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TRICAM PEÃO. 
EQUIPE PAULISTA 
BATE O FLAMENGO 
NA PRORROGAÇÃO 
A final da Libertadores teve a emoção 
que se espera de um clássico entre 

dois times brasileiros em que só um deles 

se consagraria como tricampeão. Depois 
de um empate por lalnotemponormal, 

o Palmeiras superou o Flamengo com um 

golna prorrogação, marcado por Deyverson. 

À decepção rubro-negra 
Time de estrelas deve terminar temporada 

sem Lítulos impor tantes: permanência de 

Renato é improvável. caDERNODE ESPORTES 

RISCO AMBIENTAL 

PF incendeia balsas para 
dispersar garimpeiros 
Ação ocorre em região da Amazônia invadida por mais de 300 dragas 

pia. À ação ocorreu em Autazes, cidade à 
120 quilômetros de Manaus que teme a 
contaminação por mercúrio utilizado pe- 

los garimpeiros. Trinta e uma balsas foram 

Após pressão do Ministério Público e de 

grupos ambientais, a Polícia Federal come- 
çou ontem uma operação de combate ao 

garimpo ilegal no Rio Madeira, na Amazô- 

queimadas, como informa o enviado espe- 

cial EnuarDO GONÇALVES. O MPFentrou 
com ação no TCU para apurar se houve 

omissão dos órgãos fiscalizadores. phsinhis 

Fogo. Trnta e uma balsas feram quesmadas ontem no Rio Madera, na a. turada o dade de Autazes, com combate a garmps ros legas que se estabelecoram na região 
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Perto e longe de Cuba CARNAVAL EXIGE O jogo político Vencedores prematuros 
RESPONSABILIDADE iiahert a 

O cubano Leonardo Pactura lança romance DAS esta aberto Avanços na medicina já permitem, 
sobre exílio, mas diz que, apesar dos problemas — ALTORIDADES para 2022 hoje, asobrevivência de bebês que 
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Hábitos e 
gestão mudam 
com volta aos 
escritórios 
Pesquisas apontam que mais de 70% das 
empresas que já definiram o modelo cor- 
porativo no pós-pandemia manterão o 
sistema híbrido. Mudança desatia à pes- 
tão de pessoal e gera novos negócios, re- 
portam RapHAgLARinas, CAROLINANA- 
LiN e ELisa MARTINS. PÁGINAS DE IA 

PSDB, enfim, escolhe seu 
candidato ao Planalto: o 
governador de SP, João Doria 
Depois de um adiamento de uma semana 

nas prévias é até de suspeita de ataque 
hacker, o PSDB anunciou que João Doria se- 

rá candidato a presidente em 2022. Ele su- 
perou Eduardo Leitee Arthur Virgílio. mágimas 

Novos casos na Europa 
aumentam temor da Ômicron 

Reino Unido, Alemanha e Itália já têm regis- 

tros de contaminação por variante do coro- 

pavirus identificada na Africa do Sul. plgima 3 

6 ANOS FARA SER ACEITA 
Uniforme feminino, por favor 
Após batalha judicial, a cabo trans 
Alanis Costa é reintegrada à Marinha 
com novos nome eti aje. PAGINA Bd 
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Carnaval exi 
responsabilidade 
das autoridades 
Prefeituras deveriam reavaliar 
autorizações para blocos que 
reúnem centenas de milhares 

quase três meses do cama- 
val, prefeitos do país intei- 
ro não sabem à que fazer. 
Até agora, tem crescido o 
bloco dos sem folia. Ape- 

nas no estado de São Paulo, 71 cidades 
já decidiram s rocarnaval de 
rua por temer uma nova onda de Co- 
vid-19. No Rio, tudo indica que a festa 
acontecerá. Em Salvador, onde houve 
até manifestação pública em favor dos 
desfiles, ist ani ri 
soentre o prefeito Bruno Reis, favorá- 
vel, e o governador Rui Costa, reticen- 

te. Na capital paulista, a prefeitura 
resultado de estudos. No Reci- 

te, o prefeito João Campos defende de- 
cisão integrada com outras cidades. 
No ano passado, o carnaval foi sus- 

penso em praticamente todo pais. No 
Rio, foi a segunda vez na história que is- 
soaconteceu —a outra foi em 192,no 
luto pela morte do barão do Rio Bran- 
co, Seria mesmo uma insensatez man- 
ter a festa em meio à tragédia do novo 
coronavirus. Os quatro primeiros me- 
ses de 2021 no Brasil foram mais letais 
que todo oano de 2020. Não bastassem 
as condições altamente favoráveis à 
transmissão, não fazia sentido brincar 
carnaval com o país em luto, 

Claro que o quadro mudou. Com o 
avanço da vacinação — 62% dos brasi- 
leiros já completaram o esquema de 
imunização —, o número de interna- 
ções e mortes despencou. Antes mes- 
ora isso acontecesse, governadores 
e 5 já haviam feitoa Asa da fle- 

A cidade do Rio dispensou 
o uso de máscaras ao ar livre — a exi- 
gência se mantém para o transporte 
público e lugares fechados. O estado de 
São Paulo pretende fazer o mesmo à 
partir de 11 de dezembro, 
O problema é o de sempre. Falta 

combinarcomo Sars-CoW-2. As notici- 
as não são animadoras, Anova variante 
Omicron, descoberta na África do Sul, 
pás o mundo todo de sobreaviso, e 

fronteiras voltaram a ser fechadas. A 
Europa voltou a ser o epicentro da Co- 
vid-19, registrando aumento de infec- 
ções, internações e mortes durante à 
quarta onda da doença. Diante da im- 
previsibilidade do virus e da possibili- 
cade ck surgirem variantes resisterrtes 
às vacinas, nem os bicheiros que domi- 
namo carnaval do Rio apostariam que 
até o im de fevereiro estará tudo bem. 
A brasileira Mariângela Simão, dire- 

torada O) Mundial da Saúde 
(OMS), lembra que a vacinação reduz 

hospitalizações e mortes, mas não in- 
terrompe a transmissão. “Preocupa- 
me quando vejo no Brasil a discussão 
sobre o carnaval. É uma condição ex- 
tremamente propícia para aumento da 
transmissão comunitária. Precisamos 
planejar as ações para 2022”, disse ela. 
Entende-se que, em cidades como 

Rio, Salvador e Recife, o carnaval seja 
fontevital para a economia, movimen- 
tando uma rede que vai além de hotéis 
e restaurantes. A organização dessas 
festas costuma gerar milhares de em- 
pregos. Há que considerar também 
que muitos já fizeram reservas em ho- 
téise compraram ingressos para osdes- 
files. Por isso mesmo, as decisões exi- 
gem responsabilidade — e o foco na 
saúde. É até concebivel haver desfiles 
de escolas de samba, desde que de for- 
ma controlada, com apresentação de 
passaporte sanitário, público menor, 
distanciamento e máscaras. Mas a au- 
tonização para blocos que reúnem cen- 
tenas de milhares em aglomerações 
hoje impensáveis deve ser reavaliada 
pelas prefeituras, que deveriam ouvir 
os comitês científicos e observaro qua- 
dro epidermológico. A questão não é o 
que acontecerá no carnaval, mas de- 
pois da Quarta-Feira de Cinzas. 

Ampliar fiscalização é essencial para 
reduzir desmatamento na Amazônia 
Levantamento mostra que multas 
ambientais despencaram em 

período de devastação recorde 

ertamente não é coinci- 
dência que à desmata- 
mento na Amazônia te- 
nha crescido nos últimos 
anos enquanto despenca- 

vam as multas emitidas por Ibama e 
ICMBio. No dia 18, dados do sistema 
Prodes, do Instituto Nacional de Pes- 
quisas Espaciais (Inpe), revelaram 

que, entre agosto de 2020 e julho des- 
te ano, a Horesta perdeu 13.235 quilô- 
metros quadrados de vegetação, dez 
vezes a área da cidade do Rio de Janei- 
ro, À devastação, a maior desde 2006, 
aumentou 22% em relação aos 12 me- 
ses anteriores, Outro levantamento, 
do MapBiomas/Observatório do Cli- 
ma, mostrou que o número de multas 
nesse mesmo periodo (2.472) fai o 
menor nos últimos 17 anos. 
O desleixo com a fiscalização [áti- 

nha sido detectado pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU). Em julho, 
uma auditoria da Corte constatou 
“nos últimos anos, em especial 2019, 
houve uma redução na aplicação de 
sanções administrativas por parte do 
Ibama, apesar do aumento do desma- 
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tamento nesse periodo”. Segundo o 
e Os autos de infração Eis ins- 
Fiada sb “para dissuadir 

tores. O órgão apon- 
tou Senna que a desqualificação. 
“porautoridades do alto escalão do go- 
verno”, das instituições envolvidas no 
combate ao desmatamento tem trazi- 
do prejuizos à ação de fiscalização, 

com aumento de ameaças e atos de vi- 
olência contra os agentes, 
Não se chegou a tal ponto por acaso, 

O desmonte da fiscalização tem sido 
política consistente do presidente Jair 
Bolsonaro, que, antes mesmo de assu- 
mir, prometera acabar coma “festa” de 

multas do Ibama edo ICMBio. É visível 
oesvaziamento dos órgãos ambientais. 
Chegou-se ao cúrmulo- de petirar a auto- 
nomia dos fiscais para multar 
Fica claro também que militarizar o 

combate ao desmatamento foi um er- 
TO. ÀS de Garantia da Lei e da Or- 
dem(GLO) que transferiram o coman- 
do às Forças Armadas se mostraram 
inócuas, pois, em três anos, não houve 
redução do desmatamento. Ao contrá- 
ra, grileiros, madeireiros e garimpei- 

ros ilegais continuam a agir sem medo, 
como ficou claro nas imagens das bhal- 
sas ancoradas no Rio Madeira divulga- 
das na última semana. 

O Brasiljá dispõe de sistemas quein- 
formam em tempo real onde queima- 
dase desmatamentos ocorrem. A rede 
de informações também é robusta — 
como atestam os números do Inpe di- 
vulgados na semana 
Para cumprir a meta de zerar o des- 

matamento até 2028, anunciada na 
COP26 pelo ministro do Meio Ambi- 
ente, Joaquim Leite, o governo preci- 
sarã ampliar a fiscalização. Isso é viá- 
vel e já foi feito noutros periodos de 
devastação recorde. Mas hoje não 
existe uma política para reduzir des- 
matamentos e queimadas. Tampouco 
vontade para isso, a começar pelo che- 
fe da nação. Numa transmissão ao vi- 
vo um dia após a divulgação dos nú- 
meros do Inpe, Bolsonaro se referiu às 
críticas sobre à Amazônia como a 
“mesma xaropada de sempre”. Se a 
meta anunciada em Glasgow é para 
valer, o governo precisa dar um cavalo 
de pau em sua política ambiental. 
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Espaço para 
a terceira via 

om a di pela Presidência da República em processo 
acelerado, iniciado na verdade há mais tempo, provocado 

pelo próprio Bolsonaro, que ganhou a eleição prometendo aca- 
bar com a reeleição e saiu das umas já candidato a ela, é T- 

tante terum olhono futuro e nina gti e 
que nos moveremos daqui à um ano. 
O lançamento da candidatura do ex-juiz Sergio Moro 

tenda dado uma chacoalhada em uma disputa em que já se 
tinhacomo certaa polarização finalentre Bolsonaro e Lu- 
la, fica-se agora à espera da possibilidade de união no 
PSDB, mesmo de a se de prévias conturbadas, para que 
um novo quadro eleitoral se desenhe. 

OQ economista Cláudio Porto, fundador da Macroplan, con- 
sultoria especializada em estratégia e análises prospectivas, 
saiu a campo para testar à temperatura, avaliar incertezas € as 
tendências delas derivadas, Realizou uma sondagem de expec- 
tativas junto a 250 integrantes das redes da empresa no periodo 
de 9 a 16 de novembro: uma amostra não aleatória de executi- 
vos, políticos, gestores, acadêmicos e jalistas dos setores 
pri pad terceiro torce todos Brasil, 
Obteve 141 o (56%), cujo efeito cruzado configura 

quatro cenários distintos para os resultados das eleições presi- 
denciais de 2022. Duas incertezas se destacam entre as de- 
edge a cidadão comum, o que mostra à 

de ansiedades da sociedade como um todo. Uma, 
política: quala chance de um terceiro candidato(a) para 
O segundo tumo contra um dos dois atuais preferi nas pes- 
quisas de opinião (Lula ou Bolsonaro)? Outra, econômica: 
qual a probabilidade de a economia brasileira em 2022 melho- 
rar sensivelmente, coma, por exemplo, ter um crescimento 
econômico maior que 2,5% e inflação menor que 5,5%? 
Coma refletem as pesquisas de opinião, hoje, o cenário mais 

provável, com 42% de chance, segundo as expectativas dos 
que responderam, é que a polarização Lula e Bolsonaro se im- 
ponha no o turno, com crescimento econômico baixo 

(oumesmo nulo ou negativo) e inflação superando 05 5,5% ao 
ano. Um cenário que tenderia a favorecer o candidato Lula. 
O segundo cenário mais provável, com 30% de chance, é de 

um segundo turno entreum terceiro candidatoe Lula também 
em um contexto de crescimento econômico baixo e inflação 
significativa. Seria prematuro antecipar um favorito, Nesse ca- 
so, é fundamental lembrar que a pesquisa começou um dia de- 
puisde Moro ter se lançado candidato pelo Podemos, no dia 10, 
escencerrou uma semana depois, quando o impacto da novida- 

de ainda não estava mensurado, 
É importanteter | Também PSDB vivia sua crise das 

um olho no futuro prévias, ainda sem definição do candi- 
para avaliar os — dato. A polarização Bolsonaro x Lula re- 

cenários possíveis torna no terceiro cenário, com 17% de 
nas eleições chance — segundo a sondagem da Ma- 

de 2022 croplan — mas com um panorama di- 
verso: a economia crescendo com mais 

vigor, superando os 2,5% ao ana, e a inflação alcançando no 

máximo a metade do nivel deste ano, o que seria um cenário 
mais favorável à reeleição de Bolsonaro, 
For fim, o cenário hoje avaliado como o menos provável, com 

1% de probabilidade, segundo a sondagem da Macroplan, é de 
um confronto entre um terceiro candidato e Bolsonaro num 
contexto de economia em expansão e inflação cadente. Juntos, 
os dois últimos cenários se apresentam como os menos prová- 
veis (28%), considerando que nem mesmo a Ministério da Eco- 
nomia espera um crescimento econômico exuberante —depois 
de ter diminuído sua de expansão do PIB para 2,1% 
(2022) —equeo SEP ar ap sr 
crescimento a cada semana — nas últimas quatro reduziu sua es- 
timativa médiade crescimento do PIB de 1,4% para 0,7%, segun- 
da Baletim Focus divulgado no último dia 22. 

Muitos analistas já estão “precificando” 2022 como mais um 
ano de crescimento próximo de zero ou mesmo de recessão, O 
que favoreceria o ex-presidente Lula, ou mesmo um candidato à 
terceira via. Para 0 economista Claudio Porto, ainda é muito or 
do para fazer apostas mais firmes, poiso Brasil éum país fértil em 
instabilidades esurpresas. O | lítico ainda se apresenta 
muitoaberto. Jáaeconomia, tudoiídica, continuará em marcha 
lenta ou mesmo retornando à situação de “baleiaencalhada”, pa- 
ra desalento dos brasileiros, 
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O espelho 
alemão 

MARCUS LACERDA r 

Nr site sobre vida saudável, Hi que a roti- 
na matinal é um hábito importante. As- 

sim que desperto, meu ritual consiste em 
detectar se alguma desgraça aconteceu, 
passando os olhos pelas mensagens de 
WhatsApp. Em seguida, preparo um café 
expresso e, sentado muma poltrona que me 
acompanha ha 21 anos, seleciono às man- 
chetes mais atraentes na mídia true news. 
Gosto de ler a versão digital diagramada 

como física, ainda quenão me sujeos de- 
dos. Começa pela minha aldeia, lendo um 
jornal local. Seguem outros dois jornais 
nacionais. Antes eu checava também al- 
guns portais de noticias no Twitter, mas, 
como meus haters me odiavam demais, ré- 

solvi sair das redes sociais. Eles diminuí- 
am minha qualidade de vida. Se alguma 
noticianão me abalar muito, e meu tempo 

permitir, sigo desenferrujando menale- 

mão, que aprendi com Frau Sonja Locher, 
lenda as manchetes de uma revista alemã 
de Hamburgo. 
De algumas semarias para cá, a palavra 

Impfpflicht (vacina obrigatória) passou a 
dominar o noticiário alemão. Na reta final 
de seu governo, Angela Merkel enfrentanú- 

mero de casos recorde de Covid-19 na Ale- 
manha. A revista, de tendências esquerdis- 
tas, coleciona charges com personagens de 

ultradireita protestando contra a vacina, 
mas já reservando, por telefone, um leito de 
UTI. Na verdade, não tem muita graça, tra- 
ta-se de uma desgraça. 
Aprendemos da forma mais dura passi- 

vel que a infecção natural não é capaz de 
garantir imunidade coletiva suficiente 
para interromper a circulação do vírus. 
Mesmo que mais de 75% das pessoas em 
Manaus tivessem algum nível de anticor- 
poscontrao virus em outubro de 2020, is- 

so não impediu a devastadora segunda on- 
da, causada por uma variante com altissi- 
mo potencial de contágio. 
Quando começamos a vacinar, nossa me- 

taera ter pelo menos 80% das pessoas rece- 
bendo duas doses. À Alemanha está nos en- 
sinando que isso também não é suficiente. 

PI ARTIGO 

Depois de cinco ou seis meses, anticór pos 

começam a cair, permitindo nova infecção 
natural, criando uma circulação tão alta do 
virus. queeleacaba alcançando os radicais e 
desinformados que não se vacinaram. E o 

inverno é mesmo a tradicional estação das 
infecções respiratórias. 

