em 30
países da África, menos de
10% da população está va-
cinada. As informações são
da emissora internacional de
notícias da Alemanha Deuts-
che Welle.
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Anvisa e Merck se reúnem para
discutir medicamento contra a covid.

Merck & Co.

No começo de outubro, o laboratório anunciou que o molnupiravir, reduziu as hospitalizações e mortes
em pessoas no início da infecção com o coronavírus.

A Anvisa (Agên-
cia Nacional de

Vigilância Sanitá-
ria) e o laboratório
MSD (Merck) fizeram
na sexta-feira (19)
uma reunião de pré-
submissão do pedido
de uso emergencial
para o medicamento
molnupiravir.

Segundo a agên-
cia, essa reunião é re-
alizada para apresen-
tação dos dados téc-
nicos de um produto
antes do envio formal
do pedido pela em-
presa.

O laboratório, que
nos EUA é conhe-
cido como Merck, in-
dicou que o pedido
será apresentado em
breve, mas ainda não
há uma data exata.
Após o pedido, a An-
visa começará a ava-
liação.
Molnupiravir

No começo de ou-
tubro, o MSD anun-
ciou que o molnupi-
ravir, reduziu as hos-
pitalizações e mortes
em pessoas no iní-
cio da infecção com o
coronavírus.

O comprimido age
interferindo com uma
enzima que o coro-
navírus usa para co-
piar seu código ge-
nético e se reprodu-

zir. O remédio mos-
trou atividade seme-
lhante contra outros
vírus.

Um estudo de fase
3 acompanhou 775
adultos com Covid-
19 leve a moderada
e que foram consi-
derados de maior
risco para desenvol-
ver um quadro grave
da doença – devido a
problemas de saúde
como obesidade, di-
abetes ou doenças
cardíacas ou por te-
rem mais de 60 anos.

Os pacientes que
receberam o molnu-
piravir em até 5 dias
após o início dos sin-
tomas da Covid ti-
veram cerca de me-
tade da taxa de hos-
pitalização e morte
em relação aos paci-
entes que receberam
um comprimido ina-
tivo (placebo).

O medicamento
não é indicado para
pacientes em estado
grave.

Acordo
No final de ou-

tubro, o laboratório
Merck (MSD) anun-
ciou um acordo com
a Medicines Patent
Pool (MPP), apoiado
pelas Nações Uni-
das, que permitirá
que mais empresas
fabriquem versões
genéricas do seu re-
médio experimental
contra a Covid-19,
o molnupiravir. O
antiviral é destinado
ao tratamento de pes-
soas infectadas com
a doença.

O acordo facilitará
o acesso global a
preços acessíveis do
medicamento em 105
países de baixa e mé-
dia renda.

”Este é o primeiro

licenciamento de
uma tecnologia mé-
dica contra Covid-
19 transparente e
voluntário voltado à
saúde pública”, dis-
seram MSD e MPP
em um comunicado
conjunto.

Empresas poderão
solicitar um sublicen-
ciamento da MPP,
e o licenciamento,
que também inclui
transferência de tec-
nologia, permane-
cerá isento de direi-
tos de propriedade
enquanto a Organi-
zação Mundial da
Saúde (OMS) clas-
sificar a pandemia
como uma ”Emer-
gência de Saúde Pú-
blica de Relevância
Internacional”, disse
o comunicado. As
informações são do
portal de notícias G1.
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Instabilidade em aplicativo
suspende votação de candidato do
PSDB à Presidência da República.

Divulgação

Arthur Virgílio Neto, Eduardo Leite e João Doria são os pré-candidatos
do PSDB à Presidência da República.

O PSDB decidiu suspender,
por prazo indefinido, a

conclusão das inéditas prévias
para a escolha de quem será o
candidato do partido à Presi-
dência em 2022. O aplicativo
de celular desenvolvido para
que os filiados votassem apre-
sentou falhas, o que impossi-
bilitou a escolha de umdos no-
mes na disputa neste domingo
(21).

Segundo o Estadão, ape-
nas 8% dos mais de 44 mil
tucanos que se cadastraram
conseguiram votar. O pro-
blema motivou acusações de
fraude entre aliados dos prin-
cipais adversários, os gover-
nadores Eduardo Leite (RS) e
João Doria (SP).

”O processo de votação
em aplicativo encontra-se pau-
sado em razão de questões de
infraestrutura técnica, que não
comportou a demanda dos vo-
tantes das prévias. Os votos
registrados neste domingo es-
tão preservados e o PSDB está
definindo, junto com os can-
didatos, em que momento o
processo será retomado”, in-
formou o partido, por meio de
nota, no fim da tarde deste do-
mingo.

A votação remota das pré-
vias tucanas foi marcada neste
domingo por instabilidade no
aplicativo desde o início da
votação, às 8h. Tucanos de
peso como o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso,
José Serra e Aloysio Nunes,
por exemplo, não consegui-
ram votar.

Os votos presenciais, de-
positados hoje em urnas ele-
trônicas no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães, em
Brasília, por sua vez, foram
computados, mas o resultado
só será revelado ao final do
processo de votação, diz o
PSDB.

“Os votos registrados
neste domingo estão pre-
servados e o PSDB está de-
finindo, junto com os can-
didatos, em que momento

o processo será retomado”,
afirma a legenda, em nota.
“O PSDB definirá nova data
para reabertura do processo
de votação para que todos os
filiados que não puderam votar
neste domingo possam, com
tranquilidade e segurança,
registrar o seu voto e concluir
a escolha do nosso candidato
às eleições presidenciais de
2022”.

De acordo com o comuni-
cado oficial do PSDB, o pro-
cesso de votação em aplica-
tivo está pausado por ques-
tões técnicas, porque a pla-
taforma não teria comportado
a demanda. “A integridade
e a segurança do sistema es-
tão totalmente preservadas”,
esclarece a sigla. “Todos
os votos registrados desde a
abertura da votação neste do-
mingo estão válidos e serão
computados”.

A decisão de suspender
a votação sem o resultado
foi tomada após reunião na
sede da legenda, em Brasí-
lia, com a presença do presi-
dente tucano, Bruno Araújo, e
os três candidatos. Além de
Leite e Doria, o ex-prefeito de
Manaus, Arthur Virgílio, outro
nome na disputa da indicação
do partido, participou do en-
contro.

Nos bastidores, apoiado-
res de Doria acusam a campa-
nha de Leite de querer adiar
as prévias para ganhar no ta-
petão. Aliados do governador
de São Paulo chegaram a di-
zer até mesmo que adeptos
da candidatura de Leite ten-
tam “melar” o processo, com
o adiamento das prévias, por-
que vislumbraram a derrota
iminente. A troca de acusa-
ções também invadiu as redes
sociais. Nos grupos de men-
sagens do partido, tucanos
pedem a renúncia de Bruno
Araújo (PSDB), presidente da
legenda, por causa do fiasco
na votação.

Antes da reunião, pelo
Twitter, Doria defendeu a

“lisura” das prévias. “Nossa
posição é clara. Queremos
prévias, lisura e que todos os
filiados cadastrados tenham
direito garantido ao voto!”,
postou.

Doria e Virgílio se uniram
em contraposição ao grupo de
Leite sobre a necessidade de
adiar as prévias. Em nota con-
junta, defendem a retomada
da votação no próximo do-
mingo, dia 28. ”É urgente re-
tomar o processo de escolha
do candidato em respeito aos
filiados tucanos e o seu direito
de votar”, diz o texto.

Questionado, Leite disse
ser contrário ao adiamento.
”Não defendo adiamento.
Quero que resolva o quanto
antes”, disse ele.

De acordo com o gover-
nador do Rio Grande do Sul,
o prolongamento da eleição
para escolher o próximo can-
didato da legenda a concorrer
à presidência da República em
2022 faria com o processo per-
desse a “integralidade”.

“A campanha de Eduardo
Leite manifesta-se em nome
do bom senso, da celeridade
do processo e da manutenção
do regramento eleitoral pela
conclusão do processo em, no
máximo, 48 horas, exigindo
um aditamento ao edital com
o novo prazo”, diz o comu-

nicado, assinado também por
Tasso Jereissati, José Aníbal,
Pimenta da Veiga e Teotônio
Vilela Filho, ex-presidentes da
sigla e apoiadores de Leite.

“A gente entende que pode
ser feita toda a análise téc-
nica amanhã de manhã . Fa-
zer uma reunião no fim da ma-
nhã para identificar o que ge-
rou os entraves do ponto de
vista da estrutura do aplicativo,
se façam as correções e ele
seja aberto assim que possí-
vel”, completa.

Para Leite, se a votação for
retomada apenas no dia 28,
haverá chance de os dois la-
dos fazerem movimentos que
mudariam as feições da cam-
panha.

“O prazo dilatado vai ense-
jar a reabertura do processo
eleitoral nesta semana. Será
uma outra campanha. Com
mais do que isso (48 horas)
as prévias perderiam sua in-
tegralidade, seja pelo prazo,
seja pelo número de votantes,
seja pela incapacidade técnica
do aplicativo, seja pela agres-
são ao ato normativo eleitoral
ou seja pelas denúncias de ir-
regularidades de todo o tipo,
que se avolumaram no dia de
hoje e que poderiam ensejar
judicializações e sindicâncias
indesejadas”, alega.
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Partidos da terceira via veem com
preocupação o "fiasco" de prévias do PSDB.

Reprodução

Governadores João Doria e Eduardo Leite são os principais candida-
tos nas prévias do partido.

O fiasco nas prévias
do PSDB para esco-

lha do candidato do par-
tido à Presidência da Re-
pública causou surpresa
e até preocupação em
possíveis aliados de ou-
tras siglas nas eleições
de 2022. Mais do que fa-
lha técnica no aplicativo
de votação, o problema
revelou desorganização,
falta de preparo e divisão
do PSDB, com potencial
de prejudicar a campa-
nha ao Palácio do Pla-
nalto.

A opinião foi manifes-
tada por dirigentes de le-
gendas da centro-direita,
que discutem com os
tucanos o lançamento
de um nome da ter-
ceira via para se con-
trapor às candidaturas
do presidente Jair Bolso-
naro e do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva.

As prévias do PSDB
acabaram adiadas por
causa da instabilidade
no sistema de votação,
num processo que termi-
nou por expor aindamais
o racha no partido, com
troca de acusações entre
os governadores de São
Paulo, João Doria, e do
Rio Grande do Sul, Edu-
ardo Leite.

App falhou
O ex-prefeito de Ma-

naus Arthur Virgílio, tam-
bém pré-candidato nas
prévias, ficou ao lado de
Doria e se posicionou pri-
meiramente contra o ar-
gumento de Leite sobre
a necessidade de sus-
pender as prévias diante

dos problemas constata-
dos no aplicativo de vo-
tação.

Os dois acabaram ce-
dendo, mas até agora
não há acordo sobre
nova data para as elei-
ções internas. Doria e
Virgílio querem a conti-
nuidade da votação no
próximo domingo; Leite
avalia que seria melhor
retomar as prévias em fe-
vereiro de 2022.

Falhas no aplicativo,
verificadas desde cedo,
impediram muitos filia-
dos de votar e provo-
caram inúmeros protes-
tos. “O processo de
votação em aplicativo
encontra-se pausado em
razão de questões de
infraestrutura técnica,
que não comportou a
demanda dos votantes
das prévias. Os votos re-
gistrados neste domingo
estão preservados e o
PSDB está definindo,
junto com os candidatos,
em que momento o pro-
cesso será retomado”,
informou o PSDB, em
nota divulgada neste
domingo.

Sem fim
O presidente do PSL,

deputado Luciano Bivar
(PE), afirmou que o pro-
cesso é ruim e mos-
tra falta de preparo do
PSDB. “Acho que não
se pode criar um fato e
não ter um final orga-
nizado”, argumentou Bi-
var, que vai comandar
o União Brasil, partido a
ser criado com a fusão
entre o PSL e o DEM.

”Não sou do quadro do
PSDB, longe de mim da-
qui de longe julgar, mas
acredito que essa deci-
são deveria sair hoje (do-
mingo).”

Outro dirigente de
partido de centro que
tem conversado com o
PSDB disse que as pré-
vias arranharam ainda
mais a imagem da sigla
e podem até mesmo
dificultar um acordo para
fazer com que os tuca-
nos liderem uma chapa
da terceira via.

Além das dificuldades
para votar, o problema
técnico motivou acusa-
ções de fraude entre ali-
ados dos dois principais
adversários na disputa.
Nos bastidores, apoi-
adores do governador
de São Paulo acusaram
a campanha de Leite
de querer ganhar no
”tapetão” em um pro-
cesso “vergonhoso”. O
deputado Aécio Neves
(MG), um dos principais
aliados do governador
gaúcho, defendeu o adi-

amento do resultado,
como ocorreu.

Em conversas reser-
vadas, Aécio disse que
adversários de Leite es-
tavam usando desculpas
para justificar uma possí-
vel derrota, mesma acu-
sação feita pela campa-
nha de Doria em relação
ao rival. Durante todo o
dia não faltaram denún-
cias de compra de vo-
tos, pagamento de ca-
bos eleitorais e tentativas
de melar o processo.

Aliado do PSDB, o
presidente do Cidadania,
Roberto Freire, tentou jo-
gar água na fervura polí-
tica. ”Estamos no início
de uma nova realidade
em que você não precisa
sair de casa para votar.
Isso ainda não está con-
solidado”, disse Freire.
“Tem muito mais acerto
do que problemas. Te-
mos que nos acostumar
com isso e cada vez va-
mos ter menos dificul-
dade.”
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Lula diz não se preocupar com
possível candidatura de Sérgio

Moro à Presidência da República.
Reprodução

’Não estou preocupado. É ele que precisa ficar preocupado’, disse ex-presidente brasileiro em entrevista
a um jornal espanhol.

E m sua passagem
por Madri, o ex-

presidente brasileiro
Luís Inácio Lula da Silva
disse que não se pre-
ocupa com a possível
candidatura do ex-juiz
Sergio Moro (Podemos)
à Presidência. ”Não
estou preocupado. É
ele que precisa ficar
preocupado. Sem a
proteção da toga de
juiz e sem a proteção
do Código Penal, será
candidato como eu,
como cidadão comum.
E, nesse caso, é muito
mais fácil”, afirmou em
entrevista ao jornal es-
panhol ”El País”.

No sábado (20), du-
rante a última parada
de sua visita à Europa,
Lula deu uma palestra
ao partido de esquerda
Podemos, da Espanha e
disse que vai decidir so-
bre candidatura à presi-
dência do Brasil ”entre
fevereiro ou março”.

O ex-presidente bra-
sileiro esteve antes em
Berlim, Bruxelas e Pa-
ris. Durante sua via-
gem à Europa, foi re-
cebido pelo presidente
da França, Emmanuel
Macron, pelo primeiro-
ministro da Espanha,
Pedro Sánchez, e pelo
futuro chanceler da Ale-
manha, Olaf Sholz.

Outros
Sérgio Moro se filiou

recentemente ao Pode-
mos, mas ainda não

anunciou formalmente a
candidatura. Em entre-
vista concedida ao pro-
grama Conversa com
Bial, da Rede Globo,
Moro se colocou como
pré-candidato ao afirmar
que está pronto para
disputar a Presidência
da República em 2022.

O PSDB teve proble-
mas com o aplicativo
de votos neste domingo
nas prévias do partido
para definir quem será o
candidato tucano. Uma
nova votação será mar-
cada em breve.

Ciro Gomes, do PDT,
já anunciou que é pré-
candidato à presidência.

No PSD, fala-se nos
bastidores em Rodrigo
Pacheco, presidente do
Senado, o mesmo acon-
tece no MDB, com a se-
nadora Simone Tebet.

O Cidadania lançou a
pré-candidatura do se-
nador Alessandro Vieira
à Presidência da Repú-

blica.
O Avante anunciou a

pré-candidatura do de-
putado federal André Ja-
nones.

O partido Novo lan-
çou a pré-candidatura
de Felipe D’Ávila.

Bolsonaro
O presidente mudou

recentemente o dis-
curso que vinha ado-
tando nos últimos me-
ses e, pela primeira
vez, defendeu o voto
eletrônico em evento no
início do mês, em Ponta
Grossa (PR). Ele disse
que passou a acreditar
na urna eletrônica de-
pois de anunciar que as
Forças Armadas acom-
panharão o processo
eleitoral.

“Tenho tranquilidade,
porque o voto eletrô-
nico vai ser confiável
ano que vem. Por
quê? Porque tem por-
taria do presidente do
TSE, o Barroso, con-

vidando entidades para
participar das eleições,
entre elas as nossas,
as suas Forças Arma-
das”, afirmou Bolsonaro
durante entrega da am-
pliação de sistemas de
abastecimento de água
no interior do Paraná.

A mudança de pos-
tura de Bolsonaro ocor-
reu dois meses depois
das manifestações de
7 de setembro. No
ato, uma das bandeiras
defendidas pelos parti-
cipantes foi a institui-
ção do voto impresso
nas eleições do ano que
vem. “Já que fomos
convidados, aceitamos
e passamos a acredi-
tar no voto eletrônico e
nós, das Forças Arma-
das, com as suas equi-
pes de inteligência, par-
ticiparemos de todo o
processo eleitoral lá do
código-fonte até a sala
secreta”, completou o
presidente.
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Bolsonaro admite desmatamento e culpa
países que compram madeira do Brasil.

Agência Brasil

O presidente questionou dados sobre o desmatamento divulgados
pelo Inpe na semana passada.

O presidente Jair Bolso-
naro admitiu na se-

mana passada que há des-
matamento e queimadas ile-
gais no Brasil, mas questio-
nou a proporção dos dados
divulgados, um dia após o
próprio governo informar
números recordes de des-
matamento na Amazônia.

Na tradicional transmis-
são semanal ao vivo por
meio de redes sociais, o pre-
sidente também responsa-
bilizou a demanda internaci-
onal por madeira pelo des-
matamento.

”Tem desmatamento ile-
gal, tem. É só os ou-
tros países não comprarem
a madeira nossa”, disse o
presidente. ”Tem desma-
tamento ilegal, tem alguma
queimada ilegal? Tem quei-
mada ilegal, tem. Mas não
é nessa proporção toda que
dizem por aí. E nós comba-
temos isso. Agora, alguns
falam, ah, tem que comba-
ter mais’, você sabe o tama-
nho da Amazônia? Quantos
países da Europa cabem na
Amazônia?”, questionou.

Bolsonaro também vol-
tou a repetir a tese segundo
a qual a floresta amazônica
não pegaria fogo e disse
que críticas à política ambi-
ental propagadas no exte-
rior prejudicam a imagemdo
País e o ambiente de negó-
cios.

Na última quinta-feira,
o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe)
informou que o desmata-
mento da Amazônia atingiu
a marca de 13.235 quilôme-
tros quadrados entre 1 de
agosto de 2020 a 31 julho
de 2021, alta de 21,97% na
comparação anual com o
mesmo período.

Os dados foram apura-
dos pelo Projeto de Monito-
ramento do Desmatamento
na Amazônia Legal por Sa-
télite (Prodes) e divulgados

em um documento no site
do governo federal.

‘Inaceitáveis’
Os ministros do Meio

Ambiente, Joaquim Leite, e
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Anderson Torres, re-
alizaram uma coletiva de
imprensa para falar sobre
ações do governo no com-
bate ao desmatamento da
Floresta Amazônica.

Segundo Leite, os nú-
meros divulgados pelo Inpe
ainda não refletem a atua-
ção mais recente da Força
Nacional no combate a cri-
mes ambientais. “Os núme-
ros que foram apresentados
são números que tiveram
uma alta que não refletem
exatamente a atuação dos
últimos meses, que nós es-
tamos sendo mais presen-
tes. E a Força Nacional,
junto com Ibama e ICMBio,
têm atuado em 23 municí-
pios de forma permanente”.

Ele prometeu rigor na
fiscalização e classificou
os números do Inpe como
“inaceitáveis”. “Queremos
deixar claro que o governo
federal irá atuar de forma
contundente contra qual-
quer crime contundente-
mente ambiental na Amazô-
nia”, afirmou Joaquim Leite.

Já o ministro da Justiça
e Segurança Pública enfati-
zou que a pasta prepara um
novo planejamento operaci-
onal para intensificar mais a
fiscalização. “Estamos re-
adequando as nossas for-
ças e subiremos para essas
regiões de desmatamento.
O Estado brasileiro vai subir
com força ambiental”.

Oministro do Meio Ambi-
ente foi questionado por jor-
nalistas o motivo pelo qual o
relatório do Inpe, com data
de 27 de outubro, só ter sido
tornado público na quinta.
A data do documento é an-
terior ao período da Confe-
rência das Nações Unidas

sobre Mudanças Climáticas
(COP26), ocorrida em Glas-
gow, na Escócia, entre os
dias 1º e 12 de novembro.

“Talvez tenha sido por
cautela que o Inpe tenha
atrasado a divulgação des-
ses dados para alguma re-
visão, mas eu não tenho
essa informação. O que
eu tenho informação é que
foi divulgado hoje e nós es-
tamos aqui deixando claro
que esse número é inacei-
tável e nós vamos combater
total”, disse Joaquim Leite.

Amazônia
De acordo com o Inpe,

o desmatamento na Amazô-
nia atingiu 13.235 quilôme-
tros quadrados entre agosto
de 2020 e julho de 2021.
O número representa uma
alta de 21,97% na compa-
ração com o período ante-
rior, quando foi desmatada
uma área total de 10.851
quilômetros quadrados. O
volume de área de floresta
devastada nesse último pe-
ríodo corresponde a cerca
de 8 vezes o tamanho do
município de São Paulo.

A estimativa é realizada
por meio do Projeto de
Monitoramento do Desma-
tamento na Amazônia Le-
gal por Satélite (Prodes),
que utiliza imagens do sa-

télite Landsat ou similares
para registrar e quantificar
as áreas desmatadas maio-
res que 6,25 hectares.

Segundo Inpe, o Prodes
considera como desmata-
mento a remoção completa
da cobertura florestal primá-
ria por corte raso, indepen-
dentemente da futura utiliza-
ção destas áreas. A estima-
tiva da taxa 2021 foi calcu-
lada a partir da análise de
106 cenas prioritárias de to-
dos os estados da Amazô-
nia Legal. Esta é a quarta
alta anual consecutiva de
desmatamento na Amazô-
nia, a maior sequência deste
o início das medições, em
1988.

De acordo com os da-
dos, o Pará foi responsável
por 39,72% do desmata-
mento no período anali-
sado, com mais de 5,2 mil
quilômetros de quadrados
de floresta destruída. Em
tamanho de área atingida,
aparecem na sequência
Amazonas (2,3 mil km2),
Mato Grosso (2,2 mil km2)
e Rondônia (1,6 mil km2).
Juntos, esses quatro esta-
dos correspondem a 87,2%
do desmatamento estimado
na Amazônia Legal, se-
gundo o Inpe.
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Davi Alcolumbre mandou ao menos
320 milhões de reais para o Amapá
em verbas do orçamento secreto.

Reprodução

Senador entregou tratores no Amapá em outubro.

O controle sobre o orça-
mento secreto é o pano

de fundo da disputa entre o
Palácio do Planalto e o sena-
dor Davi Alcolumbre (DEM-
AP), que trava há três meses
a indicação do ex-advogado-
geral da União André Men-
donça para o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). No ano
passado, quando presidia
o Senado e tinha o con-
trole da fatia dessas ver-
bas reservada para a Casa,
Alcolumbre enviou ao me-
nos R$ 320 milhões para o
Amapá. O estado do sena-
dor foi a unidade da federa-
ção com maior repasse pro-
porcional das verbas oriun-
das das emendas de rela-
tor, um sistema criado pelo
Congresso, com apoio do
governo Bolsonaro, que difi-
culta a fiscalização dos recur-
sos federais.

Neste ano, privado do po-
der sobre as indicações or-
çamentárias, Alcolumbre se
distanciou do Palácio do Pla-
nalto e, como presidente da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) do Senado,
tem se recusado a pautar a
sabatina de Mendonça, indi-
cado para o STF pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. É
prerrogativa do Senado vo-
tar a indicação de autorida-
des. Alcolumbre tem resis-
tido a pressões do governo,
de aliados e de evangélicos
que apoiam o nome de Men-
donça para a Corte.

O governo tirou de Alco-
lumbre o poder de mediar
os pedidos relativos ao orça-
mento secreto após consta-
tar que havia senadores de
oposição recebendo gran-
des quantias, além do fato de
ele ter deixado de ser presi-
dente do Senado. A articu-
lação foi assumida pelos mi-
nistros Flávia Arruda (Secre-

taria de Governo) e Ciro No-
gueira (Casa Civil), segundo
senadores.

Beija-mão
A cifra de 2020 que irri-

gou o reduto eleitoral de Al-
columbre ajudou a divulgar a
imagem do próprio senador
entre seus eleitores este ano.
Em 4 de outubro, o sena-
dor posou para fotos ao lado
de 78 tratores em Santana
(AP). Destinadas a 16 mu-
nicípios, as máquinas gera-
ram um beija-mão de prefei-
tos. Os tratores foram com-
prados com R$ 120 milhões
que Alcolumbre enviou via
orçamento secreto à Compa-
nhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco (Co-
devasf), uma autarquia fe-
deral. O prefeito de San-
tana, Sebastião Bala Rocha,
foi eleito com apoio de Alco-
lumbre.

A participação da Code-
vasf nas aquisições só foi
possível por iniciativa do pró-
prio senador. Quando ainda
presidia o Senado, ele foi au-
tor de um projeto que expan-
diu a atuação da autarquia
federal para seu estado. O
Amapá não faz parte da ba-
cia dos rios São Francisco e
Parnaíba, que o órgão origi-
nalmente se dedica a aten-
der, mas ganhou um escritó-
rio estadual, à frente do qual
está um aliado do presidente
da CCJ.

Alcolumbre é um dos par-
lamentares que teve direito
a indicações mais graúdas
no Orçamento em emendas
de relator em 2020. Essas
emendas são indicações so-
bre as quais não há trans-
parência dos beneficiários,
usadas pelo governo para
formar uma base no Con-
gresso. Foram R$ 20 bi-
lhões no ano passado e R$

16 bilhões previstos neste
ano. A execução, porém,
está suspensa por determi-
nação do Supremo Tribunal
Federal (STF).

O estado de Alcolumbre,
o Amapá, recebeu recursos
que equivalem a um mon-
tante de R$ 427 por habi-
tante. Esse valor é mais que
o dobro do segundo colo-
cado, Roraima, segundo o
critério de repasse per capita
das verbas do orçamento se-
creto. Foram R$ 203 por ha-
bitante para Roraima no ano
passado.

Em junho deste ano, a
Engefort Construtora firmou
dois contratos com a Code-
vasf, com valor total de R$ 54
milhões, para pavimentação
em vias rurais e urbanas do
Amapá. A empresa é investi-
gada pelo Ministério Público
doMaranhão (MP-MA) por in-
consistência na pesquisa de
preços e outras irregularida-
des em um contrato com a
prefeitura de Imperatriz (MA).

Companhia ligada ao Mi-
nistério do Desenvolvimento
Regional, a Codevasf forne-
ceu para o Amapá seis mo-
toniveladoras e dez escava-
deiras hidráulicas por R$ 9,9

milhões e dez pás carrega-
deiras por R$ 3,2 milhões.
No início de outubro deste
ano, o Tribunal de Contas
da União (TCU) detectou so-
brepreço nesses contratos e
mandou suspender essas li-
citações.

Para a Codevasf, Alco-
lumbre enviou R$ 120 mi-
lhões. Destes, R$ 40 mi-
lhões são destinados ape-
nas à compra de maquiná-
rio para “obras civis” na re-
gião, sem justificativa sobre
projetos específicos. São R$
105 milhões investidos em
contratações no estado até
agora.

Em 2021, embora tenha
perdido o controle sobre as
emendas de relator, Alco-
lumbre segue fazendo indi-
cações. Em outubro, a ONG
de Léo Moura, ex-lateral do
Flamengo, recebeu R$ 14
milhões do governo federal
por indicação do senador. O
projeto é para levar ativida-
des a todos os 16 municípios
do Amapá, atendendo a cri-
anças entre 5 e 15 anos que
desejam se tornar jogadoras
de futebol.
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Polícia Federal cita suposto pagamento
de 750 mil reais em propina para

desembargadores e juiz de Goiás ao
pedir prisão do padre Robson.

Reprodução/TV Anhanguera

Padre Robson de Oliveira, em Trindade, Goiás.

O pedido de prisão feito
pela Polícia Federal con-

tra o padre Robson de Oli-
veira envolve a suspeita de
pagamento de propina de R$
750 mil por parte dele para
dois desembargadores e um
juiz substituto do Tribunal de
Justiça de Goiás. De acordo
com o documento, a negoci-
ação seria destinada para o
ganho de uma ação judicial
da compra de uma fazenda.

O pedido de prisão foi
protocolado no Superior Tri-
bunal da Justiça (STJ), mas,
conforme informações do
advogado do padre, Cléber
Lopes, o documento ainda
não havia sido julgado até a
tarde deste sábado (20).

O STJ disse, em nota,
que ”não divulga informa-
ções sobre ações originá-
rias em segredo de Justiça,
as quais estão sob o co-
mando dos respectivos rela-
tores, sob pena de prejuízo
ao andamento das investiga-
ções”.

A defesa do padre disse
que os fatos usados para
fazer o pedido são antigos
e que não existe justificativa
para a prisão. Além disso, foi
feita uma representação con-
tra a solicitação da Polícia Fe-
deral.

O pedido de prisão tem-
porária é contra o padre Rob-
son de Oliveira, o advogado
Cláudio Araújo Pinho, os diri-
gentes da Associação Filhos
do Pai Eterno (Afipe), Ander-
son Reiner Fernandes e Rou-
ane Carolina Azevedo e o
contador da associação José
Pereira.

Suposta propina
A PF começou a investi-

gar os suspeitos porque, du-
rante a apuração feita pelo
Ministério Público de Goiás,
apareceu um áudio do padre
em que ele falava sobre o pa-

gamentos de propina a de-
sembargadores.

“Estou em uma situação
que está complicando minha
vida. Fez um documento
de acordo extrajudicial em
termo de sub-rogação de va-
lores lá daqueles R$ 600 mil
que passei através do Me-
deiros para aquele desem-
bargador. E colocando as-
sim, parecendo que existe
um mútuo, um contrato de
empréstimo feito para o Me-
deiros, como se eu fosse
sub-rogar para o Medeiros”.

No pedido de prisão, a PF
também cita outro trecho da
conversa entre o padre, o ad-
vogado Cláudio Pinho e o ex-
dirigente da Afipe, Anderson
Fernandes.

O advogado diz: “Deixa
eu falar um negócio para
senhor, só para relembrar.
Uma parte desse valor. En-
tendeu. Já não me pertence,
já está comprometido e isso
eu preciso acertar”. Ander-
son fala para o padre: “Eu
quero ser bem mais claro.
Ele está dizendo que para
ganhar lá, no Tribunal, ele
comprou pessoas”. O pa-
dre questiona: “Qual é essa
parte?” Anderson relembra:
“O senhor se comprometeu
com R$ 750 mil lá”. Na
sequência o advogado diz:
“Só para o senhor ter noção,
dos três desembargadores,
R$ 500 para um e o resto é
dividido para dois. Para os
outros dois, entendeu? En-
tão, a gente não pode deixar
fechar essa porta de jeito ne-
nhum”.

Os investigadores afir-
mam no documento que
a conversa diz respeito ao
pagamento do trabalho do
advogado no valor de R$ 1,5
milhão. No entanto, metade
desse valor teria sido usado
para comprar pessoas e
ganhar a ação no Tribunal

de Justiça.
A corporação cita ainda

que, durante a operação
Vendilhões, feita em agosto
de 2020, foi apreendido um
bilhete no carro do padre
com a inscrição: “Desembar-
gadores R$ 600 mil”.

O bilhete, segundo o do-
cumento, leva a crer que
se trata do acerto aos de-
sembargadores mencionado
na reunião gravada entre o
padre, o advogado e o ex-
dirigente da Afipe.

Desembargadores
No documento que faz o

pedido de prisão ao STJ, a
Polícia Federal afirma que o
pagamento de propina ocor-
reu, mas não sabe como
aconteceu o acerto, nem
quem recebeu o dinheiro a
mando ou a nome de desem-
bargadores. Por isso, a ne-
cessidade de aprofundar nas
investigações para que o fato
seja esclarecido.

‘Para o bem dos goianos
e do sistema judiciário e não
continue coberto pelo manto
da impunidade dos podero-
sos”, relatou a PF. Ainda
no documento, a PF lembra
que padre Robson havia per-
dido um processo em pri-

meira instância e recorreu ao
Tribunal de Justiça. O re-
curso, segundo a investiga-
ção, foi julgado pela 2ª turma
da 1ª Câmara Cível.

Com isso, a Polícia Fede-
ral aponta que as autorida-
des judiciais supostamente
envolvidas no fato seriam
a desembargadora relatora
Amélia Martins de Araújo, o
juiz substituto em segundo
grau, Roberto Horácio Re-
zende e o desembargador,
agora aposentado, Orloff Ne-
ves Rocha.

O que diz a defesa dos
desembargadores e juiz:

O advogado Luis Rassi,
que defende os três citados
no inquérito, disse que o Tri-
bunal de Justiça deGoiás, ao
saber das suspeitas, tomou a
iniciativa de pedir a apuração
dos fatos no âmbito adminis-
trativo e judicial.

A nota diz ainda que a
conclusão do TJ foi de que
os desembargadores foram
vítimas de “um vendedor de
fumaça”, que utilizou os no-
mes deles indevidamente.
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Brasil aparece na "lanterna" do crescimento
econômico entre países emergentes.

Edu Andrade/ME

Brasil tem problemas estruturais sérios, como a fragilidade das contas públicas na gestão econômica de
Paulo Guedes.

A economia brasi-
leira deve se ver

em uma posição nada
invejável em 2022,
pois deve ter o pior
desempenho dentre
os principais países
emergentes, segundo
compilação feita pelo
Estadão/Broadcast a
partir de dados do
Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) e de
cinco grandes consul-
torias e bancos.

As expectativas de
cinco casas para a
economia brasileira –
Bradesco, Goldman
Sachs, Capital Eco-
nomics, Fitch Ratings
e Nomura – variam
de 0,8% a 1,9%. Já
o FMI vê avanço de
1,5%, contra média
de 5,1% do mundo
emergente. Entre as
nações analisadas, os
piores desempenhos,
após o brasileiro, são
de África do Sul (2,2%)
e Chile (2,5%).

De qualquer forma,
essas perspectivas
podem ser considera-
das até otimistas, uma
vez que a média das
expectativas dos eco-
nomistas do relatório
Focus, do BC, hoje
está em 0,93% para o
PIB. E já há bancos,
como o Itaú, prevendo
até retração de 0,5%
no ano que vem.

Economista para
países emergentes da

consultoria britânica
Capital Economics,
William Jackson diz
que, de forma geral,
os emergentes sofre-
ram com a pandemia
e a alta de inflação,
que afetou os juros.
“Mas, no Brasil, tudo
isso parece um pouco
mais extremo.”

Jackson cita a ex-
posição da economia
brasileira ao consumo
chinês, afetado pela
crise da incorporadora
Evergrande. O especi-
alista lembra também
que o Brasil tem pro-
blemas estruturais sé-
rios, como a fragili-
dade das contas públi-
cas.

Juros
Enquanto o Brasil

só faz subir a taxa
Selic, na Ásia emer-
gente, por exemplo,
os bancos centrais
têm conseguido segu-
rar o ritmo de elevação
nos juros por terem

sentido, de forma ge-
ral, menor impacto da
inflação.

Para a coordena-
dora do Departamento
de Pesquisas e Estu-
dos Econômicos do
Bradesco, Fabiana
D’Atri, há frustração
com as reformas e
o eventual “furo” do
teto de gastos. “O
Brasil, relativamente,
parece ter recupera-
ção mais modesta”,
diz a economista, que
vê aomenos um ponto
positivo: “Temos recu-
peração importante no
mercado de trabalho.”

O Brasil entrou na
pandemia com uma
economia mais frágil
que a de outros emer-
gentes, enfrentou o
período sem plane-
jamento e saiu dela
desrespeitando regras
fiscais, o que cria in-
certezas e reduz in-
vestimentos, segundo
análise da economista

Silvia Matos, do Insti-
tuto Brasileiro de Eco-
nomia (FGV/Ibre).

Esse cenário levará
o País a um desempe-
nho fraco em 2022. “A
incerteza na economia
brasileira émuito alta e
o contexto é de limita-
ções do crescimento,
com juro alto e sem es-
paço para gastos pú-
blicos”, diz ela, que
prevê um PIB de 0,7%
no ano que vem.

De acordo com a
economista, a situa-
ção poderia ser mais
positivo, pois algumas
reformas foram feitas
nos últimos anos e de-
veriam ajudar na reto-
mada. Medidas po-
pulistas, como o Au-
xílio Brasil – criado
sem planejamento e
discussão –, no en-
tanto, impedem uma
melhora da economia.
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"Estamos colhendo o custo do
populismo", diz economista.

Reprodução

Para Silvia Matos, Brasil vive muita incerteza, com juros altos e pouco
espaço para gastos públicos.

O Brasil entrou na pan-
demia com uma eco-

nomia mais frágil que a
de outros emergentes,
enfrentou o período sem
planejamento e saiu dela
desrespeitando regras fis-
cais, o que cria incerte-
zas e reduz investimen-
tos, segundo análise da
economista Silvia Matos,
do Instituto Brasileiro de
Economia (FGV/Ibre).

Esse cenário levará o
País a um desempenho
fraco em 2022. “A incer-
teza na economia brasileira
é muito alta e o contexto
é de limitações do cresci-
mento, com juro alto e sem
espaço para gastos públi-
cos”, diz ela, que prevê um
PIB de 0,7% no ano que
vem.

De acordo com a eco-
nomista, a situação poderia
ser mais positiva, pois al-
gumas reformas foram fei-
tas nos últimos anos e de-
veriam ajudar na retomada.
Medidas populistas, como
o Auxílio Brasil – criado sem
planejamento e discussão
–, no entanto, impedem
uma melhora da economia.
Leia, a seguir, os principais
trechos da entrevista:

1) O Brasil está entre
os emergentes que devem
registrar pior desempenho
econômico em 2022. O
que difere o Brasil des-
ses países de perfil seme-
lhante? O desempenho de-
pende de como eram as
condições antes da pande-
mia, de como o País li-
dou com a pandemia e
das consequências da pan-
demia. Antes da pande-
mia, já estávamos em uma
situação complicada. O
crescimento do Brasil nos
três anos depois da reces-
são de 2015 e 2016 foi
muito ruim. A produtivi-

dade estava estagnada, ha-
via muita informalidade e
desemprego alto. Tive-
mos o choque da pande-
mia em cima de uma eco-
nomia com muitos proble-
mas. Depois, pelo fato de
não termos tido uma estra-
tégia nacional de combate
à pandemia, também te-
mos um desempenho pior
agora. Poderíamos ter tido
uma queda maior da eco-
nomia no começo da pan-
demia devido a medidas de
restriçõesmais rígidas, mas
também uma melhora mais
rápida. A gente não quis
lidar muito em um primeiro
momento com o problema.
Teve ainda uma questão de
fechar os olhos quanto a
gravidade e a persistência
da covid. Não nos prepa-
ramos para lidar com o Or-
çamento. Quando você vai
para uma guerra, tem de se
preparar. Não só se preo-
cupar em vencer uma ba-
talha. Aí criou-se, no início
deste ano, uma expectativa
de retomada, mas ela per-
deu o fôlego, porque bateu
em restrições.

2) O que devia ter sido
feito? (O País) tinha de
ter se preparado: pensado
em uma política de pro-
teção social para os in-
formais, por exemplo. O
governo não fez isso e,
agora, comas eleições che-
gando, resolveu não seguir
regras fiscais. Se tivesse se
programado tecnicamente
para um programa social,
discutido valores, o risco
e a volatilidade poderiam
ser menores agora. Como
isso não ocorreu, o mer-
cado avaliou que o governo
não tem compromisso. O
populismo tomou conta. Aí
o risco é maior, e o juro
tem de subir mais. Nesse
meio tempo, vem também

um problema estrutural: a
questão hídrica. Se não
chove, não temos como
crescer.

3) O Ibre projeta alta
de 0,7% no PIB para 2022.
Quais serão os principais
fatores responsáveis pelo
desempenho fraco? Parte
importante vem do fato de
não haver solidez fiscal. O
Orçamento hoje é muito
restrito e ainda tem elei-
ção em 2022. Agora, a
incerteza política e fiscal é
muito grande desde o im-
peachment (de Dilma Rous-
seff), mesmo com o avanço
de reformas microeconômi-
cas. Esse cenário, aliado
ao juro e ao câmbio al-
tos, afetará o investimento
e toda a economia. Resu-
midamente: a incerteza na
economia brasileira é muito
alta e o contexto é de limita-
ções do crescimento, com
juro alto e sem espaço para
gastos públicos.

4) O cenário interna-
cional, que afeta todos
os emergentes de forma
semelhante, também não
deve ajudar o Brasil em
2022, certo? No primeiro
trimestre deste ano, houve
uma ilusão de que omundo
e o Brasil iam bombar, de

que a pandemia não teria
maiores consequências
econômicas. Mas hoje
há uma inflação alta de
oferta. A China, que antes
contribuía para uma infla-
ção baixa no mundo, não
consegue mais fazer isso.
Está com uma limitação
em sua oferta por conta
do problema de energia
e também da pandemia.
Estamos em um período
de inflação alta em todo o
mundo que já está afetando
o crescimento. A festa vai
acabar mais cedo porque
o juro vai subir. Já está
subindo em emergentes.
Era para estarmos saindo
da pandemia radiantes,
mas a vida é dura. Ainda
mais no Brasil, onde esta-
mos saindo com um déficit
primário maior. A festa du-
rou só um semestre e não
nos preparamos para o fim.
Estamos colhendo menos
do que plantamos, porque
até fizemos algumas re-
formas microeconômicas,
mas aí veio o custo do
populismo: mais inflação,
juro mais elevado e menor
crescimento. A pandemia
não é a culpada por tudo.
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Intenção de consumo cai em
novembro na véspera da Black Friday.

Arquivo/Agência Brasil

Famílias estãomais cautelosas com gastos devido à crise econômica.

O s consumidores bra-
sileiros ficaram me-

nos propensos às compras
em novembro, às vésperas
das promoções da Black
Friday e da celebração do
Natal, segundo a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC). O índice
de Intenção de Consumo
das Famílias (ICF) enco-
lheu 0,9% em relação a ou-
tubro, para o patamar de
73,4 pontos, na zona de in-
satisfação (abaixo de 100
pontos).

O indicador mostrou
queda pela primeira vez
desde maio. Descontados
os efeitos sazonais que
influenciam o apetite pelo
consumo, o ICF já vinha
de uma estagnação em
outubro, após quatro me-
ses seguidos de avanços.
No entanto, a intenção
de consumo ainda está
5,16% superior ao nível
de novembro de 2020,
quando foi de 69,8 pontos.

Segundo a CNC, as
famílias estão mais cau-
telosas sobre gastos em
decorrência da conjuntura
desfavorável do cenário
econômico. A entidade
divulga o estudo completo
a partir das 10h30 desta
segunda (22).

Natal
Este Natal vai ser de re-

encontros para muitos va-
cinados contra a Covid-19
e os consumidores estão
animados. Mas a situa-
ção econômica ainda difí-
cil no País pede estratégia
na hora de fazer as com-
pras para não estourar o
orçamento. A ceia enca-
receu, com os itens típicos
da época até 27% mais ca-
ros do que no ano pas-

sado, como é o caso do
frango inteiro.

Entre as carnes, o
alimento foi o que teve
maior alta no preço. O
peso da carne bovina
chegou a 18,68%. Baca-
lhau (7,98%), lombo suíno
(6,48%) e pernil suíno
(3,44%) também tiveram
aumentos. Os índices são
resultados do acompanha-
mento de preços feito pelo
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia (Ibre) da Fundação
Getulio Vargas (FGV), por
todo o País, nos últimos 12
meses.

”A especificidade do
frango é ser criado em
granja, muito dependente
de ração à base de milho
ou de soja. Por proble-
mas climáticos, como a
estiagem que dura mais
de um ano e a geada no
último inverno, as safras de
milho e soja foram muito
prejudicadas. E a criação
dos frangos saiu cara. Já
o boi é criado solto e pode
pastar, e o suíno pode
ter a lavagem variada”,
explica Matheus Peçanha,
economista do Ibre FGV.

O preço da carne de boi
está em retração, após um
longo período de altas. O
consultor de varejo Marco
Quintarelli acrescenta, in-
clusive, que esse encareci-
mento influenciou o custo
do frango.

”Muita gente migrou
para consumir o frango,
pois era a segunda pro-
teína mais barata, logo
após o ovo. Então, o
aumento da demanda, e o
fato de o frango ser expor-
tado, ou seja, seu preço é
dolarizado, acabam pres-
sionando este alimento
também”, diz Quintarelli.

Os ovos tiveram eleva-

ção de 20,05% no preço.
Já a categoria “pão de ou-
tros tipos”, que inclui pães
de rabanada, teve reajuste
de 11,12%. O pouco trigo
produzido no Brasil sofreu
os mesmos impactos da
ração do frango, enquanto
a parcela importada está
mais cara em razão do dó-
lar, acima do patamar de
R$ 5,50 atualmente. Tam-
bém encareceram alguns
complementos de recei-
tas e bebidas alcoólicas,
como o azeite (13,69%) e o
vinho (7,77%).

”Geralmente, o azeite e
o vinho têm uma parcela
importada grande no mer-
cado. E fatores de incer-
teza da pandemia e fatores
políticos levaram os câm-
bios para as alturas. As-
sim, o preço interno sobe”,
explica Matheus Peçanha.

O aumento calculado
pela FGV engloba umamé-
dia entre nacionais e im-
portados. No segundo
grupo, o impacto pode ser
até maior. No Cadeg, em
Benfica, na Zona Norte do
Rio, vinhos que custavam
R$ 29,90 no fim de 2020
estão saindo agora por até
R$ 60.

”Os portugueses foram
os que mais aumentaram.
Até vidro para a emba-
lagem faltou no mercado
na pandemia, e tudo en-
careceu”, justifica Michele
Sant’ana, vendedora da
Central dos Vinhos, que,
apesar dos preços mais
caros, vê o movimento
no estabelecimento cres-
cer, em comparação com
o fim do ano passado.

De acordo com os es-
pecialistas, o saldo do va-
rejo deve mesmo ser bem
melhor no Natal de 2021.

”Os preços aumenta-
ram muito, é verdade. Até
100%, principalmente dos
importados em geral e dos
vinhos portugueses. En-
tão, alguns consumidores
querem manter os gastos
iguais aos do ano pas-
sado, e aí substituem pro-
dutos. Por exemplo, o
vinho que tomaram por
R$ 59 está por R$ 80.
Então, mudam o vinho.
Mas o fluxo de consu-
midores aumentou com-
parando agora com essa
mesma época no ano pas-
sado. Esperamos resulta-
dos melhores.”
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Necessidade ou desejo: saiba o
que priorizar nessa Black Friday.

Reprodução

Veja como gerenciar a dúvida e gastar com inteligência na hora de
aproveitar a maior data promocional do ano.

É falso o site da Gol que promete
passagens gratuitas na Black Friday.

Divulgação/Gol

Golpes como esse são feitos por criminosos para roubo de dados.

A Black Friday chegou e de
uma coisa todo mundo

sabe: é preciso aproveitar e
comprar. Afinal, trata-se de
uma chance única no ano para
adquirir produtos dos mais di-
versos segmentos com des-
contos fora da curva. Porém,
é impossível fugir daquela dú-
vida: priorizar produtos que
você está precisando ou aque-
les que você mais deseja, mas
não precisa tanto assim?

Os mais conservadores di-
riam que a necessidade sem-
pre é prioridade, para só então
depois pensar nos objetos de
desejo. Já os mais impulsivos
diriam que a Black é um mo-
mento para se comprar o que
deseja, afinal, os produtos ne-
cessários serão comprados de
um jeito ou de outro, em pe-
ríodos fora da Black, simples-
mente porque são necessários.

E a grande verdade é que não
existe uma regra.

Seja qual for a escolha,
ela precisa de algo indispen-
sável: planejamento. Escreva
aquilo que você tem necessi-
dade e também aquilo que de-
seja, faça somas e divida os
itens por faixas de preço, do
menos acessível ao mais aces-
sível para as suas finanças.

E só então comece a tomar
as decisões. Comprar a sua TV
dos sonhos ou aquele secador
que você está precisando para
tornar o dia a dia mais prático?
Comprar o último lançamento
em videogames ou aquele ro-
teador que a sua internet está
precisando? O notebook que
vai melhorar seu desempenho
no trabalho ou a cadeira gamer
que você tanto deseja?

A dica é: se a Black Friday
é uma data para se aprovei-
tar descontos, então talvez seja

uma escolha inteligente apro-
veitar os maiores descontos,
que geralmente se apresentam
nos produtos mais caros. Por-
tanto, se o produto que você
necessita é mais caro do que
o que você deseja, a necessi-
dade pode ser uma boa esco-

lha porque virá com desconto
maior. Por outro lado, se o pro-
dutomais caro é aquele que é o
seu objeto de desejo, a escolha
pode ser, então, o desejo em
vez da necessidade. Tudo por
uma maior economia.

U m link falso que promete
passagens gratuitas pela

companhia aérea Gol vem
enganando internautas ávidos
atrás de promoções da Black
Friday. A assessoria de comu-
nicação da empresa confirmou
que o endereço que leva a
um questionário prometendo
bilhetes na faixa não é da
companhia aérea e que a Gol
faria promoções a partir deste
fim de semana.

Bem elaborado, o site falso
pode ludibriar até o internauta
mais experiente. “O site em
questão não tem relação al-
guma comaGol Linhas Aéreas.
Promoções e ofertas da Com-
panhia podem ser encontradas
em nosso site oficial e em nos-
sos canais nas redes sociais”,
diz nota enviada pela Gol.

Golpes
A Black Friday é um pe-

ríodo que garante boas pro-
moções, mas também é mar-
cado por uma enorme quanti-

dade de golpes digitais. De
acordo com levantamento da
ClearSale, empresa especiali-
zada em soluções antifraude,
as tentativas de fraudes em
e-commerces devem crescer
52% na Black Friday de 2021,
em comparação com o ano
passado.

Diante do grande número

de compras esperadas para a
data, a chance de cair em um
golpe, porém, não deve ser
maior que nos anos anterio-
res. ”As tentativas de golpe se-
rão altas, mas o aumento ex-
ponencial de pedidos regula-
res faz com que os percentu-
ais sejam baixos em relação ao
volume total”, afirma Omar Ja-

rouche, diretor de Marketing e
Soluções da ClearSale.

De toda forma, a Black Fri-
day e o período que a antecede
exigemmuita atenção dos con-
sumidores. ”Os golpes são
inúmeros e infelizmente não
falta criatividade para esteliona-
tários na hora em que preten-
dem se aproveitar da boa fé
e desatenção dos consumido-
res”, comenta Marcela Cavallo,
advogada especialista em di-
reito do consumidor.

Nesse período, alguns gol-
pes são bastante comuns. Um
deles é o de phishing , no
qual os cibercriminosos enga-
nam as vítimas com links com-
partilhados nas redes sociais
oferecendo alguma promoção
falsa. Ao clicar, a vítima pode
ter dados roubados, vírus ins-
talados no dispositivo ou ainda
ser induzida a realizar a compra
de um produto que nunca será
entregue.

Porto Alegre . Segunda, 22 de Novembro de 2021 OSUL | 28



Presidente do Banco Central diz que há
grande movimento de importação de

bitcoins, afetando as Contas Nacionais.
Reprodução

Por se tratar de uma nova classe de ativos, o Bitcoin ainda não é
compreendido e é motivo de incerteza entre investidores, instituições
e economistas.

O presidente do Banco
Central (BC), Roberto

Campos Neto, afirmou na
última semana que a compra
de criptoativos por brasi-
leiros, contabilizada como
importação na balança co-
mercial pelo BC, tem afetado
as Contas Nacionais. “Há
grande movimento de impor-
tação de bitcoins, afetando
Contas Nacionais”, disse.

Mas ele repetiu que, no
Brasil, esses ativos ainda são
mais usados mais como veí-
culos de investimento do que
como meios de pagamen-
tos, e que há projeto de lei
para regulamentá-los como
investimento. “Quando crip-
toativos crescem como in-
vestimento, há aceleração
para pagamentos”, comple-
tou, sobre a experiência in-
ternacional.

Campos Neto ainda afir-
mou que houve avanço na
Conferência do Clima, a
COP26, que ocorreu em
Glasgow, na Escócia, sobre
o mercado de carbono. “É
importante mecanismo para
precificar carbono. Divisão
do preço de carbono deve
ser alocada de maneira
justa”, disse.

Em apresentações recen-
tes, Campos Neto tem ar-
gumentado que o custo tem
caído mais sobre produtores
do que sobre consumidores.

Ele ainda lembrou que o
preço do carbono pode au-
mentar a inflação verde, ou
seja, ligada à transição para
uma economia mais susten-
tável. “É importante achar
balanço para preço de car-
bono.”

Carbono
A economia de baixo car-

bono, destinada a conter
as emissões de gases de
efeito estufa, tem ganhado
cada vez mais espaço pelo
mundo. Para precificar o

mercado, países têm criado
o chamado mercado de car-
bono, um mecanismo que
permite a venda de créditos
por nações que limitam as
emissões desses gases para
nações com maiores dificul-
dades de cumprir as metas
de redução.

A precificação do mer-
cado de carbono tem po-
tencial de direcionar a de-
manda dos consumidores e
investidores para produtos
que emitem menos gases de
efeito estufa e estimular in-
vestimentos em projetos e
tecnologias mais limpas.

O instrumento que viabi-
liza esse mercado é a com-
pra e venda de créditos exce-
dentes de redução de emis-
sões. Assim, países que li-
mitaram as emissões além
da meta podem vender esse
excesso para outras nações
que estão emitindo acima do
esperado.

O tema tem sido discu-
tido na Câmara dos Depu-
tados com o PL 528/2021,
que institui o Mercado Bra-
sileiro de Redução de Emis-
sões (MBRE). A proposta
quer assegurar a diminuição
da emissão de gases do
efeito estufa, freando o aque-
cimento global.

Segundo o relator de-
putado Bosco Saraiva
(Solidariedade-AM), essa re-
gulamentação deverá evitar
burocracias desnecessárias
para um mercado em expan-
são. A medida deve ainda
evitar custos de transação
excessiva:

“A lógica é permitir que as
emissões de gases de efeito
estufa tenham sua precifica-
ção em nossa economia a
partir de processos merca-
dológicos tendo de um lado
os setores da economia que
tenham a obrigação de com-
pensar suas emissões e de
outro setores da economia

que tenham a capacidade de
fornecer ativos de carbono
para a compensação neces-
sária”.

Na avaliação de Bosco
Saraiva, a proposta de pre-
cificação “tem potencial de
direcionar a demanda dos
consumidores e investidores
para produtosmenos intensi-
vos em emissões e estimular
investimentos em projetos e
tecnologias mais limpas”.