Isso explica o número recorde de casos 
novos da doença na Alemanha, sem que ha- 

ja aumento proporcional de mortes, agora 
restritas aos estados que politizaram a pan- 
demiae fizeram da luta contra a obrigatori- 

edade da vacina uma bandeira a favor da" li- 
berdade”. Numa livre tradução do alemão 
para o português: a vacina hoje está servin- 

do para proteger os alemães da morte por 
Covid-19, mas não de infecções leves e mo- 
deradas, que espalham novamente o virus, 
caso máscaras e isolamento social não vol- 
tem novamente à baila. 
A quarta tragédia alemã ainda nos ensina 

que a dose de reforço será tão importante 
quanto as primeiras doses. Tão crítico 
quanto encontrar os faltosos resistentes é 
revacinar quem se vacinou no início de 
2021. O que acontecerá no Brasil pode não 

SEL Uma surpresa. Os manauaras dem Ser 

novamente nosso boi de piranha, com a 

chegada do que eles insistem em chamar de 
“inverno amazônico”, época de chuvas tor- 
renciais e temperaturas mais âmenas. 

Nossa central de inteligência epidemio- 
lógica em Brasília precisa ler mais notícias 
internacionais e monitorar com redobrada 
atenção o número de casos na capital do 
Amazonas, farol da pandemia brasileira, 
por duas vezes. A maior cilada para os palíti- 
cus é que. se agirem com cautela e antecipa- 

ção, e nada acontecer, sempre restará a dú- 
vida de que estavam errados e gastaram di- 
nheiro demais, em vão. Mas, se despreza- 

remo recado enviado pelos alemães, e mais 
vidas forem perdidas em 2022, as conse- 
quências serão ainda piores, porque agora 
as urnas estão logo ali, a meses de distância 

de uma retaliação implacável. 

se Marcus Lacerda é médico nfectoingista 
E pesquisador 

N.da R.: Dormit Haraz m escepoonalmente 

não escreve heja 

Sociedade e Forças Armadas, respeito mútuo 

OTAVIO SANTANA ! 
DO RÊGO BARROS 

O jornalista Fernando Gabeira, em seu 
artigo “Mil dias rumo ao isolamento” 

(O Estado de S.Paulo; 01/10/2021), abor- 
deu o insulamento do atual mandatário e 
o acirramento das posições políticas por 
ele defendidas. 
Em dado momento, refletiu sobre os mili- 

tares, apontando uma pesquisa do protes- 
sor Celso Castro, da Fundação Getulio Var- 
gas, que foi publicada no livro “O espírito 
militar” (Zahar, 2021). 
Instigado pelo texto do jornalista, liaobra 

deumtrago, vendo-me, por vezes, comoum 
dos entrevistados pelo professor. 

Ela se baseia na dissertação de mestrado 

do autor, defendida em 1989, junto ão Pro- 
grama de Pós-Graduação em Antropologia 
Social (PPGAS) do Museu Nacional da Uni- 
versidade Federal do Rio de Janeiro. 

Eram raros os trabalhos acadêmicos na área 
de antropologia analisando militares, Como 
novidade, Celso Castro obteve autorização pa- 

raconviver, porsemanas, dentro da Academia 
Militar das Agulhas Negras (Aman), algo ini- 
maginável para a época. 

Descreve aspectos hásicos da formação, pre- 
parando terreno aos não iniciados, para, em 
seguida, dedicar-se a destrinchar a alma de ca- 
detes ambientados no pós-govermo militar. 
O livro ajuda a compreender algumas das 

caracteristicas da profissão das armas. Com 
elevada confiança junto opinião pública, é 

das categorias mais comentadas e menos 
conhecidas da sociedade. 
“Mas é bom lembrar que sempre existe o 

reverso da medalha e que o que podemos 
captar, [...| sempre é uma aparência ou, pe- 

lo menos, uma versão de um todo muito 
mais complexo, cujos mistérios se sucedem 
interruptamente, à medida que temos a ilu- 
são de tê-los desvendado” (Gilberto Velho). 
A frase do orlentador do professor deixa 

clara a fragilidade de 
Chefes militares assumirmos a História 
estabeleceram como imutável e não 

uma permanente nos abrirmos a novas 
linha de perspectivas. 
vigilância e Ser mais spoiler, vou 

defesa contra direto ao ponto que me 
investidas não trouxe a este artigo. 
republicanas Para sustentar sua 

proposta, Celsa Castro 

entrevistou, além dos cadetes da época (fi- 
nal dos anos 1980), oficiais formados nas 
décadas de 1930, 1940 € 1950. 

Os mais antigos relataram, com saudosis- 
mo, o respeito que a sociedade devotava aos 
militares, fardadosounão. 
Os mais modernos, a [rustração por 

não perceberem reconhecimento do 
pp “lá fora” pelo esforço que faziam 
em nome da pátria, 

Três décadas se foram. Aqueles jovens ca- 
detes amadureceram, construíram famili- 
as, galgaram postos da carreira, conviveram 
com outros exércitos, adquiriram notáveis 

experiências. Hoje, sentem-se acolhidos e 
reconhecidos. 
Desde a pesquisa, a formação assumiu no- 

vas luzes, passandoa privilegiar ciências soci- 
ais, onde antes eram ciências matemáticas. 

Psicologia, filosofia, Direito, dentre outras 
áreas, são protagonistas nesse processo. 
Insirouma provocação, sem paixões, para 

discussão por acadêmicos, políticos, milita- 

res e cidadãos em geral: 
=—O profissionalismo estimulado nos úl- 

timos anos amenizou o impulso de “solda- 

dos salvadores"? 
— Às vivandeiras buliçosas, acantonadas 

à porta dos quartéis, ainda contaminam a 

missão das Forças Armadas? 
— Como a sociedade, consciente de sua 

importância no processo, deve atuar na 
proteção dos interesses castrenses? 

De minha ótica, os chefes militares estão 

conscientes do papel de instituição de Esta- 
do e estabeleceram uma permanente linha 
de vigilância e defesa contra investidas não 

republicanas. 
Eles sustentam a imparcialidade pro- 

fissional dos que detêm o monopólio da 

violência em nome do Estado, dispondo - 
se a garantir rotas seguras no Brasil ca- 
rente ate de bússola, 
Precisarão, contudo, do apoio sereno de 

todos. Comoseasociedade fosse a ultima ra- 
io regis (o último argumento dos reis — ex- 
pressão usada na Antiguidade, e ainda hoje 

pela tradição, que traduz a impossibilidade 
deresolverum conflito pelo diálogo ) contra 
oponentes encegueirados pelo poder, 
Paze bem! 

Otávio Santana do Rêgo Barros 
é gonera de visão da reserva 
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Bolsonaro 

prepara fuga 
0 capitão avisou: só vai aos debates 

em 2022 se os adversários acei- 
tarem suas condições. “E para falar 
sobre o meu mandato. Ate a minha 
vida particular, fique à vontade. Mas 

que não entre em coisas de família, 
de amigos, porque vai ser algo que 
nãovai levar a lugar nenhum”, disse. 
“Tenho quatro anos de mandato para 

mostrar o que fiz”, prosseguiu. “Agora, 
eunão posso aceitar provocação, coisas 

soais, porque dai você foge da finali- 
dade de a E 

Pelas regras expostas na quinta-fei- 
ra, Jair Bolsonaro não poderá ser ques- 
tionado sobre o vaivém de dinheiro 

no gabinete do filho Zero Um. “Coisas 
de família” incluindo os depósitos de 

R$ 89 mil para à primeira-dama. 

Também ficam proibidas perguntas 
sobre o gabinete do ódio e a indústria 
das fake news, que puseram o Zero 

Doise o Zero Trés na mira da polícia. 
Que nenhum candidato se atreva à 

falar em rachadinha, O termo traz à 
memória o ex-PM Fabricio Queiroz, 
anti iro de pescarias e churras- 
cos O Asia incluirá o miliciamo 
Adriano da Nóbrega, fuzilado na Ba- 
hia Este era amigo do clãa ponto dere- 
ceber visita e condecoração na cadeia. 
Bolsonarosabe que nãoé talhado pa- 

ra debates. Em 2018, só participou de 

dois encontros com rivais. Tentou jo- 
gar na defensiva, mas saiu em desvan- 
tagem quando foi confrontado. Na 
Band. Guilherme Boulos lembrouque 
o capitão empregava funcionária Fan- 
tasma e embolsava auxílio moradia 
com imóvel próprio em Brasília. Na 
Rede TV!, Marina Silva lhe passou ser- 
não por ensinar uma criança de colo a 

fazer arminha 
Bolsonaro quer comos dedos. 
impor condições Depois da faca- 

parairaos da, Bolsonaro 
debates em 2022. nãoseexpósmais 
Ocapitão busca a nenhum con- 

um pretexto para fronto direto, 
repetira fuga do Alegou razões 

última campanha médicas, embora 

tenha recebido 
uma equipe de TV no dia em que sete 
candidatos foram aos estúdios da CGlo- 
bo. No ndoturo, elerepetinades- 
culpa o não debater cem Emo 
Hadidad. Chegou ao dia da eleição sem 
ter olhado nos olhos do adversário. 
Não existe debate sério com assun- 

tos proibidos, Ao impor suas exigén- 
cias, Bolsonaro busca um pretexto 

para se esconder dos adversários. A 
uestão é saber se ele terá condições 

de bancar uma nova fuga. 
Õ é um recurso que costuma 

ser ns por candidatos favoritos. 
Eraocaso do capitioem 2018, mas tu- 
de indica que não será mais em 2022, 
A história também registra exem- 

plos de presidenciáveis que se arre- 
penderam da tática. Em 2006, Lula 
faltou aos debates do primeiro tur- 
no, alegando que não pretendia se 
submeter a “grosserias e agressões”, 
Ansente, virou alvo dos adversários 

endo teve espaço para se defender. 

Infidelidade a toda prova 

Flávio Bolsonaro é um caso pato- 
lógico de infidelidade partida 
O senador vai para a quarta legen- 
da em menos de três anos. Eleito 
pelo PSL, mudou para a Republi- 
canos ese transferiu de novo para 
o Patriota. Na terça-feira, assina- 

ráafichade filiação do PL. 
Na prática, o Zero Ume os irmãos 

sempre pertenceram a uma sigla 
sem registro: o PEB, Partido da Fa- 

mília Bolsonaro: O clã só usa as le- 
gendas oficiais para receber dinhei- 
ro público e disputar eleições. 
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Contarato: Vou pedir reparação civil' 
NAmES Senador toialvo de ofensas em publ cação queexpés seu filhonasredes 

CORRIDA PELA PRESIDÊNCIA 
Escolhido pelo PSDB, Doria precisa unir partido 
e entra no páreo para liderar terceira via em 2022 
FERNANDA TRISOTTO, MARIANA 
MUNLE, GUSTAVO SCHMITT 
ESÉRGIO ROXO 
prodlitio om eaglates come 
pragas RioraDLo 

D”: de uma serrana mat- 
caca pelo acirramento da 

crise interna e por incertezas 

quanto à segurança tecnológi- 

ca para a finalização das prévi- 
as, o PSDB, enfim, definiu o 
BOTE ue vai apresentar DO 

mo pré-candidato à Presidên- 
cia da República. O governa- 
dor de São Paulo, Ioão Doria, 

tem desde (do desafiode unir o 
próprio partido, aglutinar ou- 
tras forças e convencer os de- 
mais representantes docentro 

de que &o mais habilitado para 

atravessar à polarização entre 
opresidente Jair Bolsonaro e o 

ex-presidente Lutz Inácio Lula 

da Silva (PT)e ser competitivo 
na eleição de 2022. 
A escolha, atrasada emuma 

semana, ocorreu após dias 

que revelaram wma terceira 
via inflada e um calendário 
eleitoral antecipado. A des- 

peito de dirigentes partidári- 
osinsistirem que ainda é cedo 
para deliberações, o fato é que 

concorrentes ao Planalto têm 

feito movimentos políticas 
acentuados, em um cenário 
distinto de pleitos anteriores, 

levando-se em conta o tempo 
ainda a ser decorrido até ou- 
tubro do ano que vem. 

— PSDB é o único parti- 
do que promoveu um amplo 
processo democrática sobre 

quem deveria liderar o pro- 

cesso de mudança no Brasil 
(...) Os governos Lula e Dik 
mma representa rama captura 

do Estado pelo maior esque- 

ma de corrupção do qual se 
tem notícia no pais, Bolsona- 
ro vendeu um sonho e entre- 

gou um pesadelo — disse Do- 

ria, que também acusou o 
presidente de“negligenciara 
vacina” e, direcionando a lala 

a Lula, afirmou que não será 
complacente com quem 
“roubou” dinheiro público. 

O governador paulista re- 
cebeu 53,99% dos votos, à 
frente do governador do Rio 

Grande do Sul, Eduardo Lei- 

te, com 44,66%, e do ex-pre- 
feito de Manaus Arthur Vir- 
gílio, que alcançou 1,35%. 

Ao analisar a divisão do co- 

légio eleitoral por grupos, 
Doria teve maior vantagem 

Placar. O governador paulista recebeu 53/99% dos votos, à rente dao governacor do Rio Grance do Su . Ecuardo Lete, com 44,66%, e do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgita. que alcançou 1,35% 

Q 
“O PSDB é o único 

partido que promoveu 
um amplo processo 
democrático sobre 
quem deveria liderar o 

processo de mudança 
no Brasil” 

João Doria, governador de São 

Paulo, escolhido pré-candidato à 

Presidência pelo PSDB 

"O Brasil precisa que a 
gente consiga viabilizar 
um projeto no centro” 

Eduardo Leite, governador do 
Rio Grande do Sul, candidato 
derrotado nas prévias do PSDB 

entre às filiados, com 15.646 
votos, contra 9,387 de Leite. 

No grupo de prefeitos e vices, 
a margem foi mais apertada: 
393 a 363. Entre os deputa- 

dos estaduais, Doria venceu 

por37a 30. Entre os governa- 
dores e bancada federal, o 
paulista marcou 27 a 24. Lei- 

te ganhou entre os vereado- 

res: 1491a 1.367, 
Ad mesmo tempo em que 

aposta na força de São Paulo 

como colégio eleitoral — 22% 
do total —, na imagem de res- 
po nsável por trazer a primeira 

vacina contra Covid-19 aplica- 

da no pais, a CoronaVac, e em 
resultados de gestão, Doria 
tem barreiras expressivas, 

dentro e fora dá partido. Se- 

gundo Datafolha mais recen- 
te eletem 4% das intenções de 
voto e 37% de rejeição, 
Delargada, terá que minimi- 

zar as resistências em Minas 

Gerais, segundo maior colégio 
eleitoral do pais e estado do 

seu principal desafeto na sigla, 
o deputado federal Aécio Ne- 
ves —o ex-presidenciável, que 

fez campanha para Leite, de- 

tende a tese do apoio a uma 
candidatura fora do PSDB. 
Outro risco é o de debandada 

de parte da bancada da Câma- 
ra. atualmente com 33 imte- 
grantes, na janela partidária — 

há, inclusive, uma parcela que 

demonstra alinhamento aú 
presidente Jair Bolsonaro. 

Doria também terá que refa- 

zer as pontes com Leite. O po- 

vernador gaúcho avalia que o 
colega apelou para o jogo sujo 

duvante as prévias e vinha re- 

velando a pessoas próximas 
que, em caso de derrota, bus- 
caria uma jornada de estudos 

DO EXbEriOL 

— Os não vencedores são 

tão importantes para aunida- 

de(do PSDB) quantoovence- 
dor — resumiu o presidente 

do partido, Bruno Araúio, que 
buscou minimizar a tarbu- 
lência tecnológica que mar- 

couo processa, —Ousadis e 

pioneirismo trazem riscos. O 
PSDB não éomisso. 

SEM “PROJETOS PESSOAIS” 

O governador de São Paulo 
ainda vai precisar trabalhar 

duro para atrair partidos ali- 

ados para o seu projeto pre- 
sidencial. Apesardeter uma 
base de apoio com 13 legen- 

das em São Paulo, ele é visto 

como uma liderança que 
não segue os rituais tradici- 

onais da política e, por isso, 

também coleciona embates 
com nomes de outras siglas. 
Neste ano, por exemplo, se 
estranhou com ACM Neto, 

presidente do DEM e futuro 
secretário-geral do União 

Aplicativo recebe 26 mil tentativas de acesso do exterior 
PSDB suspeita de tentativa de ataque hacker, já que apenas dois filiados estavam inscritos para votar fora do país nas prévias 

Misa do ico 

Dr de suspeitas de que 
um ataque hacker cau- 

SPCALI À pur que paralisou a vo- 

tação das prévias no domin- 
go passado, o PSDB infor- 
mou que houve 26 mil tenta- 
tivas de acesso ao aplicativo 

de votação, ontem, vindas do 
exterior. O fato levanta sus- 
peitas porque o partido só ti- 
nha dois filiados inscritos pa- 
ravotar fora do pais. Todos os 
ataques foram bloqueados, 

segundo a sigla. 
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O PSDB retomou na ma- 

nhã de ontem as prévias pa- 
ra escolher seu pré-candi- 
dato à Presidência da Repú- 
blica nás eleições de 2022. 
Participaram da disputa ds 
governadores João Doria 
(São Paulo) e Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul), além 
do ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio. Na primei- 
ta hora de votação houve re- 
latos de problemas em al- 
Egumns navegadores, como 

Safari, do iPhone. 

No inicioda tarde, o partido 

informou que todos os votos 

de detentores de mandato e 

de ex-presidentes do partido, 
como Fernando Henrique 
Cardoso e Geraldo Alckmin, 

játinham sido computados. 
As tentativas de ataques, 

segundo a direção do PSDB, 

não foram concretizadas 

esa o sistema conseguiu 
jarrar as invasões. Por pre- 
caução, a sigla fechou a possi- 

bilidade de filiados votarem 

do exterior. Só havia duas 
pessoas nessa condição, que 

acabaram não votando, entre 

elas o vice-presidente do 

PSDB, Eduardo Jorge. 

Durante a manhã, quira 

polêmica movimentou o 
partido. A campanha de Lei- 

te acionou o jurídico do 

PSDB após o presidente do 
diretório de São Paulo, Mar- 

co Vinholi, publicar um vi- 

deo em que dizia quantos 
votos Doria tinha até o mo- 

mento. Como q resultado só 

seria divulgado no fim da 

tarde, a campanha do gaú- 
cho quer saber se ele teve 

acesso aos dadosouseerasó 

um palpite. Vinhali alega 

que fez uma estimativa com 

base em pesquisas. 