Acordo de Paris
A proposta do mercado

de carbono começou a ser
delineada com o Protocolo
de Quioto, assinado em
1997. Mas apenas com a
aprovação do Acordo de
Paris, em 2015, foi estabe-
lecido um mecanismo para
assegurar que o crescimento
da temperatura global média
seja abaixo de 2 graus Cel-
sius (C), na comparação
com níveis pré-industriais,
cabendo a cada país signatá-
rio estabelecer e determinar
quais serão suas Contribui-
ções Nacionais Determina-
das (NDC).

Atualmente, o Brasil já
dispõe de normas legais que
preveem a existência dos
ativos de carbono. Entre
eles estão a ConvençãoQua-
dro Sobre Mudança Climá-

tica das Nações Unidas; o
Protocolo de Quioto; a Polí-
tica Nacional sobre Mudança
do Clima (PNMC) e o Código
Florestal.

Entretanto, apesar da
existência de normas legais
que determinam a existência
dos ativos de carbono na le-
gislação brasileira, ainda não
há legislação específica para
tratar sobre as transações
com os ativos de carbono.

Segundo o autor do PL
528/2021, deputado Marcelo
Ramos (PL-AM), os governos
arrecadaram mais de US$ 45
bilhões em precificação de
carbono em 2019. Dados do
Banco Mundial mostram que
as iniciativas de precificação
de carbono cobrem cerca de
21,5% das emissões mundi-
ais de gases de efeito estufa,
com 64 iniciativas implemen-
tadas ou em estudo.

Os preços de comerciali-
zação variam entre US$ 1 e
US$ 137 por tonelada de gás
carbônico (CO²) equivalente,
sendo que mais de 51% das
emissões cobertas por siste-
mas de precificação de car-
bono têm preço médio de
US$ 10 por tonelada de CO²
equivalente.
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Caixa retoma horários de antes
da pandemia a partir desta terça.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A normalização se deve à vacinação mais abrangente e à queda de
casos de covid.

A Caixa Econômica Fe-
deral informou que as

agências voltarão a aten-
der o público no horário
praticado antes da pan-
demia da Covid-19 a par-
tir da próxima terça-feira
(23). Atualmente, o aten-
dimento ocorre das 8h às
13h, e a mudança foi ins-
taurada em 2020 como
umamedida de combate à
disseminação do corona-
vírus para atender apenas
os serviços essenciais.

No momento, o Bra-
sil já tem mais de 60%
da população com duas
doses ou dose única da
vacina contra a Covid-19
e acompanha a retomada
das atividades e serviços
enquanto a média móvel
de mortes pela doença
cai. A Caixa afirma que os
horários regulares de fun-
cionamento das agências
variam de acordo com as
especificidades de cada
local e podem ser consul-
tados no site do banco.

Segundo a empresa, a
única exceção que pode
ser aplicada à normaliza-
ção dos horários é se a
legislaçãomunicipal de al-
guma agência determinar
um padrão diferente do
exercido anteriormente.
Para manter a segurança
e o bem-estar de clientes e
empregados, as unidades
da Caixa vão manter os
cuidados de prevenção à
Covid-19 e disponibilizar
álcool em gel em todas
as agências, diz a nota da
assessoria.

O banco ainda oferece
atendimento por What-
sApp, aplicativos e tele-
fone, além das lotéricas e
rede de correspondentes.

Auxílio Brasil

O presidente da Caixa
Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães, anunciou
na semana passada o ca-
lendário de pagamentos
do Auxílio Brasil, benefí-
cio substituto do Bolsa Fa-
mília, dos meses de no-
vembro e dezembro. Gui-
marães disse que 14,5 mi-
lhões de famílias serão
atendidas. Os pagamen-
tos começaram na quarta
(17). Serão utilizados
os mesmos cadastros dos
beneficiários do Bolsa Fa-
mília.

Guimarães informou
que no aplicativo Caixa
Tem poderão ser consul-
tadas informações sobre
o benefício, como saldo e
pagamento de parcelas.
No novo aplicativo Auxílio
Brasil, que já substitui o
do Bolsa Família, também
é possível consultar infor-
mações sobre o benefício,
como calendário de paga-
mentos e saldo disponível.

O beneficiário também
pode ligar no telefone 121,
do Ministério da Cidada-
nia, para saber se tem di-
reito ao Auxílio Brasil e o
valor que será pago.

Guimarães anunciou
ainda o calendário de
pagamentos de novembro
e dezembro. O Auxílio
Brasil manteve as datas
de depósitos do Bolsa
Família, que funcionam
de acordo com o fim
do Número de Inscrição
Social (NIS).

Guimarães confirmou
ainda que todos os meses
o Ministério da Cidadania
vai selecionar novos be-
neficiários para o Auxílio
Brasil. O fato de a família
estar inscrita no Cadas-
tro Único, com dados

atualizados e elegíveis,
não resulta na imediata
concessão do Auxílio Bra-
sil. A família estará numa
lista reserva, que será
executada à medida que
o governo tenha recursos
no orçamento.
Quem recebe?
— Se já tinha o Bolsa

Família: Auxílio Brasil será
pago automaticamente —
Se está no CadÚnico, mas
não recebia o Bolsa Famí-
lia: vai para a lista de re-
serva — Se não está no
CadÚnico: é preciso bus-
car um Cras para registro,
sem garantia de receber

Pagamento
Os cartões e senhas

utilizados para saque do
Bolsa Família continuarão
válidos e poderão ser utili-
zados para o recebimento
do Auxílio Brasil, informou
a Caixa.

De acordo com a
Caixa, as famílias que
recebem o Bolsa Família
pelo aplicativo Caixa TEM,
em conta Poupança Di-
gital, receberão o Auxílio
Brasil na mesma moda-
lidade de pagamento e
poderão continuar movi-

mentando seu benefício
pelo aplicativo.

A Caixa informou ainda
que os canais para saque
dos benefícios e consulta
de informações permane-
cem os mesmos: aplica-
tivo Caixa TEM, terminais
de autoatendimento, lo-
téricas, correspondentes
Caixa Aqui, além das
agências da Caixa, que
voltam ao horário normal
de funcionamento no dia
23 de novembro.

Também será lançado
um aplicativo chamado
Auxílio Brasil, que subs-
tituirá o aplicativo Bolsa
Família.

Valor
O valor médio do be-

nefício será de R$ 224
em novembro. Segundo
o governo, o valor re-
presenta um aumento de
17,84% no tíquete médio
pago até então no Bolsa
Família (R$ 190). ”O rea-
juste dos benefícios bási-
cos é permanente e será
incorporado ao programa
em caráter definitivo”, in-
formou o Ministério da Ci-
dadania.
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Enem tem 26% de abstenção; para
ministro, "não houve interferência".

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, comemorou o resultado e
destacou que a abstenção foi baixa.

O primeiro de aplicação
da prova do Enem 2021,

neste domingo, registrou
26% de faltosos, de acordo
com dados preliminares do
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), res-
ponsável pelo exame.

O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, comemorou
o resultado, destacou que a
abstenção foi baixa e disse
que o conteúdo da prova
mostra que não houve in-
terferência política na prova.
Em entrevista à imprensa, ele
chegou a dizer que, se hou-
vesse intervenção “algumas
perguntas talvez não esta-
riam ali”.

No total, foram 3.109.762
inscrições para a prova. Sem
nenhum incidente grave du-
rante a aplicação da prova, o
ministro aproveitou para cri-
ticar a oposição e rebatar as
acusações de que haveria in-
terferência política no con-
teúdo da prova.

”Acredito que o Enem
foi um sucesso. Para nós
isso (percentual de absten-
ção ainda durante a pande-
mia) foi um número significa-
tivo”, disse o ministro.

A lisura da prova foi colo-
cada sob suspeita após uma
debandada de 37 servidores
no início de novembro, de-
nunciando o presidente, Da-
nilo Dupas, por assédio mo-
ral. Na última segunda-feira
(15), o presidente Jair Bolso-
naro disse que as perguntas
do Enem ”começam agora a
ter a cara do governo”.

Segundo o Inep, a abs-
tenção foi de 52% no ano
passado, quando já havia
pandemia. Em 2019, foi de
22%, e em 2018 de 24,7%.
Nos anos anteriores, 2017
e 2016, foi superior a 30%,
mesmo sem pandemia, o
que foi destacado por Milton
Ribeiro, que ainda minimizou

o baixo número de inscritos
este ano.

”Nós tivemos um Enem
seguro, a tempo, nenhuma
intercorrência mais significa-
tiva. Por fim, nós pude-
mos perceber, até mesmo
pela abstenção, que isso vai
ser dito na hora oportuna,
que nosso número daque-
les que eventualmente com-
pareceram ao Enem é muito
parecido ao que aconteceu
no último Enem, mostrando
que o mais importante não é
o número de inscritos, mas
quem veio realmente fazer a
prova”, disse Ribeiro.

O ministro atacou a opo-
sição, que pediu a troca no
comando do Inep, em razão
das denúncias de interferên-
cia política na prova. Milton
Ribeiro voltou a sugerir que
a insatisfação de servidores
do órgão se deve na verdade
a mudanças no sistema de
pagamento de uma gratifica-
ção, o que é refutado pela as-
sociação que representa os
funcionários do órgão.

”Hoje nós podemos ver
que o que toda essa narra-
tiva que nós tínhamos de par-
tidos de oposição e até de
meios de comunicação so-
bre uma possível interferên-
cia na prova não tinha cabi-
mento”, disse o ministro.

Questionado se o Enem
ficou com cara do governo,
o ministro da Educação res-
pondeu que isso foi uma
”narrativa” e uma tentativa de
politizar a prova.

”Isso foi uma narrativa,
tentaram politizar a prova.
Não houve nenhuma inter-
ferência. Se tivesse nossa
interferência, pode ser que
algumas perguntas não es-
tivessem ali. Não houve
sequer qualquer interferên-
cia, escolha de perguntas.
Quando o presidente fala
que o Enem começa a ter
a cara do governo, eu digo

que tem mesmo: seriedade,
transparência, assuntos de
cunho acadêmico, sem des-
vios de recursos, sem va-
zamentos de documentos e
provas. Essa é a cara
do nosso governo, de serie-
dade.”

Para argumentar que não
houve interferência no Enem,
o ministro disse que algumas
questões ficariam de fora,
caso o Executivo tivesse in-
gerência sobre a prova.

”Tem alguns temas que,
numa visão mais conserva-
dora, são mais caros ao
nosso governo. Isso para
mim, sem tecer qualquer co-
mentário sobre o mérito das
questões, mostra a serie-
dade com que o governo
trata o Enem e a educação”,
disse Ribeiro.

O ministro não quis dar
exemplos de quais questões
deixaria de fora do Enem.

As questões da prova tra-
taram de temas que já fo-
ram alvo de críticas do pre-
sidente e de conteúdos que
chegaram a ser censurados
em edições anteriores do
exame. Entre elas, havia
pelo menos duas sobre a si-
tuação dos indígenas brasi-
leiros, que abordavam o pro-
tagonismo dos povos origi-
nários e a relação deles com

mineradoras, que são amea-
ças a áreas de reserva.

A prova também proble-
matizou o conceito de ”mi-
norias”, com base em texto
do filósofo Deleuze, e falou
de escravidão e racismo pela
música Sinhá, de Chico Bu-
arque, opositor declarado do
governo. Ao todo, pelo me-
nos cinco questões foram so-
bre herança africana e escra-
vidão.

O ministro ainda desta-
cou o tema da redação: ”In-
visibilidade e registro civil:
garantia de acesso à cidada-
nia no Brasil”.

”Foi o nosso governo que
descobriu a existência des-
ses invisíveis. Descobrimos
agora quando essas pes-
soas puderam acessar o au-
xílio que foi distribuído no
ano passado”, afirmou o mi-
nistro.

O presidente do Inep
disse que a única ”intercor-
rência” do exame foi a falta
de luz em algumas salas.

”Não houve nenhuma in-
tercorrência além da falta de
luz. Foi um Enem muito tran-
quilo”, disse Danilo Dupas,
que vinha sendo muito cri-
ticado por servidores e teve
sua cabeça pedida por parte
deles e pela oposição.
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Enem 2021 trouxe questões sobre
"Admirável Gado Novo", Chico
Buarque e luta de classes.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Exame deste ano apresentou muitos temas progressistas em seu
conteúdo.

A prova do Exame Na-
cional do Ensino Mé-

dio (Enem) deste do-
mingo (21), trouxe um
trecho da música Admi-
rável Gado Novo, de Zé
Ramalho, uma charge do
cartunista Henfil, ques-
tões sobre racismo e
uma sobre um texto de
Friedrich Engels, coautor
do Manifesto Comunista,
com Karl Marx. Trouxe,
ainda, uma questão com
amúsica Sinhá, de Chico
Buarque.

Já o tema da Redação
deste ano foi ”Invisibili-
dade e registro civil: ga-
rantia de acesso à cida-
dania no Brasil”. O Enem
2021 foi marcado por po-
lêmicas envolvendo ten-
tativa de controle sobre
o conteúdo da prova e
crise com os servido-
res do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), res-
ponsável pelo exame.

O professor de His-
tória João Daniel Lima
de Almeida, do Descom-
plica, disse que ficou sur-
preso com a qualidade
da prova, que tinha ques-
tões ”muito progressis-
tas”. ”Censura passou
longe”, afirmou, se re-
ferindo às denúncias de
interferência do governo
na prova.

Ele menciona como
exemplo a questão que
tinha um texto de Frie-
drich Engels, que falava
sobre a luta de classes

entre o operariado e a
classe média.

Para ele, a questão
que usou a música Ad-
mirável Gado Novo, de
Zé Ramalho, apesar de
ter sido escrita durante
a ditadura militar, falava
sobre uma situação que
poderia acontecer em
qualquer época. ”Era
sobre a passividade do
povo, uma metáfora pro-
vavelmente dos tempos
atuais.”

Na questão sobre En-
gels, havia um texto que
falava que não se podia
confiar na classe média
porque ela dizia ser a fa-
vor da igualdade e não
era. A resposta certa era
para o aluno indicar a
luta de classes.

A prova de inglês
falava da situação das
mulheres negras nos
Estados Unidos, usando
trechos do livro da ex-
primeira-dama norte-
americana Michelle
Obama. Além disso, ou-
tra questão discutia gê-
nero, ao perguntar sobre
asmulheres cientistas no
século 19 que só podiam
catalogar animais e plan-
tas em viagens com seus
maridos.

Duas questões tra-
tavam de escravidão,
uma sobre um escravo
fugitivo e outra sobre
os escravos chamados
”tigres”, que levavam
os fezes dos senhores
quando não havia es-

goto. A resposta correta,
segundo o professor do
Descomplica, era que
esse trabalho reafirmava
a hierarquia social.

Minorias
Uma questão de inter-

pretação de texto trazia a
música Sinhá, de Chico
Buarque, que conta a
história de um escravo
castigado por ter visto a
sinhá nua.

Questões sobre te-
mática indígena também
apareceram na prova,
como a que falava sobre
os jesuítas terem apren-
dido medicina com indí-
genas no Brasil. ”Não
é a cara que o governo
queria. Claramente, a
prova usa o que se tem
no Banco Nacional de
Itens (BNI) e mantém o
padrão, estilo e formato
dos anos anteriores”,
diz Gilberto Alvarez, do
Cursinho da Poli.

Itens sobre refugiados
e minorias também apa-

receram, mas sem cau-
sar polêmica. ”Não é
que os temas sumiram.
Eles apareceram de ou-
tra forma, como se tan-
genciassem (os assun-
tos).” Já questões sobre
a Amazônia, por exem-
plo, não foram vistos na
prova deste domingo.

Para Alvarez, a com-
plexidade da prova foi
de média a baixa. ”Foi
uma prova em que mui-
tas questões vão pela in-
terpretação de textos e fi-
guras.”

Em relação ao tema
da Redação, parte dos
candidatos relatou difi-
culdades. ”Achei um
tema atípico, mas muito
importante que precisa
ser discutido. É necessá-
rio conscientizar as pes-
soas de como são consi-
deradas invisíveis diante
da falta de registros”,
disse Rodrigo Conte, de
17 anos, que pretende
cursar Engenharia.
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Tema da redação do Enem
deste ano abrangeu o registro
civil e os "cidadãos invisíveis".

Agência Brasil

Professores elogiaram o tema que é um problema social recorrente
no Brasil.

P rofessores destacam a
relevância e dificuldade

do tema da redação do
Enem 2021, ”invisibilidade
e registro civil: garantia de
acesso à cidadania no Bra-
sil”. Segundo os dados
mais recentes, o Brasil tem
3 milhões de pessoas sem
nenhum documento.

Para Thiago Braga, au-
tor de língua portuguesa
do Sistema pH, o tema
da redação deste ano é
”bastante importante” e
está ”dentro do padrão do
Enem”. “Tema bastante im-
portante para a sociedade
brasileira, já que muitas
pessoas não conseguem
ter nem seu registro civil e,
por isso, não conseguem
acesso a direitos básicos.
Um tema dentro do padrão
do Enem, muito bom para
os alunos e muito rele-
vante”, afirma.

Diretor pedagógico do
Curso Anglo, Sérgio Paga-
nim sugere que os estudan-
tes pensem sobre as cau-
sas e efeitos dessa invisi-
bilidade. ”Pode pensar na
marginalização econômico-
social de parte da popula-
ção e na força que o Es-
tado precisa ter para incen-
tivar e promover o registro
civil. Por outro lado, na dis-
torção dos dados públicos
que são fundados nos da-
dos dos cartórios, proble-
mas relacionados a políti-
cas públicas, que não re-
presentam a realidade.”

Para Maria Aparecida
Custódio, professora do
Laboratório de Redação do
Objetivo, o tema proposto
é ”da maior relevância”.

”No Brasil, existem pelo
menos 3 milhões de pes-
soas sem certidão de nas-

cimento e nós sabemos
que a certidão é impres-
cindível para que a pessoa
possa obter outros docu-
mentos, como RG, CPF, a
carteira profissional, o ca-
dastro do SUS, entre outros
documentos, que possibili-
tam que obtenha benefícios
garantidos pelo governo fe-
deral, como também possa
exercer a sua cidadania e,
inclusive, votar”, afirma.

Milton Costa, professor
de Redação do Curso Pré-
vestibular da Oficina do Es-
tudante de Campinas (SP),
também avalia que o tema
da redação é ”pertinente,
dentro das expectativas de
abordagem do Enem, tanto
temáticas quanto técnicas”.

”Torço para que a cole-
tânea seja tão boa quanto
a do último Enem (’O es-
tigma associado às doen-
ças mentais na sociedade
brasileira’), que mostre
os obstáculos que muitas
famílias (sobretudo mães)
ainda enfrentam para regis-
trar seus filhos”, afirma.

”O atraso na execução
do Censo pelo IBGE e
a censura promovida pelo
governo Bolsonaro a cer-
tas questões da pesquisa é
um fato que pode ser explo-
rado na argumentação, no
sentido de mostrar como a
invisibilidade interdita a ci-
dadania”, sugere.

Sobre a possibilidade de
abordar na redação a ques-
tão do nome social no re-
gistro civil, o professor pon-
dera que é possível, mas vai
depender da coletânea de
textos que é apresentada
com a redação. O nome so-
cial se refere à designação
pela qual a pessoa travesti
ou transexual se identifica e

é socialmente reconhecida.

Difícil
Outros professores des-

tacam a dificuldade do
tema escolhido, a começar
pelo termo ”registro civil”.
”Esses indivíduos vivem à
margem de direitos sociais,
sendo, então, relevante, a
discussão sobre a temática.
O tema foi difícil, subiram
de nível, principalmente
pela expressão “registro
civil”. Temos que ver os
recortes dos temas inte-
gradores para uma análise
mais aprofundada”, diz
Ademar Celedônio, diretor
de Ensino e Inovações do
SAS Plataforma de Educa-
ção.

”É possível, a depender
da coletânea, que o can-
didato aborde as dificulda-
des de alteração neste re-
gistro, quando é o caso de
se adotar novo nome so-
cial”, afirma.

Na avaliação de Rafael
Colucci, professor de reda-
ção da Escola SEB Lafai-
ete, a frase-temática bas-
tante extensa e com várias
palavras-chave é um ”desa-

fio a mais da prova”. Eles
ponderam que isso vai de-
mandar uma leitura atenta
da coletânea para identifi-
car um direcionamento.

Para David Gonçalves,
coordenador de redação
do Colégio e Curso AZ, o
tema é ”interessante”. ”Tal-
vez não seja tão popular
quanto outros que já caí-
ram no Enem, mas é umde-
bate que vem crescendo ao
longo do tempo, sobretudo
porque, com frequência, há
algumas ações por parte
do governo de registrar es-
sas pessoas que, eventu-
almente, não foram regis-
tradas por alguma razão”,
afirma.

Segundo ele, apesar da
crise vivida no Inep e de de-
clarações recentes de auto-
ridades do governo, a re-
dação do Enem mantém o
mesmo perfil de anos ante-
riores.
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Ex-ministros da Educação pedem
mudanças na direção do Inep.

Reprodução

Documento diz que situação é ’insustentável’; Fernando Haddad é
um dos ex-ministros que assinam a carta.

E x-ministros da Educa-
ção dos governos Lula,

Dilma e Temer divulgaram
neste domingo (21) uma
carta com um pedido de
mudanças na direção do
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).
Responsável pela elabora-
ção do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), a au-
tarquia vive uma crise de
gestão, agravada por de-
núncias de interferência po-
lítica.

Assinam o documento
Tarso Genro, Fernando Had-
dad, Aloizio Mercadante,
Renato Janine Ribeiro, Men-
donça Filho e Rossieli Soa-
res.

A lisura da prova foi colo-
cada sob suspeita após uma
debandada de 37 servidores
no início de novembro, de-
nunciando o presidente Da-
nilo Dupas por assédio mo-
ral. Na última segunda-feira,
o presidente Jair Bolsonaro
disse que as perguntas do
Enem ”começam agora a ter
a cara do governo”.

Nos últimos dias, o mi-
nistro da Educação, Milton
Ribeiro, tratou o caso ape-
nas como uma questão ”ad-
ministrativa” e ”econômica”.
Insinuou que havia insatisfa-
ção de servidores sobre gra-
tificações.

”Independentemente
das apurações dos casos
graves, entendemos como
insustentável a permanên-
cia de uma gestão que
levou o clima institucional
a esse ponto, e que coloca
os servidores como os res-
ponsáveis pela crise atual-
mente configurada. Nessa
perspectiva, manifestamos
nosso apoio ao qualificado
quadro de servidores efeti-
vos do Inep”, registram os
ex-ministros na carta.

Eles argumentam que
qualquer interferência so-

bre as decisões de ordem
técnica tem potencial de
”afetar milhões de cidadãos
brasileiros”. ”Diante do
exposto, defendemos a
adoção de medidas defini-
tivas e estruturantes para
solucionar os problemas
crônicos enfrentados pela
Autarquia nesta gestão e
a grave crise do momento
atual”.

Destacam ainda que
essa é a mais grave crise do
Inep desde a sua fundação,
há 85 anos. ”Lamentamos
tomar conhecimento de
relatos de assédio e interfe-
rência política veiculados na
mídia, decorrentes da atu-
ação do quinto presidente
do Instituto nos últimos três
anos e sua equipe”.

Leia a íntegra da Carta:
”O Inep (Instituto Naci-

onal de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira), o mais importante
produtor de evidências so-
bre a educação brasileira,
está sob ameaça.

Nos quase 85 anos de
existência jamais vimos na
instituição uma crise tão pro-
funda, ainda mais às por-
tas da realização do mais
importante instrumento de
acesso ao ensino superior,
que é o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

Quando o Inep é ame-
açado, perde-se o efeito
de ”Estado”, nas políticas
educacionais, e fica-se ape-
nas em questões superfi-
ciais, como as interferên-
cias ideológicas opostas ao
caráter técnico. Com as
evidências é que surgem
políticas educacionais para
quem importa: os estudan-
tes.

O Inep consolidou-se
como uma instituição res-
peitada nacional e inter-
nacionalmente, com uma
reputação construída em
decorrência da qualidade e

confiabilidade das informa-
ções educacionais que pro-
duz, sistematiza e publiciza,
ao longo da sua história. É
uma Autarquia que exerce
funções próprias de órgãos
de Estado.

Para o bem da socie-
dade brasileira, o Inep pre-
cisa não só ser preservado
e fortalecido, mas também
obter sua autonomia e inde-
pendência técnica em rela-
ção ao Governo Federal. E
a maior prova é o momento
de ataque que a instituição
passa no momento.

Qualquer interferência
sobre as decisões de ordem
técnica relativas às ações
institucionais do Inep tem
potencial de afetar milhões
de cidadãos brasileiros
e a atuação de gestores
educacionais das esferas
pública e privada, além de
macular a própria reputação
da Autarquia.

Lamentamos tomar co-
nhecimento de relatos de
assédio e interferência po-
lítica veiculados na mídia,
decorrentes da atuação do
quinto presidente do Insti-
tuto nos últimos três anos e
sua equipe.

A crise institucional do
Inep parece ter se tornado
insustentável ao nos depa-

rarmos com 37 servidores
pedindo desligamento de
cargos ocupados na gestão
operacional de ações es-
tratégicas do Instituto. A
resposta do Governo Fede-
ral causa estranheza, pois
alega-se motivação finan-
ceira, sindical e ideológica.

Independentemente das
apurações dos casos gra-
ves, entendemos como in-
sustentável a permanência
de uma gestão que levou
o clima institucional a esse
ponto, e que coloca os
servidores como os res-
ponsáveis pela crise atual-
mente configurada. Nessa
perspectiva, manifestamos
nosso apoio ao qualificado
quadro de servidores efeti-
vos do Inep.

Diante do exposto, de-
fendemos a adoção de me-
didas definitivas e estrutu-
rantes para solucionar os
problemas crônicos enfren-
tados pela Autarquia nesta
gestão e a grave crise do
momento atual.”

Carta assinada pelos ex-
ministros da Educação (em
ordem cronológica):

— Tarso Genro — Fer-
nando Haddad — Aloizio
Mercadante — Renato Ja-
nine Ribeiro — Mendonça
Filho — Rossieli Soares
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Pai relata luta de bebê prematuro que
nasceu com 776 gramas e está internado
há mais de 260 dias: “só o amor salva”.

Arquivo pessoal

Ulisses Lima, pai do pequeno Benjamin Onety Guimarães, de oito meses.

“ O útero quentinho,
escuro e molhado da

mãe deu lugar a uma
incubadora repleta de
fios, aparelhos e luzes.”
Este é o relato do ser-
vidor público, Ulisses
Lima, pai do pequeno
Benjamin Onety Guima-
rães, de oito meses, que
está internado desde o
nascimento, no Hospi-
tal Santa Juliana, em Rio
Branco (AC) por com-
plicações da prematuri-
dade extrema.

Em um texto intitu-
lado “Prematuridade: só
o amor salva”, o pai
relatou como tem sido
os dias nos hospital ao
lado do primeiro filho
que trava uma batalha
para viver.

Benjamin nasceu no
dia 2 de março deste
ano, com apenas 25
semanas de gestação,
ou seja cinco meses e
meio, pesando 776 gra-
mas e medindo 33 cen-
tímetros, o que corres-
ponde a poucomais que
uma folha de A4. In-
ternado desde então, o
pequeno guerreiro já en-
carou mais de 262 dias
de internação, deste to-
tal, 213 foram na Uni-
dade de Terapia Inten-
siva (UTI) neonatal. Ele
é o primeiro filho do ca-
sal.

“A experiência da pre-
maturidade é algo in-
comparável e difícil de
descrever. Posso di-
zer que é umamontanha
russa de emoções, visto
que são muitos procedi-

mentos pelo qual o bebê
passa que nos deixam
ora muito felizes, outras
vezes muito tristes. Va-
mos vivendo dia a dia
fazendo o nosso me-
lhor”, conta Guimarães
ao descrever o que tem
sido esses últimos me-
ses.

Para lembrar a impor-
tância do debate sobre
o nascimento de bebês
prematuros e os cuida-
dos que as mães de-
vem ter desde o pré-
natal, nasceu o Novem-
bro Roxo. O mês foi
escolhido porque nessa
quarta-feira (17) foi cele-
brado o Dia Mundial da
Prematuridade.

No Acre, a Secretaria
de Saúde (Sesacre) está
fazendo a campanha
com o tema “Separação
Zero, mantendo pais e
bebês prematuros jun-
tos” traz o alerta so-
bre a prematuridade,
formas de prevenção,
cuidados, doação de
leite materno e ainda

sobre a importância de
se manter pais e mães
juntos durante um pe-
ríodo tão delicado e fez
atividades na Materni-
dade Barbara Heliodora
na última quinta-feira
(18), com palestras e
oficinas.

O parto prematuro de
Benjamim ocorreu de-
vido a umproblema cha-
mado incompetência do
colo uterino. Algo difí-
cil de identificar no pré-
natal, segundo informou
o pai. Além disso, ele
tem uma condição cha-
mada displasia bronco
pulmonar. É bem co-
mum em bebês que fi-
cam muito tempo intu-
bados. Guimarães ex-
plica que a displasia au-
menta a demanda dele
por calorias.

“Hoje ele consegue
se alimentar, mas a
quantidade ainda não é
suficiente para o gasto
calórico que ele precisa.
É um processo para tirar
a sonda gástrica, sem-

pre respeitando o tempo
de desenvolvimento
dele. Daí a importância
do conhecimento da ne-
onatologista que cuida
dele nesse tempo. Ela
respeita esse tempo”,
pontua.

Apesar dessa adver-
sidade que surgiu no
meio da trajetória da fa-
mília, o pai conta que
os planos para o filho
são os mesmos de an-
tes do nascimento, que
eles já tinham mesmo
antes que soubessem
da luta que teriam travar
por sua sobrevivência.

“O que sonhamos
pra ele não mudou pela
prematuridade, mas os
nossos esforços aumen-
tam significativamente
devido a ela. Deseja-
mos desde sempre que
ele se desenvolva bem,
no melhor ambiente
familiar possível, e que
seja um ser humano
do bem”, acrescenta.
As informações são do
portal de notícias G1.
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Mulher acusada de matar grávida para
roubar bebê em Santa Catarina vai a
júri popular na próxima quarta-feira.

Reprodução

Segundo o TJ-SC, ela responde pelos crimes de feminicídio qualificado por motivo torpe, com emprego
de meio cruel, mediante dissimulação e para encobrir outro crime.

A mulher acusada
de matar uma grá-

vida para roubar a
bebê do ventre em
Canelinha, na Grande
Florianópolis (SC), vai
a júri popular na pró-
xima quarta-feira (24).
O julgamento deve
iniciar às 8h e será
realizado na Câmara
de Vereadores de Tiju-
cas. A informação foi
divulgada pelo TJ-SC
(Tribunal de Justiça
de Santa Catarina) na
última sexta-feira (19).

A ré, de 27 anos,
está presa desde
agosto de 2020,
quando confessou o
crime à polícia.

Segundo o TJ-SC,
ela responde pelos
crimes de feminicídio
qualificado por motivo
torpe, com emprego
de meio cruel, medi-
ante dissimulação e
para encobrir outro
crime. Também pelo
crime de tentativa de
homicídio qualificada
pela impossibilidade
de defesa (em relação
ao bebê). Ela res-
ponderá, ainda, pelos
crimes de ocultação
de cadáver, parto su-
posto, subtração de
incapaz e fraude pro-
cessual.

Segundo o advo-
gado Rodrigo Goulart,

a defesa vai tentar
reduzir a pena da con-
denação da acusada,
defendendo a tese de
semi-imputabilidade,
que é a perda parcial
da compreensão de
conduta ilícita ou do
discernimento sobre
os atos praticados.

A defesa havia so-
licitado um teste de
sanidade mental da ré,
que foi atestado pelo
Instituto Geral de Perí-
cias (IGP-SC). A con-
clusão dos exames
afirmaram, à época,
que a ré “não possui
qualquer transtorno
psiquiátrico, doença
mental, perturbação
da saúde mental ou
desenvolvimento in-
completo ou retar-
dado”.

A acusada e o ma-
rido dela foram presos
em 28 de agosto. Po-
rém, o MP-SC (Minis-

tério Público de Santa
Catarina), após mais
provas, entendeu que
o homem também foi
enganado. Ele foi
solto em 7 de outu-
bro. No TJ-SC, a deci-
diu que resultou no júri
popular da ré absolveu
o marido dela.

Entenda o caso
O crime ocorreu

em 27 de agosto de
2020 emCanelinha em
uma cerâmica desati-
vada. De acordo com
a denúncia, a acusada
atingiu a vítima com
um tijolo na cabeça,
cortou o ventre dela
e roubou a bebê. Fe-
rida, a recém-nascida
foi levada a um hos-
pital pela assassina e
pelo marido. A menina
se recuperou e agora
é cuidada pelo pai.

O nome dos en-
volvidos não foi di-

vulgado pois há risco
que se chegue assim
à identidade da recém-
nascida, que tem o di-
reito à preservação de
sua identificação ga-
rantido pelo Estatuto
da Criança e do Ado-
lescente (ECA).

Denúncia
De acordo com o

processo, a acusada
era amiga da vítima.
Para esconder o as-
sassinato e justificar a
bebê, a ré inventou
uma gravidez. Antes
de chegar com a cri-
ança ao hospital, ela
cortou o próprio corpo
para simular um parto
na tentativa de enga-
nar os profissionais de
saúde. Ela chegou a ti-
rar fotos da bebê antes
de chegar à unidade
hospitalar. As informa-
ções são do portal de
notícias G1.
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Eleição no Chile terá segundo
turno entre candidatos radicais

da direita e da esquerda.
Reprodução

O candidato da extrema direita, José Antonio Kast, e o da esqueda,
Gabriel Boric, votam no primeiro turno das eleições presidenciais no
Chile.

C andidatos radicais da
esquerda e da direita

farão o segundo turno no
Chile, em uma disputa con-
siderada a mais imprevisí-
vel desde a redemocratiza-
ção do país, em 1990. Com
86,46% das urnas apuradas
até as 22h deste domingo
(21), o ultradireitista Jose
Antonio Kast, de 55 anos,
do Partido Republicano, li-
derava com 28,06% dos vo-
tos ante a 25,50% do de-
putado de esquerda Gabriel
Boric, de 35 anos, do Con-
vergência Social.

O segundo turno acon-
tece em 19 de dezembro,
e o resultado é imprevisível.
Pela primeira vez desde a
redemocratização do Chile
os partidos que governaram
o país até hoje não estarão
na disputa. “É um dado
forte: depois de 30 anos
as duas coalizões que go-
vernaram o Chile não vão
para o segundo turno e cor-
rem o risco de ficar em 4.º
e 5.º lugar”, afirmou Daniel
Zovatto, diretor para Amé-
rica Latina e Caribe do Insti-
tuto para Democracia e As-
sistência Eleitoral Internaci-
onal (Idea). “Teremos um
segundo turno muito polari-
zado, onde Kast inicia com
uma certa vantagem, e o ní-
vel de participação eleitoral
será uma de várias chaves.”

Boric passou a cam-
panha pregando uma mu-
dança no modelo econô-
mico liberal e defendendo
bandeiras da esquerda radi-
cal, como um novo sistema
de aposentadorias que as-
segure um valor mínimo de
250 mil pesos para todos os
maiores de 65 anos, salário
mínimo de 500 mil pesos

até 2025, 500 mil novos
empregos para mulheres e
jornada de trabalho de 40
horas semanais.

Nas questões de gênero,
o deputado defende crimi-
nalização da violência con-
tra mulheres, legalização do
aborto e plano de direitos
sociais LGBT.

Já Kast – um admirador
da ditadura de Augusto Pi-
nochet, que durou de 1973
até 1990 – apostou suas fi-
chas em um discurso de re-
tomada da “ordem, segu-
rança e liberdade”, após a
violenta revolta popular en-
frentada pelo atual presi-
dente, Sebastián Piñera, em
outubro de 2019.

Kast propõe uma “ba-
talha cultural, ideológica e
programática para retomar
o caminho da verdadeira
dignidade humana e o de-
senvolvimento”, inspirada
pelo que chama de “trinô-
mio República-liberdade-
família”. Defende o fim
da agenda de gênero (em
2017, num tuíte, criticou
um suposto ”lobby gay”) e
subsídios familiares apenas
para casais casados.

Analistas afirmaram que
as eleições de ontem devem
encerrar um velho ciclo polí-
tico do país, pois os dois fa-
voritos se distanciaram das
coalizões com partidos tra-
dicionais, que governaram o
Chile nas últimas décadas
após o fim da ditadura. “É
um ciclo de consolidação de
um modelo de acumulação
capitalista que se encerraria
agora”, disse o analista polí-
tico da Universidade de San-
tiago, Marcelo Mella. “Pode-
se sustentar que são as úl-
timas eleições do velho ci-

clo, já que elas podem ter-
minar com um resultado di-
ferente”, disse Raúl Elgueta,
cientista político da mesma
universidade.

Embora Boric e Kast se-
jam personalidades políti-
cas com trajetória longa e
ocupem assentos na Câ-
mara dos Deputados (Boric,
desde 2014, e Kast, desde
2002), são muito menos cé-
lebres que os protagonistas
de disputas anteriores.

“Nenhum dos dois é
um candidato compará-
vel a Lagos, Bachelet ou
Piñera”, escreveu o co-
mentarista Carlos Correa
no jornal La Tercera, de
Santiago, referindo-se aos
ex-presidentes Ricardo La-
gos e Michele Bachelet, do
Partido Socialista, e ao atual
ocupante do cargo.

Os novos rostos da po-
lítica chilena são um dos
muitos resultados da onda
de protestos de 2019 e
2020, apelidada de Santia-
gaço, que desembocou na
eleição de uma Assembleia
Constituinte para o país.

Os dois candidatos que

representam os tradicionais
partidos chilenos ficaram
de fora da disputa do se-
gundo turno. O advogado
da direita liberal Sebastián
Sichel, que concorre como
independente, mas com
apoio do governo, e a ex-
ministra de Michelle Ba-
chelet, Yasna Provoste, de
centro-esquerda, poderão
ser fiéis da balança no
segundo turno.

Piñera, que deixa o cargo
desgastado, nem se deu o
trabalho de defender sua
gestão após votar e prefe-
riu elogiar a democracia chi-
lena. “Para aqueles que
são eleitos, nunca se es-
queçam que devem estar a
serviço das pessoas. Pedi-
mos para que todos contri-
buam para melhorar a qua-
lidade da nossa política”,
disse após sair do Estádio
Municipal da comuna de Las
Condes. “Todos os votos
contam, todas as opiniões
importam”, afirmou. As in-
formações são do jornal O
Estado de S. Paulo.
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Premiê do Sudão é libertado e
reassume cargo após acordo com
militares, mas protestos continuam.

Agência Brasil

Os militares do Sudão libertaram da prisão domiciliar e reconduziram
ao cargo neste domingo (21) o primeiro-ministro Abdalla Hamdok,
que havia sido deposto por eles no final de outubro.

O s militares do Su-
dão libertaram da

prisão domiciliar e re-
conduziram ao cargo
neste domingo (21) o
primeiro-ministro Ab-
dalla Hamdok, que ha-
via sido deposto por
eles no final de outubro.
No entanto, a principal
coalizão de organiza-
ções civis do país, as
Forças de Liberdade e
Mudança (FLM), afirmou
que não vai aceitar um
acordo com os golpistas
e que os protestos pela
democracia no país do
Norte da África vão con-
tinuar.

Pelo acordo assinado
entre Hamdok e o chefe
das Forças Armadas,
general Abdel Fattah al-
Burhan, o premiê vai
liderar um governo de
tecnocratas até a reali-
zação de eleições, no
mais tardar em julho de
2023. Pelo acordo, os
militares também pro-
meteram libertar todos
as pessoas presas du-
rante as últimas sema-
nas de protestos. Em
entrevista à Al Jazeera,
Hamdok disse que terá
liberdade para escolher
seus ministros.

No entanto, após a
cerimônia de recondu-
ção do premiê, milhares
de pessoas saíram às
ruas na capital, Cartum,
na vizinha Ondurmã e
em outras cidades, pe-
dindo um novo governo
sem a tutela dos mi-

litares. Em Cartum,
a marcha foi reprimida
com bombas de gás la-
crimogêneo, e um jo-
vem de 16 anos foi
morto com um tiro na
cabeça em Ondurmã, a
41ª pessoa morta nas
manifestações contra o
golpe, segundo a Co-
missão Central de Médi-
cos Sudaneses.

O golpe liderado
por al-Burhan em 25
de outubro pôs fim a
um incipiente processo
de transição democrá-
tica que fora iniciado
com a queda do dita-
dor Omar al-Bashir, em
2019. Desde então, o
país era governado por
um Conselho Supremo
de Transição, no qual
Hamdok compartilhava
o poder com os milita-
res. Depois do golpe,
as Forças de Liberdade
e Mudança, que faziam
parte do Conselho de
Transição, passaram a
pedir um governo total-
mente civil.

Depois do acordo
com o general al-
Burhan, Hamdok
tornou-se o vilão para
alguns manifestantes,
que gritavam que ele
“vendeu a revolução”. A
Associação de Profissi-
onais do Sudão, outro
grupo importante na
organização dos protes-
tos, chamouHamdok de
“traiçoeiro”.

“Hamdok nos decep-
cionou. Nossa única op-

ção é a rua”, disse Omar
Ibrahim, um jovem de 26
anos que protestava em
Cartum.

O primeiro-ministro,
por sua vez, disse
que concordou com o
acordo para evitar mais
vítimas: “O sangue su-
danês é precioso. Va-
mos parar de derramá-
lo e direcionar a energia
dos jovens para a cons-
trução e o desenvolvi-
mento”, disse ele na
cerimônia de assinatura
do acordo, transmitida
pela televisão estatal.

Burhan afirmou que
o acordo seria inclu-
sivo: “Não queremos
excluir ninguém, exceto,
como combinamos, o
Partido do Congresso
Nacional”, disse ele,
referindo-se ao antigo
partido de Bashir.

As Forças de Liber-
dade e Mudança, que
não foram mencionadas
no acordo, anunciaram
que não vão reconhecê-

lo. O Partido do Con-
gresso Sudanês (PCS),
que é parte da coalizão
civil e tem vários líde-
res presos, chamou de
“ilegítima e inconstituci-
onal” a adesão de Ham-
dok.

O acordo foi anunci-
ado sob intensa pressão
internacional, depois
que os Estados Uni-
dos e países europeus
suspenderam a ajuda
ao Sudão, que tenta
se recuperar de uma
grave crise econômica.
A ONU saudou o acerto,
mas disse que todos os
lados precisam “tratar
urgentemente de ques-
tões não resolvidas para
completar a transição
política de uma maneira
inclusiva, com respeito
aos direitos humanos e
ao Estado de direito”.
As informações são da
agência de notícias Reu-
ters.
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Tenista chinesa que denunciou
estupro reaparece em público, mas
federação suspeita de imagens.

Reprodução

Peng Shuai assina bolas de tênis um torneio de tênis juvenil em Pequim, em imagem divulgada neste
domingo (21) no Twitter.

D epois da forte
pressão internaci-

onal, a tenista chinesa
Peng Shuai reapare-
ceu em público neste
domingo (21) em um
torneio de tênis juvenil
em Pequim. Fotos
da ex-número 1 mun-
dial de duplas, vestida
com um agasalho es-
portivo azul-marinho,
calça branca do pa-
trocinador do evento e
cercada de crianças,
foram publicadas na
conta oficial do China
Open, na rede social
Weibo, equivalente ao
Twitter na China.

Esta é a primeira
aparição pública de
Peng Shuai desde que
ela acusou de estupro
um figurão do Par-
tido Comunista Chinês
(PCC) no início do mês
e ficou desaparecida
durante vários dias.

A pressão crescente
da ONU, dos Estados
Unidos e do Reino
Unido, bem como de
estrelas do tênis mun-
dial, pedindo esclare-
cimentos sobre o pa-
radeiro da esportista,
faz o governo chinês
divulgar imagens em
que a atleta parece
estar bem, sem que
seja possível esclare-
cer as condições em
que foram produzidas.

A tenista de 35 anos

desapareceu repenti-
namente no início do
mês, depois de ter
acusado Zhang Gaoli,
um poderoso ex-chefe
do Partido Comunista
Chinês, 40 anos mais
velho, de tê-la forçado
a ter relações sexu-
ais. Em uma men-
sagem publicada em
2 de novembro na
sua conta oficial no
Weibo, ela descreve
uma relação forçada
com Zhang, um ho-
mem casado e ex-vice-
primeiro-ministro do
país. A mensagem fi-
cou no ar por um curto
espaço de tempo, até
ser censurada na inter-
net na China.

Desde sexta-feira,
fotos e vídeos de Shuai
começaram a aparecer
nas redes sociais, pu-
blicadas por pessoas
próximas do governo,
como o jornalista Hu

Xijin, influente editor-
chefe do Global Times,
um jornal chinês naci-
onalista e próximo do
PCC.

Neste domingo, o
jornalista publicou em
sua conta no Twitter um
novo vídeo de Shuai
dando autógrafos para
crianças no que parece
ser o mesmo estádio
onde está ocorrendo o
torneio Fila Kids Junior
Tennis Challenger Fi-
nals, em Pequim. Mas
as imagens não foram
compartilhadas por ele
na rede chinesaWeibo.

Ding Li, executivo
da Global D-Sports,
empresa especializada
na organização even-
tos esportivos, também
publicou em sua conta
no Twitter uma foto de
Shuai no torneio juve-
nil. No sábado (20), ele
já tinha postado uma
foto da campeã em um

restaurante popular no
centro de Pequim, du-
rante um jantar. Li, que
afirma ser um amigo de
longa data de Shuai,
garante que o telefone
da tenista está funcio-
nando normalmente.

No entanto, para a
WTA, federação inter-
nacional do tênis femi-
nino, as novas imagens
de Shuai são ”insufici-
entes” para tranquilizar
a entidade. Na semana
passada, o presidente
da WTA, Steve Simon,
declarou à revista Ti-
mes que havia tentado
contatar a tenista por
vários meios, sem su-
cesso.

A WTA ameaça sus-
pender contratos lu-
crativos que mantém
com a China, caso não
obtenha informações
sobre as condições
de segurança de Peng
Schui.
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Com pandemia enfraquecendo,
cartórios registram aumento de
31% nos casamentos no Estado.

Reprodução

Vacinação e manutenção dos protocolos de segurança são causas possíveis para o aumento.

I mpulsionados pela
confiança proporci-

onada pelo aumento
da vacinação e pela
diminuição do número
de óbitos causados
pela covid-19 em todo o
Estado, os casamentos
voltaram a crescer no
Rio Grande do Sul após
um período de queda
expressiva no ano pas-
sado. Dados levan-
tados pelos cartórios
gaúchos apontam um
crescimento de 31% en-
tre janeiro e outubro de
2021 em comparação
com o mesmo período
do ano passado.

Nos dez primeiros
meses deste ano, foram
realizadas 26.783 ce-
lebrações civis, frente
a 20.421 matrimônios
realizados no ano pas-
sado. A tendência de
alta começou a ser
verificada em março,
quando os números de
2021 ultrapassaram os
de 2020. Naquele mês,
totalizaram-se 2.500
casamentos, enquanto
em 2020, quando co-
meçou a pandemia no
País, os números foram
fechados em 2.060. Já
o maior crescimento
percentual se deu de
agosto para setembro,
quando os casamentos
aumentaram 36,7%.

Os dados constam
no Portal da Transpa-
rência do Registro Civil,
base de dados nacio-

nais administrada pela
Associação dos Regis-
tradores de Pessoas
Naturais do Brasil (Ar-
pen/BR), entidade que
representa os 7.654
Cartórios de Registro
Civil do Brasil, distri-
buídos em todos os
municípios e distritos
do País.
Protocolos de
segurança

Mesmo diante da
diminuição dos casos
no Brasil, os protocolos
de segurança sanitária
para as celebrações
seguem mantidos nos
cartórios, como o limite
de pessoas na cerimô-
nia, o distanciamento,
a exigência de más-
cara e distribuição de
álcool em gel, medi-
das que também fazem
com que os noivos se
sintam mais seguros
para retomar os planos
adiados por causa da
pandemia.

“Após essa redução
no número de matrimô-
nios durante a pande-
mia, percebemos que
agora os casais vêm
retomando essa busca
nos cartórios para rea-
lizar o sonho de se ca-
sar. Mesmo com to-
das as medidas sanitá-
rias sendo respeitadas
nas serventias desde o
início, o avanço na va-
cinação e a diminui-
ção das mortes em de-
corrência da Covid-19
contribuíram nessa de-
cisão”, ressalta Sidnei
Hofer Birmann, presi-
dente da Arpen/RS.

Esta retomada acon-
tece às vésperas de
dezembro, tradicional-
mente o mês onde é
realizado o maior nú-
mero de casamentos
no Brasil, sendo o pre-
ferido para as celebra-
ções, uma vez que coin-
cide com as férias co-
letivas de trabalhado-

res, férias escolares das
crianças, assim como
o recebimento do dé-
cimo terceiro salários,
sendo o período ideal
para as cerimônias e vi-
agens de lua de mel.

Entre os casamen-
tos homoafetivos acon-
teceu a mesma reto-
mada. No total, em
2021, já foram rea-
lizadas 270 celebra-
ções entre pessoas
do mesmo sexo, en-
quanto nos primeiros
dez meses de 2020
este número foi de 179,
um aumento de 50,8%.
Em agosto de 2020,
por exemplo, foram
12 casamentos civis,
enquanto em 2021 o
número dobrou, pas-
sando para 25. Em
setembro a diferença foi
ainda maior, de mais de
40 atos registrados este
ano frente ao mesmo
período de 2020.
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Santa Maria terá o primeiro ambulatório
para pessoas transgênero do interior

do Rio Grande do Sul.
Divulgação/SES

Equipe técnica da Casa de Saúde de Santa Maria participa de capa-
citações e rodas de conversas com pessoas transgênero.

A Casa de Saúde de
Santa Maria abrirá

ainda em novembro o
primeiro ambulatório de
especialidade no pro-
cesso transexualizador
do interior do Estado. O
serviço, implementado
com recursos estadu-
ais do programa Assis-
tir, é focado no atendi-
mento clínico e psicos-
social das pessoas que
queiram fazer a transi-
ção de gênero com tra-
tamento hormonal.

“Nós já atendemos
esse público na rede de
saúde, mas, agora, te-
remos um espaço tam-
bém de acolhimento às
pessoas transgênero.
Este é diferencial da
nossa região”, explicou
a coordenadora da 4ª
Coordenadoria Regio-
nal de Saúde (CRS),
Fabricia Ennes da Silva
Costa.

A equipe do ambula-
tório transexualizador é
composta de médicos
endocrinologista, psi-
quiatra, clínico geral,
urologista, ginecolo-
gista, fonoaudiólogo,
psicólogo, assistente
social e enfermeiro. Se-
rão oferecidas pelo Sis-
tema Único de Saúde
(SUS) 240 consultas
por mês, além de exa-
mes laboratoriais para
33 municípios da região
de Santa Maria.

A diretora do De-
partamento de Gestão

da Atenção Especiali-
zada da Secretaria da
Saúde (SES), Lisiane
Fagundes, destaca que
o ambulatório habili-
tado na Casa de Saúde
de Santa Maria presta
o cuidado que não
é cirúrgico: “Quando
existe o desejo ou ne-
cessidade por parte
do paciente de passar
pela cirurgia de rede-
signação sexual, ele é
encaminhado para ou-
tro hospital que realize
esse serviço”.

De acordo com Li-
siane, no Estado hoje
existe um hospital habi-
litado para realizar a ci-
rurgia de redesignação
sexual, o Hospital de
Clínicas de Porto Ale-
gre, e apenas uma vaga
por mês. Em todo o
País apenas cinco hos-
pitais oferecem a cirur-
gia.

“Com os ambulató-
rios incentivados pelo
Assistir, vamos con-
seguir organizar me-
lhor a rede de aten-
dimento a esses pa-
cientes. Assim, só
será encaminhado ao
Clínicas quem vai efe-
tivamente passar por
um processo cirúrgico,
mantendo quem tem in-
teresse por fazer a tran-
sição apenas com uso
de hormônios vincula-
dos ao ambulatório”,
completou a diretora.

“O ambulatório tran-

sexualizador é um
grande marco para a
saúde de Santa Maria,
e o Hospital Casa de
Saúde sente-se lisonje-
ado por ser o escolhido
para implantação desta
especialidade”, falou a
administradora da insti-
tuição, Ariéle Pereira.

A equipe técnica
do hospital está re-
cebendo capacitação
e participando de ro-
das de conversas com
pessoas que passaram
pela transição de gê-
nero, ouvindo como
elas gostariam de ser
tratadas no serviço de
saúde. “As pessoas
trans sofrem discrimi-
nação e preconceito.
Nosso objetivo, como
em todas as especi-
alidades já atendidas
neste hospital, é rea-
lizar um atendimento
pautado na política de
humanização, com ca-
rinho respeito e acolhi-

mento a todos”, disse
Ariéle.
Incentivo para
outras áreas
A Casa de Saúde

recebia um incentivo
mensal de R$ 40 mil
que, com o novo As-
sistir, passa a ser de R$
70 mil, o que possibili-
tará com que implante
ainda um ambulatório
de traumato-ortopedia,
para aumentar a oferta
de consultas, exames e
procedimentos cirúrgi-
cos.

Além disso, a insti-
tuição passou a rece-
ber mais R$ 100 mil
mensais, também pelo
programa Assistir, para
implantar o serviço de
urgência e emergência
para atender, preferen-
cialmente, casos de
traumato-ortopedia. O
serviço, tecnicamente,
é chamado “porta de
entrada Geral III”.
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Polícia Rodoviária Federal prende casal
com mais de 250 litros de agrotóxico

contrabandeado em Sarandi.
PRF/Divulgação

Agrotóxico apreendido foi proibido no Brasil depois que estudos
apontaram casos de intoxicação e até morte.

Hospital de Pronto Socorro de
Porto Alegre necessita de doações

de sangue de todos os tipos.
Divulgação

As doações podem ser feitas em nome do HPS ao Hemocentro do
Rio Grande do Sul.

N a tarde deste do-
mingo (21), na BR-

386 em Sarandi, a Po-
lícia Rodoviária Federal
(PRF) prendeu um casal
e aprendeu 260 litros de
agrotóxicos contraban-
deados da Argentina, que
estavam sendo transpor-
tados num Gol.

Em atividade de re-
pressão ao crime, poli-
ciais rodoviários federais
abordaram o veículo que
transitava na BR-386 em
direção à região metro-
politana. O motorista do
carro era um homem de
42 anos e viajava com
uma passageira de 60
anos, ambos moradores

da cidade de Estrela.
No interior do auto-

móvel e no porta-malas
foram encontrados diver-
sos galões de agrotóxi-
cos de fabricação estran-
geira, totalizando 260 li-
tros.

O agrotóxico apreen-
dido é o Paraquat, que
é proibido pela Anvisa,
já que estudos interna-
cionais indicaram casos
de intoxicação aguda e
morte de pessoas que ti-
veram contato com essa
substância, além de estar
relacionado a casos de
câncer e doença de Par-
kinson.

Os presos, o veículo

e a carga foram apre-
sentados na Delegacia de
Polícia Federal em Passo
Fundo, para registro do

flagrante.