SUSPEITA DEBOICOTE 

Para o presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, as tentativas 
de invasão do aplicativo le- 

vaniam suspel Lady de que 

houve uma tentativa de atra- 

palhar a votação. 
— Essas tentativas levan- 

tam, claro, a suspeita de que 
estão tentando prejudicar a 
votação. Mas, felizmente, 

estamos com um verdadei- 

Brasil, no episódio da filia- 
ção do vice-governador Ro- 

drigo Garcia ao PSDB, 
Leite, visto como um no 

me que seria mais aberto a 

uma composição, caso ven- 
cesse, disse que não há espa- 
ço para “projetos pessoais”: 

— O) Brasil precisa viabilizar 

um projeto no centro. Há 

uma energia desperdiçada 
entre dois campos políticos 

que se enfrentam como ini- 

migas a serem exterminados. 
O cientista político Carlos 

Mela, do Insper, resume o ca- 

minho de Doria de agora em 

diante em duas etapas: 
— Hã o desafio interno no 

PSDB e o desafio eleitoral. 

O interno é unificar o parti- 
do. O Doria ganhou a prévia 
par causa de São Pa ulo, por 

conta da máquina, mas O 

restante do partido tem 
muita resistênciaa ele, 

ro exército de técnicos e 

proteções para blindar o sis- 

tema — disse Araújo. 
No domingo passado, os 

eleitores do partido usaram 

uma ferramenta desenvol- 

vida pela Fundação de 
Apoio da Universidade Fe- 

deral do Ria Grande do Sul 

(Faurgs). O aplicativo fun- 
cionou por uma hora e de- 
pois entrou em pane. Na 

quarta-feira, a Faurgs infor- 
mou que suspeitava de um 
ataque hacker. O partido 

anunciou que solicitaria 

apuração da Polícia Federal. 
Nasede do PSDB em Brasi- 

lia foi montada uma estrutu- 

trade técnicos e "hackers do 

bem” para a detecção de 
eventuais ataques e proble- 

mas na votação. (MM els.) 
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Republicanos deve descartar disputas ao governo 
Partido ligado à Igreja Universal pode ser o único do Centrão a abrir mão de candidaturas ao Executivo após experiências 

frustradas com Crivella, no Rio, e Russomanno, em SP Ao mesmo tempo, avalia aproximação mais discreta com Bolsonaro 

BERNARIMO MELLO 
brersando eslosistogioto cam 

As: ter apostado na vincu- 
lação ao presidente Jair 

Bolsonaro em 2020, colhern- 
do um saldo de apoiostimidos 

do Palácio do Planalto e fra- 

cassos eleitorais em Rio e São 

Paulo, o Republicanos colo- 

cou a pé no freio e desenha 

uma aproximação mais dis- 

creta como chefe do Executi- 

vo em 2022. Embora deva fa- 

zer parte da coligação pela 
reeleição do presidente junto 
com PPe PL, opartido ligado 

à lgreja Univ NR avalia ser à 
única sigla do Centrão sem 

candidaturas a governador. 

A estratégia, que evitaria pa- 
lanques estaduais com laços 

mais explícitos com Bolsona- 

ro, toi discutida muma reunião 
no fim de outubro entre diri- 

gentes locais do Rey aublicanos 

e o presidente “da sipla, odepu- 

tado federal Marcos Pereira 

(SP), No encontro, o chefe da 
da sinalizou que a priori- 

dade ne ano que vem serão as 
candidaturas a deputado fede- 

ral é ao Senado, que mp tar 

na distribuição do fundo elei- 

toral. Trata-se de uma reconfi 
guração do pe ri do Republi- 

canos, que ambicionou elei- 

ções ao Executivo em capitais 
e EPE Ruas [am STA LPE ais PM K& Epo- 

ger Marcelo Crivella à Preter 

tura do Rio em 2016. À poa, 

Pereira previu até me! 

chegada de um evangé TER 5 

sidência da República. 

rr-E-r-pn 

No Rio, Crivella, sobrinho 

do bispo Edir Macedo, lider da 

Universal, vem dialogando so- 
bre vma candidatura ao Sena- 

do na-chapa do vice-presiden- 

te da República, Hamilton 
Mourão (PRTB), casoesteseja 

candidato ao governo, Ambos 

buscam a parcela bolsonarista 

do eleitorado, mas sem depen- 

der para isso do aval do presi- 

dente, que não deve apoiar os- 

tersivamente seu vice. Além 
de ter atritos com Mourão, 

Bolsonaro se filiará ao PL e de- 

ve subir, portanto, no palan- 

que do governador Cláudio 
Castro, da mesma sigla. 

CAMPANHAS FRACASSADAS 

Crivella perdeu a tentativa de 
e reeleger à prefeitura no ano 

passado, id fi em 

qe apena seguidas vezes, 
ãauda de Bolso- 

paro. o: pi posicao pediuvotos 

em suas lives, mas evitou um 
encontro presencial, Em São 

Paulo, Balsonaro chegou a ser 

recebido pelo candidato do 

Republicanos, Celso Russo- 
mano, q Je” los Tete nas pHeS= 

quisas e viu um aumento de 
sua rejeição após esse apoio 

mais explicito. 
Mesmo como foco no Legis 

lativo, em pelo menos quatro 

estados — Bahia, Rio Grande 
do Norte, Minas Gerais e San- 

ta Catarina —haã pré-candida- 

tas do Republicanos a gover- 
nador. Reservadamente, inte- 

grantes da sigla avaliam que as 
candidaturas têm poucas 
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Pirprtdi deves TA 

Dep. Martox Pereira 
Precio My gs suma Depadd ces 

Foco. Presidente do Republicanos, Marcos Pereiras nal mou que a prondace serão as card daturas do Legislativo 

chances de prosperar. 

Na Bahia, Bolsonaro incen- 

tiva o ministro da Cidadania, 
João Roma, a se lançar a po 

verno. O Republicanos, po- 

rém, costura um apoio à pré- 
candidatura de AUM Neto 

(DEM), que atraiu o partido 
para seu grupo político ao arti- 

cular, em 2016, a filiação de 
Roma, à épocaseu.c befe d ga 

binete na prefeitura de Salva- 

dor. Roma e Neto estão romipi- 

dos desde que o primeiro assu- 

miu o ministério e o segundo 

tem rejeitado se vincular a Bol- 
soniaro para evitar uma polani- 
Zação que póssa favorecer o 

pré-candidato do PT au pover- 

Do, o senado! Jaques Wagmer. 

Por pressão de Bolsonaro, o 

PL baiano já ensaia um recuo 
na aliança que havia costura- 

do com Neto. No Republica- 

nos, por outro lado, a desfilia- 
ção de Roma é que 

ser considerada, como forma 

ai manter o acordo atual com 

| DEM. Reservadamente, 

pessoas ligadas ao Republica- 

nos também afirmam que há 

conversas com Wagner, que 
tenta atralr o par ido para a 

chapa petista. O Republica- 

nos foi allado ao PT balano 

I ep mandatos de Wagm 

CIT gov vermado HE, entrêé 

200 J6 e 2014, e afastou-se na 

Das a 

pi Aa 

ARE Rega 

Supefiori A de 

Tm ' 

nt desenvolveu a linha FIT | UFC, a única linha de combustiveis 

aditivadãs de série. Uma novidade que vai melhorar o desempenha 

do seu carro, garantindo maior poder de limpeza e proteção do motbr. 

Disponível nos principais postos bandeira Branca do RJ e SP. 

(Refit) Ur 

EFICIENEIA 

mera 
F F ARA E ERES 

VN CADA + cega; à 
Ps “a e La dr E 

ES ça o E Pa 

o CAPS agÃ ERA 

EljÃ 

(fi) [UFC 
E] Combustiveis aditirados de 

D É 

FÓRMULA 

Ng 
e, api 

atual gestão de Rui Costa, mas 
segue tendo quadros com afi- 

nidade com O senador petista. 

No Rio Grande do Norte, 

embora o deputado federal 

Benes Leocádio venha se apre 

semtando como pré-candidato 

do Republica: 5 ao governo 

numa rapa com o ministro 
do Desenvolvimento Repho- 

nal, Rogério Marinho, para o 

senado, a sigla sondou outro 

ministro de Bolsonaro, tam 
h 1 n interessado em concor- 

rerá única cadeira de senador; 

Fábio Faria (Comunicações). 
Ele está mais perto hoje de se 
filiar ao PP, e o Planalto não 

considera a hipótese de que 

Melhora 4 performance do 

Elimina resici 

Reouz O atrito & in 

O COMLSLHTHO 

vos E acúmuios de depositos 

iba à CDIrOSÃO 

E aumenta O rendimento 

dois ministros disputermm O 

mesmo cargo. Bolsonaro já 

chegou a se referira Maninho, 
sondado pelo PL, como um 

“bom nome” ao governo, mas 

o ministro tem dito que não 

quer concorrer ao Executivo 

EVOLUÇÃO DAS PESQUISAS 

Em Minas Gerais, também hã 

entraves para viabilizar a pré 
candidatura d deputado esta- 

dual Mauro Tramonte ao go- 
vemoa UU movimento partiu de 

lideranças locais, 

próprio Tramonte tenha ma- 

nifestado interesse até agora. 
Em 2020, ele foi sondado para 

concorrer como vice na chapa 
nd pre es recleito de Belo 

zonte, Alexandre Kalil 
Opartic dotambém tem 

lilo EMI Som ou Eu Vero de Ri- 

meu Zema (Novo), que ternta- 
rãa reeleição, possivelmente 

enftentando Kali 

— Sw depender de mim, O 

Mauro é candidato, mas será 
preciso medir a evolução nas 

pesquisas. O partido não quer 

mantercandicaturas ao gover- 
no para simplesmente marcar 

presença — afirmou o deputa- 
do federal Gilberto Abramo, 

presidente do Republicanos 
em Minas. 

Em Santa Catarina, a sipla 

abriu as portas para tiliar o go 
vernador, Car lo Moisés, can- 

didato à reeleição, mas tam 

bém avalia apoiar o prefeito de 
Forianópolis, Gean Loureiro 
(DEM), que não daria palan- 
que a Bolsonaro, 

sem q LHE dd 

Dm 

hs 2 
Ea 

PA d ci 

motor 

ate f no moto! 

Er 1 

Encontre o posto 

revendedor do 

combustivel FIT | UFC 
mais perto de você 
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ELEIÇÕES 2022 
Amor de ocasião 

O mercado financeiro 
andaencantado com Ser- 

gio Moro. Aliás, não é 

muito dificil arrebatar à 
Avenida Faria Lima. 

Basta falar a lingua dela e 
mostrar-se viável na dis- 
puta com Lula e Jair Bal- 

sonato. Para este amor 

todo acabar, basta cair nas 
pesquisas. 

Todos juntos 

A bancada da Lava-jato 

val aumentar. Depois de 

Sergio Moro, Rodrigo 
Janot bateu omartelo: vai 
se filiar ão Podemos para 

concorreraCâmara ou ao 

Senado em 2022 (Deltan 
Dallagnol, companheiro 

de Lava-jato da dupla, 

também assinaaficha do 

partido no mês que vem), 
Jan Dt son ha EM CONCOLTEF 

por Minas Gerais, mas 

tem recebido conselhos 
para mudar seu domicílio 
eleitoral para o Distrito 

Federal. 

Bancada 'minion' 

Jair Bolsonaro pretende 
elege rumaespécie de 

bancada do Palácio do 

Planalto. Três dos seus 
principais aSSPSSOTES en- 

saiam candidaturas para 

deputado federal, 
O sargento da PM flhumi- 
nense Max Guilherme 
será candidato pelo Rio de 

Janeiro, o tenente Mozart 
Aragão sairá por São Pau- 
lo, e Tércio Tomaz, um 

destacado integrantedo 

gabinete do ódio, disputa- 
rá pela Paraiba. 

GOVERNO 
Junto aos pets 

Paulo Guedes está procu- 
rando uma casa em Brasi- 

lia. Ele quer desocupar a 
Granja do Torto, residên- 

claoficialda Presidência 

da República onde mora 
desde quea pandemiase 

iniciou. Mas não preten- 

de voltar amorar em ho- 
tel por causa dos animais 
de estimação da família, 

que laram levados do Rio 

paraa capital federal, 

LAURO 
JARDIM 

o, 
gue globo Coen O surdo sed 
Com João Pardo Saconi, Marta Sapacenhopl a Maira Trindado 

Solução 
de guerra 
A nova variante do coronavirus, encon- 
trada na Africa do Sul, derrubou as bolsas 
celevou a tensão do planeta na sexta- 
feira. Se os temores se confirmarem ese 
a PEC dos Precatórios for rejeitada pelo 
Congresso, o Ministério da Economia já 

trabalha com a hipótese de recriar o “or- 
camento de guerra”, Como assim? Se a 
nova cepa se alastrar, 0 governo ganharia 

condições de aprovar umia PEC, tal qual 
ocorreu em 2020, para que as regras 
fiscais possam ser Hexibilizadas enquan- 
to dure o periodo de calamidade pública. 

BRASIL 

Carteira fria 1 

A PE apertou o botão do pânico para 
umanova tecnologia que, em seuen- 
tendimento, vai facilitar a evasão de 
divisas e lavagem de dinheiro. O relató- 
ria final da Operação Kryptos, aquela 
que prendeu Glaidson dos Santos, o 
“faraó dos bitooins”, registra que um 

dos investigados carregava no bolso 
uma espécie de pendrive cheio de crip- 
tomoedas, Trata-se das cold wallets, que 

passam incólumes à fiscalização. 

Carteira fria 2 

O portador pode viajar o mundo e, no 
pais de destino, plugar o dispositivo em 
um caixa eletrônico convertendo os 
criptoativos em dinheiro vivo. No rela- 
tório,a PF traduz: “o portador de uma 
cold wallet é a sua própria instituição 
financeira ambulante, com um mero 

dispositivo eletrônico de armazena- 
mento de dados que pode conter uma 
quantidade irrestrita de criptoativos”. 

O abridor de portas 

Diretor-geralda PF desde abril, Paulo 
Maiurino carrega desde então um 
a, ese entre colegas da corporação. É 
o “delegado maçaneta”. O nome veio 

= 
“— 

BRASIL 
Nacintura 

O ex-ministro Ricardo 

Salles foi armado assistir ao 
empate entre o São Paulo e 
o Athletico Paranaenseno 

Morumbi, na quarta-teira 

passada. À pistola estava na 
cintura, sob sua camisa, 
Salles, que deve concorrer 

ao Senado em 2022, possul 
portede arma. O fim de uma lacuna 

Está sendo pestada a primeira bio- 
SEGUROS grafia de Di Cavalcanti, Soaestra- 
Aminha vida... nho, mas um pintor dessa importân- 

cia não tem até hoje sua vida cobra 
Quando se olha com aten- contadas como se deve. Escrito por 

ção os ramos de seguros Marcelo Bortoloti, autor que já es- 
que mais cresceram desde quadrinhou a vida de Guignard, o 
cano passado, fica patente livro será lançado no segundo se- 

a influência da pandemia mestre de 2022 pela Companhia das 
nas decisões dos brasilei- Letras. Carioca, foi dele a ideia de se 
ros. O seguro devida, por fazer em São Paulo uma Semana de 

exemplo, teve alta de 32% Arte Moderna, em 1922. Bortoloti, 

quando se compara os 12 quevoltou agora de Paris, onde fez 
meses entre setembro de pesquisas para o livro (Di morouna 
2020 cagosto de 2021 com | cidadeem três períodos distintos), 
o mesmo periodo entre também vasculhowas correspon- 
2018 e 2019, O seguro dências do pintor com seus amigos 
patrimonial (proteção de célebres — gente do tamanho de 
residências, condomínios, Marto de Andrade, Manuel Bandei- 

empresas, equipamentos ra, Jorge Amado, Rubem Braga, Car- 
etc.) cresceu 25% no mes- los Lacerda, Ciccillo Matarazzo e 
mo intervalo de tempo. Vinicius de Moraes, entre outros. 

--LOmeu carro 
Paródias eleitorais 

já o seguro de automó- 

veis registrou um cresci- 
mento tímido, de 3,3%. 

E ode viagem apresen- 

Na eleição de 2022 será permi- 
tido aos candidatos criar paró- 
dias de músicas conhecidas e 

tou uma queda de 63%. usá-las sem a autorização dos 
autores em suas campanhas? 

BANCOS ; Em 2014, Tiririca fez uma 
Sem substituto ródia de “O portão”, e Roberto 

Carlos meteu-lhe um processo, 
Anunciada em maio para cujo recurso do cantor será 
acontecer em dezembro, à julgado na quarta-feira pelo 

saida de José Olympio Pe- ST]. Os compositores, não só 
reira do comando do Credit Roberto, estão mobilizados: 
Suisse no Brasil não aconte- são contra a liberação. À ten- 
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ECONOMIA 

O nome ideal 

A asiática Paper Excellence 
contratou um personagem de 

peso para ajudá-la na intermi- 
nável guerra que trava com a 
JBS pelo controle da Eldorado 

Celulose —a maior briga soci- 
etária do Brasil neste século, 
Nada menos do que Michel 
Temer, que, sem alarde, já há 
alguns meses dá uma consul- 
toria jurídica aos adversários 
de Joesley Batista. 

Pé no acelerador 

Os fundos Mubadala e Faral- 

lon, que em setembro vira- 
ramos novos donos da con- 

cessão do metró do Rio de 

Janeiro, têm planos ambicio- 
sos parao setor. Estão mon- 
tando uma empresa de mohbi- 

lidade urbana na qual o metrô 

caritca será apenas uma das 
pernas. Em breve, aquisições 
serão anunciadas. 

Vai vender? 

A direção da Petrobras eo 

comando do Cade entraram 

numacordo sobrea venda da 
refinaria Abreu e Lima, em 

Pernambuco. O prazo máxi- 

mo dado pelo árgão era 30 de 
outubro. Mas aúltima tenta- 

tiva de venda fracassou em 

agosto, quando as duas candi- 
datas —ambas empresas da 
India —desistiram de fazer 

uma oferta no momento final 

doleilão. Agora, a Petrobras 
tematéo fim de 2022 para 
tentar se desfazer do negócio. 

Num ano eleitoral, coalhado 

de incertezas, não será um 

processo simples, mesmo 

sendo a refinaria mais moder- 

nada estatal. 