O Hospital de Pronto
Socorro de Porto

Alegre (HPS) está pre-
cisando de doações de
sangue de todos os tipos.

De acordo com a en-
fermeira responsável pela
Agência Transfusional do
hospital, Jusiane Colvara,
somente na última sexta
(19), faltavam ao menos
21 bolsas do tipo O+ e
três do tipo O- para man-
ter o estoque mínimo.

“Muitas vezes, as
transfusões sanguíneas
são essenciais para que
vítimas de acidentes so-
brevivam. Nós somos um
hospital porta aberta 24

horas para emergências.
Por isso, precisamos
manter nossos estoques

abastecidos”, explica.
As doações podem ser

feitas em nome do HPS

ao Hemocentro do Rio
Grande do Sul, na ave-
nida Bento Gonçalves,
3722, bairro Partenon. O
atendimento ocorre de
segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.
Requisitos para
ser um doador
- Estar em boas condi-

ções de saúde - Ter en-
tre 16 e 69 anos (menores
precisam ter autorização
do responsável) - Pesar
mais de 50 kg - Não estar
em jejum - Portar docu-
mento de identidade ofi-
cial com foto.
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Prêmio Açorianos de Música 2021
será entregue nesta segunda.

Mariana Bertolucci/SMC PMPA

Cerimônia ocorrerá de forma presencial na Cinemateca Capitólio.

A Secretaria Municipal
de Cultura realiza a

cerimônia de entrega do
Prêmio Açorianos de Mú-
sica nesta segunda-feira
(22), a partir das 20h, na
Cinemateca Capitólio (rua
Demétrio Ribeiro, 1085 -
Centro Histórico).

Os presentes deverão
cumprir os protocolos sa-
nitários e respeitar as ori-
entações da equipe de
produção.
Indicados ao
Gênero Erudito
Melhor compositor:

Carlos Lazzari por Momen-
tum

Melhor intérprete: Car-
los Lazzari por Momentum
Daniel Wolff por Beethoven
for Guitar Hugo Pilger por
Claudio Santoro: a obra in-
tegral para violoncelo e pi-
ano Ney Fialkow por Clau-
dio Santoro: a obra inte-
gral para violoncelo e pi-
ano Yasmini Vargas por Vi-
entos de España

Melhor Instrumentista:
Daniel Wolff por Beethoven
for Guitar Hugo Pilger por
Claudio Santoro: a obra
integral para violoncelo e
piano Jacob Scesney por
Momentum Ney Fialkow
por Claudio Santoro: a
obra integral para violon-
celo e piano

Melhor Álbum: Beetho-
ven for Guitar de Daniel
Wolff Claudio Santoro: a
obra integral para violon-
celo e piano de Hugo Pil-
ger e Ney Fialkow Il Gioco
dell’ Amore de Lux Sonora
Momentum de Carlos Laz-
zari Vientos de España de
Vientos del Sur - Eduardo
Knob e Yasmini Vargas
Indicados ao Gênero

Instrumental
Melhor compositor: An-

dré Brasil pelo álbum Sau-

dação Ernesto Fagundes e
Paulinho Fagundes pelo ál-
bum Capricórnio Marceli-
nho Carvalho pelo álbum
Guitarra de Galpão Rafael
Lima pelo álbum Sauda-
des de Casa

Melhor intérprete: Pe-
dro Tagliani por Hemisfé-
rios Rafael Lima Saudades
de Casa Rafael Lopes por
Neste ano não tem inverno

Melhor instrumentista:
Rafael Lima pelo álbum
Saudades de Casa

Melhor Álbum: Hemis-
férios de Pedro Tagliani

Indicados ao
Gênero MPB
Melhor Compositor:

Cláudio Levitan por Só a
Canção Dejeane Arruee e
Graziela Pires pelo álbum
Voa do grupo 50 tons de
Preta Leandro Ayô pelo
álbum Leandro Ayô e os
Reis. Voce. Rei da sua
vida. Pedro Longes pelo
álbum Canções de amor e
solidão

Melhor Intérprete: Deje-
ane Arruee e Graziela Pi-
res por Voa do grupo 50
tons de Preta Bebeto Alves
por Oh Blackbagual pela
última vez Rowena Jame-
son por Happy Madness
do grupo Delicatessen

Melhor Instrumentista:
Luiz Mauro Filho pelo ál-
bum Happy Madness do
grupo Delicatessen Fer-
nando Corona pelo álbum
Só a Canção de Cláudio
Levitan

Melhor Álbum: Can-
ções de Amor e Solidão
de Pedro Longes Voa do
grupo 50 Tons de Preta Le-
andro Ayô e os Reis. Você.
Rei da sua vida de Leandro
Ayô

Indicados no
Gênero POP

Melhor Compositor:
André Paz pelo álbum
Olhovivo Eloy Fritsch pelo
álbum Moments in Pa-
radise Luana Fernandes,
Ricardo Cordeiro, Catullo
Fernandes pelo álbum Lua
de Outubro Tiago Ferraz
pelo álbum A linda Canção
do Sábio Sabiá WNegro,
Njay, Chikinho de Vila, JL,
Bonne Dee, Ragga Mano
Koyaw pelo álbum After
Black Negro Dono

Melhor Intérprete: Lu-
ana Fernandes por Lua de
Outubro Chris Amoretti por
Magnet Soul Patricia Nar-
delli por Moira Tiago Ferraz
por A linda Canção do Sá-
bio Sabiá

Melhor Instrumentista:
Eloy Fritsch pelo álbum
Moments in Paradise Dou-
glas Vallejos pelo álbum
Lua de Outubro

Melhor Álbum: A linda
Canção do Sábio Sabiá de
Tiago Ferraz I-tal de Gro-
oVI Lua de Outubro de Lu-
ana FernandesMoments in
Paradise de Eloy Fritsch
Olhovivo de André Paz
Indicados ao

Gênero Regional
Melhor Compositor:

Carlos Roberto Hahn e

Volmir Coelho por Beira de
mar, beira de rio - Vol. 2
Daniel Cavalheiro por Ar-
tistas de Campo Edilberto
Bérgamo e Guilherme Col-
lares por Chamamé Pedro
Terra por Canções de Amor
à Terra Bruta

Melhor Interprete:
Grupo Barbicacho por Pa-
gos do Sul Vinicius Brum
por Por que os ponchos
são negros Volmir Coelho
por Beira de mar, beira de
rio - Vol. 2 Igor Tadielo
César por Tradição que
se Garante do grupo Fio
de Bigode Pedro Terra por
Canções de Amor à Terra
Bruta

Melhor Instrumentista:
Douglas Umabel por Por
que os Ponchos são Ne-
gros Edilberto Bérgamo
por Chamamé Gustavo
Brodinho por Há 30 anos
vendendo loucura Ricardo
Martins por Transcendên-
cia

Melhor Álbum: Cha-
mamé de Edilberto Bér-
gamo e Guilherme Colla-
res Pagos do Sul do Grupo
Barbicacho.
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Inovação é o tema da 17ª edição
do congresso da Federasul.

Divulgação

Encontro híbrido é nesta segunda (22) no Instituto Caldeira ou pelas redes sociais da entidade.

O congresso da Federa-
sul chega a sua 17ª

edição e vai tratar de um
tema sob medida para a re-
flexão pós-pandemia: “Ino-
vação; o futuro é agora”.
Pauta que ganhou priori-
dade na entidade, o encon-
tro vai detalhar, através de
painéis e convidados, os
movimentos da nova eco-
nomia numa programação
que inicia às 14h e encerra
às 20h.

Todos os temas da pro-
gramação estão relaciona-
dos à inovação e tecnolo-
gia.

Com presença confir-
mada, o governador Edu-
ardo Leite participa num

dos quatro painéis do en-
contro que vai acontecer de
forma híbrida no Instituto
Caldeira. Leite vai falar
sobre “Perspectivas de
Futuro sobre Tecnologias”,
juntamente com o CEO do
Agi, Marciano Testa, com
mediação do presidente da
Federasul, Anderson Traut-
man Cardoso, no último
painel do dia.

Após a abertura, que
será feita pelo presidente
da Casa, as entidades
filiadas apresentarão seus
cases selecionados e em
seguida o primeiro pai-
nel, “Perspectivas Macro-
econômicas e Tendências
da Nova Economia” com

Ricardo Geromel, partner
da 3GRadar e o empresário
Salim Matar. A coordena-
ção é do vice-presidente
Fernando Marchet.

A programação segue
com os convidados Pedro
Englert, da StartSe e me-
diação de Pedro Valério,
CEO do Instituto Caldeira,
no Painel “Inovação na Prá-
tica”. Às 17h tem “Cul-
tura da Inovação”, com Ce-
sar Saut, vice-presidente
da Icatu e presidente da
Rio Grande Seguros e Kelly
Gusmão, sócia-fundadora
e head de talentos da War-
ren, mediado pelo vice-
presidente Rafael Souto.

Como novidade do con-

gresso, o lançamento da
plataforma da Federasul
4.0, uma ferramenta que
vai conectar a entidade
com suas filiadas para
gerar negócios, conteúdos,
serviços e soluções com-
partilhadas. Em seguida, o
presidente Anderson Traut-
man Cardoso faz o lança-
mento da campanha para
comemorar os 95 anos da
entidade, junto com Thita
Kraemer, CEO da Bendito
Design.

A programação com-
pleta pode ser conferida no
site www.federasul.com.br
e acompanhada nos canais
da entidade (YouTube e
Facebook), a partir das 14h.
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CLÁUDIO HUMBERTO

"BLACK FRIDAY" EVIDENCIA
O FRACASSO DOS PROCONS

A propaganda enganosa prevalece na “black friday”, instituição norte-
americana que o Brasil conseguiu desmoralizar. Nos Estados Uni-
dos, onde surgiu a promoção, multidões invadem lojas por produtos
vendidos a 10% (ou menos) do valor original. No Brasil, a frase “tudo
pela metade do dobro” resume a enganação ao cidadão. E evidencia
a falência dos Procon, que, incapazes de impedir a “black fraude”,
deveriam ser extintos até para nos poupar do custo que representam.

Dicas abestadas
As atividades do Procon se resumem a divulgar dicas abestadas,
como “pesquisar preços”, e promessas de “fiscalização” sempre in-
suficiente.

Novos disfarces
Como o consumidor virou gato escaldado, inventaram no Brasil a
“ultra friday”, “golden friday”, “bank friday”, “black das blacks” e outros
logros.

Lá, funciona
Nos EUA, uma loja que tentasse enganar o consumidor desaparece-
ria do mercado, com a reputação destruída, e o dono devidamente
preso.

Reino da enganação
No Brasil, gastam-se fortunas em propaganda enganosa, em vez de
investir em ofertas atraentes, consolidando seu espaço no mercado.

Na retomada, empresas desvalorizam até 82,54%
A gigante do varejo Magalu está entre as empresas que mais des-
valorizaram na bolsa de valores durante 2021, ano marcado pela
flexibilização e a volta do comércio físico. A informação da plataforma
FinDocs Inteligência Financeira foi vazada pela corretora Modal para
clientes. A Magalu, que cresceu muito até 2020, incorporando outras
empresas, desvalorizou 64,65%. Mas não apresenta a pior situação.
A Enjoei, brechó virtual de sucesso, foi a que mais desvalorizou:
82,54%.

Outros setores
O levantamento mostra também desvalorização da imobiliária Viver
(-82,47%) e da plataforma de comércio eletrônicoMosaico (-78,41%).

Números fortes
A FinDocs aponta ainda, entre as desvalorizadas a Méliuz, pla-
taforma de cash back (69,83%), e a Via, outra gigante do varejo
(65,72%).

Ranking triste
A Magalu está em 6º lugar, entre as que mais desvalorizaram, se-
guida da imobiliária Gafisa (64,58%) e da operadora de telefonia Oi
(63,23%).

Melhor estatal
Registrando recorde de lucros, apesar de haver reduzido juros, a
Caixa foi escolhida a melhor entre 378 estatais, incluindo os bancos
federais. Pudera. Alem de haver distribuído R$1 trilhão em benefí-
cios sociais do governo, só em julho e agosto atendeu 90 milhões de

pessoas.

Nada suspeito
Um grupo de cientistas pediu, via lei de acesso à informação, os
documentos da licença da vacina Pfizer nos EUA, mas a FDA (a
vigilância sanitária de lá) deu prazo até 2076 para a divulgação.

Decepção enorme
O deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) diz não acreditar que Alck-
min, “político de rara credibilidade”, esteja cotado para vice do ex-
presidiário Lula. “Seria uma decepção enorme. Geraldo não se
sujeitará a isso”.

Falta substância
O Conselho de Ética da Câmara deve votar terça (23) a ação contra
Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo. Ele foi citado por Luis
Miranda (DEM-DF), que continua lutando contra o ostracismo.

De mulher pra mulher
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou
projeto para conceder meia-entrada em todos os eventos de lazer a
todas as mulheres no dia 8 demarço, Dia Internacional das Mulheres.

Útil e agradável
A segurança alimentar foi um dos grandes temas das conversas
entre Bolsonaro e autoridades árabes. Segundo o presidente, Ba-
rein, Catar e Emirados Árabes chegam a importar 90% do alimento
consumido e o Brasil assinou protocolos de intenção para garantir
esse mercado.

Decisão é decisão
A respeito do atirador inocentado por ‘ter se defendido’ durante
ataque em protesto violento nos EUA, provocando duas mortes, o
presidente Joe Biden disse: “o sistema do júri funciona, e temos que
obedecê-lo”.

Caso pensado
A gasolina subiu 21% desde abril, a pretexto da alta do petróleo ou
do dólar, mas o etanol, 100% nacional, teve alta de 27% no período.
Além de explorar os consumidores, a política de preços da Petrobras
impede que o etanol se transforme no combustível preferido dos
brasileiros.

Pensando bem...
... para o recesso branco, o apoio não é pálido.

PODER SEM PUDOR

Conversa de bêbado
Sebastião Paes de Almeida fazia campanha para o governo de Minas
Gerais, quando, no interior, viu-se diante do presidente da Liga Con-
tra o Álcool da cidade. O homem da Liga foi logo metendo a “faca”:
“Dr. Sebastião, além da nossa sede, precisamos que o senhor nos
compre cinco carros. É para ensinar o povo a deixar de beber.” O
candidato respondeu na bucha: “Meu amigo, por acaso você está
bêbado”
Com André Brito e Tiago Vasconcelos
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LEANDRO MAZZINI

DESCULPA 'ECO'
Centenas de autoridades do Brasil – governadores, senado-
res, deputados, prefeitos, etc. – desembarcaram em Glasgow
e lá ficaram por uma semana ou mais, mesmo sem saber nada
da COP26. Raros foram os cientistas na comitiva oficial de 466
pessoas do Brasil. Houve representantes de entidades civis e
empresários que pagaram suas viagens. Mas o cidadão cobriu
a conta da grande maioria.
Entre eles, os governadores do Amazonas, Pará e Pernam-
buco, com respectivas damas. O Brasil não ficou sozinho na
vergonha do turismo estatal. Burkina Faso, um dos menores
países da África, pagou a ida de 109 pessoas. A Bulgária, um
dos exemplos de preservação na Europa, enviou apenas 12.
Mistério na Sacristia Até ontem à noite (a não ser que saia a
operação hoje) seguia o mistério sobre o pedido de prisão pela
PF do Pe. Robson, do Santuário Pai Eterno em Trindade (GO).
Vazou A investigação no STJ está sob segredo, mas o pedido
da PF “vazou” no sistema de notificação para quem acompa-
nha o processo – como para o advogado, Cleber Lopes.

Canta aí!
O Art. 40 da Lei 5.700 de 1971 determina que ninguém poderá
ser admitido no serviço público sem que demonstre conheci-
mento do Hino Nacional. Acredita no teste? Eu não.

Refúgios 1
OBrasil continua sendo a porta da esperança para milhares de
refugiados de diferentes países, de 76 nacionalidades, em es-
pecial para venezuelanos e cubanos. Nos últimos cinco anos
mais de 50mil pessoas conseguiram status, segundo dados do
Comitê Nacional para os Refugiados à Coluna. Desde 2017,
são 53.155 autorizações.

Refúgios 2
Ao contrário de 2019 e 2020, em que o Brasil reconheceu
21.541 e 26.653 pessoas respectivamente, este ano foram
somente 2.244 cidadãos com status até agosto. Desde 2017,
conseguiram o status 48.475 venezuelanos, seguidos da Síria
(2.060), República Democrática do Congo (648), Cuba (471) e
Paquistão (246).

Este ano
Em 2021, a Venezuela segue na frente com 1.814 pessoas
reconhecidas, depois vem Síria (19), República Democrática
do Congo (18), Cuba (255) e Paquistão (19). Não tão à frente
- para surpresa - está o Afeganistão (3).

Carro-leito
A situação é crítica para os fiscais de estradas da ANTT.
Áudios mostram a insatisfação. Reclamam do baixo valor da

diária (R$ 200) para cobrir hospedagem e refeições. Há dias,
um servidor dormiu na viatura e avisou que vai à Justiça. A
ANTT informa que o valor é padrão no Governo e decidido pelo
Ministério da Economia.

Pra gaveta
Das 25 petições de impeachment de ministros do STF no
Senado, 12 são contra Alexandre deMoraes, relator dos inqué-
ritos que cercam Bolsonaro. Aguardam parecer numa gaveta
da Advocacia do Senado. O ministro Luís Roberto Barroso,
alvo da ira de quem questiona a segurança das urnas, tem
nas costas quatro pedidos.

Assédio
O Ministério da Educação e Inep dificultam o acesso às de-
núncias – de intimidação, assédio, perseguição – feitas pelos
servidores que deixaram os cargos no órgão às vésperas do
Enem. O conteúdo das denúncias foi solicitado pela Coluna
há dias, mas tanto a pasta quanto o órgão não responderam
até o fechamento desta edição.

Little Holanda
Com a CPI das ONGs da Amazônia ganhando força no Se-
nado, sumiu do ar o site Opção Verde, entidade criada por
holandeses que compra florestas desde 2008 na região da rica
Coari (AM), com grandes reservas de gás no subsolo.

1.200 km²
A Coluna teve acesso a documentos que podem chegar à PF.
Uma ativista holandesa tem em seu nome escrituras de área
de 26 km x 86 km (1.200 km²). Outro ‘ongueiro’ holandês é do
setor de energia. Eles contrataram uma advogada trabalhista
em Manaus para lobby no Senado, mas ela pulou fora. Nos
informes do grupo para ambientalistas, a ONG sugeria que o
objetivo é preservar a floresta, orientar e “controlar” os nati-
vos...

ESPLANADEIRA
# 1º Festival de Música - Musicais Bar da Redonda acontece
de 17 a 19 de dezembro, em Icapuí (CE). # Bait Incorporações,
em parceria com Loft e Nomah, promove dia 23 masterclass
online sobre ativos imobiliários. # Mandaliti é o escritório líder
no The Legal 500 Latin America 2022. # Thiago Gomide,
presidente da Rádio Roquette Pinto, será o Embaixador de
Turismo do RJ em 2022.
Coluna Esplanada Brasília: reportagem@colunaesplanada.
com.br
©® 2011 – 2021. Coluna Esplanada - Todos os direitos reser-
vados.
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FLAVIO PEREIRA

ONYX CONFIRMA: "SOU
PRÉ-CANDIDATO AO PIRATINI,
E SERIA UMA HONRA TER A
DEPUTADA SILVANA COVATTI

COMO VICE"
O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Loren-
zoni, anunciou que ”definitivamente sou pré-candidato ao
Governo do Rio Grande do Sul, e seria uma honra ter
como candidata a vice, a deputada Silvana Covatti (atual
Secretária da Agricultura e Abastecimento do RS), que re-
presenta um partido pelo qual tenho muito respeito”. Onyx
telefonou para o colunista neste domingo, desfez qualquer
dúvida sobre sua disposição de concorrer ao Piratini em
2022, e definiu o cronograma que vai cumprir como pré-
candidato. Segundo ele, até o final de dezembro acerta os
detalhes da pré-candidatura, conversa com o presidente
Jair Bolsonaro, e ao lado dos dirigentes do PL, pretende
buscar aliados para esse projeto. Ele lamenta a pos-
sibilidade do campo político ao qual pertence caminhar
dividido para a eleição de 2022, diante da candidatura do
senador Luis Carlos Heinze. Mas afirmou que ”eu sou pré-
candidato, esse é o meu projeto e, se Deus quiser serei
candidato, e deixarei que o eleitor decida”.
Luis Carlos Heinze: "Nunca perdi eleição"
O senador Luis Carlos Heinze (PP) afirmou que ”nunca
perdi uma eleição”, ao recordar sua eleição para prefeito
de São Borja (1992) e cinco eleições para deputado fe-
deral. Como pré-candidato do PP ao governo do Estado,
Heinze cumpriu no final de semana mais um roteiro do
ciclo de debates ”Pra Fazer Acontecer”, em Ijuí e Santa
Maria. Em Santa Maria, participou também do lança-
mento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio,
coordenada pela vereadora Roberta Leitão. O senador
afirmou que ”é importante sempre lembrar de quem coloca
comida na mesa de todos os brasileiros. Se o campo
não planta ,a cidade não come”. Embora o site oficial do
PP gaúcho não venha publicando nenhuma informação
sobre o ciclo de debates regionais, o senador Heinze tem
divulgado em suas redes sociais todos os detalhes destas
reuniões, que recolhem sugestões de lideranças regionais
para a formulação do seu programa de governo.
Homenagem a Pedro Simon: " Concerto da Democra-

cia"
Nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, às 18h, o pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
deputado Gabriel Souza, e o deputado estadual Tiago Si-
mon prestam homenagem especial ao ex-senador Pedro
Simon e a toda a 42ª Legislatura da Casa (1967-1971)
com o Concerto da Democracia. Com apresentação da
Ospa, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o evento
ocorrerá no Teatro Dante Barone. Integra a programação
o descerramento da placa em homenagem aos deputados
deste período.
Ana Amélia confirma saída do PP
Ex-senadora pelo Partido Progressista, a jornalista Ana
Amélia Lemos conversou com o colunista no sábado, e
confirmou que está deixando o PP. Ana Amélia foi bas-
tante clara: ”como o senador Heinze se lançou candidato
ao governo, precisa da vaga ao Senado para oferecer
a um eventual partido aliado. Dessa forma, não tenho
espaço e nem o PP tem interesse na minha permanência
na legenda. Estou examinando os convites recebidos do
PSD, Republicanos, União Brasil, PSDB e sondagens.
Não tenho pressa para tomar essa decisão”.
Eleição caótica racha o PSDB
Depois de pagar R$ 1,25 milhão, para uso do aplicativo
para votação eletrônica, o PSDB não conseguiu finalizar
um caótico processo de eleição interna, com instabilidade
no sistema desde o início da votação. Chegou-se a cogitar
o uso de cédula de papel. Em nota, o partido disse que
o aplicativo ”não comportou a demanda dos votantes das
prévias”, que os votos registrados neste domingo estão
preservados e que a data de retomada da votação ainda
será definida. O PSDB, qualquer que seja o desfecho da
prévia, ficou rachado entre as candidaturas de Eduardo
Leite e João Doria. Se nenhum dos três candidatos - o ex-
governador do Amazonas Arthur Virgílio também disputa a
indicação - obtiver maioria absoluta, haverá segundo turno
dia 28 de novembro.
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EFEMÉRIDES

FATOS HISTÓRICOS DO
DIA 22 DE NOVEMBRO

Eventos
498 — Após a morte do Papa Anastácio II, Símaco é
eleito papa no Palácio de Latrão, enquanto Lourenço é
eleito papa em Santa Maria Maggiore.
1307 — O Papa Clemente V emite a bula papal Pasto-
ralis Praeeminentiae, instruindo todos os monarcas cris-
tãos da Europa a prender todos os Templários e apreen-
der seus bens.
1546 — Calvino edita um decreto que regulamenta os
nomes que devem ser dados e os que são proibidos aos
recém-nascidos em Genebra.
1766 – Fundação da cidade de Lages (Santa Catarina,
Brasil).
1842 – Inaugurada, no bairro de Santa Cruz, Rio de
Janeiro, a primeira agência dos Correios do Brasil, ado-
tando o sistema de entrega em domicílio.
1910 – Tem início a Revolta daChibata, liderada por João
Cândido.
1943 – O Líbano torna-se independente da França.
1963 – O presidente norte-americano John F. Kennedy
é assassinado na cidade de Dallas, em um atentado que
deixou o governador do Texas seriamente ferido; Lyndon
Johnson, vice-presidente, assume a Casa Branca.
1975 – Juan Carlos assume o trono da Espanha.
1977— A British Airways inaugura um serviço regular de
Londres a Nova Iorque com o avião supersônico Con-
corde.
1979 – Brasil: restabelecido o pluripartidarismo, com
extinção do MDB e da Arena.
1990 – Fim do mandato da primeira-ministra britânica
Margaret Thatcher.
1994—O console de videogame Sega Saturn é lançado
no Japão.
2004 — Começa a Revolução Laranja na Ucrânia, resul-
tante das eleições presidenciais.
2005 – Angela Merkel torna-se a primeira mulher a ocu-
par o cargo de chanceler da Alemanha.
2008 – Fortes chuvas causam uma das maiores tragé-
dias climáticas de Santa Catarina.
2012 — Começa o cessar-fogo entre o Hamas na Faixa
deGaza e Israel após oito dias de violência e 150mortes.

Nascimentos
1602 – Isabel de Bourbon, Rainha de Portugal e Espanha
(m. 1644).
1890 – Charles de Gaulle, estadista francês (m. 1970).
1922 – Marlene, cantora e atriz brasileira (m. 2014).
1923 – Arthur Hiller, diretor de cinema canadense.
1924 – Geraldine Page, atriz e cantora norte-americana
(m. 1987).
1929 – Waltel Branco, maestro, compositor e arranjador
brasileiro.
1937 – Leon Hirszman, cineasta, documentarista e autor
de ficção brasileiro (m. 1987).
1954 – Guida Vianna, atriz brasileira.
1958 – Jamie Lee Curtis, atriz estadunidense.
1967 – Mark Ruffalo, ator estadunidense.
1973 – Eliana, cantora e apresentadora de televisão
brasileira.
1984 – Scarlett Johansson, atriz e cantora estaduni-
dense.
1986 — Oscar Pistorius, ex-atleta paralímpico sul-
africano.
1987 — Marouane Fellaini, futebolista belga.
1995 — Katherine McNamara, cantora, atriz e modelo
estadunidense.
Falecimentos
1718 — Barba Negra, um dos mais famosos piratas
britânicos (n. 1680).
1916 — Jack London, escritor estadunidense (n. 1876).
1944 — Arthur Stanley Eddington, astrofísico britânico
(n. 1882).
1963 — Aldous Huxley, escritor britânico (n. 1894); John
F. Kennedy, político estadunidense (n. 1917).
1980 — Mae West, atriz e escritora norte-americana (n.
1893).
1993 — Anthony Burgess, escritor britânico (n. 1917).
1997—Michael Hutchence, cantor australiano, vocalista
da banda INXS (n. 1960).
2008 — MC Breed, rapper estadunidense (n. 1971).
2009 — Juan Carlos Muñoz, futebolista argentino (n.
1919).
2019 — Henry Sobel, rabino brasileiro (n. 1944).



Após derrota para o Flamengo, Aguirre
fala sobre desempenho do Inter:

“Cometemos erros que não
deveríamos, mas são coisas de jogo.

Tenho que valorizar a entrega do time”.
Reprodução

Diego Aguirre tem confiança de que a equipe vai conquistar uma vaga
direta para a Libertadores.

Saga do Grêmio contra o rebaixamento
segue com esperança renovada.

Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Técnico gremista se encheu de esperança depois da vitória contra a
Chapecoense.

A pós a derrota para o Flamengo,
no último sábado (20), o téc-

nico do Inter, Diego Aguirre, falou
em entrevista coletiva sobre o jogo
e o futuro da equipe. “Foi um co-
meço que não esperávamos. O
time ficou um pouco nervoso e nos
desorganizamos. Cometemos er-
ros que não deveríamos, mas são
coisas de jogo”, afirmou.

“Fazia 12 jogos que não perdía-
mos em casa. E o time estava mos-
trando coisas boas. Hoje aconte-
ceu que tomamos dois gols em dez
minutos, e isso muda tudo. Tenho
que valorizar a entrega do time”,
disse o treinador.

Sobre o futuro, Aguirre senten-
ciou: “Temos que trabalhar muito
e pensar no próximo jogo. Como
falei, essas são duas semanas que
temos que dar omáximo emelhorar
algumas coisas.”

Sobre a possibilidade de con-

quistar uma vaga direta para a
Libertadores, o técnico declarou:
“Sinto muita confiança de que va-
mos conseguir nosso objetivo. Se
jogarmos com a atitude de hoje,
com um pouco mais de eficácia, te-
mos muitas possibilidades.”

A respeito da contratação de re-
forços para 2022, Aguirre afirmou:
“Para os próximos quatro jogos,
não temos que falar em nomes. Te-
mos que nos concentrar para con-
quistar nossos objetivos. (...) Es-
tamos trabalhando para o próximo
ano. Temos reuniões e estamos
planejando. Temos alguns nomes
que não falarei neste momento, é
uma necessidade que temos.”

Em uma partida movimentada
no Beira-Rio, o Inter perdeu de
2 a 1 para Flamengo, na noite
de sábado, em partida válida pela
34ª rodada do Campeonato Brasi-
leiro. Os gols foram todos marca-

dos ainda no primeiro tempo: Gabi
e Andreas Pereira finalizarampara o
clube carioca, e Taison descontou
para o Colorado. O time gaúcho
segue com 47 pontos, na oitava co-

locação. O próximo duelo do Inter
será nesta quarta-feira (24), contra
o Fluminense.

P ara sair da zona de rebaixa-
mento, o Grêmio precisava im-

por uma sequência de vitórias, que
parecia pouco provável. No en-
tanto, o Tricolor obteve duas con-
tra Bragantino e Chapecoense. Por
conta da recente boa fase, o téc-
nico Vagner Mancini começou a
projetar como o tricolor poderá dei-
xar o Z4.

“O Grêmio, neste momento,
está chegando perto, embolando
essa parte da tabela. É impor-
tante quando você soma duas vitó-
rias em sequência, tem um jogo em
casa onde mais uma vitória pode
dar uma chance muito interessante
de brigar em igualdade de condi-
ções com todo mundo”, disse Man-
cini.

Como estava a muitos pontos
de deixar a zona de rebaixamento,
o primeiro passo para deixar a de-
gola era reduzir a diferença com
o primeiro time fora do Z4. Com
a vitória sobre a Chapecoense e a
derrota do Juventude para o Atlé-

tico Mineiro, isso foi feito. Agora
a diferença é de apenas 4 pontos.
Por isso, Mancini já prevê um futuro
positivo para o Grêmio.

Flamengo
O próximo jogo do Imortal é

contra o Flamengo na Arena, nesta

terça (23). Uma vitória é essencial
para o Grêmio continuar a saga a
caminho damanutenção do time na
série A em 2022. Para isso, Mancini
pensa emmanter a formação inicial
que venceu a Chapecoense.

“As modificações podem acon-
tecer por outros fatores, não pela

parte tática ou técnica. Jogamos
bem e vencemos os últimos dois
jogos, não há razão para mexer. Se
houver alguém desgastado ou lesi-
onado, óbvio, sabemos do poderio
do Flamengo. Temos de ter todo
elenco na mão. Nosso discurso
diário é um e não podemos mexer
nisso”, enfatizou.

Renato
Existe a expectativa de que, na

partida de terça, Renato Portaluppi
coloque o time reserva contra o
Grêmio. No sábado (27), os ca-
riocas disputam a final da Liberta-
dores contra o Palmeiras e o Fla-
mengo não tem mais chances de
ser campeão brasileiro. O técnico,
que há pouco tempo estava no Tri-
color, não garantiu que irá utilizar
os reservas. Mesmo assim, o Fla-
mengo não poderá contar com o
atacante Gabigol, que recebeu o
terceiro cartão amarelo contra o In-
ter e cumpre suspensão automá-
tica.
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Botafogo vence o Brasil de Pelotas
e é campeão antecipado da Série B.

Vítor Silva/Botafogo

Mesmo com o título garantido, o Botafogo só receberá a taça no próximo domingo (28).

O Botafogo fez o
suficiente para

confirmar o título
da Série B na vitó-
ria sobre o Brasil
de Pelotas. Com
um gol de Diego
Gonçalves, o Fogão
soube administrar a
partida e confirmar
o resultado que ga-
rante a conquista da
competição. Sob
forte calor e em
um gramado longe
das melhores con-
dições, a partida foi
mais brigada do que
jogada. Mas o ob-
jetivo da equipe de
Enderson Moreira
foi alcançado.
A vitória levou o

Botafogo aos 69
pontos, líder e com
o título antecipado
de campeão da Sé-
rie B. O Brasil, último
colocado, termina a
37ª rodada com 23
pontos.
Mesmo com o tí-

tulo garantido, o Bo-
tafogo só receberá a
taça no próximo do-
mingo (28). A CBF
irá realizar a cerimô-
nia de entrega do
troféu do título da
Série B no estádio
Nilton Santos, após
a partida contra o

Guarani. ”Visitas”
O jogo teve que

ser parado por conta
de visitas inusitadas
no gramado. No
primeiro tempo, o
árbitro parou o jogo
para que pudessem
retirar filhotes de
Quero-Queros do
campo. Na segunda
etapa, durante pa-
rada para atendi-
mento médico, um
enxame de abe-
lhas também pas-
sou pelo gramado
do Bento Freitas. Os
jogadores se joga-
ram no chão para
fugir do ”ataque”.
Primeiro tempo

Mesmo fora de
casa, o Botafogo
tomou conta das
ações da partida
desde o início. A
equipe de Enderson

Moreira criava, mas
a condição ruim do
gramado atrapalhou
o trabalho de troca
de passes do time
carioca.
O Xavante tentava

atacar em lança-
mentos longos para
Erison brigar com
a defesa. Mas em
cobrança de falta
na área do time
gaúcho, Navarro
ajeitou para Diego
Gonçalves finalizar
sem chances para
o goleiro. Mesmo
em desvantagem,
a equipe gaúcha
não encontrou for-
ças para atacar o
adversário.
Segundo tempo

Com a vantagem
no placar, e na van-
tagem pelo título,
o Botafogo passou

a jogar com mais
cuidados defensi-
vos. O Brasil tentou
encontrar o gol de
empate, mas não
conseguiu superar
o sistema defensivo
do adversário. O
Xavante ficou em
vantagem numérica
após a expulsão de
Barreto, mas o Fo-
gão soube adminis-
trar o resultado e
confirmou a vitória
do título antecipado.
O Botafogo re-

cebe o Guarani no
Nilton Santos, às
16h do próximo do-
mingo (28), na úl-
tima rodada da Sé-
rie B. O Brasil de
Pelotas encerra sua
participação no Rei
Pelé, também às
16h no mesmo dia,
contra o CSA.
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De Montevidéu a Curitiba, torcida
do Athletico toma as ruas e faz a

festa com o título da Sul-Americana.
Reprodução

Os torcedores rubro-negros comemoraram mais uma taça continental do Furacão.

F oi só o árbitro An-
drés Matonte apitar

o final do jogo entre
Athletico e Red Bull
Bragantino, vitória do
Furacão por 1 a 0 na final
da Copa Sul-Americana,
que a torcida rubro-
negra começou a festa.
Não só nos arredores do
estádio Centenário, em
Montevidéu, o palco da
decisão, mas também
em Curitiba.

No Uruguai, a festa
do torcedor do Athletico
saiu das arquibancadas,
ganhou as ruas em volta
do Centenário e se es-
palhou por Montevidéu.

Os torcedores para-
ram em bares e restau-
rantes para comemorar
o título. Em um dos
locais, um grupo brasi-
leiro tocava samba, e vá-
rios torcedores pararam
para cantar e celebrar o
título da Sul-Americana.

Quem não pôde vi-
ajar se reuniu em Cu-
ritiba. As ruas nos
arredores da Arena da
Baixada foram tomadas
pelo preto e vermelho. A
festa em Curitiba, bem
longe da decisão, foi
digna do título de bicam-
peão.

Um mar de atletica-
nos invadiu os arredo-
res do estádio. Vestido
o manto, erguendo ban-
deiras, soltando fogos,
os rubro-negros vibra-
ram muito. Cada can-
tinho para acompanhar
o jogo nos pequenos te-

levisores dos bares era
disputado. Valia se pen-
durar para acompanhar,
se espremer.

Alguns torcedores
apenas curtiam a atmos-
fera e se informavam
do que acontecia em
campo observando a
multidão.

Outros títulos
OAthletico-PR tem 35

títulos em toda a sua his-
tória no futebol, consi-
derado um dos maiores
do estado e, quem sabe
em alguns anos, ficará
lado a lado com os gi-
gantes do Brasil.

No Campeonato Pa-
ranaense, tem 25 títulos
entre os anos 1925 até
2020, quando tornou-se
a melhor equipe do es-
tado pela última vez. Já
na Copa do Brasil, em
2019, carimbou a sua
marca no torneio ao le-
vantar pela primeira vez
uma das taças mais im-
portantes do cenário.

Hoje, é o único bra-
sileiro a contar dois títu-
los da Sul-Americana. A
seguir, confira todas as
glórias do Furacão em
sua história de acordo
com dados do portal de
estatísticas Ogol e do
site oficial do clube.

— Campeonato Pa-
ranaense – 25 títulos
(1925, 1929, 1930, 1934,
1936, 1940, 1943, 1945,
1949, 1958, 1970, 1982,
1983, 1985, 1988, 1990,
1998, 2000, 2001, 2005,
2009, 2016, 2018, 2019,
2020) — Copa Paraná –
2 títulos (1998 e 2003)—
Supercampeonato Para-
naense – 1 título (2002)
— Campeonato Brasi-
leiro Série A – 1 título
(2001) — Campeonato
Brasileiro Série B – 1 tí-
tulo (1995) — Copa do
Brasil – 1 título (2019)
— Copa Sul-Americana
2 títulos (2018 e 2021)—
Copa Suruga Bank – 1
título (2019).

Na era dos altos in-

vestimentos no futebol,
o Athletico-PR não fica
de fora e ocupa também
o seu lugar no alto es-
calação de clubes com
dinheiro com vendas de
jogadores e patrocina-
dores.

O resultado é visível
dentro e também fora de
campo. O Furacão cole-
cionat títulos desde que
começaram os investi-
mentos. No Paranaense
são quatro troféus con-
quistados, enquanto em
2018 e 2021 foi cam-
peão da Sul-Americana
e em 2019 na Copa do
Brasil.

Fora dos campeona-
tos, é possível obser-
var um gigantesco cen-
tro de treinamento para
jovens que tem o so-
nho de se tornar joga-
dor de futebol. As cate-
gorias de base do Ath-
letico são consideradas
um grande sucesso e,
hoje, um celeiro de cra-
ques.

OSUL | 53 Porto Alegre . Segunda, 22 de Novembro de 2021



Milésimo gol de Pelé, ocorrido no
Maracanã, completa 52 anos.

Reprodução

Gol foi marcado em cobrança de pênalti contra o Vasco.

N o dia 19 de novem-
bro de 1969, uma

quarta-feira, o Rei Pelé
escrevia mais um ca-
pitulo de sua gloriosa
vida no futebol e, prin-
cipalmente, no Santos.
Em cobrança de pê-
nalti, o maior jogador
de todos os tempos
marcou seu milésimo
gol na carreira. A par-
tida foi realizada noMa-
racanã contra o Vasco
e terminou com vitória
santista por 2 a 1. Aos
33 minutos deixaram
Clodoaldo livre. Ele
avançou pelo meio da
intermediária vascaína
e enfiou uma bola ras-
teira para Pelé. Este
dominou na corrida e
se preparava para chu-
tar quando foi abalro-
ado por dois zagueiros
adversários e caiu so-
bre a marca do pênalti.
Manoel Amaro foi ca-
minhando até onde es-
tava Pelé e abaixou o
corpo para apontar a
marca.

Desesperado, o go-
leiro Andrada jogou a
bola com força para o
chão, depois tentou ar-
gumentar com o árbi-
tro e, por fim, conver-
sou com Pelé. Um
outro jogador vascaíno
cavava a marca de pê-
nalti com o pé. Os jo-
gadores do Santos fo-
ram todos para a risca
do meio-de-campo. O
público passou a gritar

o nome de Pelé insis-
tentemente.

De frente para o
gol, Pelé se abaixou
para arrumar as meias.
Depois se virou para o
campo, viu que seus
companheiros esta-
vam perfilados no cír-
culo central e sorriu.
Aos poucos todos saí-
ram da área e ficaram
só ele, a bola e An-
drada.

Um silêncio pesado
se fez em todo o es-
tádio. Pelé deu três
passos lentos. Apres-
sou a marcha ame-
açando uma corrida,
deu uma ligeira paradi-
nha e, num tiro seco,
bateu com o pé direito
no canto esquerdo do
goleiro. Andrada voou
com vontade, conse-
guiu raspar na bola,
mas não evitou o gol.
A bola branca atraves-
sou a linha de gol aos
34 minutos e 12 segun-
dos. Desacreditado, o

vascaíno passou a es-
murrar o chão.

Pelé não deu o soco
no ar. Trocou a tradici-
onal marca pela corrida
até o fundo das redes.
Foi em busca da bola
do jogo. Os jornalistas
saíram de trás do gol e
imediatamente coloca-
ram Pelé sobre os om-
bros. O estádio gritava
o nome do Rei.

Os dirigentes do
Vasco pediram a Pelé
para vestir a camisa
do time carioca, que
ele já tinha vestido em
alguns jogos por um
combinado Santos-
Vasco, em 1957. Na
camisa havia o nú-
mero 1000. Pelé deu
a volta olímpica com
ela, seguido por uma
pequena multidão. Ao
ser ouvido, pediu que o
governo olhasse pelas
crianças pobres do
Brasil. Pelé deixou seu
recado para o mundo.

Início das
homenagens

Depois da marca-
ção do milésimo, Pelé
recebeu muitas ho-
menagens, a come-
çar por um diploma
da FIFA assinado por
seu presidente, sir
Stanley Rous, enal-
tecendo o feito. O
vestiário ocupado pelo
Santos no jogo rece-
beu uma placa com
o seu nome. João
Havelange entregou-
lhe uma medalha de
ouro em nome da CBD.

Outra medalha de
ouro foi dada pela Fe-
deração Carioca. A
Companhia Brasileira
de Telégrafos ofertou-
lhe o painel do selo co-
memorativo e a Escola
de Samba da Man-
gueira, por intermédio
de seu passista Bira,
deu-lhe um tamborim
de prata.

Porto Alegre . Segunda, 22 de Novembro de 2021 OSUL | 54



Falta um ano! Veja motivos que
farão a Copa do Mundo do Catar
ser única na história do torneio.

Reprodução

Construído para a Copa do Mundo, o Estádio Al-Janoub, em Al-
Wakrah, ficou pronto em 2019.

D aqui a um ano, a bola
vai rolar pela primeira

vez no Al Bayt Stadium para
a Copa do Mundo do Ca-
tar. Somente esta informa-
ção já seria suficiente para di-
zer que a edição de 2022 do
Mundial será diferente de to-
das as outras realizadas até
aqui, pois pela primeira vez
na história a competição terá
seu início em novembro e
não no meio do ano, como
ocorreu nas 21 edições ante-
riores.

Mas a data fora dos
padrões normais da histó-
ria das Copas não será a
única característica distintiva
do Mundial. Para marcar
a contagem regressiva de
um ano para a realização
da competição, veja a se-
guir alguns fatores que já
colocam a Copa do Catar,
mesmo ainda sem a bola
rolar, em um lugar destacado
na história do futebol.

Compacta
Ao contrário das duas

últimas edições de Copa
do Mundo, quando o tor-
neio foi realizado em paí-
ses com dimensões conti-
nentais - Brasil em 2014
(8.516.000 km²) e Rússia em
2018 (17.130.000 km²) - o
Catar tem extensão territo-
rial ”reduzida”, com apenas
11.571 km², e quem ganhará
com isso são os torcedores e
as delegações.

De acordo com a orga-
nização da 22ª Copa do
Mundo, todos os estádios
estão localizados em um raio
de cerca de 50km da capi-
tal do país, Doha. A maior
distância entre as sedes será
de aproximadamente 75km,
enquanto a menor, de ape-
nas 5km. Graças ao pe-
queno território do país, pra-
ticamente todas as viagens

entre os estádios da compe-
tição poderão ser feitas de
metrô, que terá o ”passe diá-
rio” custando apenas 1 euro.

Novos horários
A ”compactação” das se-

des é vista com bons olhos
pela Fifa. A ideia da entidade
é que os torcedores possam
ver mais de um jogo por dia
e também, por conta disso,
mais um horário foi adicio-
nado ao calendário padrão
das Copas.

Normalmente, cada dia
de Copa tem três horários de
jogos na primeira fase. No
Catar, serão quatro partidas
por dia até a última rodada
da fase de grupos: 7h, 10h,
13h e 16h (horários de Brasí-
lia). Vale lembrar que Doha
está seis horas à frente do
Brasil. Por conta da adição
de mais um horário por dia,
a Copa do Mundo de 2022
será mais curta do que o co-
mum. Tradicionalmente, o
Mundial tem duração de um
mês, mas no Catar a compe-
tição terá 28 dias.

Fim do ano
Pela primeira vez na his-

tória das Copas do Mundo
o torneio de seleções será
realizado entre os meses de
novembro e dezembro. Por
conta das altas temperaturas
que afetam o Catar durante
o meio do ano, quando cos-
tumeiramente é disputado o
Mundial, a Fifa decidiu pela
mudança em 2015.

Localizado em uma re-
gião desértica, o clima ca-
racterístico do país do Ori-
ente Médio é muito quente e
árido, bastante seco e com
pouca umidade. Diferente-
mente do Brasil, por exem-
plo, que tem as quatro es-
tações do ano bem defini-
das, o Catar possui apenas a

maior parte dos meses com
altas temperaturas e um pe-
ríodo menor com o clima
mais ameno.

Entre março e outubro,
meses mais quentes do ano
no país, o Catar registra sem-
pre temperaturas acima dos
30°C, inclusive durante as
noites e madrugadas. No
ápice do calor, é comum fa-
zer entre 40°C e 50°C, com
a sensação térmica podendo
chegar na casa dos 60ºC, o
que tornaria o torneio impra-
ticável.

Por outro lado, nos me-
ses de novembro e fevereiro,
quando o emirado apresenta
temperaturas mais baixas, o
clima cai drasticamente em
comparação com os outros
meses. Durante o período da
Copa do Mundo, é possível
que as condições climáticas
oscilem commínima de 10ºC
e máxima de 20°C, clima pa-
recido com o europeu, por
exemplo.

Estádios
climatizados
Apesar da Copa do

Mundo acontecer quando
as temperaturas são mais
baixas no Catar, a preo-

cupação do país com o
esporte ao longo do ano é
grande. Por conta disso,
muitos dos estádios do
emirado possuem sistema
de climatização, com ares
condicionados instalados
dentro de campo e também
nas arquibancadas.

Ao todo, sete dos oito es-
tádios do Mundial contarão
com este sistema, que já está
em uso há alguns anos no
país. No Estádio Internaci-
onal Khalifa, em Doha, que
recebeu jogos do Mundial de
Clubes de 2019, o sistema
está instalado. Inaugurado
em 1976, o palco passou por
reformas que incluíram os
aparelhos. Construído para
a Copa do Mundo, o Estádio
Al-Janoub, em Al-Wakrah, fi-
cou pronto em 2019. Além
de contar com o sistema de
climatização que possibilita
a saída de ar fresco ao re-
dor do gramado, ele tam-
bém tem pequenos espaços
abaixo dos assentos, que re-
frescam a arquibancada.
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Europa passa a investir forte nos
técnicos especialistas em bola parada.

Reprodução

Na última Copa do Mundo em que o Brasil foi eliminado pela Bélgica,
42% dos gols saíram desse jeito.

T raçar estratégias efici-
entes na bola parada

tem virado assunto sério
na Europa, onde muitos
clubes nos últimos anos
vêm apostando em técni-
cos especialistas no as-
sunto. A estratégia é mon-
tada após um grande le-
vantamento de dados e
um extenso estudo do
próprio elenco e também
sobre o adversário. A
especialização de funções
na comissão técnica de
times de futebol não é
nova, desde a inserção
de preparadores de go-
leiro até dos analistas de
desempenho.

A última janela de
transferências foi movi-
mentada no futebol inglês
não só envolvendo con-
tratações de jogadores,
mas também de treina-
dores específicos de bola
parada. Na Inglaterra, o
Arsenal tirou Nicolas Jo-
ver, do Manchester City,
enquanto o Manchester
United inaugurou a vaga
com o jovem Eric Ramsey,
de apenas 29 anos.

”O futebol é muito con-
servador, mas essa é uma
tendência natural. É uma
ferramenta que pode dar
três, quatro pontos ao
fim de uma competição
e isso pode fazer a dife-
rença para definir um tí-
tulo ou um rebaixamento
de um time”, analisa Edu-
ardo Dias, CEO do Foo-
ture, empresa de scouting
e que também presta aná-
lise de desempenho para
times e jogadores.

Na última Copa do
Mundo, 42% dos gols
saíram desse jeito. A
seleção brasileira foi eli-
minada pela Bélgica por
2 a 1, sendo um dos

gols em cobrança de es-
canteio. Além de 2018,
a bola parada tem sido
um problema recorrente
para o Brasil em Mundiais
anteriores, quando caiu
para Alemanha (2014),
Holanda (2010) e França
(2006), com gols de es-
canteios e cobranças de
falta.

A Itália foi a campeã
do torneio com um espe-
cialista em bola parada e
um das maiores referên-
cias da área: Gianni Vio.
Dos 13 gols marcados pe-
los italianos na competi-
ção, apenas dois saíram
assim, mas um deles foi o
de empate contra a Ingla-
terra justamente na final
da competição. Vio é um
ex-banqueiro que atuou
como assistente técnico
em times menores nas
horas vagas. São mais
de 20 anos pesquisando
e analisando escanteios,
cobranças de falta e até
laterais. Quando realizou
o curso para ser treinador,
escreveu a tese ”Bola pa-
rada: o atacante de 15
gols”.

O livro que escreveu
sobre bola parada, inti-
tulado Aqueles 30% Ex-
tra, atraiu a atenção do
ex-goleiro italiano Walter
Zenga, que convidou Vio
para integrar sua comis-
são técnica no Catania em
2008, quando a equipe
lutava contra o rebaixa-
mento no Campeonato
Italiano. Em seu primeiro
jogo, diante do Napoli, na
vitória por 3 a 0, um gol
saiu de cobrança de falta e
outro de escanteio. Eram
jogadas ensaiadas. No
fim do torneio, foram 17
dos 44 gols em bola pa-
rada - quase 40%. O time

conseguiu permanecer na
primeira divisão.

Vio também passou
por Fiorentina e Milan,
também da Itália, além
dos ingleses Brentford e
Leeds. No ano passado,
recebeu uma ligação do
técnico da seleção ita-
liana, Roberto Mancini,
para fazer parte da comis-
são técnica nacional. O
convite foi logo aceito e
a parceria rendeu o título
europeu neste ano.

Vio conta com um arse-
nal de mais de quatro mil
variações de jogadas de
bola parada. Cada estra-
tégia é adaptada aos pon-
tos fortes de cada joga-
dor. ”Você precisa anali-
sar os atletas que possui
e encontrar soluções sob
medida para suas habili-
dades”, disse ao jornal La
Nuova di Venezia.

Rogério Ceni
No ano passado, Vio

ajudou o técnico Rogé-
rio Ceni, à época no co-
mando do Fortaleza, para
melhorar o desempenho
da equipe no quesito. As-
sistente de Ceni, o fran-
cês Charles Hembert usou
dos seus contatos no fu-

tebol europeu para falar
com o italiano. Tanto a
comissão técnica de Ceni
quanto Vio trocaram arqui-
vos de vídeos, dados e
análises para corrigir er-
ros e aprimorar acertos da
bola parada do time ce-
arense. Também no ano
passado, o então técnico
do Flamengo, Domènec
Torrent, contava com o au-
xiliar Jordi Guerrero, es-
pecialista na função, mas
o futebol brasileiro ainda
não abraçou a nova ten-
dência.

”A bola parada é uma
fronteira pouco explorada
no futebol, especialmente,
no Brasil. São várias re-
sistências culturais. Tem
muita margem de melhora
nos clubes brasileiros
nesse aspecto. O jogo
mudou para o que foi no
passado. Hoje, você tem
aspectos que dificultam
mais: há goleiros maiores
e mais ágeis que anti-
gamente, tem times que
colocam jogador deitado
atrás da barreira”, analisa
Dias.
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Hamilton vence no Catar e encosta em
Verstappen na luta pelo título da Fórmula 1.

Getty Images

Britânico controlou prova sem chance de ataque do rival Verstappen.

S eguro e sem a
ameaça de Max

Verstappen, Lewis Ha-
milton administrou a
vantagem da pole po-
sition para vencer o GP
do Catar da Fórmula 1,
neste domingo (21). O
britânico se manteve
na liderança nas 57
voltas; apesar do aban-
dono de seu colega da
equipe Valtteri Bottas,
defendeu-se das ten-
tativas de estratégias
do rival holandês, que
recebeu a bandeirada
na segunda colocação
após largar em sétimo.

Chegando em ter-
ceiro, Fernando Alonso
completa um fim de se-
mana de destaque da
Alpine, que andou nas
primeiras colocações
ao longo das sessões
livres e na classifica-
ção da etapa, também
com Esteban Ocon.
O bicampeão quebra,
também, um jejum de
sete anos longe do
pódio.

Bottas, juntamente
com Verstappen, foi
punido duas horas
antes do começo da
corrida com a perda de
posições de largada,
por não respeitar as
bandeiras amarelas na
classificação de sá-
bado (20).

Ele, que caiu de
sexto para 11º na lar-
gada e fazia uma cor-
rida de recuperação

importante para o cam-
peonato de constru-
tores, abandonou ao
sofrer um furo no pneu
médio por desgaste
após 33 voltas, quando
estava em terceiro lu-
gar.

Além do problema
com Bottas, a dupla
da WIlliams, George
Russell e Nicholas La-
tifi, também sofreram
com os pneus; mas ao
contrário do finlandês,
os dois pilotos estavam
com compostos duros
no momento em que
os estouros ocorreram.
A situação se asseme-
lha aos incidentes no
GP do Azerbaijão deste
ano, quando Verstap-
pen e Lance Stroll ti-
veram o mesmo pro-
blema e abandonaram.

A disputa neste do-
mingo foi marcada
também pelo prota-
gonismo dos ”coad-
juvantes”; além de
Bottas, Sergio Pérez,

que largou em 11º, fez
uma série de ultrapas-
sagens ao longo da
corrida em busca da
última vaga no pódio
até ser superado por
Alonso, que também
atravessou o grid de-
pois de perder posi-
ções nos pit stops que
fez.

A corrida no estre-
ante Circuito de Lo-
sail, que antes rece-
bia apenas provas do
Mundial de Motovelo-
cidade, marcou o de-
bute do GP do Catar na
F1; ausente em 2022
por causa da Copa do
Mundo, o país retorna
para o calendário em
2023.