Um foguete 

Longe do radar de boa parte 
dos brasileiros, afintech Brex, 

tundada em 2017 no Vale do 
Silício por dois jovens brasilei- 
ros (o carioca Pedro Françes- 
chico paulista Henrique Du- 
brugras), viu crescer seu valor 
de mercado de forma expo- 
nencial, No início de 2020, 

pelo seu histórico profissional no 
úrgão. Maturino não fez carreira co- 
mo investigador de inquéritos, mas 
sim como assessor, “sempre abrindo 

portas”, como explica um colega que 
naturalmente prefere o anonimato, 

cerá no prazo prevista. dência do ST], porém, é autori- valia US$ 2,6 bilhões. Um ano 
Motivo: o banco ainda não zá-las. O entendimento é que a depois, pulou para USS 7,4 
conseguiu encontrar o paródia para fins políticos não bilhões. E, agora, uma nova 
sucessor. Olympio, portan- difere das outras que são costu- rodada de captação de USS 
to airula fica na cadeira meiramente permitidas. 300 milhões elevou o valor da 

mais um púuico. empresa para USS 12 bilhões. 
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Bolsonaro alfineta governadores 
e prefeitos por carnaval em 2022 
Ele não quis comentar fechamento de fronteiras devido a variante do coronavirus 

CAMILA EAMIR 
esa ar urÊoglatbo cam or 

0 O saiddio Jair Balsana 

ro voltou a alfinetar po- 

vernadores e prefeitos pelas 
medidas em relação à pan- 
demiada Covid-19, Antesde 

uma cerimônia olicial na 

a 

NE nina 4ini | 

Hã 32 anos no meréado 

Ouro - Prata - Brilhante 
Relógio - Platina - Marti 

Venda / Conserto / Fabricação 
Pago na hora em dinheiro 

Academia Militar das Agu- 

lhas Negras (Aman), on- 
tem, q mandatário defen- 
deu que não sejam feitas fes- 

tas de carnaval no ano que 

vem, mas disse que a deci- 
são ficará a cargo dos chefes 
dos Executivos estaduais e 

municipais. 
— Eu não vou sair para o 

carnaval. Pergunte para os 

governadores. Eduardo Pa- 

es (prefeito do Rio) já amun- 
ciou. Se eu falar que não, ele 
vai falar o que para mim 

Que não vai cumprir meu 
decreto. Pergunta para ele e 
não para mim — disse Bol- 

sonaro à “CNN Brasil”. 

Na última quinta-feira, ao 
serquestionado sobreas no- 
vas restrições na Europa de- 

vido ao aumento de casos de 
Covid-19 naquele continen- 
te, Bolsonaro respondeu 

ué não deveria haver festas 

o tipo no ano que vem. Na 
ocasião, porém, disse que o 
Brasil não deve adotar me- 

didas restritivas — posição 

que manteve ao longo de to- 
daacrise sanitária. 

FRONTEIRAS FECHADAS 

Ontem, o presidente tam- 
bém evitou comentar o a- 
núncio do ministro da Casa 

Civil, Ciro Nogueira, sobre 
ofechamento das fronteiras 
aéreas para seis paises afri- 

canos devido à uma nova va- 

riante do coronavírus, de- 
tectada na África do Sul, À 
medida segue orientação da 

Agência Nacional de Vigi- 
lância Sanitária (Anvisa). 
ÃO Ser questionado sobre 

adeterminação, Bolsona- 

ro, que havia se declarado 
contrário ao fechamento 
das fronteiras aéreas, fez 

referência à decisão do Su- 
premo Tribunal Federal 
(STF), de abril de 2020, 
que garantiu autonomia à 

estados e municípios para 
determinar medidas para 
conter (o) AV ATÇã do novo 

coronavirus. 

— Não é Anvisa que deci- 
de? Pergunta para Anvisa, 
Pónto final, Eu não tenho 

opinião. Eu sou um presi- 
dente que não tenho como 
decidir as questões voltadas 
à pandemia. Quem decide é 
o Supremo —disse. 
Bolsonaro participou na 

manhã de ontem da forma- 

tura-de aspirantes a oficial 
na Aman. Ele estava acom- 
panhando do vice-presi- 
dente, Hamilton Mourão, 

edos ministros Walter Bra- 

ga Netto, da Defesa, e Luiz 
Eduardo Ramos, da Secre- 

taria-Geral da Presidência. 

Os deputados federais He- 
lio Lopes (PSL-RJ) e Major 
Vitor Hugo (PSL-GO), as- 
sim como o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, 
também estavam presen 

tesna cerimônia. 

Fara não perder um dos 
seus eleitorados mais fi- 
éis, os militares, Bolsona- 

ro tem intensificado as 

agendas em eventos das 
Forças Armadas. A cate- 

goria tem sido disputada 

pelo ex-ministro da Justi- 
ça c ex-juiz Sergio Moro, 
que se filiou ao Podemos e 

Palitização. 

Bolsonaro 

voltou a dizer 

quedeonira 

carnaval na ano 

que vem, dewde 

ápandemia, 

mas disse não 

ter prerrógativa 

para barrar à 

testa 

pretende disputar a Presi- 

dência da República no 
ano que vem, 
Além do evento na 

Aman, ontem, Bolsonaro 

esteve no dia anterior em 

uma formatura no Rio da 

brigada de infantaria para- 

quedistado Exército. 
O partido de Moro filiou 

na última quinta-feira o 

eneralCarlos Alberto dos 

ia Cruz, ex-ministro 

da Secretaria-Geral do 
atual governo. Ele foi de- 

mitido em junho de 2019 
após desavenças públicas 
com Bolsonaro. 
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de se conectar com pessoas 

incriveis e experiências Palestras, ativações, happy 
aRnlelito lo [056 EA hour, food truck e Djs. 

INGRESSOCERTO.COM/WIRED-FESTIVAL-BRASIL 

01 e 02/12 
Planetário da Gávea - Evento gratuito. 

Retire seu convite 

palestras. ALGUNS NOMES CONFIRMADOS pecas pois 

ATIVISTA E COMUNICADORA 
INDÍGENA, Bl HUMANIDADES - UFSB- 
CS, JORNALISTA NO (OCOLABORA 
COLUNISTA NO (QYAHO, BISSEXUAL, 
PERTENCENTE À ALDEIA CRAVEIRO 

BIANCA ANDRADE 
YOUTUBER, INFLUENCIADORA 
DIGITAL, APRESENTADORA. 

BLICE PATAXO [ 

JEFFERSON QUIRINO 
ERIS SNAIL 

DIRETOR TECH ART E RED, 
ARTISTA 3D NA LIGHTFARM 
STUDIOS. 

MARCUS SALUSSE 
DOUTOR E MESTRE EM 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 
PELA EAESP - FGV/SP. 

OLIVIA MERQUIOR 
IDEALIZADORA DA BRAZIL 

IMMERSIVE FASHION WEEK. 

GIL DO VIGOR 
ECONOMISTA, INFLUENCIADOR 
DIGITAL E REPÓRTER 
BRASILEIRO. 

FUNDADOR E CEO DO PROJETO 
FAVELA RADICAL, NA COMUNIDADE 

DO TURANO. 

JU PAOLUCCI 
DESIGNER E ESPECIALISTA EM 
INOVAÇÃO, DESENVOLVEU 
PROJETOS NA ÁREA, NA EUROPA, 
ÁSIA E AMÉRICA LATINA. 

NEGRA LI, 
CANTORA DE RAP E ATRIZ. 

FERRUGEM 
| CANTOR E COMPOSITOR 
CARIOCA JÁ INDICADO AO 
GRAMMY LATINO DE MELHOR 
DISCO DE SAMBA E PAGODE. 

O evento seguirá todos os protocolos sanitários vigentes na época da realização. 
Será exigido Passaporte de vacinação. Saiba mais no site, 

APRESENTAÇÃO PATROCÍNIO REALIZAÇÃO 

E, a 

INVEST.RiO | 
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ENTREVISTA 

Baleia Rossi/ PRESIDENTE DO MDB 

Deputado diz que Simone Tebet estã na disputa para 
liderar união entre siglas e que Moro é uma 
preocupação mais de Bolsonaro, por estar à direita 

JUSSARA SOARES É NATALIA PORTINARI poiiica iagiabo com brandas 

“O CAMINHO QUE 
PRECISAMOS 
CONSTRUIR É 
PELO CENTRO 

residente nacional do 
MDB, o deputads itederal 

Baleia Rossi (SP) úrganiza 

para o dia 8 de dezembro o 
lançamento oficial da pré- 

candidatura da senadora Si- 

mone Tebet (MDB-MS) à 

Presidência da República. A 
quem coloca em dúvida a se- 

riedade do projeto nacitnal 
do partido, o dirigente diz se 
tratar de um “desrespeito 

com o MDB e preconceito 

contra a única mulher carsdi- 

data, Rossi, que tem mantido 
conversas com presidentes 
de diversas legendas, é um 

defensor da união de parti- 
dos de Centro para uma can- 

didatura única, que fuja de 
trés nomes: O ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) opresidente jair Bolso- 

paro —que se filiaránaterça- 

teira ao PL —e o ex-ministro 

Sergio Moro (Podemos ). 

Há vários nomes sendo 
lançados por partidos de 

Centro. O senhor acredita em 

uma aglutinação dessas 

candidaturas? 
Eu sou a favor e trabalho 

muito por uma unidade dos 

partidas de Centro. Partidos 

que defendem a democracia, 

que estiveram unidos em va: 

rios momentos no passado e, 

recentemente, sempre em 

defesa da Constituição e das 
instituições democráticas. 

Acredito que à Simone tem 

todas as condições de liderar 
essa reunião de part idos. Te- 

nho conversado muito com 

Bruno Araújo (PSDB), (Lo- 

ciano) Bivar (União Brasilje 

outros presidentes que en- 

tendem que nós precisamos 

de um caminho tora dos no- 
mes que tenham um recall 

eleitoral muito grande, mas 

não representam exatamen- 

teo quea população quer. 

O lançamento da 
pré-candidatura do 
ex-ministro Moro acelerou o 

processo para que outros 
partidos, incluindo o MDB, 

também fizessem o mesmo? 
Não. No nosso caso, espe: 

cificamente, a questão da 

CPI retardou um pouqui- 
nho o lançamento. Hâimais 

uma preocupação do pró- 

prio presidente Bolsonaro 
e dos seus seguidores, por- 
que a candidatura de Mora 

seençcaixa mais â direita e 

acabará abraçando os bol- 
saonaristas arrependidos. 

Nós estamos tentando 

construlrumacandidatura 

maisao centro, 

Até agora, a senadora Simone 

Tebet é a única mulher 
prê-candidata à Presidência. 
O quanto esta questão 

influenciou na escolha? 
Primeiro, nós vimos que 

ela é uma emedebista histá- 

rica; sempre militou no 

MDB. Vimos as qualidades 
dela, a formação e o próprio 
desempenho que teve na 

CPI da Covid. A nossa avali- 

ação é que ela ajudou o Bra- 
sil, que ela teve coragem. 

Ela mostrou ser uma pessoa 
absolutamente preparada 

para enfrentar os desafios 
que virão. Pesou muito mais 

na decisão do partido esse 

histórico de experiência e 
de coragem que ela tem do 

que o fato de ser mulher, 

O MDB vai dividir palanque 
combolsonaristas e petistas 
no ano que vem? 

Acredito no crescimento 

da candidatura da Simone 

Tebet. Claro que o partido 
tem lideranças que dialo- 
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Articulação. Presidente do MDB, Balsia Ros= mantêm conversas com Bruno Araúo (PSDB) e Luciano Ervar (União Brasi) em busca de unidade no Centro 

gam com o presidente, que 
dialogam com o ex-presi- 
dente, Mas a grande maioria 

está unida em torno da nos- 

sacandidatura própria 

Em estados em que os 

petistas contam como MDB, 

casos de Alagoas e Pará,como 
será? Serão proibidos de 

pedirvotos para Lula? 
Tenho conversado muito 

com as lideranças em Ala- 

goas e no Pará, e essenão é 

o sentimento que eles me 

passam. Hoje, existe um 
sentimento de unidade 

partidária em torno do lan- 

camento da candidatura da 
simone. Vioutros pa rtidos 

lançando candidaturas e 

não há nenhum tipo de 

Ciro redireciona artilharia 

nas redes sociais contra Moro 
Como o ex-ministro, pedetista briga para viabilizar seu nome na terceira via 

JAM NIELAS 
pa read ni a ogia cre ms 

po na campanha di- 

gital para se colocar como 

opção a jair Bolsonaro e Luiz 

Inácio Lula da Silva em 2022, 

Cirobomes agora terá que en- 

trentar mais um adversário: O 
ex-juiz Sergio Mora, O pede- 

tista segue mirándo preferen- 

cialmente suas críticas e ata- 

ques ao atual presidente, mas, 
segundo levantamento do 

GLOBO, passou a ter que divi- 

dir a artilharia que direciona 
ao PT com disparos contra 

Moro, que, assim como ele, 

tenta viabilizar o seu nome co- 

nro opção para d Lerocira via. 

Se em outubro Ciro não fez 

menção alguma ão ex-juiz em 

seu Iwitter — enquanto dis- 

parou 39 vezes contra Bolso- 

naro e 12 contra Lula —, a re- 

cente filiação de Moro ao Po- 

demos mudou o jogo, Neste 
mês, o pedetista já fez sete pu- 

blicações contra Moro, além 

de oito contra o petista e 20 

contra o atual presidente 
A primeira publicação re- 

cente sobre o ex-juiz foi justa- 
mente em 10 de novembro, 
datade filiação ao Podemos. "A 

candidatura de Moro só vai 

agravar sua crise de identida- 
de. Ele vivia distarçado de juiz 
cagora quer se disfarçar de po- 

lítico para resolver suas enor- 

mes contradições. Nenhuma 
das vestes lhe cabe”, publicou 

Ciro, que nas semanas seguin- 

tes fez mais seis postagens 

contra o novo adversário. 

Outra estratégia que o pre- 

sidenciável passou a adotar 

em suas publicações é lazer 
equivalência entre os três 

candidatos. Em uma posta- 

gem, ele diz que “Moro e Bol- 
sonaro são um 50. (...) Igual- 
mente corrupto, incapaz e 

sem qualquer entendimento 

da realidade brasileira. 

Em outra postagem, ele 
ataca a Lava-jato ao mesmo 

tempo em que se opõe ao 

discurso petista sobre a ino- 
cência de Lola, 

MOVIMENTO ESTRATÉGICO 
No YouTube, ondeo presiden- 

ciável posta produções de seus 

canais e trechos de entrevistas 

para meios de comunicação, a 
última citação em um titulo de 

video ao petista é dodia 27 de 

outubro, com o enunciado 

“Nem Lulanem Bolsonaro”. Já 
Moro aparece em três chama- 

das recentes para postagens 

como "Aceitãao debate Moro e 

“Moro não tem nenhuma v- 

vência para Presidência”. 

(EE, a 
as 

questionamento ou de dú- 

vida, Eum desrespeito com 
oMDE colocar qualquer ti- 

po de dúvida sobre a serie- 

dade da candidatura e um 

preconceito contra a única 

mulher que está sendo co- 

locada como um grande 
nomeparao país. E para va- 
ler, é sério, é para crescer e 

para ser a grande alternati- 

va para os extremos. 

Como o MDB estã se 

preparando para eleger sua 

bancada, considerando o fim 
das coligações em 2022? 
Tenho feito reuniões peri- 

údicas com lideranças do 
MDB, preocupado com as 

composições em cada um 
dos estados e, principal- 

Cientistas políticos e inte- 
grantes do PDT ouvidos pelo 
GLOBO enxergam à embate 

com Moro como estratégico, 

mas não acreditam que o novo 
adversário impacte significati- 

vamente na campanha eleito 

ral de Ciro. Eles detendem que 
o eleitorado do pedetista e do 

ex-juiz estão em lados opostos, 
e, portanto, um não influenci- 
aria tanto na capacidade de 
atração de votos do outro. 

— Como avanço de Lula so- 

bre a esquerda, Ciro foi com- 

pelido a tentar disputar a cen- 

tro-direita, mas esse não é o 

Mova rota. Ciro Gomes. pré-candidato do PDT turbinou cribcas do ex-puiz 

mente, a tormação das nos- 
sas chapas, Tenho a convic- 
ção de que o MDB voltará 

em 2023 com mais de 50 de- 

putados federais. E vamos 
manter a maior bancada do 

Senado na República. 

O senhor tem sido crítico à 
gestão Bolsonaro, mas, ao 

mesmo tempo, dois 
integrantes do partido são 

lideres do governo no 
Congresso e no Senado. Isso 

não confunde o eleitor? 

O MDB tem se posiciona- 

do de maneira muito clara, 

de forma independente. A 

minha própria candidatura 
à presidência da Câmara 

dos Deputados foi um mo- 

mento de buscar uma Cá- 

te RE LO PME GSM fADa-10-2 8 ' Eça) 

seu espectro político — dizo 
cientista político Antonio La- 

vareda. — Quem ce fato pode 
perder esse eleitorado para O 

Moro é o próprio presidente 
Bolsonaro, além das chama- 

das candidaturas da terceira 

viaque vêm pela direita. 
Com base em pesquisas re- 

centes de intenção de votos, 0 

cientista político e protessor 

da Universidade de São Paulo 
(USP) José Alvaro Moisés cal- 

cula que Ciro e Moro dispu- 

tam pelo menos cerca de 35% 

do eleitorado que não declara 

voto nem em Bolsonaro nem 

mara independente, que eu 
acho que falta um pouco. Às 
duas lideranças foram esco- 

lhidas pelo presidente da 

República, não escolhidas 

pelo MDE 

O seu grupo já se prepara para 
se contrapor a uma eventual 
tentativa de reeleição de 

Arthur Lira? 
É muito cedo para falar 

de qualquer tipo de proje- 

ção para a Câmara, até 

porque deve ser um novo 

presidente da República, 
um Congresso reno vado. 

Não me coloco como pré- 

candidato, tive a minha 
oportunidade e tivemos 

uma disputa contra o go- 

verno federal. 

em Lila. No entanto, um é 
mais de esquerda, e o outro, 

de direita. Moisés avalia, po- 

rém, que a agenda de alguns 
temas deve gerar disputa en- 
tre eleitores dos dois: 

— O Ciro mesma antes de o 

Moro se apresentar como can- 
didato já era um crítico de sua 

atuação, da Lava-jata, do julga- 
mento e condenação do Lula, 

E ele vai retomar isso, pois O 
Moro levanta o tema do com- 

bate à corrupção em que tem 

puuito a mostrar, mas também 

a se explicar depois das amula- 
ções de suas decisões. 