O espanhol, que lar-
gou em terceiro por
conta das punições an-
tes do início da corrida,
conquistou seu 98º pó-
dio da carreira, o pri-
meiro em sete anos;
sua última chegada en-
tre os três primeiros

foi no GP da Hungria
de 2014, quando ainda
corrida pela Ferrari.

O resultado valeu
para Hamilton sua sé-
tima vitória em 2021
e a 102ª da carreira
na F1. Com o triunfo,
ele soma 343,5 pontos
contra 351,5 de Vers-
tappen, reduzindo a
desvantagem sobre o
rival na vice-liderança
do campeonato de pi-
lotos de 14 para oito
pontos. A Mercedes
segue líder no Mundial
de Equipes com 546,5
pontos, mas viu a RBR
diminuir a diferença
para apenas cinco,
anotando 541,5 tentos.

A 21ª e penúltima
etapa da temporada
será o estreante GP
da Arábia Saudita, no
Circuito de Jeddah. O
campeonato termina
em 12 de dezembro
com o GP de Abu
Dhabi.
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Saiba se as próteses de silicone
podem causar doenças.

Reprodução

Alguns estudos sugerem que próteses mamárias podem ter conexão
com doenças autoimunes.

O silicone tem o poder
de aumentar a auto-

estima e é um sonho na
vida de muitas mulheres.
No entanto, alguns estudos
sugerem que próteses ma-
márias podem ter conexão
com doenças autoimunes,
podendo causar em mulhe-
res doenças, como artrite
reumatoide, esclerodermia,
sarcoidose e Síndrome de
Sjögren.

Apesar disso, a Socie-
dade Americana de Câncer
reitera que, mesmo com es-
tudos, ainda não é possí-
vel estabelecer uma cone-
xão clara entre a prótese e
essas doenças. Mas afinal,
o silicone pode ou não te
adoecer? Entenda a seguir,
com informações do “He-
althline”.

Embora a relação entre
silicone e doenças autoi-
munes ainda seja inconclu-
siva, os implantes mamá-
rios são conhecidos por
outros potenciais riscos,
como o surgimento de
cicatrizes, dores nos seios,
infecções, diminuição da
sensibilidade, vazamento
ou ruptura da prótese.

Além disso, a Organi-
zação Mundial da Saúde
(OMS) e a autoridade sa-
nitária dos Estados Unidos
(FDA, da sigla em inglês)
identificaram uma possível
causa mais grave de preo-
cupação: um tipo raro de
câncer, chamado linfoma
anaplásico de grandes cé-
lulas associado ao implante
mamário, ou BIA-ALCL.

Fatores
Cientistas afirmam que

as causas desse câncer
ainda não são claras. Po-
rém, já foi possível notar
que os implantes texturi-
zados estão associados a

mais casos de BIA-ALCL
do que os implantes lisos.
Isso porque os primeiros
têm uma área de superfície
maior, na qual uma infec-
ção bacteriana pode se for-
mar.

As infecções podem de-
sencadear um tipo de res-
posta imunológica que, em
casos muito raros, resulta
em BIA-ALCL. Independen-
temente do tipo de prótese,
prevenir infecções é essen-
cial, pois elas são muito
mais comuns em implantes
mamários do que se ima-
gina.

Sintomas
Embora quase sem-

pre esteja concentrado
no tecido que envolve o
implante, muitas vezes o
BIA-ALCL pode se espa-
lhar para outras partes do
sistema linfático do corpo,
incluindo os gânglios linfá-
ticos.

Os principais sintomas
incluem:

– Inchaço ou dor con-
tínua ao redor da prótese,
que pode ocorrer muito
após a incisão cirúrgica ter
cicatrizado, e muitos anos
após o silicone ter sido in-
serido;

– Excreção de fluidos ao
redor da prótese;

– Contratura capsular,
que pode ocasionar um ca-
roço sob a pele ou espessa-
mento do tecido cicatricial
ao redor do implante, resul-
tando em deformação.

Outros sintomas, como
vermelhidão, inchaço, do-
res e mudanças no formato
ou cor dos seios, também
requerem atenção.

Tratamento
Para casos em que o

BIA-ALCL esteja confinado
nos tecidos que circundam

uma ou ambas as mamas,
a remoção cirúrgica dos im-
plantes é necessária. Com
um diagnóstico precoce do
estágio 1, a remoção do im-
plante normalmente é su-
ficiente para interromper a
progressão da doença.

No entanto, para câncer
em estágio 2 ou superior,
um tratamento mais agres-
sivo é necessário. Além da
remoção do silicone, a qui-
mioterapia pode retardar ou
interromper a progressão
da doença.

A taxa de sobrevivên-
cia para pessoas com BIA-
ALCL é relativamente alta:
89% em cinco anos para
qualquer estágio do cân-
cer. A taxa de sobrevivên-
cia é ainda maior para pes-
soas com o câncer em es-
tágio 1 que tiveram uma re-
moção completa das próte-
ses afetadas e tecidos can-
cerosos da mama.

Como prevenir
Para minimizar o risco

de infecção, ruptura da pró-
tese e câncer de mama,
monitore os seios após a ci-
rurgia.

Siga as instruções de
cuidados posteriores de

seu cirurgião e consulte
um médico imediatamente
se notar qualquer alteração
nos seios ou na saúde em
geral, especialmente se
tiver sinais de infecção.

Outras potenciais com-
plicações ligadas ao sili-
cone:

—Hematomas;
— Sangramentos;
— Coágulos sanguí-

neos;
— Necrose da pele;
— Retardo na cicatriza-

ção de feridas;
— Acúmulo de tecido ci-

catricial;
— Deflação e ruptura do

implante;
— Mudanças na forma,

volume ou sensibilidade
das mamas;

— Afinamento do tecido
mamário e da pele;

— Calcificação;
— Desconforto mamá-

rio;
— Secreção mamilar;
— Queda ou movimen-

tação do implante;
— Assimetria;
— Necessidade de cirur-

gias adicionais.
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Tocar instrumento musical ajuda
na saúde mental, diz estudo.

Reprodução

Análise revelou impactos emocionais positivos que a música pode
gerar em tempos de pandemia.

Ondas de frequência Theta
ajudam a evitar pensamentos

compulsivos e a tratar depressão.
Reprodução

O estímulo do cérebro em certas frequências consegue modular pen-
samentos relacionados à solução de problemas.

A saúde mental se tornou um
dos tópicos mais comenta-

dos nos últimos tempos. Com
o período de isolamento social
adotado mundialmente, como
forma de conter o novo coronaví-
rus, muitas pessoas passaram a
enfrentar uma série de impactos
psicológicos - desde ansiedade
até episódios depressivos.

Para entender como a mente
é afetada por fatores externos, a
plataforma de streaming de mú-
sica Spotify encomendou um es-
tudo científico que revelou um
dado interessante: cerca de 89%
dos adultos afirmaram que se
sentem mais felizes e relaxados
ao tocarem um instrumento mu-
sical.

A pesquisa foi conduzida
como um complemento da expe-
riência proposta por Niall Bres-
lin em seu podcast, chamado
”Where Is My Mind?”. O apre-
sentador entregou mais de 400

ukuleles para seus espectado-
res, propondo que todos apren-
dessem a tocar a mesma mú-
sica. Com isso, foi possível de-
monstrar o impacto do instru-
mento no humor de cada pessoa
durante a quarentena.

Resultados
positivos

O estudo, realizado no Reino
Unido e publicado no site Conse-
quence of Sound, apontou que
56% das pessoas entrevistadas
disseram que se sentem relaxa-
das ao tocar um instrumento mu-
sical. Outras 48% se sentem
mais satisfeitas com o ato e 43%
disseram se sentir em paz.

Os dados demonstraram
também que o instrumento é
a opção principal de 75% dos
britânicos na hora de escolhe-
rem um método para aliviar o es-
tresse do dia a dia. Para 54% dos
entrevistados, a melhor hora de

tocar é após um dia estressante
de trabalho. Já 34% praticam
quando há preocupação com
dinheiro e 30% ao apresentarem
ansiedade.

A pesquisa revelou que mais
de um terço das pessoas alega-
ram que tocar um instrumento

é uma ação que promove um
”senso de propósito na vida”.
Com os resultados da análise, foi
possível observar o forte poten-
cial positivo que a música pode
ter em relação à saúdemental de
quem a pratica.

U ma pesquisa realizada no
Japão indica que o estímulo

do cérebro em certas frequên-
cias consegue modular pensa-
mentos relacionados à solução
de problemas.

Essa forma de estímulo é
chamada de estímulo magné-
tico transcraniano repetitivo, ou
EMTr, e consegue ressoar rit-
mos cerebrais e comportamen-
tos cognitivos realizados em mo-
mentos de desistência, incluindo
aqueles que envolvem desistir
de ter um comportamento no-
civo, como pensar compulsiva-
mente em algo que não pode ser
solucionado.

Participantes da observação
feita por cientistas foram subme-
tidos a testes em forma de re-
solução de charadas. Foi con-
cluído que o ato de desistir é re-
lacionado ao ritmo Theta e que o
sucesso na realização de tarefas
é relacionado ao ritmo Alfa.

Ao analisar os resultados da
pesquisa, os cientistas expuse-
ram os integrantes a essas on-
das e refizeram os testes. Foi
possível afirmar que a frequên-
cia Theta aumentava a sua am-
plitude e acelerava os compor-
tamentos de desistência. A

frequência Alfa, por outro lado,
não gerou nenhum tipo de res-
posta em relação à deserção,
mas também aumentou sua am-
plitude.

O processo de desistência
e suas características cognitivas
foram relacionados à uma carac-

terística da depressão — a ru-
minação mental. A ruminação é
a repetição de pensamentos ou
problemas não resolvidos.

Portanto, a modulação dos
ritmos Alfa e Theta pode supri-
mir esse tipo de comportamento,
diminuindo a ruminação mental.
Esse processo é um caminho
para o tratamento de pacientes
com quadros de depressão e an-
siedade – onde o processo de
ruminação também ocorre.

Tratamento
A ruminação mental é um

comportamento compulsivo.
Por isso, é quase impossível que
pacientes depressivos parem de
pensar em cenários negativos
sem auxílio. Portanto, as ondas
Theta podem ajudar pessoas
a desistirem de continuar pen-
sando sobre questões sem
solução de forma compulsiva.
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Mulher argentina pode ser 2ª paciente no
mundo a se curar do HIV sem tratamento.

Reprodução

A paciente se testou diversas vezes nos últimos 8 anos para confirmar o quadro.

U ma mulher ar-
gentina pode ter

se tornado o se-
gundo caso conhe-
cido no mundo de
cura do vírus HIV sem
a necessidade de um
tratamento.

O histórico da paci-
ente de 30 anos foi re-
gistrado em pesquisa
publicada recente-
mente na revista An-
nals of Internal Me-
dicine, que avaliou
1,5 bilhão de células
para concluir que a
mulher mantém há 8
anos uma carga viral
indetectável do HIV
tipo 1, sem utilizar
terapia antirretroviral
nem a realização de
transplante de me-
dula óssea ou outras
intervenções médi-
cas.

O caso ocorreu
na cidade de Espe-
ranza, na Argentina,
e por isso a mulher
vem sendo conhe-
cida como a “paci-
ente de Esperanza”.

Ela apresentou seu
primeiro diagnóstico
positivo para HIV em
2013, e desde então
passou a acompa-
nhar seu quadro cui-
dadosamente. Nos
anos seguintes, se-
gundo consta, 10 tes-
tes comerciais apre-
sentaram carga viral

indetectável, e a pa-
ciente não apresen-
tou sintomas, indícios
clínicos ou mesmo
resultados em exa-
mes que apontassem
qualquer doença li-
gada ao HIV.

Em 2019, a mulher
engravidou e, para
evitar que o bebê
se infectasse, entrou
em tratamento com a
terapia antirretroviral
até o parto: o neném
nasceu sem o vírus
em 2020, e perma-
nece assim até hoje.

Antes da “paciente
de Esperanza”, so-
mente um outro caso
semelhante havia
sido registrado, com
uma paciente de 67
anos, que controlou
o vírus em processo
semelhante.

As duas se enqua-
dram no que a pes-
quisa chama de “con-
troladoras de elite”

do vírus, quando al-
guém obtém a cha-
mada “cura funcio-
nal” – em que o vírus
é indetectável e não
há nenhuma evidên-
cia de que possa fa-
zer mal à saúde do
paciente – sem o uso
de medicamentos.

A pesquisa recente
foi realizada por ci-
entistas em Buenos
Aires e em Boston,
nos EUA e, segundo
as pesquisadoras,
os mecanismos que
permitem esses re-
sultados extraordi-
nários são raros e
difíceis, mas podem
trazer informações
fundamentais para
novos tratamentos e
na busca pela cura.

De acordo com a
cientista Xu G. Yu,
autora sênior da pes-
quisa, as descober-
tas podem abrir pos-
sibilidades de outras

pessoas terem se
curado sozinhas –
compreender o fun-
cionamento desses
sistemas imunológi-
cos é fundamental
para o possível de-
senvolvimento de tra-
tamentos que “ensi-
nem” outros sistemas
a se comportarem da
mesma forma.

“Isso é realmente
um milagre do sis-
tema imunológico hu-
mano”, afirmou Yu.
“Essas descobertas,
especialmente com a
identificação de um
segundo caso, indi-
cam que pode haver
um caminho acioná-
vel para uma cura es-
terilizante para pes-
soas que não são ca-
pazes de fazer isso
por conta própria”,
concluiu.
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Apple diz a funcionários que têm direito de
discutir salários e condições de trabalho.

Reprodução

Alguns funcionários pressionam a Apple a fazer mais para garantir
que não haja disparidades salariais injustas na empresa.

Nokia mostra como seria
um celular quadrado.

Reprodução/Weibo

Celular quadrado pode acompanhar estruturamais espessa e câmera
na traseira.

A Apple enviou na sexta-
feira (19) uma impressi-

onante mensagem aos fun-
cionários, dada sua reputa-
ção de sigilo: um lembrete
de que os trabalhadores po-
dem discutir salários, horas
e condições de trabalho.

O aviso vem num mo-
mento em que alguns fun-
cionários pressionam a Ap-
ple a fazer mais para garan-
tir que não haja disparida-
des salariais injustas na em-
presa.

Em postagem numa pla-
taforma interna, a Apple
disse que suas políticas não
impedem os funcionários de
”falarem livremente” sobre
as condições de trabalho,
segundo cópia da mensa-

gem vista pela Reuters.
Um porta-voz da Apple

não quis comentar.
A política de conduta em-

presarial da Apple já afir-
mava que os funcionários
não eram restritos em sua
capacidade de discutir salá-
rios, horas e condições de
trabalho, o que é, no geral,
protegido pela lei dos EUA.

No entanto, funcionários
que abordaram o tema nos
últimos meses enfrentaram
resistência, de acordo com
a ex-gerente de programas
da Apple, Janneke Parrish.

Parrish, que foi demitida
após desempenhar um pa-
pel de liderança no ativismo
dos funcionários, disse es-
tar esperançosa de que a

mensagem da Apple facilite
o caminho para outras em-
presas.

A medida da Apple
ocorre em meio a um
impulso mais amplo dos
trabalhadores do Vale do

Silício para falar sobre suas
condições de trabalho e o
impacto da tecnologia na
sociedade.

A Nokia, famosa por ino-
var no design dos seus

telefones, pode lançar um
smartphone quadrado nos
próximos anos. Imagens do
suposto modelo circulam na
internet, mas ainda não há
previsão de quando ou se
realmente ocorrerá o lança-
mento do celular com o for-
mato inusitado.

Vale destacar que a
Nokia – que atualmente
pertence ao grupo HMD
Global – tem uma trajetória
marcada por dispositivos
com formatos diferentes.
Exemplo disso é o modelo
6310, popularmente conhe-
cido como “tijolão”, que foi,
inclusive, relançado este
ano.

Caso as projeções sejam
reais e o smartphone qua-

drado seja realmente lan-
çado, ele seria um forte can-
didato a integrar o grupo
dos celulares mais esquisi-
tos do mundo. Deste modo,
o Nokia ficaria ao lado de
outros aparelhos inusitados,
como o Cyrcle Phone 2.0
- que tem o formato oval -

e o minúsculo Palm Phone,
de 2019, com tamanho re-
duzido para caber na palma
da mão.

De acordo com as ima-
gens vazadas, é possível
destacar que o telefone qua-
drado da Nokia pode tra-
zer uma câmera com sensor

único na traseira, acompa-
nhando do flash e do logo
da empresa. Os botões de
bloqueio de tela e de con-
trole de volume tendem a
ser acomodados na lateral,
enquanto o suporte para o
cartão SIM pode ficar no
lado oposto.

Ex-líder de vendas de ce-
lulares no Brasil, a Nokia
retornou ao País em 2020,
em parceria firmada com a
Multilaser. Atualmente, a
empresa finlandesa oferece
uma vasta gama de apa-
relhos no mercado interno,
com modelos em diversas
faixas de preço. O possível
lançamento do smartphone
quadrado seria mais uma
forma de oferecer variedade
para todo tipo de consumi-
dor.
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Como será o mundo quando
todos estiverem no metaverso?.

Reprodução

Facebook apresentou projeto de universo virtual em evento em outu-
bro.

E m 2007, um grupo de
pesquisadores da Uni-

versidade de Stanford deci-
diu explorar uma nova ques-
tão: que efeito a escolha de
avatares online de uma pes-
soa teria em seu comporta-
mento? Suas descobertas
foram surpreendentes: não
apenas o usuário operaria o
avatar de uma forma consis-
tente com sua aparência no
mundo digital, mas as ca-
racterísticas do avatar mol-
dariam o comportamento do
usuário de volta ao mundo
real.

Esse fenômeno poderia
de repente se tornar ampla-
mente relevante com o ad-
vento do metaverso, o ideal
de um mundo virtual persis-
tentemente fantasiado, que
permite a um número ilimi-
tado de usuários perambu-
lar, brincar, aprender, traba-
lhar e, sim, comprar.

Uma pessoa que opta por
ser mais alta digitalmente
torna-se um negociador mais
agressivo na vida diária. Al-
guém que veste o jaleco de
um inventor online é mais cri-
ativo em reuniões do mundo
real. A adoção de um per-
sonagem digital, descobri-
ram os pesquisadores, pode
essencialmente mudar uma
personalidade, em uma vi-
rada que ficou conhecida
como Efeito Proteu.

Em outubro, Mark Zuc-
kerberg delineou sua visão
para o metaverso – e o com-
promisso da recém-batizada
controladora do Facebook,
a Meta, de gastar bilhões na
próxima década – para cons-
truir esse mundo. A empresa
possui um nível de investi-
mento e de alcance do con-
sumidor, que nem mesmo
empresas de mundo virtual
altamente bem-sucedidas,
como Roblox ou Fortnite
possuem.

Alguns receberam o
anúncio com justificável

ceticismo – tanto pela falta
de uma plataforma de hard-
ware no Facebook como
pela resolução dos desafios
técnicos e corporativos que
a empresa enfrenta.

Mas se o Facebook – ou,
nesse caso, uma série de
outras pessoas que vêm vi-
sualizando um metaverso há
anos – pudesse de fato fazer
isso, essa jogada traria dra-
máticas mudanças na ma-
neira como vivemos. Um
metaverso totalmente con-
cretizado intensificaria nitida-
mente as tendências existen-
tes, abriria novas oportunida-
des e, da mesma forma crí-
tica, criaria um novo conjunto
de problemas.

”Quando se trata do me-
taverso, o título deveria ser
’Os haters vão odiar’”, disse
Rabindra Ratan, professor
associado do Departamento
de Mídia e Informação da
Universidade Estadual de Mi-
chigan, que pesquisou in-
terconectividade virtual em
larga escala.

”A realidade é que exis-
tem todos os tipos de ra-
zões para ser otimista so-
bre esse mundo”, disse ele.
”Haverá maldade também”,
acrescentou. ”Só acho que
será um novo tipo de mal-
dade.”

Ouvir sobre o metaverso
pode parecer absurdo. É
uma reação compreensível e
pode ser em parte devida a
ouvir alguém nos vender um
mundo inteiro em vez de sim-
plesmente falar sobre uma
parte dele ou construir esses
elementos um de cada vez.

Afinal, quando os feu-
dos atuais da Internet foram
construídos, bilhões de nós
não foram submetidos a uma
explicação meticulosa a res-
peito, com 10 anos de ante-
cedência.

”Começar a construir o
metaverso não é realmente a
melhor maneira de acabar

com o metaverso”, disse
John Carmack, executivo
que se tornou consultor da
divisão Oculus do Facebook,
na mesma apresentação que
Zuckerberg. Em vez disso,
ele foi a favor de lidar silenci-
osamente com as peças que
nele se aglutinariam.

Mas isso não significa
que um potencial grande re-
sultado deva ser ignorado.
Afinal, a ideia de pessoas fa-
zendo amigos, fazendo for-
tunas ou encontrando seus
parceiros de vida enquanto
olham para uma tela em seus
quartos teria soado tão im-
provável há 35 anos para
qualquer pessoa quanto o
metaverso é para nós agora.
Nomundo digital, a implausi-
bilidade presente raramente
é um indicador de viabilidade
futura.

”A própria ideia do Meta-
verso significa que uma parte
cada vez maior de nossas vi-
das, trabalho, lazer, tempo,
gastos, riqueza, felicidade
e relacionamentos estarão
dentro de mundos virtuais,
ao invés de apenas esten-
didos ou auxiliados por dis-
positivos digitais e software”,
afirmou Matthew Ball, espe-
cialista digital que recente-
mente publicou um livro so-
bre o assunto, em um e-mail

para o The Washington Post.

Trabalho virtual
Aqueles que apoiam o

metaverso, incluindo Zucker-
berg, defendem seu poten-
cial para a criação de escri-
tórios virtuais. Mas nem todo
mundo vê isso como uma
melhoria, para se dizer o mí-
nimo.

”Então, em vez de enviar
uma mensagem no Slack em
2D, vejo um avatar em 3D
de mim mesmo sentado em
meu monitor virtual olhando
para a mesmamensagem do
Slack? O que isso causa?”
questionou Clay Shirky, exe-
cutivo de Educação Tecno-
lógica da Universidade de
Nova York, cronista de longa
data sobre tecnologia e seus
efeitos na sociedade.

Shirky disse que o escri-
tório baseado no metaverso
ignora uma verdade oculta
sobre o trabalho remoto. ”O
zoom faz tanto sucesso pre-
cisamente porque reduz a
presença”, disse ele. ”Você
não sente que está no escri-
tório, e é por isso que po-
demos gastar tanto tempo
nisso. Não queremos sentir
como se estivéssemos mais
tempo no escritório”.
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Missão de defesa planetária da Nasa
irá mudar rota de um asteroide.

Nasa

Sonda será lançada na próxima quarta-feira (24) e deverá colidir com
objeto espacial daqui um ano.

H á 66 milhões de
anos, um aste-

roide do tamanho de
uma cidade atingiu a
Península de Yucatán,
no México, desenca-
deando consequências
ecológicas que levaram
à extinção dos dinos-
sauros. No futuro, seria
possível que outro aste-
roide dessa proporção
atingisse a Terra?

É improvável. Hoje,
há tecnologia suficiente
para mapear ameaças
que ultrapassam um
quilômetro de largura.
Na verdade, 90% des-
tes asteroides já foram
catalogados pela Nasa.
O problema são os
objetos celestes que
se encontram em uma
categoria intermediária:
nem pequenos demais
para serem queimados
durante a passagem
pela atmosfera terres-
tre e nem grandes o
suficiente para serem
notados pelos astrô-
nomos. Falamos aqui
de rochas entre 140 e
1.000 metros.

Apesar de serem re-
lativamente pequenas
quando comparadas
àquela que desenca-
deou o fim dos dinos-
sauros, esses pedre-
gulhos ainda são capa-
zes de dizimar cidades
inteiras. Os pesquisa-
dores da Nasa querem
estar preparados para
evitar acidentes do tipo

e, para isso, irão lançar
na próxima quarta-feira
(24) uma sonda de 550
quilos que deve colidir
com um asteroide no
espaço, mudando sua
rota.

Calma, esse aste-
roide não apresenta
nenhum risco para a
Terra, mas tem um ta-
manho ideal para servir
de cobaia. Mais especi-
ficamente, 160 metros
de diâmetro – pouco
maior que a Grande Pi-
râmide de Gizé. O alvo
é conhecido como Di-
morphos e está ligado
gravitacionalmente a
um corpo de 780 me-
tros de diâmetro cha-
mado Didymos. Em
resumo, é como se
Dimorphos fosse a lua
que orbita Didymos, e
os cientistas querem
interferir em seu movi-
mento de translação.

O Teste de Redireci-
onamento de Asteroide
Duplo (DART, sigla em
inglês) custou US$ 325
milhões. A sonda será
enviada em um foguete
Falcon 9 da SpaceX, di-
retamente da Base da
Força Espacial de Van-
denberg, na Califórnia.
A colisão entre a sonda
e o asteroide deve ocor-
rer só no final de 2022.
Alguns dias antes do
episódio, a espaçonave
implantará um CubeSat
(satélite miniaturizado)
construído pela agên-

cia espacial da Itália no
Dimorphos, que deverá
rastrear e registrar as
consequências do im-
pacto.

O DART atingirá o as-
teroide com uma velo-
cidade de seis quilôme-
tros por segundo, dez
vezes mais rápido que
um avião caça. O Di-
morphos completa uma
volta ao redor do Didy-
mos a cada 12 horas
ou mais, e o impacto
da sonda deve redu-
zir o ritmo em cerca
de 10 minutos, mu-
dando sua rota padrão.
Esses detalhes serão
medidos por instrumen-
tos de radar posiciona-
dos na Terra. Além
disso, a poeira e a cra-
tera resultantes da coli-
são devem ser registra-
das pelo CubeSat, reve-
lando informações so-
bre a composição do
asteroide.

Não é possível afir-
mar se uma única co-

lisão será suficiente
para mover o asteroide.
Também há a possibi-
lidade de a rocha se
dividir em duas, indo
contra os planos ini-
ciais. De toda forma,
essa será a primeira
missão a fornecer da-
dos do tipo – os quais
esperamos que nunca
precisem ser utilizados.

A Agência Espacial
Europeia (ESA) tam-
bém tem planos de
atingir a mesma dupla
de objetos celestes.
Inicialmente, a missão
Hera deveria chegar ao
asteroide junto com o
DART, mas foi adiada
após a ESA se recusar
a financiá-la em 2016.
O jogo virou, e agora
o lançamento está pre-
visto para 2024, com a
nova colisão agendada
para 2026.
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A cidade paraíso dos vegetarianos
onde servir carne é proibido por lei.

BBC

Varanasi, a capital espiritual da Índia, agora está atraindo peregrinos
culinários.

H abitada desde pelo me-
nos 1800 a.C., Varanasi é

conhecida por estar entre as
cidades mais antigas do pla-
neta e uma das mais sagradas
para os estimados 1,2 bilhão
de hindus do mundo.

Todos os dias, enquanto o
som dos sinos dos templos
ecoam do alto, dezenas de
milhares de devotos descem
os 88 degraus dos ghats da
cidade e mergulham no Rio
Ganges para lavar seus peca-
dos.

Familiares de luto se aglo-
meram nas duas áreas de cre-
mação de Varanasi, onde pi-
ras funerárias queimam dia e
noite, acreditando que o pró-
prio Shiva sussurra o man-
tra Tarak (cântico de liberta-
ção) nos ouvidos de todos os
cremados aqui, concedendo a
eles moksha, ou salvação ins-
tantânea.

Varanasi pode ser a capi-
tal espiritual da Índia, mas não
é exatamente conhecida por
atrair peregrinos culinários.

A maioria dos turistas
gastronômicos provavelmente
irão para os famosos centros
epicuristas do país, Nova Déli,
Calcutá ou Chennai, antes de
seguirem para Varanasi.

No entanto, chefs de todo
o mundo estão começando a
se inspirar em sua herança cu-
linária, recriando seus sabores
em seus restaurantes.

O chef Vikas Khanna, que
recebeu uma estrela Michelin
todos os anos de 2011 a 2016,
quando estava à frente do
Junoon em Manhattan (Nova
York), disse que ficou surpreso
com as vrat ke kuttu, pan-
quecas de farinha de trigo-
sarraceno, servidas em um
único templo de Varanasi.

”Tentei o meu melhor para
recriá-la na minha cozinha em
Manhattan. O gosto é celes-
tial”, afirmou Khanna ao guia
Lonely Planet em 2020.

Duas vezes premiado com
estrelas Michelin, o chef Atul
Kochhar batizou seu moderno

restaurante indiano em Lon-
dres de Benares (o nome de
Varanasi durante o domínio
britânico).

Em seu livro de recei-
tas de mesmo nome, o chef
apresenta receitas vegetaria-
nas fusion, como panquecas
de grão de bico e salada de
tomate tradicional, que desta-
cam as combinações de sa-
bores doces e azedos comu-
mente encontrados na cidade.

Até o famoso chef indiano
Sanjeev Kapoor escreveu so-
bre seu apreço pela comida de
Varanasi, destacando suas ex-
celentes ofertas vegetarianas.

É claro que, tratando-se de
um país 80% hindu e 20%
vegetariano, as opções sem
carne são onipresentes na Ín-
dia.

Mas o que torna a culinária
vegetariana de Varanasi tão in-
teressante é como suas espe-
cialidades sátvicas e vegetari-
anas são diretamente influen-
ciadas por seu forte senso de
espiritualidade.

Um cardápio sátvico é ba-
seado em princípios ayurvé-
dicos e segue os mais rí-
gidos padrões de vegetaria-
nismo prescritos pelo Sana-
tana dharma, uma forma abso-
luta de hinduísmo.

Desta forma, proíbe o uso
de cebola e alho na culiná-
ria, que se acredita aumentar
a raiva, agressão e ansiedade,
entre outras coisas.

”Quase todas as famílias
hindus em Varanasi têm um al-
tar dedicado a Shiva em casa.
Comer carne em casa é im-
pensável”, explica Abhishek
Shukla, um shastri (sacer-
dote) do famoso templo Kashi
Vishwanath de Varanasi.

”Se manter sátvico é uma
prioridade para aqueles que
desejam alcançar a salvação
porque acreditamos que nos-
sas almas sofreriam como
aqueles que matamos para
comer. Carne, cebola e alho
exacerbam as tendências
tamásicas (o oposto de sát-

vico), tornando difícil para as
pessoas se concentrarem e
exercitarem o bom senso.”

Tradicionalmente, muitos
restaurantes de Varanasi ser-
viam carne para atender tu-
ristas ocidentais e peregrinos
hindus não vegetarianos, e
a culinária sátvica local era
consumida principalmente em
casa.

Mas, em 2019, o governo
do partido nacionalista hindu
BJP proibiu a venda e o con-
sumo de carne em um raio de
250 metros de todos os tem-
plos e locais históricos de Va-
ranasi.

Isso encorajou os restau-
rantes a começarem a ofere-
cer receitas locais vegetaria-
nas e sátvicas que foram trans-
mitidas de geração em gera-
ção nas casas de Varanasi,
mas que antes não estavam
disponíveis para os visitantes.

Dentro do hotel de luxo
BrijRama Palace, uma impo-
nente estrutura de arenito no
Munshi Ghat às margens do
Ganges, o chef executivo Ma-
noj Verma aplica seu conhe-
cimento enciclopédico da cu-
linária vegetariana tradicional
de Varanasi.

Hoje, os moradores esti-
mam em algo entre 40 e 200
restaurantes sátvicos em Vara-
nasi, um grande salto desde a
proibição da carne em 2019.

O cardápio do estabeleci-
mento, que muda duas vezes
ao dia de acordo com o que
está disponível no mercado lo-
cal naquela manhã, conta com
thalis, algo como ummenu de-
gustação, com pelo menos 12
pratos diferentes.

Apósmeses de experimen-
tação cuidadosa, os três chefs
do restaurante criaram uma
fórmula em que conseguem
imitar o sabor de qualquer mo-
lho ou caldo usando cinco in-
gredientes principais: casta-
nhas de caju, sementes de pa-
poula, sementes de melão, to-
mates e chironji (uma semente
de noz endêmica do norte da
Índia ).

Além de seus restaurantes,
a comida de rua de Varanasi
é uma cena tão vibrante e elé-
trica quanto a de Bangkok ou
Istambul, mas não goza de ne-
nhuma propaganda na mídia.

Milhões de turistas visitam
Varanasi todos os anos (sem
pandemia), e o governo in-
diano anunciou recentemente
que começará a emitir vistos
para viajantes internacionais a
partir de novembro.

Embora a maioria venha
em busca de salvação espi-
ritual, esta peregrina culinária
voltou iluminada por este pa-
raíso vegetariano.
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Veja as atrações mais
"instagramáveis" de Dubai.

Reprodução

O Dubai Miracle Garden dá vida a milhões de flores organizadas em
diferentes formas e designs.

T udo em Dubai, nos
Emirados Árabes Uni-

dos, é superlativo, o que
torna uma das cidades
mais ‘instagramáveis’’ do
mundo. Sabe por quê?
O destino oferece desde
locais históricos e belas
praias, até cenários urba-
nos futuristas e centros
de moda e design, com
vistas belíssimas.

Prepare o passaporte
e confira abaixo uma lista
com 9 lugares que vão
garantir fotos e experi-
ências inesquecíveis em
uma viagem à Dubai.

Dubai Frame
O Dubai Frame é uma

das atrações mais famo-
sas da cidade. Locali-
zado no Zabeel Park, a
estrutura em formato de
moldura tem 150 metros
de altura e oferece vista
360º de Dubai, contem-
plando o distrito histórico
ao norte e o horizonte
moderno ao sul. Além de
emoldurar as belezas da
região, o local também é
uma oportunidade de la-
zer e cultura para mora-
dores e visitantes.

Dentro da “moldura”,
há um espaço de expo-
sições que conta toda a
história do emirado, mos-
trando a evolução da ci-
dade em uma grandeme-
trópole. Subindo o eleva-
dor demais de 90metros,
está uma galeria com
vista panorâmica, que in-
clui o Burj Khalifa, maior
arranha-céu do mundo.
Dubai Design

District

Localizado a poucos
minutos do centro de
Dubai, o Design District
(popularmente conhe-
cido como d3) é, sem
dúvida, uma das áreas
mais badaladas da ci-
dade. As ruas oferecem
uma mistura de arte-
cafés, lojas de design,
esculturas, agências de
criação, pista de skate
entre outros. O bairro
dispõe ainda de diversas
opções de restaurantes e
inúmeras oportunidades
para rechear o Instagram.

Downtown Dubai
Casa de íconesmundi-

almente famosos, como
o Burj Khalifa, o Dubai
Mall e a Dubai Fountain,
o principal ponto da ci-
dade tem muito a ofe-
recer e deslumbra quem
passa por lá. Juntamente
com as lojas de luxo, ar-
quitetura única e osten-
tosos hotéis cinco estre-
las, a região é acolhedora
para pedestres e temuma
vibe de comunidade ur-
bana com zonas verdes
como o Burj Park.

Miracle Garden
Aberto anualmente de

novembro a maio, o Du-
bai Miracle Garden dá
vida a milhões de flo-
res organizadas em dife-
rentes formas e designs.
Com 72 mil m² e 50 mi-
lhões de flores, o parque
oferece uma lista de es-
truturas famosas e perfei-
tas para fotos, incluindo
uma passagem formada
por corações, grandes
castelos florais, animais

artísticos e uma enorme
variedade de arranjos al-
ternativos e peculiares.

Ao lado, está locali-
zado o Dubai Butterfly
Garden, ou Jardim das
Borboletas, onde os visi-
tantes têm a chance de
fazer uma pose com mi-
lhares de borboletas co-
loridas e esvoaçantes. Al-
gumas até pousam nas
palmas das mãos, o que
completa a experiência
com um toque especial.
The View at The

Palm
Desfrute de vistas in-

comparáveis de um dos
ícones mais famosos de
Dubai no ‘The View at
The Palm’. O terraço
da cobertura, localizado
a uma altura de 240 me-
tros, oferece um pano-
rama de 360º de Palm Ju-
meirah, com uma vista in-
crível das águas cristali-
nas do Golfo Pérsico e do
horizonte de Dubai, que
pode ser visto à distância.

O espaço está locali-
zado no 52º piso da The

Palm Tower, possui um
café, exposição criativa
que mostra o desenvolvi-
mento da ilha, túneis in-
terativos com temática de
aquário e uma loja de pre-
sentes.

La Mer
La Mer é um destino

à beira-mar animado e
descontraído, que com-
bina sol e areia com com-
pras e estilo. São 130
lojas, cafés, restaurantes
que reúnem pessoas de
todas as idades e tribos.
É uma ótima opção para
aproveitar o sol ao longo
das praias em espregui-
çadeiras ou cabanas, pra-
ticar algum esporte ou
simplesmente aproveitar
o clima quente e as águas
frescas.

Os visitantes podem
curtir os espaços aber-
tos com avenidas ladea-
das por palmeiras e mu-
rais com arte de grafite,
com charme único e per-
feitos para fotos.
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O Summit é o novo
observatório de Nova York.

Divulgação

Inaugurado no final de outubro, o mais novo mirante de Nova York fica no edifício One Vanderbilt.

C om a reabertura
das fronteiras dos

Estados Unidos, mui-
tos brasileiros já es-
tão planejando uma
viagem para conhecer
as novas atrações de
Nova York.

E novidades por lá
é o que não faltam,
principalmente nesta
época do ano em que
a cidade fica ainda
mais charmosa com
a decoração de Natal
de lojas e pontos turís-
ticos.

Um das novidades
que promete fazer
muito sucesso en-
tre os brasileiros é
o Summit, o novo
observatório de Nova
York.

Inaugurado no final
de outubro, o mais
novo mirante de Nova
York fica no edifício
One Vanderbilt, ao
lado da famosa esta-
ção ferroviária Grand
Central Terminal, que
tem 427 m de altura.

O Summit One Van-
derbilt é muito além
do que mais um ob-
servatório. A atra-
ção multisensorial é
ocupa três andares do
edifício.

A experiência co-
meça já no elevador
que dá acesso a atra-

ção. Totalmente de
vidro, o Ascent sobe
pelo lado de fora do
prédio desde o lobby
até o 91° andar, a
cerca de 364 metros
de altura.

No primeiro pavi-
mento fica a insta-
lação artística “Air”,
desenvolvida por
Kenzo Digital, famoso
por conceber traba-
lhos para Beyoncé
e Kanye West. A
primeira montagem
da obra é batizada
de “Transcendence”,
que mistura transpa-
rência e reflexividade,
criando ilusão de es-
paços sem limites.

Uma segunda sala
abriga espelhos circu-
lares que produzem
reflexos infinitos. O
último espaço, mais
lúdico, foi preenchido
com balões espelha-

dos, posicionados em
diferentes alturas.

No segundo an-
dar ficam as caixas
de vidro totalmente
transparentes cha-
madas de Levitation,
que se projetam para
fora do prédio e dá
a sensação de estar
levitando a mais de
300 metros, com a
Madison Avenue ao
seus pés.

O terceiro e úl-
timo andar da atração
resume-se ao Sum-
mit, que possui bar
ao ar livre e terraço
com vistas 360º de
Manhattan.

Recomenda-se não
usar saias no dia do
passeio, já que há
espelhos por toda
parte, inclusive no
chão. Certifique-se de
usar óculos de sol. Os
materiais reflexivos

usados   em todo o
espaço criam um am-
biente claro durante o
dia.

Outra dica impor-
tante é usar calça-
dos confortáveis, já
que não são permiti-
dos sapatos de salto
agulha, botas com bi-
queira de aço e outros
calçados que possam
danificar o piso.

O Summit One Van-
derbilt se junta aos
já tradicionais obser-
vatórios do Empire
State Building, Top
of the Rock, o One
World Observatory,
no 100º andar do One
World Trade Center,
e o Edge Observation
Deck, mirante a céu
aberto mais alto do
ocidente no complexo
Hudson Yards.
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Lady Gaga revela que ganhou
peso para papel em "Casa Gucci"
comendo mais pães e massas.

Reprodução

Atriz e cantora detalhou sua preparação para viver Patrizia Reggiani em novo filme de Ridley Scott.

C omprometida com
sua performance

em ’Casa Gucci’, Lady
Gaga investiu numa di-
eta rica em carboidratos
para mudar seu corpo
e ficar mais parecida
com Patrizia Reggiani,
a socialite italiana que
ela interpreta no filme.

Em uma nova entre-
vista ao The Hollywood
Reporter, ela explicou
que comeu mais mas-
sas e pães do que de
costume para ganhar
peso e curvas. “Minha
mãe e meu pai me en-
contraram como Patrizia
algumas vezes. E eles
ficavam rindo, porque
minha família se divertia
com meu amor pela
arte”, contou a atriz e
cantora de 35 anos.

Americana descen-
dente de italianos – seus
avós emigraram da Si-
cília para os Estados
Unidos –, Gaga também
falou sobre como quis
mergulhar na sua he-
rança cultural para en-
tender melhor sua per-
sonagem. “ na mesa o
máximo de comida que
poderia colocar para
celebrar a boa sorte que
vem do trabalho árduo”,
compartilhou.

“Eume esforcei muito
para cavar minha an-
cestralidade e meio
que dar ré no carro,
fazer uma assimilação

reversa. Como faço
para sair dessa coisa
ítalo-americana e me
aprofundar no que sig-
nifica ser uma mulher
italiana?”

Na entrevista, Gaga
ainda detalhou outra
parte trabalhosa de sua
preparação para encar-
nar Patrizia nas telonas:
o aperfeiçoamento do
sotaque italiano da per-
sonagem, algo em que
ela trabalhou por seis
meses antes das grava-
ções de ’Casa Gucci’.

“Se eu posso cantar
rock ’n’ roll, jazz, coun-
try ou música pop, eu
sabia que poderia falar
com um sotaque espe-
cífico do norte da Itá-
lia. É saber como usar
sua voz, e saber o por
que, onde, com quem e
como se sentir enquanto
está fazendo isso”, afir-
mou a estrela.

Porém, ela acrescen-

tou: ”Há uma desvan-
tagem em se compro-
meter com um papel
dessa forma, porque é
um ajuste para todos
ao seu redor. De re-
pente, você não está
mais falando com Ste-
fani com sotaque. Você
está falando com Patri-
zia Gucci”.

A transformação de
Gaga em Patrizia tam-
bém envolveu um longo
processo de colocar pe-
rucas no seu camarim:
a atriz precisava acordar
por volta das 3 da ma-
nhã para conseguir ficar
completamente caracte-
rizada como a socialite
americana a tempo das
filmagens.

Ela confessou que,
muitas vezes, vomitava
logo depois de se levan-
tar da cama por causa
de uma mistura de ”an-
siedade, fadiga, trauma,
exaustão, compromisso

e amor”. ”Você acorda,
vomita, vai para o set e
vomita de novo”, disse,
antes de confessar: “Eu
me sinto tão insegura fa-
lando sobre isso. Fico
assim porque as pes-
soas vão presumir que
estou sendo sensacio-
nalista sobre um certo
tipo de atuação”.

Dirigido por Ridley
Scott, ’Casa Gucci’ é
baseado na história real
do assassinato de Mau-
rizio Gucci, herdeiro da
marca Gucci, em 1995.
Patrizia Reggiani, ex-
esposa dele, foi con-
denada pelo crime em
1998, e ficou presa por
18 anos.

O elenco do longa-
metragem traz nomes
como Adam Driver, Al
Pacino, Jared Leto e
Salma Hayek. A produ-
ção estreia no Brasil em
25 de novembro.
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Romance de Camila Cabello e
Shawn Mendes "simplesmente

apagou", revela revista.
Reprodução/Instagram

Amigos há anos, os artistas iniciaram o romance em julho de 2019.

Skate usado pelo ator Michael J. Fox
em "De Volta para o Futuro 2" foi

vendido por mais de 500 mil dólares.
Getty Images

A peça foi arrematada por um comprador anônimo.

C amila Cabello e Shawn
Mendes deixaram fãs ao

redor do mundo chocados
e tristes ao anunciarem o
fim do seu namoro na última
quarta-feira (17). Ao compar-
tilharem a notícia, os canto-
res não deram uma explica-
ção para o término –mas, se-
gundo uma fonte próxima a
eles, o motivo foi a mudança
de sentimentos entre os dois.

O insider explicou à re-
vista People que Camila,
de 24 anos, e Shawn, de
23, chegaram à conclusão
de que não tinham mais o
mesmo vínculo de antes.
“Era um relacionamento que
simplesmente não poderia
avançar neste ponto”, apon-
tou.

”Parece que o romance
simplesmente apagou”, o
contato acrescentou.

Uma fonte do site E!

News também apontou que
foi Shawn quem ”iniciou a
conversa” sobre a separa-
ção. Camila teria ficado
”muito chateada” com o fim
do namoro, mas acabou
concordando que isso seria
o melhor para os dois. “Foi
muito difícil por alguns dias,
mas ela tem passado muito
tempo com os amigos e vem
se mantendo ocupada. Ela
tem um grande sistema de
apoio e está se sentindo re-
novada agora”, disse.

O insider ainda observou
que os dois famosos ”estão
se comunicando e querem
ser amigos”. ”Não foi uma
separação nem um pouco
ruim”, afirmou.

”O relacionamento estava
ficando gasto e complacente
e eles decidiram que seria
melhor ficar como amigos”.

Os dois cantores torna-
ram público o fim do seu na-
moro por meio de comunica-
dos compartilhados no Ins-
tagram. ”Ei, pessoal, deci-
dimos terminar nosso rela-
cionamento romântico, mas
nosso amor um pelo outro
como humanos está mais
forte do que nunca”, disse-

ram eles, que tambémgaran-
tiram aos fãs que continua-
rão próximos. ”Começamos
nosso relacionamento como
melhores amigos e continu-
aremos a ser melhores ami-
gos. Agradecemos o seu
apoio desde o início e no fu-
turo.”

A série de filmes ‘De Volta
para o Futuro’ é um dos

patrimônios da história do ci-
nema. A trilogia atraves-
sou as décadas e ainda en-
canta muitos espectadores
com sonhos de voltar ao pas-
sado e conhecer o futuro.

Comomuitos objetos utili-
zados pelos personagens da
obra, um dos mais adorados
pelos fãs é o “Hoverboard”,
o skate flutuante responsável
por uma das cenas mais po-
pulares da série.

Agora, em 2021, a pran-
cha futurista, usada em 1989,
foi leiloada por R$ 2,8 mi-
lhões. A peça, que inclui au-

tógrafos de Michael J. Fox,

o protagonista do filme, e de

Thomas F. Wilson, que inter-

pretou Biff Tannen, o vilão da

série, foi arrematada por um
comprador anônimo.

A estimativa da loja que
vendeu o skate era de chegar
a um valor próximo entre R$
448 mil e R$ 560 mil.

‘De Volta para o Futuro
2’ foi dirigido por Robert Ze-
meckis, cineasta responsá-
vel por outras obras de su-
cesso, como ‘Forrest Gump
– O Contador de Histórias’
(1994) e ‘Náufrago’ (2000).

Em 1989, o filme chegou
a faturar mais de US$ 331 mi-
lhões pelo mundo, tornando-
se a terceira maior bilheteria
daquele ano.
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Filha de Gugu lança documentário
sobre terapia contra o câncer.

“Eu quero poder espalhar positividade para o mundo”, diz Marina.

Irmão de Marília Mendonça
posta vídeo segurando sobrinho
no colo brincando com karaokê.

Reprodução

Léo parece nas imagens tentando cantar com o tio.

O câncer é uma das doen-
ças que mais assolam as

pessoas na atualidade. Lidar
com o processo de tratamento
é doloroso, e não somente para
quem enfrenta a enfermidade,
mas também para sua família.
Segundo dados do Instituto Na-
cional do Câncer (INCA), em
2020 foram confirmadas mais
de 600 mil incidências no Brasil.

O tratamento para quem é
diagnosticado com algum cân-
cer é realizado pela alopatia
com a utilização da quimiotera-
pia, rádio e entre outros. Para-
lelo a ela, diversas terapias na-
turais têm sido buscadas pelos
diagnosticados, e entre as prá-
ticas adotadas está uma conhe-
cida como método Kovacsik.

Essa terapia é apresentada
por Marina Liberato, filha do
ex-apresentador Gugu Liberato,
em seu primeiro documentário
produzido, onde mostra ao pú-
blico pacientes que adotaram

essa prática, e entrevista o pre-
sidente da Associação Estevam
e Maria Kovacsik.

”Eu quero poder espalhar
positividade para o mundo. E
espalhar essa informação que
existe uma alternativa no trata-
mento do câncer, que é uma te-
rapia natural, gratuita e eficaz,
me deixa muito feliz. Como o
meu pai, é uma felicidade poder
ajudar outras pessoas e seguir
os seus passos”, comenta Ma-
rina Liberato.

Esse tratamento foi desen-
volvido na década de 40, pelo
cientista Estevam Kovacsik, em
São Paulo. Assim que formu-
lou essa terapia natural, que tra-
balha com captação de energia
natural para enfrentar o câncer,
passou a oferecer para quem
necessitava de cuidados. Omé-
todo continua sendo aplicado
nos dias de hoje através da As-
sociação Estevam e Maria Ko-
vacsik.

”A medicina avançou muito
dentro da oncologia nas últimas
décadas, mas ainda há muitas
pessoas que não conseguem
ter os resultados que desejam,
e assim muitos buscam outras
possibilidades para cuidar de
sua saúde”, ressalta Daniel Ko-
vacsik, presidente da Associa-

ção Estevam e Maria Kovacsik.
O documentário está dispo-

nível no perfil do Instagram de
Marina Liberato e em seu canal
do YouTube.

Vale o recado: nunca des-
carte o tratamentomédico emé-
todos científicos na saúde.

O irmão de Marília Men-
donça, João Gustavo pos-

tou um vídeo, na noite deste
domingo (21), segurando o
sobrinho no colo Léo Dias
Mendonça Huff, de 1 anos em
6 meses, enquanto ele brincava
com um karaokê. No vídeo,
o filho da cantora segura o
microfone e tenta cantar. A
rainha da sofrência morreu em
um acidente de avião a caminho
de um show em Minas Gerais.

”Já já é ele conquistando o
mundo com o dom que Deus
deu”, escreveu João Gustavo.

Léo Dias é filho da cantora
fruto de um relacionamento que
ela teve com o também cantor
Murilo Huff. Após a morte dela,
ficou decidido que a guarda da
criança será compartilhada en-
tre o pai e a avó materna, Ruth
Moreira.

Morte e
despedida

Marília morreu no último dia
5 de novembro, em um acidente
aéreo em Caratinga (MG). Além
dela, também foram vítimas o tio

e assessor dela, Abicieli Silveira,
o produtor Henrique Bonfim, o
piloto e o copiloto do avião.

O velório de Marília e do
tio dela aconteceu no Ginásio
Goiânia Arena, no dia seguinte
ao acidente, sob muita como-

ção de fãs, familiares e canto-
res famosos, entre eles, Henri-
que e Juliano, Maiara e Maraisa
e Jorge e Mateus.

Milhares de fãs passaram
pelo local para se despedir da
artista. Após o velório, os cor-
pos seguiram em cortejo em ca-
minhões do Corpo de Bombei-
ros pela GO-020 até o Cemité-
rio Parque Memorial, onde fo-
ram enterrados.

Centenas de carros e vários
ônibus de duplas sertanejas se-
guiram o cortejo. O sepulta-
mento foi fechado à família e
amigos próximos.

Marília Mendonça nasceu
emCristianópolis em 22 de julho
de 1995. Entre os seus gran-
des sucessos, que a colocaram
como uma das cantoras mais
ouvidas do país, estão ”Infiel”,
”De quem é a culpa?” e ”Eu sei
de cor”.
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Erika Januza é coroada rainha de
bateria da Viradouro: "É um sonho".

Reprodução/Instagram

”Acho que é um dos dias mais felizes da minha vida. Eu sou apaixonada pelo Carnaval”, declarou a atriz.

E rika Januza, de 36
anos, realizou mais

um sonho na noite de
sábado (20). A atriz
foi coroada rainha de
bateria da Unidos do
Viradouro, em Niterói,
na região metropoli-
tana do Rio de Janeiro.
Emocionada, ela falou
sobre a alegria de rece-
ber o posto da escola
de samba. O evento na
quadra da agremiação
niteroiense teve feijo-
ada, show do Jorge
Aragão e a banda do
Cordão do Bola Preta.

”É um sonho que eu
realizo. Acho que é um
dos dias mais felizes
da minha vida. Eu
sou apaixonada pelo
Carnaval. Quando pe-
quena, eu ficava acor-
dada só para assistir
aos desfiles das esco-
las de samba. Quando
que eu ia imaginar que,
aquela menina lá de
Contagem, Minas Ge-
rais, umdia seria rainha
de bateria de uma das
escolas mais tradici-
onais e incríveis do
Carnaval. Estou muito
honrada de estar à
frente da bateria da Vi-
radouro com o querido
mestre Ciça. Marceli-
nho e Calil são de uma
generosidade imensa.
Esse momento me faz
pensar que nada e nem
ninguém pode dizer o
tamanho dos nossos
sonhos. Ouso dizer:

Sonhem. E sonhem
alto”, declara.

Momentos antes
do grande momento,
tanto ela quando os
perfis da Viradouro
compartilharam alguns
cliques dos bastidores,
mostrando o look de
Érika todo dourado,
imitando uma arma-
dura, que ela usou para
chegar na quadra.

Mais tarde, ela tro-
cou um look por um
vestido em vermelho e
branco, cores da es-
cola, para o momento
oficial de sua coroa-
ção.

Quem fez questão
de prestigiar o mo-
mento foi Carol Naka-
mura, que é sogra da
atriz, que namora com
o filho mais velho de
Carol, Juan. A baila-
rina e apresentadora
vestiu uma camiseta
com uma foto de Érika
e rasgou elogios:

”Ela é maravilhosa,
ela tira onda. Ela é a
rainha do samba, do-
mina o samba no pé e
eu só copio. Ela pediu
dicas pra mim e pro pai
do meu filho que é for-
mado em dança. Ela
é muito esforçada, es-
tudiosa, determinada.
Ela é do tipo que co-
loca a cara pra bater,
veste a camisa do que
quer e aqui não podia
ser diferente”.

Vitória Strada e Mar-
cella Rica, Tati Mine-
rato e Quitéria Chagas
também foram outros
nomes que marcaram
presença na quadra da
Viradouro para assistir
à coroação.

A Laila de Verdades
Secretas 2 conversou
sobre a quase uma
década de carreira, os
percalços no meio do
caminho e as vitórias:
como a primeira casa
própria, conquistada

este ano e onde vive
com Preta, Willy e Luna
- shitzu, vira-lata e
dog alemã. Gravando
também a segunda
temporada de Arcanjo
Renegado, série do
Globoplay na qual vive
a policial Sara, ela quer
emendar um trabalho
no outro, como vem
fazendo desde Sol
Nascente.

Na novela de 2016,
ganhou um papel es-
crito especialmente por
Walther Negrão após
um teste que fez com
”sangue nos olhos”,
sua última tentativa na
carreira após um pe-
ríodo de vacas magras,
sem ter como bancar o
aluguel. ”Todo dia eu
pedia para a mulher
’espera só mais um
pouquinho que eu vou
te pagar’. Eu não tinha
dinheiro para comprar
a ração do meu ca-
chorro”, lembrou.
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