O presidente do PDT, Carlos 

Lupi, diz que as críticas são pa- 
ra marcar as diferenças frente 

ao eleitorado e nega que a en 

trada em cena de Moro impli- 

que uma mudança brusca na 
campanha. Lupi acredita que 
o ex-ministro atrai um eleito- 

rado ideologicamente de di- 
reita que já não votaria de jeito 
algum no PDT. 

—+Qquema gente disputaéo 

eleitor quenãose define nem 
de direita nem de esquerda e 

que votou em Bolsonaro de 

última hora só porque ele ia 

ganharou porque estava can- 
sado do PT — defende Lupi. 
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Pouca vida real nas propostas para economia 
Para especialistas, conselheiros anunciados por pré-candidatos à Presidência focam projeto em questões de macroeconomia, caso 

da responsabilidade fiscal, e não apresentam soluções para problemas que afetam eleitor diretamente, como desemprego ou renda 

IRÃO SORIMA NETO 
is ru smoghoba cam Br 

SORO 

M ais antecipada do que de 

costume, a corrida elel- 

toral começa a entrar no ter- 

pero da economia, tema JUNE 

ganhou prioridade diante de 

cenário de crise. Alguns pré- 

candidatos já anunciaram 
seus conselheiros para a área 

e apresentaram algumas pro- 

postas. Por enquanto, porém, 
segundo especialistas, sÓ se 
ouvem discursos focados na 

macroeconomia, sem solu- 
ções para Os problemas reais, 
que afetam o eleitor de forma 

mais direta, como desempre- 

go, renda, baixa produtivida- 

de ou infraestrutura, 
—O problema que vejo nas 

ideias econômicas que co- 
meçam a ser veiculadas ( pe- 
los pré-candidatos) é que fal- 
ta um plano de desenvolvi- 

mento de Estado, que ataque 

desemprego, melhoria da in- 
fraestrutura, recuperação da 
indústria, logistica, qualifi- 

cação de mão de obra — ava- 
lia Walter Franco, professor 

de História Econômica e 

Economia Política do Ibmec. 

Para o professor, é preciso 
olhar para a chamada microe- 

conomia e ter metas que ultra- 

passem governos pararesolver 
esses problemas. Franco diz 
que, independentemente de 

quem ganhe, é impensável 

que a próxima equipe econô- 
mica ahandone máximas co- 

mo boa gestão das contas, cam 

redução do déficit público e 

obediência ao teto de gastos, 
além de manter ainflação den- 

tro da meta e ter um bom -col- 

chão de reservas internacio- 
nais. E são justamente essas 

ideias que vêm circulando nos 

discursos dos conselheiros dos 

presidenciáveis. 
Pré-candidato do Pode- 

mos, 0 ex-ministro da Justi- 

ça Sergio Moro indicou o 
economista é CX-DIre siden Le 

do Banco Central Afonso 

Celso Pastore como asses- 

sor econômico. Pastore já 
criticou a gestão das contas 

públicas do atual governo, 

especialmente a aprovação 

da PEC dos Precatórios para 
viabilizar o Aumílio Brasil. A 

responsabilidade Fiscal foi 

também um tema da cam- 

panha das prévias do PSDB 
e deve ser defendida pelo 

nome escolhido pela sigla. 

IMPACTO NA PRODUTIVIDADE 
Jão ex-presidente Luiz Iná- 

cio Lula da Silva (PTjacre- 
dita que é possivel ter com- 

promisso fiscal e, ao mes- 

mo tempo, promover in- 

vestimentos públicos, re- 
ceita também defendida 
por Ciro Gomes (PDT). 

Embora não fale sobre par- 
ticipação em um futuro go- 
verno, o ministro Paulo 
Guedes aceitou romper o 
tetodegastos para turbinar 
o programa de distribuição 

28 de novembro, 
as 18h45 

de renda Auxílio Brasil. 

— Quais às propostas para 

nossos problemas de logisti- 
ca” Como o novo governo vai 

melhorar o ambiente de ne- 

sócios? A reforma tributária 
é fundamental, já que são as 
empresas que geram renda. 
Não se vê menção a isso nas 

propostas econômicas — diz 
Otto Nogami, professor de 

Economia do Insper. 

Embora façam a ressalva 
de que ainda faltam 1 me- 
ses para a votação, analistas 

dizem que os pré-candida- 

tos poderiam aperteiçõar O 
discurso econômico, Eles 

lembram quea inflação, que 

impacta principalmente (6) 

preço dos alimentos, eo au- 
mento do desemprego po- 

dem influenciar os votos. 

Claudio Considera, pes- 
quisador associado da FG V- 
Ibre, lembra que é preciso co- 

meçar a olhar cedo para 
questões como educação, sa- 
neamento e transporte, que 
impactam a produtividade: 

— Saneamento melhora a 
saúde das pessoas. E nin- 

guém pode gastar quatro ho- 

ras para irao trabalho, São es- 

MS refo rmas micro Cure Ea- 

rantem que à economia an- 
de, haja mais produtividade. 
Na linha de conselhos pa- 

ra os presidenciáveis, Wal- 
ter Franco lembra que é pre- 

ciso abrir diálogo com a in- 
dústria para levaras fábricas 
para “onde está a produção”. 

me 

Renda minima. Beneficáros fazem fila para receber o Aumiio Brasil: anda faltam propostas contra desemprego 

DISCURSOS INCIPIENTES 

Pré-candidatos começam à formular Suas propostas para a Econâmia a um ane das ele ções 

2 
LULA 

(PT) 

Pretende 

centralizar tema 

da economia 

Acredita ser 
possível! ter 

Comp FórTi 550 

com 

responsabilidade 

liscal e promover 

nvestimentos 

pubricos 

BOLSONARO 
(sem partido) 

Tem Paulo 

Guedes como 

ministro da 

Economia 

Acertou romper 

à teto de 

gastos é aposta 

em mais gasto 

público para 

viabilizar 

Auxílio Brasi! 

CIRO GOMES 

(PDT) 

Não anunciou 

conselhero 

ECONÔMICO. Mas 

ouve Mauro 

Berevides 

Prevê aumentar 

investimentos 

públicos e 
ampliar 

capacidade de 

consumo das 

famiias 

Matemática 

Ciências da Natureza 

SERGIO MORO 
(Fodemos) 

Recebei à apo 

do economista 

Aflonso Celso 

Pastore 

Critica o 

rompimento do 
teto de pastos & 

prometo uma 

“forga-Lárela” 

contra a pobreza, 

via distribuição 

de renda é 

resporsabi idade 
fiscal 
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JOÃO DORIA 
(PSDB) 

Mão anunciou 

conselheiro; seu 

secretário da 
Fazenda É 
Henrigue Meirel'es 

Aposta na 

responsabilidade 
fiscal a-em 

medidas que 

ncerntivem 

crescimento é 

peração de 

Emprego 

Editora de Aria 
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QUEM É 

Jorge Seif/ sECRETÁRIO DA PESCA 

De olho em uma vaga no Congresso, assessor 
é superexposto pelo presidente e prioriza 
Santa Catarina na agenda de viagens 
DAM LED GULA TD! dloreted gosta o ogia Cir Es manda 

Xodó de 
Bolsonaro, 
auxiliar planeja 
candidatura 
Dr declaração à im- 

prensa após reunido como 
presidente do Paraguai, Mario 

Abdo Benitez, na quarta-feira, 
o presidente Jair Bolsonaro 

não citou nenhum ministro, 

mas falou de um secretário: 

Jorge Seif (Pesca). O chete do 
Executivo disse que tratou 

com Benitez sobre acriaçãode 

tilápia no lago da Usina de Itai- 
pu, trabalho que, segundo ele, 
tem sido “muito bem conduzi- 

do” por Seif. Horas mais tarde, 

em outra cerimônia no Pala- 
cio do Planalto, voltou a falar 

do secretário e da tilápia, ape- 

sar de não haver relação com o 
tema do evento, sobre escolas 

cívico-militares, 

O auxiliar é um dos sodós 

do ocupante da cadeira mais 
importante da República, que 

repete com frequência (que se 

arrependeu de não ter recria- 

do o Ministério da Pesca para 
entregar ao subordinado, Seif 

também é dos convidados 

mais frequentes das trans- 
missões ao vivo semanais de 
Bolsonaro. O secretário cos- 

NE: 

A CONTRIBUIÇÃO DO AÇO 

tuma compartilhar em suas 
redes sociais trechos de vide- 

Os COM às vários elogios cui 

recebe do chefe. 
Enquanto desfruta do 

prestígio presidencial, Seil 

planeja seu futuro político: 
ele cogita se candidatar a 
deputado federal ou sena- 

dor por Santa Catarina nas 

eleições do ano que vem, Pa- 
ra isso, estã filiado desde 
abrilao PL, partido que apo- 

ra também deve receber à 

próprio Bolsonaro. 
Seu estado tem recebido 

prioridade na agenda: de 58 

viagens de trabalho realizadas 

desde o início do governo, 20 

foram para Santa Catarina. 

Osdados são do Painel de Via- 

gens do governo federal, 
mantido pelo Ministério da 

Economia. Seif nasceu no Rio 

de Janeiro, mas mora desde 

1999 em Itajai (SC), onde se 
formou em Administração. 

Esses deslocamentos cus- 

taram, ao todo, R$ 260 mil, 
deacordo como painel, sen- 

do R$ 68,8 mil em passa- 

mo o. 

Roteiro. Em magem a Ovba, forge Seif gravou um video na praa e disse que estava em um “trabalho-passeio” 

gense R$ 90,4 mil em diári- 

as pagas a Seil. Já as viagens 
apenas para Santa Catarina 
custaráim R$ 78,2 mil (R$ 
60,2 mil em passagens e R$ 

176 milem diárias ). 
O secretário também já fez 

viagens para paises como Bél- 

gica, Estados Unidos, India e 
Noruega e para os Emirados 

Arabes. Em Dubai, gravou um 

video na praia e disse que esta- 

va mm “trabalho-passeio . 
Procurado, o Ministério da 

Agricultura, ao qual a secre- 

taria de Seif está subordina- 

da, respondeu que o “setor 
pesqueiro do estado de Santa 

Catarina possui grande re- 

presentatividade, sendo um 
dos principais produtores na 

área de Pesca e Aquicultura 

Dig Esc 

NA INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

A produtividade na construção civil é um dos temas mais relevantes 
para as empresas do setor no Brasil. Há um grande interesse em 

desenvolver e conhecer estratégias que permitam reduzir o ciclo dos 

empreendimentos imobiliários por meio da industrialização dos 
processos construtivos. 

Nesta live, vamos debater os desafios do setor, o papel do aço na 

industrialização, seus benefícios para a construção civil, os ganhos para 
o meio ambiente e sua importância para o pais. 
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do Brasil” eque por isso "é na- 
tural que as maiores deman- 

das venham daquele estado”. 

Entretanto, de acordo com 
dados do IBGE, Santa Catan- 

na não está entre os estados 

com maior participação na 
piscicultura nacional: o Para- 

ná lidera lista, com 25,4%, se- 

guido por São Paulo (10%), 
Rondônia (8,7%), Minas Ge 
cais (6,6%) e Mato Grosso 

(6,4%). As informações são da 
edição de 2020 da Pesquisa da 
Pecuária Municipal. 

já à Associação Brasileira 

da Piscicultura coloca Santa 
Catarina como o quarto esta- 

do com maior produção de 
peixes de cultivo, atrás de Pa- 
raná, Rondônia e São Paulo. 

De acordo com a Agricul- 

tura, “os deslocamentos do 

secretário de Aquicultura e 
Pesça são provocadas por 

convites de instituições, vi- 

sando o cumprimento das 
competências dessa secreta- 

ria, como a aproximação 

com colônias de pescadores; 

associações: indústrias: pro- 
dutorese demais públicos”. 

CONSTRANGIMENTO 

A familiade Seifatua nosetor 
pesqueiro, o que já rendeu 

um constrangimento ao se- 
cretário: em 2019, uma em- 
presa da família foi multada 

em R$ 70 mil por pesca irre- 

gular em Angra dos Reis. 

Além dos elogios do presi- 
dente, Seif também é próxi- 

mo do deputado Eduardo 

Bolsonaro (PSL-SPjedeou- 
tros membros do governo, 

como o secretário de Cultu- 

ra, Mário Frias. Periodica- 

mente, ele é o responsável 
por cozinhar para colegas 

de governo: no mês passa- 

do, por exem Ee preparou 
um tainha na brasa para um 

almoço com três ministros. 

PALESTRANTES a 

E E” 4 aii 

: ” " pt 

Fo1/n12 & o J ho oa prá 
| [x 

| 

MEDIAÇÃO 
E 

Petria Chaves 
Repórter e Apresentadora 

da Rádio CBN 

Gustavo de Matos Paiva 
supermiendente do Centro 

de Serviços Compartilhados - 
Rede Mater Dei de Saúde 

Mauro de Mello Franco 

Head de Markeling da 

Gerdau Aços Brasil 

Siegbert Zanettini 
Diretor -Presidente da 

Zanettini Arquitetura 

Patrocinio Realização 
Transmissão 

alor 900 GERDAU 
O futuro se molda 
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Os saltos 
altos do PT 

PT subiu num salto alto à sua 

maneira. Num pé, calçou um 

modelo Sabrina; noutro, um 
Stiletto. Como eles têm alturas 

diferentes, incomodam pouco 

quem joga sentado, mas atrapalham, e mul- 
ta, quem tiver que 52 mover numa campa- 

nha eleitoral, 

Em menos de um mês, o comissariado se 
amarrou numa incompreensivel, porém 
deliberada, defesa de regimes ditatoriais di- 
tos de esquerda. Primeiro, um comissário 

saudou a vitória de Daniel Ortega numa 

eleição que lhe rendeu o quarto mandato à 
custa da prisão de postulantes. A presidente 

do PT disse que o festejo não havia passado 
pelo crivo da direção. Passaram-se sema- 
nas, e Lula foi confrontado pelo caso nicara- 

guense por duas entrevistadóras do jornal 

“El País”. Numa resposta marota de palan- 

ue, bateu no cravo eacertou Ortega defen- 
endo aalternância dos govern antes no po- 

der. Na ferradura, lembrou que Angela 

Merkel ficou L6 anas no poder. Adiante, re- 
petiuo truque aodizer queademocraciaem 

Cubadependedo fim do bloqueiceconômi- 
co dos Estados Unidas. Nenhuma das duas 

copgastemavercomaoutra. 

Nosso Guia foi prejudicado pela retórica 

de que se vale nos discursos. Às repórteres 

Pepa Bueno e Lucia Abellán, contudo, eram 
entrevistadoras. 
Dois dias depois, a ex-presidente Dilma 

Rousseff participava de um debate sobre o 

livro “China, o socialismo do século XXI" e 
disse o seguinte: 

“A China representa uma luz nessa situa- 

ção de absoluta decadência e escuridão que 
é atravessada pelas sociedades ocidentais” 
Internetcensurada, partido comunista (a 

único) controlando empresas e roubalhei- 
[ds SAPOnaIs ilu pirar pouca Cotia, massea 

doutora gosta dessa pe numbra, o problema 

é dela. Mais intrigante foi a contraposição 

queela pósna mesa: a “absoluta decadência 

e escuridão que é atravessada pelas socieda- 
des ocidentais”. 

Há sociedades ocidentais que passam por 

crises. Se algumas podem até estarem deca- 
dência não são rp e.nocenjunto, ela não 

é “absoluta”, 

Desde que há Ocidente, há quem o veja 

como decadente. Essa ideia se popularizou 
apartir de 1918, quando à pensador ralemão 

Oswald Spengler escreveu o seu “A deca- 

dência do Ocidente”. Simplificando, ele 

previa aascensão ao poder de partidos cesa- 
ristas. O doutor morreu em 1936, quando 

havia césares na Alemanha, na Itália e na 

União Soviética. Nove anos depois, viu-se 
no que deu, Nenhum dos partidos que pro- 

duziram os césares de Spengler existe hoje. 
Há no PT quem concorde com Dilma e 

Lula, cosdois podem dizer que povernaram 
o Brasil por 13 anos sem agredir nem mes- 

DO AMEAÇA AS in strtuições dem ncráticas. 

O declínio do PT foi influenciado pelos epa- 

sódios em que se lambuzou. Com poucas 
exceções, sua ala radical passou pessoal- 
mente incólume pelas lambanças. Isso lhe 
proporcionou uma autoridade moral nas 

discussões internas, mas não resultou nu- 

ma linha que permita ao PT entrar numa 
campanha eleitoral com um pé num salto 

Sabrina contro num Stiletto. 

Grandes histórias, 

num grande livro 
A Casa Stefan Zweip publicou o" Dicioná- 

riodos refugiados do nazifascismo no Bra- 
sil”, coordenado pelo historiador Israel 
Beloch. Estima-se que entre os anos 20 do 
século passado eo fim da Segunda Guerra, 
em 1945, tenham chegado a Pindorama 
cerca de 15 mil pessoas. Muitos, judeus 

Eliziane Gama será relatora da 
indicação de Mendonça para STF 
Evangélica, senadora foi convidada pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre 

como Zweig, deixaram à Europa fugindo 
do nazismo. O dicionário selecionou 500 

personagens, contando suas vidas antes € 

pe da viagem. 

Nas dobras do livro estão histórias deuma 
época em que se cruzaram a realidade de 

uma Europa desgraçada e a de um Brasil 
promisso E. 

Esses refugiados sacudiram as institui- 
ções cientificas e acultura do pais. No mes- 

mo navio que trouxe Stefan Zweig numa de 

suas viagens ao Brasil, veio o professor Frie- 
drich Briéger, que aclimatou sementes de 

hortaliças europeias e se tornou um patriar- 

cada Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz, de Piracicaba. O radiologista 
Carl Simon Fried esteve no campo de Bu- 

chenwald antes da guerra e chegou em 
1940. Tinha fama, mas seu diploma de mê- 
dico não foi reconhecido no Brasil (alô, alô, 

Revalida). Felizmente, a Universidade de 
Sdo Paulo levou-o para dirigir seu Instituto 
de Radiologia São Francisco de Assis. Ou- 

tros refugiados colaboraram no milagre da 

criação A Instituto Tecnológico da Aero- 

náutica. Criaram também livrarias como a 

Cultura, em São Paulo, ca Kosmos, no Rio. 
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Aqui e ali aparece a informação de que q 
refugiado foi para Rolândia. Essa é a histá- 

riadavinda para o Brasil, em 1933, de Erich 

Koch-Weser com sua turma. Ele havia sido 
deputado, ministro do Interior evice-chan- 

celer da Alemanha. Por sua ascendência |u- 
daica, viu-se impedido de advogar. Arman- 
do um complexo esquema legal, Koch-We- 

ser conseguiu sair da Alemanha em 1933, 

com algumas familias. Estabeleceram-se 
num projeto de colonização em Rolândia, 
no norte do Paraná. Era mato puro. Por lá, 

passou o refugiado austriaco Otto Maria 
Carpeaux, que se tornaria um renomado 
jornalista. Anos depois, veio Rudolf Isay, 

am virou cafeicultor e patenteou um cata- 

or para grão. 

Caio Koch Weser, neto de Erich, voltou 

para a Alemanha em 1951 e chegou à vice- 

presidência do Banco Mundial. Em 2000, 
por pouco não foi para a direção do Fundo 

Monetário Internacional, Teve a oposição 

dos Estados Unidos e o vota contrário do 
Brasil. Seu tio Dieter também deixou Ro- 
lândiaeveioaserdiretor da Escola de Medi- 

cina Pública de Harvard. 

O "Dicionário dos refugiados 
poruma versão eletrônica. 

"implora 

MORO NA PISTA 
Sergio Moro largou com vontade, Levou o 

general da reserva Carlos Alberto dos San- 

tos Cruz para à Podemos, está formando 
equipes e lançou pontes na direção de bol. 
sunaristas arrependidos. 

de nos próximos meses Moro encostar ou 

ultrapassar Bolsonaro nas pesquisas, pro- 
vocaráuma migração para seuninho. Ela te- 

rátudo paravirar debandada. 

BOA NOTÍCIA 
Em um ano, o lustituto Reditus, fundo pa- 

trimonial de ex-alunos da Federal do Rio de 
Janeiro, arrecadou R$ 10 milhões para fi- 

nanciar projetos de estudantes. Tornou-se 

assim o fundo filantrópico que mais cresce 
no pais. Em setembro, duas turmas da esco- 
la de engenharia doaram R$ 1,4 milhão. 

Osempresários Geraldo Thomaze Adriano 

Gomide, daempresade tecnologia VTEX, ea 
consultoria Visagio, onde estã o ex-aluno Sid- 

ney Levy doaram R$ 1 milhão cada um, 

Todos estudaram sem pagar um tostão 
e estão devolvendo o que a Viúva lhes 
deu. Por isso, em latim, o fundo significa 

is ão. 
Para quem acha que a decadência dos Es- 

tados Unidos é absoluta, Jeff (Amazon) Be- 

z0s acaba de doar US$ 166 milhões para o 

hospital de saúde comunitária da universi- 

dade de Nova York, cujo complexo hospita- 
lar leva hoje o nome do bilionário Ken Lan- 

gone, que pingou US$ 100 milhões na insti- 

tuição, 

VAGANO STF 

Ao que tudo indica, o Senado votará nesta se- 
mana a indicação de André Mendonça para o 

Supremo Tribunal Federal. Se passar, passou, 

Se não passar, Bolsonaro ganhará um dever 
de casa, Ou combina com os rassos a aprova- 

ção do novo escolhido, ou a indicação poderá 
dormir no Senado até o início do novo man- 

dato presidencial, em 2023. 

Seráumacoisa melo girafa. 

FORA LL 0-Br bos) 

ça no plenário do Senado. 

Depois de travar a sabati- 
na por três meses, Alcolum- 
bre agora articula uma es- 

tratégia para esvaziar o ple- 

pário do Senado no dia da 

votação, segundo a colunis- 
ta Malu Gaspar, do GLOBO, 

Dessa lorma, seriam neces- 

sários menos votos para der- 
ELIANE OLIVEIRA 
eliancoB sad aglabo once tm 

senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) será a ne 

latora da indicação, ao Supre- 

mo Tribunal Federal (STF), do 
ex-advogado-geral da União 

André Mendonça na Comis- 

são de Constituição e Justiça 
do Senado. Ela foi convidada 
pelo presidente da comissão, 

Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e aceitou a relatoria. A sabati- 

na foi marcada para a próxima 
quarta-feira. 

“Recebi com muita satis- 

fação do presidenteda CC]a 
designação para relatar o 

nome de André Mendonça 

p/o STE, confirmou asena- 
dora em uma rede social, 
Ao GLOBO, a senadora 

destacou como pretende fa- 

ze seu parecer sobre à indi- 

cação de Mendonça, feita 
pelo presidente Jair Bolso- 
naro, ao STF. 

— Nosso relatório será 

centrado nos princípios 
constitucionais, tecnica- 

mente, considerando aqui 

que éelementar notável sa- 

ber jurídico e reputação ili- 
bada — disse. 

Eliziane é evangélica e pa- 

nhou projeção na CPI da 
Covid, na qual teve atuação 
critica em relação do gover- 

no Bolsonaro. Durante uma 

sessão da Comissão Parla- 
mentar de In quérito, a par- 

lamentar afirmou conside- 

rar “promiscua” a relação 
ERAPE O governo Bolson aro é 

aigreja 

Ex-ministro da Justiça e ex- 
advogado-peral da União, 

André Mendonça é o minis- 
tro “terrivelmente evangéli- 
co” que o presidente Jair Bol. 

sonaro prometeu indicar pa- 

rao Supremo logo no início 
de seu governo, Se aprovado 

no Senado, Mendonça vai 
substituir o ministro Marco 

Aurélio Mello, que se apo- 
sentou em julho deste ano. 

MOBILIZAÇÃO 
A sabatina de Mendonça 
estava travada há três me- 

ses pelo presidente da CC). 

A comissão é a primeira 
etapa. A indicação ainda 
recisa ser confirmada pe- 

lo plenário, onde, para ser 
aprovada, são NeCcessarios 

pelo menos 4] votos. Q es- 

Eliziane Gama. Senadora teve atuação éritica do governo na CFlda Covid 

crutinio é secreto. 

Grupos evangélicos mobi- 

lizados para a aprovação de 

Mendonça traçam uma es- 
tratégia de guerra para con- 
tra-atacar a tentativa de Alco- 

lumbre de esvaziamento do 

plenário do Senado. 
Pastores disponibilizaram 

oito aeronaves para buscar 
senadores em casa, segundo 
o colunista Lauro Jardim, do 
GLORO,a fim de combater o 

ESVABainento, que chegoua 

ser justificado pela ameaça 
de greve das companhias aé- 

reas. Serão dois jatinhos para 
a região Norte, dois para o 
Nordeste, três para o Sudeste 

eum paro Sul. 

As eventuais ausências vêm 
sendo monitoradas de perto 

pela Frente Parlamentar 

Evangélica da Câmara, que 
contabiliza pelo menos 54 vo- 
tosa favor de André Mendon- 

rubar a candidatura do ex- 

advogado-peral da União. 

Como para ser aprovado o 

candidato precisa de votos 
de 41 de um total de 81 sena- 

dores, supõe-se que retiran- 

do parlamentares da sala se- 
rá mais fácil derrotá-lo, 
Com a realização de sua 

sabatina na Senado confir- 

mada para a próxima se- 
mana, André Mendonça 

intensificou suas investi- 

das junto aos parlamenta- 
res, segundo a colunista 
Bela Megale, do GLOBO, 

Nas conversas, o indicado 
de Bolsonaro faz questão 
de destacar que tem uma 

pasição fechada e inegoci- 

dvel sobre a pauta de cos- 
tumes: será “terrivelmen- 
teconservador”. 



Õ GLOBO | Domingo 28.11.27] 

a SP qa E 

| “ E 2 a 

RPE Cã 

a 

HA NTE LE 

gem. EXTORSÃO VIRTUAL 

a? Pediu R$ 50 mil por fotos e foi presa 
Catarinense ameaçõe expor vitima com quem tihha relacionamento pela internet 

PF começa a destruir balsas de 
garimpo ilegal no Rio Madeira 

"A PF chegou 
pra queimar 
tudo sem dá 
nem piedade” 

Garimpeiro 
em troca de 

mensagem 

em grupo 
do Whatsápp 

“Facaram 

Fogo em tudo 

Eu ainda 

escondi (a 

balsa)" 

Garimpeiro 

em grupo de 
WhatsApp. 

sobra a 

ação da PF 

EENLIA ROS CONIÇALVES 
Emo epoca 
adiando posçara spas apl tunar Je 

ui PAÇO | ud 

pós quatro dias de espe- 

ra, à Polícia Federal ini- 

ciou na manhã de intemoa 

megaoperação para com: 
bater garimpos ilegais no 

Rio Madeira, na cidade de 

Autazes, à 120 quilôme- 
tros de Manaus. Mesmo 

com a chuva, quatro colu- 

nas de fumaça preta podi- 
am ser vistas nas margens 

do rio na tarde de ontem. 

Saiam de algumas das 31 

dragas incendiadas por 
agentes da Polícia Federal. 

Os agentes se locomovi- 

am em duas lanchas pelorio 
e lançavam combustivel nas 
estruturas abandonádas pe- 

los garimpeiros, escondidos 

naselva, À PF deteve um ho- 
mem que carregava uma 
quantidade pequena de ou- 

ro. A operação deve prosse- 

guir hoje, A maior parte das 
embarcações foi apreendi- 

danaaltura de Nova Olinda, 

que fica próximo a Autazes. 
As balsas são lentas e não 

conseguem escapar das lan- 

chas da PF. 

Para fugir do flagrante, 
os garimpeiros tentam es- 

conder os barcos nos ra- 

mais do rio que entram na 
floresta na época da cheia. 

Fumaça preta, Colunas de barcos incendiados pe.a PF podiam ser vestos de longe por barqueiros de Rosarinho 

Quando não conseguem, 

esvaziam a embarcação e 
fogem pela mata. 

A reportagem do GLOBO 

Hagrou a ação da PF e viu 
embarcações queimando e 

outras afundando. Nos gru- 

pos de WhatsApp dos ga- 
rimpeiros, mensagens criti- 
cavam a ação, como “a PF 

chegou pra queimar tudo 

sem dá nem piedade”, 
As embarcações funcio- 

nam cómo uma verdadeira 

Cdsd, COM alo! amentos, Te- 

feitórios, aparelhos de ar- 

UM “O PANCIA 
Conheça HUMSÓPLANETA - o mato 
momento editoria! brasileiro para 

promover práticas sustentáveis o 
enfrentar | musançã climática. 

Acesse umsoplaneta.globo.com 

ambipar 

condicionado, equipamen- 
to paraconexão coma inter- 

netvia satélite e —o princi- 

pal —a draga, que funciona 

24 horas por dia. “Pessoal, 
são três conglomerados de 

balsa. Eles já tacaram fogo 
em tudo. Dá um desespero. 
Eu ainda escondi a minha”, 

contou um garimpeiro em 

um dos áudios. 

Emoutro ponto do rio, um 
helicóptero da PF voava bai- 

xo para outro policial orde- 

nar à garimpeiros que retor- 
nassem a Porto Velho. Os 

LEDOUIR 

ganmpeiros foram atraídos 
por um áudio nos seus gru- 
pos no WhatsApp falando 

que havia ouro no local. As 

balsas deixaram Humaitá 
(AM e Parto Velho. 

Em 23 de novembro, um 

comboio de mais de 300 bal- 
sas havia se reunido no Rio 

Madeira, em frente à comu- 

nidade de Rosarinho, que 

vive da pesca e da produção 
de mandioca e banana, Ca- 
da balsa abriga de seis a oito 

pessoas. O grupo represen- 
taria mais de duas mil pesso- 

as, que se somaram à popu- 

lação local de quase 40 mil 
moradores, 

Coma concentração, Au- 

tazes se dividiu entre os que 
viam com medo a chegada 
repentina dos garimpeiros e 

os que viram uma oportuni- 
dade de aquecer o comér- 
cio. Serralherias trabalha: 

vam na manutenção nas 

balsas. Ecombustivel come- 
çou a ser vendido para as 
embarcações. 

O prefeito de Autazes, Arr- 

dreson Cavalcante (PSC), 
acionouasautoridadesesta- 
duais e federais, Havia o te- 

mor de a população se con- 
taminar com o mercúrio 

que é usado pelos garimpei- 

ros para separarem o ouro 
do solo que é revirado em- 
baixo do rio. Além da Co- 
vid-19, a região foi acometi- 

da há dois meses com casos 

dachamada doença da uri- 
na preta, à rabdomiólise, 

que também teria como 

causa a ingestão de peixes 
contaminados, 

— Antes tarde do que nun- 

ca. À Polícia Federal reúne 

as condições para dar fim 
nessaatividade ilegal —afir- 

mou o porta-voz do Green- 

peace, Danicley Aguiar. 
A ação veio dois dias de- 

poisdeo Ministério Público 

Federal recomendar ações 

“emergenciais” . Com a de- 
mora do início da operação, 

anunciada durante a sema- 

na pelo vice-presidente Ha- 

milton Mourão, o MEF en- 
trou com ação po TCU para 

apurar se houve omissão 
dos órgãos fiscalizadores. 
No iniciodo ano, o gover- 

nador de Rondônia, Marcos 

Rocha (sem partido ) regula- 
TLEOU O pari Er pro nos Pros do 

estado. Com isso, surgiram 

tantos garimpeiros que eles 

foram parao Amazonas, on- 
de a prática ainda é ilegal, 

Equipamentos 

inutilizados, 

Basas 

guémadas Em 

operação da 

Policia Federa 

naaliura de 

Rosaiinho em 

Aulazes 

nico 
ra 

natura 
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Militar trans ganha o direito de voltar a antigo posto 
A cabo Allanis Costa levou seis anos para que a Justiça decretasse a sua reintegração à Marinha, após fazer a transição 
de gênero e ser afastada: decisão é marco nas Forças Armadas e pode abrir caminhos para outras semelhantes 

JOÃO PAULO SACONI 
E MALA MENERES 
bes nm dm 

Hc um toque de impro- 
viso na preparação da 

cabo da Marinha Allanis 
Costa, de 31 anos, para sua 
reintegração nas Forças Ar- 

madas, no início de nover- 

bro. Ela teve de deixar Lon- 
drina (PR), para onde havia 

se mudado há pouco, às 

pressas, voltar ao Rio de Ja- 

neiroe, ainda, pedir um uni- 
forme emprestado a uma 

colega enfermeira, também 

das hileiras navais. Escassas 
nas prateleiras, as peças fe- 

mininas, todas na cor bran- 

ca, eram imprescindíveis 

para que a militar pudesse, 
enfim, encerrarabatalha ju- 
dicial que sucedeu à sua 

aposentadoria compulsó- 
ria, hã seis anos, por ter se 

assumido transexual, 

Allanis é a primeira mili- 

tar transexual a voltar à Ma- 
rinha após ter sido enviada 

para a reserva contra a von- 

tade, depois de um processo 
de transição de gênero, Em 

outubro, ela venceu uma 

ação contra à Marinha, que 

foi obrigada a incorporá-la 
novamente ao seu quadro, 
sob pena de multa diária em 

caso de descumprimento. A 
punição custou R$ 30 mil 
aos cofres públicos. 

Proterida pela 1º Vara Fede- 
ral de Magé (RJ), a medida ga- 
rantiu que ela pudesse se ves- 

tir de acordo com o gênero 

com o qual se identifica e, 
além disso, voltasse aoperaro 
equipamento nâuútico sonar, 

que emite ondas sonoras para 
identificar objetos submer- 
sos. Até então, a Marinha não 
permitia a participação de 

puulheres no setor. Allanis é à 

primeira, 
Na manhã do dia 10, ansio- 

sa após uma madrugada em 

claro, Alanis se vestiu na sede 
de uma associação 
LGBTOQIA +, no Centro, para 

evitar sujar as vestes no per- 

curso entre Magé, na Baixada 
Fluminense, e à Praça Mauá, 

na Zona Portuária, onde se 

apresentou. Ela estava ladea- 
da por suas duas advogadas, 
também militares e transéxu- 

ais. quando procurou o De- 
partamento de Pessoal da 
Marinha, no Edifício Barão 

de Ladário, na Praça Mauá, na 

Zona Portuária do Rio, carre- 
gando a decisão nas mãos trê- 
mulas. O momento, acompa- 

nhado pelo GLOBO. era o 

simbolo de uma vitória que 
ela não esperava conseguir. 
Allanis só passou a traba- 

lhar, de fato, uma semana de- 

pr superados os trâmites 
urocráticos: decorrente de 

falhas processuais por parte 

da Advocacia Geral da União 
(AGU), e não de um esforço 
das Forças pela inclusão, a vi- 

tória de Alanis sequer havia 

sido computada pela institui- 
ção onde servia desde 2010, 

até à sequência de licenças 

médicas e, por fim, à aposen- 
tadoria, O retorno foi um 

ponto fora da curva. 

— U transtorno para que 

eu pudesse voltar a traba- 
lhar foi enorme. Quero 
exercer a carreira que esco- 

lhi, colocar em prática o 
meu patriotismo, COMO RO- 

Da volta, Allanes Costa, aposentada compusoramente: decsão da Justiça Fea 

nhei. À dificuldade que me 

foi imposta mostra o quanto 

temos que evoluir —disse, 

ainda fora da corporação. 

VIOLÊNCIA EM DOSE DUPLA 

Coma a cabo, há pelo menos 
outras 11 pessoas trans espa- 

lhadas pelo Brasil que ten- 

tam, por meio do Judiciário, 

PeLDEnar à MAs postos nos três 

braços das Forças, apúsafasta- 
mentos temporários e defini- 

tivos por razões médicas erro- 
neamenteatribuidas à transe- 
xualidade. Buscam tâmbém 

reparação dos prejuízos: Alla- 
nis perdeu o soldo de R$ 3,4 
mile, na reserva, chegou a re- 

ceber R$ 60 de remuneração 

mensal — e ela sustentava 
dois familiares, 

Preconceito. Renata Crac n fo acolhida pelo Exérc to, mas em ação sigiosa 

mm 

a! 

Outros qu tadros incontáveis 

(as Fo rças não têm estatisti- 

cas) vivem uma vida militar 
sofrida, sem poderem assumir 
a própria identidade de gênero 
em seu oficio: Allanis saia de 
casa escondida de madrugada 
para trabalhar, com medo de 

ser vista pela vizinhança nos 
trajes masculinos obrigatóri- 

os, Motivo de tanto preconcei- 
to, a transexualidade deixou 
de ser considerada um trans- 

torno mental pela Organiza- 
ção Mundial da Saúde (OMS) 
em 2019, 0 que levou a Justiça 

Federal a proibir, no mês pas- 
saco, que Exército, Marinha e 
Aeronáutica alastem qualeuer 
um ou uma por esse motivo. 

A advogada Bianca Figueira, 
que defende Allanis junto com 

OQ “Quero exercer a carreira que escolhi, colocar 
em prática o meu patriotismo, como sonhei” 
Allanis Costa, cabo da Marinha e mulher transexual 

vral de Nagé parm 

a colega Maria Eduarda Agui- 
ar, responsável pelo ganho da 

catsa, destaca os muitos estra- 

gos leitos à população trans até 
osdias atuais. Ela própria hãl3 
anos tenta retornar ao cargo de 

comandante da Marinha. En- 
quan tona vitória não vero, Pe- 

presenta transexuais com pro- 
blemas semelhantes. 

— É uma violência dupla, 
das Forças e do Judiciário, que 
conduzem os casos com mo- 

rosidade, o que nos leva a pro- 

cessos depressivos e uma série 
de transtornos. Estâna horade 
sermos respeitadas em nossas 
individualidades como seres 

humanos—diz Bianca, men- 
cionandoum caso que tramita 

há quase duas décadas. 

Entre outras ações nas quais 
aadvogada seenvolveu, haada 

sargento Alice Costa, do Hos- 

pital Naval de Ladário, no Ma- 
to Grosso do Sul. Autorizada 
judicialmente a utilizar uni- 

formes e corte de cabelo femi- 

ninos, a militar trans foi alasta- 
da por razões médicas contes- 
tadas por Bianca na justiça. À 

alegação é que, ao alastá-la, a 

Marinha se recusaa fazer valer 
a determinação da Justiça. O 

processo ainda corre. 

OUTRO CENÁRIO POSSÍVEL 
Na Exército, uma alternati- 

vadexclusão nasceu apartir 

da acolhida à maior Renata 
Gracin, de 40 anos, também 

transexual. Antes edepois da 

transição de gênero, há cinco 
anos, elatrilhouuma carreira 
militar com êxitos sonhados 

por qualquer praça. 

Em serviço, Renata já es- 
coltou, de moto ou a pé, pre- 

sidentes como Dilma Rous- 

sete Luiz Inácio Lula da Sil- 

va do PT, em passagens deles 
pela Amazônia. Foram oito 

anos servindo na região. Ela 

também comandou quartéis 
e atuou numa área prioritari- 

rtu-gue militar se mota de acordo com sua dertidade de gênero e retoma a setor antes masculino 

amente masculina, a Infan- 

taria, e foi subcomandante 

regional da Polícia do Exérci- 

ta. Começou cedo, estudan- 
do em uma escola militar 
gaúcha, inspirada pelo pai, 

sê era sargento. Passou ain- 
ja quatro anos na Academia 
Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), em Resende (RJ). 
Os responsáveis pela dete- 

sa de Renata, que não preci- 
Sou litigar como Exército pa- 

ra ter direitos básicos garan- 

tidos, relatam que toda a 
masculinidade associada às 
funções que ela exerciaantes 

da transição não ofuscou 
uma percepção latente desde 
que se entendia por pente: a 
certeza de pertencer ao pé- 

nero feminino. 

Aos 35 anos, Renata iniciou 
o processo de transição, após 

um grave quadro de depres- 
são. À militar comunicou a 

decisão ao Exército, em um 

caso que foi tratado como sigi- 

loso e que envolveu sucessi- 

vas licenças médicas da ofici- 
al, Durante o afastamento, ela 

tez procedimentos clínicos 

diversos, incluindo uma tire- 
aplastia (processo cirúrgico 

no chamado esqueleto larin- 

geo), que assemelhou sua voz 

ao timbre feminino, e retirou 
a poma de Adão, 

Foram dois anos longe do 

serviço até que uma trocade 
comando no Batalhão de 

Polícia: do. Exército levou 

Renata de volta ao quartel, 

Nessa mudança interna, ela 
conseguiu procurar o novo 
comandante e, aos poucos, 

conquistar extrajudicial- 
mente o direito de se identi- 
ficar pela nome social. Em 

novembro de 2020, esco- 

lheu voltar à ativa no Hospi- 
tal Militar de Área de São 

Paulo, onde cuida da segre- 

gação de residuos. 
Logo depois de voltar da hi- 

cença — com roupas femini- 
nas, batom e brincos — a ma- 

jor Renata passou a ser alvo de 

deboches em grupos de What- 
sAPp, com mensagens que se 
alastraram como rastilho de 

ólvora: “Ele é um maior nur 

ler e não sabem o que fazer 
com ele” dizia um dos chistes. 
Decidiu, então, contar, tarm- 

bém nas redes sociais, publica- 

mente, parte de sua história: 
“Sofro preconceito todos osdi- 

as. Entro no meu carro para ir 

para o meu trabalha e ja sofro 
preconceito. O crime de trans- 
fobia é imprescritível. Daqui a 

dez anos pode responder por 

um crime cometido hoje”, diz 
a militar em uma postagem, 

Mesmo aceita pelo Exército 

sem precisar recorrer à Justiça, 
Renata ainda convive ladoa la- 
do com a intolerância. 

O GLOBO, junto a diferen- 
tes instâncias do Exercito, bus- 
cou autorização para entrevis- 

tar Renata. O Centro de Co- 

municação da instituição afir- 
mou, no entamo, ue a com 

versa trataria “de matéria de 

foro intimo e estritamente 

pessual”, sem “razões instituci- 
onais” Questionado sobre o 
tratamento destinado amilita- 

res trans, o Exército disse que 

“baliza os seus atos admimis- 
trativos pela hel observância 

dos marcos legais vigentes é 

pela respeito à dignidade da 
pessoa humana” e que segue a 

lei, sem tratar a transexualida- 

de como incapacitante. 

A Marinha também foi pro- 
curada para repercutir o tera, 
mas o comando naval, questi- 

onado inclusive sobre o caso 
da cabo Allanis Costa, não se 
pronunciou. À Aeronáutica, 

por sua vez, informou ao 
GLOBO que “desinteressa a 
condição ou preferência sexu- 

alde seus integrantes "e que"a 

hipútese de dispensa por ori- 
entação sexual inexiste”. 

“E uma violência das Forças e do Judiciário, 
que conduzem os casos com morosidade” 

— Bianca Figueira, advogada, militar e mulher transexual 
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Enem: gabarito 
extraoficial 
logo após o 
fim das provas 
O GLOBO e Plataforma AZ de 
Aprendizagem corrigem exame e 

divulgam respostas no site do jornal 

= é N rocão do 

E 

1.º depois que as provas 
do segundo dia do Enem 

2021 terminarem, os jornais 

OCLOBO e Extra, em parce- 
ria com a Plataforma AZ de 
Aprendizagem, da Conexia 

Educação, darão inicioauma 
grande correção de todas as 
questões de Matemática é 

Ciências da Natureza. À par- 

tir das 18h45m de hoje, os 
professores da plataforma se 
reunirão para fazer um gaba- 

rito extraoticial da avaliação 

e ainda corrigir ao vivo al- 
guns temas abordados na 

prova. 

O gabarito estará disponi- 
vel no site oglobo.com.br/ 
enem e será atualizado à 

medida que os professores 

derem suas respostas. Já a li- 
ve coma correção ao vivo de 

algumas questões do exame 
será transmitida nos sites e 

nas redes sociais do GLOBO 
edo Extrae nas redes sociais 
da Plataforma AZ (veja mais 
detalhes no quadro ao lado ). 

Para o protessor Thiago 

Galrão, que dá aulas de Ma- 
temática, os candidatos po- 

derão encontrar na prova de 
hoje questões de estatística, 
porcentagem, funções de 
primeiro e segundo graus e 

geometria espacial: 

— Nós, que já trabalhamos 
com este exame hã um tem- 
po, temos a expectativa tam- 

bém de que apareçam temas 
como matriz, análise combi- 

natória e probabilidade. 
Na live, junto com Galrão, 

estarão os professores Alex 
Amaral, também de Mate- 
mática, Júlio Cesar e Marce- 

lo Cruz, de Química, Vini- 
cius Silveira, de Fisica, e Ra- 
tael Cafezeiro, de Biologia. 

— Ecologia, genética e bi- 
otecnologia são assuntos re- 
correntes nas questões de 

| 15 Brasil 

mo 

Correção do vivo. Estudantes poderão consultar à gabarito extraóficia do Erem 202 com as respostas de Matemática e Ciências da Natureza ainda ho é 

Fique de olho no 
gabarito é na 
correção ao vivo 

> Gabarito edo Extra, 

Às respostas havera uma live 

daprova da- com protesso- 
das pelos res. Átransmis- 

professoresda  sãotambém 

PlatatormaAZ, acontecerá 

estarâbem pelas redes 

celobocom br  sociaisdo 

tenem hoje a GLOBO (Youlu- 
partir das be, Facebook e 

18h45m. Instagram), do 

> Correção Extra (Facebo- 
Tambéma okjeda Plata- 

partir das torma AZ (You- 

18h45m, nos Tube Facebook 

sitesdoGLOBO elnstagram) 

Biologia. O ramo da fisiolo- 
gia também o importante, 

cComaten a ão pia digestão e 

absorção dos nutrientes — 
diz Rafael Cafezeiro. 
Vinícius Silveira, de Fisi- 

ca, aposta em assuntos Co- 

mo ondulatória e eletrodi- 
nâmica, incluindo consu- 

mo de energia, potência e 

PESISLOTES: 

— Dentro da mecânica, 

temas como cinemática E 

dinâmica são também mul- 

to relevantes. 
Na Quimica, Marcelo 

Cruz indica ligações in- 

termoleculares e cálculos 

estequiométricos: 
— O Enem cobra recor- 

rentemente também Di- 

nhecimentos sobre as prin- 
cipais etapas de uma esta- 

ção de tratamento de águas. 
Podemos falar ainda de efei- 

to estufa, camada de ozônio 

“ chuva ácida, que são as- 
suntos ligados a meio ambi- 
ente E tp Costumam pe E- 

mear as questões de Quimi- 
ca— explica, 

SEMESPERA 

O gabarito oficial do Enem 
será divulgado pelo Institu- 
to Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais 

(Inep) apenas na próxima 
semana. 
— O gabarito extraoficial 

formulado pelos professo- 
res da Plataforma AZ, em 
parceria com os jornais O 

GLOBO e Extra, é uma tor- 

ma de os candidatos terem 

uma ideia de como se sai: 

Na mira do governo, Esec em Angra pode perder proteção 
Projetos do senador Flávio Bolsonaro e da deputada Célia Jordão tentam relaxar regras em área seis vezes maior que Praia de Copacabana 

LUCAS ALTINO 
Less 2hinofodioda cor be 

Do a sua campanha elei- 
toral, o presidente Jair 

Bolsonaro dedica especial 

atençãoa Angrados Reis, que 
integra a Estação Ecoló gica 

(Esec) de Tamoios, unidade 

de conservação nas Baias de 
Ilha Grande e da Ribeira. Lá, 
ondesua família tem uma ca- 

sa, q presidente já foi multa- 
do por pesca ilegal, em 2012. 
No início de sua gestão, ele já 
tinha afirmado que preten- 

dia transformar o municipio 
numa “Cancún brasileira”, 
com resorts e cassinos. Ante- 

outem, criticando leis ambi- 

entais, o presidente voltou à 
tocar no assunto: disse que 
recebeu a proposta de R$ 1 

bilhão de um xeque árabe pa- 

ra transformar a baia no lito- 
tal do Rio de Janeiro ematra- 

ção turística internacional. 

— Tem um decreto que de- 
marcou como Estação Ecolá- 

gicade Tamoiosaquela área e 

quem revoga decreto ambi- 
ental é uma lei, não é outro 

Q 
“Nos poderia mos estar 

faturando, Cancún 
fatura um pouco mais 

de US$ 10 bi por ano” 

Jair Bolsonaro, presidente 

“Estamos falando da área 
mais preservada da Baía 
da Ilha Grande. Será mais 
concreto, óleo e esgoto” 
—em 

Carlos Mine, deputado estadual 

decreto presidencial, então 

isso está parado. Nús poderi- 

amos estar fat pira do, É Can- 

cúmn fatura um pouco mais de 
US$ 10 bi por ano —disse, 

ementrevista à RedeTV!. 

As tentativas de afrouxa- 
mento da legislação ambien- 
tal têm sido uma queixa fre- 

quente de ambientalistas. 
Recentemente, a região vol- 
tou a ser alvo de projetos de 

lei, um do senador Flavio 

Bolsonaro (Republicanos), e 
outro da deputada estadual 

Célia Jordão (Patriota/R]). 
Seaprovadas, as novas regras 
relaxarão a proteção em uma 
área seis vezes maior que a 

Praia de Copacabana. 

PRESERVAÇÃO DE ESPÉCIES 
Criada em 1990, por decreto 

tederal, para atender à exi- 

gência de proteção de áreas 
próximas ausinas nucleares 

— nesse caso, Angra | —, à 

Esec Tamoios tem função re- 
levante na preservação dees- 

pécies ameaçadas em extin- 

ção, como a garoupa, à tarta- 
ruga verde, o coral cérebro e 
o cavalo-marinho-do-foci- 

nho-longo. A área é desconti- 

nua, formada por 29 ilhotase 
rochedos, em raios de Ikm 
dos seus entornos. Na proibi- 

ção de atividades comerciais 
e de pesca, a presença no lo- 
cal se dá majoritariamente 
por pesquisadores, especial. 

mente universitários. 
— Estamos falando da área 

mais preservada da Baia da 

ha Grande. Esse projeto [de 
Célia Jordão | afrouxa a prote- 
ção ambiental em mais de 70 
has e mais de 20 km de litoral 

de Angra, o que significa mais 
concreto, mais óleo e mais es: 
goto. Isso afeta muito o ecotu- 

Curóero cond as 

Em perigo. À Estação Ecológica de Tamoios tem função relevante na preservação de espécies ameaçadas em extinção 

rismoea pesca artesanal —diz 

o deputado estadual Carlos 

Minc (PSB), que, como titular 
da Comissão de Constituição 
Justiça da Alerj, pediu a mani- 

festação do Inea sobre o proje- 
ta. — A Baia da Ilha Grande 
não interessa só a Angra, é de 
interesse estadual e nacional. 

Crítico de legislações ambi- 
entais protetivas, Bolsonaro é 
proprietário de uma casa na 

Vila de Mambucaba, a 2.8 qui- 

lâmetros da ilha do Sandn, a 
maior da estação. A área foi, já 

na década de 1980, alvo de 

projeto de um cassino. Bolso- 
naro mantinha, enquanto de- 
putado, o hábito de navegar 

por aquelas águas. Em 2012, 

toi agrado pescando tora dos 

limites permitidos e foi multa- 
do, Ao assumir apresidência, a 
infração foi arquivada eo fiscal 

do ICMBio responsável pela 
autuação foi exonerado. 

— Paraty e Ilha Grande ga- 

nharam título da Unesco (de 

patrimônio mundial, em 
2019) pela conservação, e de 
repente começam essas tenta- 

tivas de destruir 0 arcabouço 

legal de proteção ambiental 
das UCs — protesta Ivan Mar- 

celo Neves, morador de Angra 

e membro do Instituto socio- 

ambiental da baia. 
Em 2019, Flavio Bolsonaro 

apresentou PL paraextingui ra 

Esec Tamotos, que não foi se- 

quer votado. No més passado, 
criououtro projeto (157/2021) 
para municipalizar todas as 
unidades de conservação em 
Angra, Mangaratiba e Paraty, 
além de retirar 96% da área da 
Esec Tamotos, com a exclusão 

da sua área marinha ede cinco 
ilhas, incluindo a Sandri. 
O proteto da deputada Célia 

Jordão (Patriotas), esposa do 
prefeito de Angra, Fernando 
jordão, tenta municipalizar a 
APA de Tamoios, unidade de 
conservação estadual, sob ad- 
ministração do Inea, que en- 
globa a Vila de Mambucaha e 

ram assim que terminam as 

provas — afirma Josy Fisch- 
berg, jornalista responsável 
pelo projeto. 
Segundo Sandro Bonás, 

CEO da Conexia Educação, 

as lives de correção da prova 

ajudam vestibulandos de to- 
do o Brasil, 

— Na primeirasemana do 

Enem, tivemos uma cobe T- 

tura completa com excelen- 

te conteúdo, tanto no aulão 

antes da prova quanto na li- 
ve de correção e no gabarito 
extraoficial após o exame. 

Tenho certeza de que o su- 

CEssO Se repetir nesta Se- 

mana, completando todo o 
ciclo do exame em 2021 e 

contribuindo para a prepa- 

ração de quem fará a prova 
em 2022 — avalia, 

05147 km delitoralde Angra, a 

Nha Grande, além de ilhas da 
baia, incluindo as da Esec Ta- 

meios no municipio. Em 2 de 
dezembro, o PL será tema de 

audiência pública na Ater. 
Segundo Célia Jordão, as 

pref eituras teriam mais condi- 

ções para combater q cresci- 
mento desordenado, um pro- 
blema histórico. Seu projeto 
propõe a criação da Região da 

Costa Verde, formado por 

Mangaratiba, Paraty e An 
emque cada municipio defini- 

ria seu próprio planode mane- 

ja para as unidades de conser- 
vação, além de criar a Área de 
Proteção Ambiental Marinha 

da Bala da Ilha Grande, tam- 
bém sob gestão municipal, O 
projeto de Flavio tem finali- 
dade semelhante, ao criar 

uma “região administrativa 

integrada paraa região. 
Membro da comissão am- 

bientaldo Instituto Advoga- 

dos Brasileiros (1AB), Paulo 
Bessa diz que a redação dos 

PLs “tem defeitos graves do 

ponto de vista legal” e acre- 

dita que é inconstitucional. 
— Mesmo que uma lei al- 

tere proteções ambientais, 

ela não pode descaracteri- 
zar o que levou, original- 
mente, à proteção daquela 

área. Liberar pesca, trânsi- 
to de embarcações, ocupa- 
ções e atividades econômi- 

cas val afetar a launa e a flo- 

rada região, que são o moti- 
vo da existência da Esec, 
Além disso, uma lei federal 

não pode tratar de transte- 

rência de unidade estadual 
para municipio — explica. 

Procurada, Célia Jordão 

disse que sua intenção é ver 
Angra “preservada”; CA APA 
do jeito que vem sendo peri- 

da não impediu o cresci- 

mento desordenado, sem 
contar com os conflitos sur- 
gidos Raso reposição de 

leis”, disse a deputada, por 
nota. Procurado, Flavio Bol- 
sonaro não respondeu. 
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REFLEXO DA CRISE 

Õ 
MA EE 

Núvos tampos. À farmacêutica MSD em SP sinaliza o dstanciâmento à ser mantido entre as mesas Empregados usam pulseiras pára indocar se estão abertos a cumprimentos cómo apertos de mão 

Black Friday abaixo das expectativas 
Em do sdias, vendason-line somam R$5.4 bilhões alta de 5,8% emreiação à 2020 

REVOLUÇÃO CORPORATIVA 
Na volta aos escritórios, empresas adotam 
regime híbrido e demandam novos serviços 

RAPHAELA MIBAS E CAROLINA MALIS 
acomae inagdoba Dom la 

r ao escritório quantas vezes 

| por semana? Como se com- 
portar numa reunião? Abraça 
os que estao presentes € se ne- 

laciona como com os que per- 
manecem na tela? A volta aos 

escritórios com o avanço da 
vacinação no pais é cercada de 

dúvidas e experimentação nas 
empresas, que testam o mode- 
lo híbrido, com parte das equi- 

pes em casa. Diante de uma 

mudança sem precedentes, 
pesquisas MOSTRADA CfLME dd Trial 

oria das companhias ainda 

não sabe qual regime de traba- 

lho vai adotar no pós-parde- 

mia, mas as que já definiram 
reforçam a tendência de ma- 

nutenção da Rexibilidade. 
O quebra-cabeça de ums vira 

oportunidade de negócios pa- 

ra outros. As adaptações no 
mundo corporativo abrem 

mercado para fornecedores de 
serviços e de tecnologia para 

reorganizar espaços e bereti- 

cios, de aplicativos para reser- 

var mesas a crédito para deli- 

very de comida no lugar do va- 
le-refeição ou plano de estaci- 
onamento para quem não tira 

mais à carro da garagem todos 

os dias da semana. 

ALTA INDEF INIÇÃO 

Uma pesquisa do Great Place 

to Work (GETW) com 2 mil 
empresas de diferentes portes 

e setores no país revela que 

40% ainda não definiram co- 
mo será o novo regime de tra- 

balho nos escritórios. Apenas 

30% já estabeleceram uma po- 
lítica pós-pandemia, e, destas, 
TAI adotaramo hibrido. 
Levantamento da consulto- 

ria KPMG evidencia as incer- 
tezas: mais da metade das em- 

presas ouvidas volta aos escri- 

tórios , que estavam vazios há 

HLIS de UM ALHO, MESTe Mep 

do semestre. Mas 40%; deixa- 

ramisso para a primeira meta- 
dede 2022, 

— Essa revolução no merca- 
do de trabalho vinha sendo de- 

lincada e se acelerou na pan- 

BONS HÁBITOS ENTRE A MESA E A TELA 

Vacina e distanciamento 

Quem volta ao escritório, ainda 
que empoucos dias da semana. 

deve observar cuidados coma uso 

de máscara e manter distância de | 

al,Gmetro, Estar coma vacinação 

em dia é essencial. mesmo que à 

empresa não obrigue Afinal, é 

uma tormade proteger os colegas 

| 

4/ 
' 

If 
e Í 

Cumprir agendamentos 

Seuma reunião for no modelo 
híbrido, seja pontual, mesmo jade 

volta ao escritório. Quem estiver 

em casa vai estar on-line esperan- 

do, O mesmo vale para reservas de 

mesas ra empresa Se apendou. 

ocupe espaço que ficou bloquea- 

do para ouíras pessoas. 

demia. Estamos vivendo o que 
aconteceria em 2030 — diz 

Fermanda Mayol, sócia da con- 
sultoria McKinsey ng Rio, 
Com a sede brasileira em 

São Paulo, à Microsoft é uma 

das companhias que ainda 
não definiu a data da volta ao 
escritório, que será hibrido, 

mas atua na outra ponta, su- 

prindo empresas com as no- 
vas ferramentas que desen- 

volveu para aiudá-las no desa- 

fio de integrar equipes pre- 
senciais e on-line sem perder 

produtividade. Além do aper- 

teiçoamento da plataforma 
de videoconterências Teams, 
que saltou de 45 milhões para 

250 milhões de usuários na 

pandemia, o diretor de Traba- 

ho Moderno e Segurança da 
companhia, Ricardo Wagner, 

destaca o Viva, um sistema in- 

tegrado com funções como 
intranet, cursos e insights que 
mostram, por exemplo. quan- 
do a jornada do trabalho re- 

mato está muito alta. 
Outra empresa de ramo 

bem diferente que percebeu as 

novas demandas foi a rede de 

estacionamentos Estapar, que 
criou planos Hexiveis. 

— O cliente estava utilizan- 
do onossa sistema apenas dois 

ou três dias por semana. Não 

fazia sentido ter o plano men- 
sal, Criamos planos de 15, 12.e 
8 dias (por mês) e a aceitação 

tod bem interessante — diz o 

CEO da Estapar, André lasi, 
que prevé que 80% dos mais 

de 600 estacionamentos pelo 

pais passem a COMRAr COMI à 

modalidade até o fimdo ano. 

BENEFÍCIOS SOB MEDIDA 
já a startup Escala criou um 
aplicativo que permite aos em- 
pregados reservar posições de 

trabalho antes de ir ao escritó- 
riç-e faz o acompanhamento 
da taxa de ocupação das salas. 

Isso porque muitas empresas 

grandes aboliram as mesas fi- 
xas e criaram estações rotati- 

vas. já que a cada dia um grupo 
diferente de funcionários está 

no presencial. À startup já 
tem cerca de 30 clientes— de 

grandes empresas do setor de 

Alinhamento 

Emencontres hibridos, evite con- 

versas paralelas entre os que estão 

na empresa que possam exclui 

quem acompanha remotamente 

O chefe deve ficar atento e dividir 

seutempo entre os presentes eos 

que estão on-line, para que todos 

tenham amesma informação 

Em casa, esteja pronto 

No home office, nada de cara de 

sono ou câmera desligada. No 

horário de trabalho. é bomestar 
preparado para interagir comos 

colegas no escritório, Ovideo 

ajuda a humanizar as relações. O 
microtone é que deve ficar desli- 

gado quando não se está falando 

saúde a escritórios de advoca- 
cia e financeiras — e Espera 

chegar 2300 no ano que vem, 

diz o CEO Vinicius Lima. 
Além das ferramentas que 

facilitam a integração entre os 

profissionais em casa e no es- 
critário, o modelo hibrido tem 

demandado uma repaginação 

dos beneficios olereçidos aos 

funcionários pelas empresas. 
A pesquisa do GPTW mostra 

que 26% já alteraram itens c0- 
mo vale-transporte e vale-re- 
feição, e 14% estão revisando. 

— Vemos uma tendência da 

Hexibilização de benefícios 
acompanhar a do trabalho — 
diz Damiela Diniz, diretora de 

Conteúdo e Relações Institu- 

cionais do GPTW. 

A HRtech (como são cha- 
madas as start-ups de serviços 

de recursos humanos) Flash 
viu o reflexo das mudanças em 
seu caixa: no terceiro trimes- 
tre deste ano, vendeu mais car- 

tões de benetlicios lexivels do 

que em todo 2020. 0 diretor 
executivo Rafael Maia diz que 

recentemente foram inclul- 

e 
E 

Virtualizar a descontração 

Se aturmado presencial for 

tomar um café antes da reunião 

para aquele papo descontraído, 

quem conduzir o encontro pode 
convidar os colegas emcasaa 

fazer o mesmo de fórma virtual, 

em teleconferência. É uma forma 
demanter a integração 

dos pedágio e estacionamento 

na cesta do cartão, que reúne 
créditos que o trabalhador po- 

de escolher como gastar. 
O uso com aplicativos de en- 

tregade comida e de transpor- 

te cresceu, com muitos evitan- 

do restaurantes e transporte 

público no dia de ir ao escritó- 

ria, Chente da Flash, o banco 

digital Neon incluiuessas duas 

opções para seus funcionários. 
Em transição, o banco permite 

ainda o uso com combustivel, 

estacionamento,  patinete, 

academia e até massagem. Em 
breve, aluguel de carro. 

— Voltando ac escritório fo- 

ram aparecendo demandas 
diferentes —diz Adriana Ue- 

no, à Fentedo RH do Neon. 

GUIA E PULSEIRA 
Especialistas em RH frisam 

que cada empresa tem sua ne- 

cessidade. Algumas já decidi- 
ram pelo modelo híbrido, mas 

outras fazem testes e abrem as 
portas peste mopnento pará Us 

voluntários. Na Microsoft, a 
gerente de produto Nayana 

Amorim, de 33 anos, foi uma 

das que decidiram se revezar 
entre a casa e o escritório. Ela 

reserva a mesa antes de sair, 

mostra comprovante de vaci- 

na na criada e preenche um 

questionário sobre saúde. 

Apesarde certa estranheza, es- 

tá gostando da nova rotina: 
— Até o trânsito estou cur: 

tindo, muito tempo sem, 

Nos reencontros surgem dú- 
vidas sobre convivência. Para 
ajudar os funcionários, a ale- 
mã de produtos químicos Bast 

criou um guia para auxiliar as 
reuniões hibridas, Entre as di- 

cas, não dar as costas para a Cá- 

mera e evitar escrever na lousa 
para não impedir que os traba- 
lhadores remotos vejaro tado, 
Outra mudança toi ajustar be- 
nefícios de alimentação e re- 
feição de forma proporcional 
aos dias em casa € na empresa. 
Já na farmacêutica MSD 

Brasil, cuja volta hibrida será 
definitivaem 2022, uma refor- 

maestabeleceu distanciamen- 

toentre as mesas e muita sina- 

lização. Até mesmo nos braços 
dos empregados. Eles usam 

pulseiras para facilitar a resso- 

cialização. Quem está com a 
vermelha não quer nenhum 

tipo de toque. A amarela indi- 

ca que a pessoa se sente à von- 
tade com um aperto de mão. 
Nos três escritórios da mul- 

tinacional Mandelez, dona de 

marcas como Lacta e Trident, 
em São Paulo, Curitiba e Reci- 

te, 70% do espaço são áreas de 

colaboração e 30% de mesões 
com estações de trabalho, in- 
vertendo a lógica anterior. 

— Vimos que 80% dos fun- 

clonários se veem voltando ao 
escritório não para responder 

e-mail, mas para se conectar 
com os cutros e ampliar o 
nenworking (relacionamento) 
— diz Betina Cobellini, direto- 

rade RH da Mondelez, 

Cumprimentos 

Vacina, máscara e álcool! gel redu- 
Zemriscos mas é bom verificar se 

o colega se sente confortável com 

aperios demão e abraços. Às dicas 

são de Wilma dalCol, do Man- 

pomerGroup; Regina Conizhi, do 

Hospital Sirio-Libanés;eCeiso 

Granato, do Grupo Fleury 
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ária deste agiabe cum di | 
Com Alvaro Gribei (de São Pauta) | 

Anova variante e o 

presidente invariável 

AS está operando no modo pâni- 
coem era de incerteza. E isso que se viu 

na sexta-feira mais uma vez. A nova varian- 

te Ômicrom produziu um episódio de alte- 
ração detodos os preços de ativos, uma vola- 
tilidade extrema, que sempre afasta o capi- 

tal dos destinos de maiores riscos. O pais já 
vem em crise, desorganizado, indo para a 
estagnação e com um presidente cuja capa- 
cidade de perturbação social aumenta nas 
fases mais agudas gm crise. Quanto pior o 
momento, mais Bolsonaro erra. 
Amaneira rápida caguda com queos mer: 

cados reagiram no mundo inteiro mostra o 
grau de instabilidade global. O mundo está, 

quase dois anos depois da início da pande- 
mia da Covid-19, com os nervos à flor da pe- 

le, com as cadeias produtivas desorganiza- 
das, eos preços fora do lugar. Maiores infor- 
mações sobre uma nova supervariante, 

com capacidade maior de mutação, podem 
levar à reversão do episódio da sexta-feira, 
Mas que ninguém se engane, a crise se apro- 

fundou um púuco mais com a chegada da 
nova versão do coronavirus. 
No começo dasemanaatemor dosecono- 

mistas era em relação à alta das taxas de ju- 
ras americanas, que alteraria todo o fluxo 

decapitais efortaleceriaodólar. Poisnasex- 
ta-feiraos juros dos títulos americanos tive- 
ram forte queda. Foi 0 maior recuo em um 
único dia desde março passado e moedas 
como o iene japonês eo franco suiço subi- 
ram. Antes. O raciocinio na economia era 

que o Fed mudaria a política monetária di- 
ante da recuperação pás-covid e dos riscos 
inflacionários. Agora ote mor êocontrário, 

que uma nova onda da pandemia leve a no- 
vosepisódios de fechamento da economia, 
A Europa já estava vivendo um agravamen- 

to dos casos, sem ter ainda a nova variante. 
Tudo piora com a chegada do inverno. Seu 
drama vinha de absurdo movimento antiva- 
cina, de pessoas que ao rejeitarem a imuniza- 
ção expõem toda a sociedade. Essa posição 
obscurantista na Europa e em alguns estados 

dos Estados Unidos contrasta com o drama 
africano. Lá, onde surgiu esse Ômicrom, o 

problema é baixa oferta de vacinas. E se sabe, 
a esta altura, que ninguém estará seguro en- 
quanto todos não estiverem seguros. 
A economia brasileira já não vinha bem, com 

uma inflação de dois digitos, queda da confian- 
ça, queda de nível de atividade, e desordem nas 
contas públicas. O pais será afetado diretamen- 

te pela nova onda de in- 
Nesta crise há certeza global. Só temos 
uma variável que  umacerteza o presiden- 

não varia: te Bolsonaro criará difi- 
Bolsonaro é culdade a qualquer medi- 
sempre um fator dade proteção da saúde 
perturbador, da população, ele vai de 

como jd começãa  novotentar procurar cul- 
ser diante da pados, vai hostilizar as 
nova variante autoridades que quise- 

rem adotar medidas de 
precaução, Ele vai paralisar a ação dos órgãos 
públicos. Bolsonaro continuará sendo um tor- 

mento. Isso nos torna mais vulneráveis à nova 
versão do virus, antes que se possa saber seas va- 
cinas atuais são ou não são efetivas. 
Na sexta-feira, o que se tinha era a Anvisa 

pedindo o fechamento do pais em relação a 
seis paises africanos e o presidente dizendo 
em seu cercadinho que é contra. No fim do 
dia, a Anvisa venceu a queda de braço. Na vês- 

pera, o ministro da Justiça, Anderson Torres, 
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havia discondado da agência sobre a maisele- 
mentar das precauções: exigir passaporte de 
vacina a quem vem do exterior. Bolsonaro e 
seus áulicos fazem qualquer coisa que passa 
expor a país nesta pandemia. 
O senador Omar Aziz disse que o Congres- 

sopode aprovar rapidamente a autonomia da 
Anvisa, Assim à agência passaria não mais à 

recomendar, mas a determinar. O senador 
Randolfe Rodrigues falou que parlamentares 
podem ir ao Supremo para tentar obrigar o 
governo aaceitar aorientação da Anvisa. 

Percebem como nós vivemos o inferno 
em plena pandemia? Se essa variante signi- 
ficar um agravamento da crise sanitária te- 
remos que viver tudo de novo. O país terá 
que se salvar e se proteger, brigando com o 
presidente da República e seu bando de de- 
sordeiros. Terá que lutar através do Judiciá- 

ro, do Congresso, das autoridades estadu- 
ais, com a ajuda dos médicos e cientistas. 
Nesta semana vários indicadores devem 

mostrar asituação dificil da economia, com 
destaque parão PIB do terceirotrimestre.O 
Senado votarãa absurda PEC dos Precatóri- 
Os com as suas agressões às leis fiscais do pa- 
is. Os presidentes do Senado e da Câmara 
brigam para manter sigiloso o orçamento 
secreto. O Brasil com todos os seus desequi- 
librios está mais vulnerável aum novo agta- 
vamento da crise global. 
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RONCAR Ea 
Ele quem um córmultor 

Sem volta: empresas eternizam o home office 
Na contramão da retomada do trabalho presencial e da tendência do modelo híbrido, companhias decidem manter 

funcionários em casa de forma permanente e apostam em autonomia e bem-estar para alavancar produtividade 

ELISA MARTINS 
da rurtinsopioss corr fr 
SÁGPELE 

administradora Emanuela 
Santana de Melo, de 32 

anos, começa a semana em 
um barco na Baia do Guajará, 
em Belém. Pratica remo ao 

nascer do sole depois corre pa- 
ra o escritório — que fica em 
casa O home office temporário 

iniciado na urgência de isola- 

mento na pandemia virou per- 
manente para ela e para todos 
oscolegas detrabalho O movi- 

mento é seguido per algumas 
empresas que, na contramão 
da retomada do trabalho pre- 
sencial ou da aposta no mode- 

lo hibrido com o avanço da va- 
cinação, decidiram manter os 
funcionários em casa. 

Emanuela se mudou de São 
Paulo para Belém em setem- 
bro, acompanhando o namo- 
rado. que foi transferido do 

trabalho, A midariça, ela diz, 
não impactoua vida profissio- 
nal, Ela pode trabalhar 100% 

remotamente na Movile, in- 

vestidora e desenvolvedora 
de negócios de tecnologia pa- 
ra empresas como iFóod, 

Playkids e Sympla, que ade- 
riu ao teletrabalho definitivo. 

— Como eu tinha possihili- 
dade de trabalhar de onde qui- 
sesse, não fazia sentido conti 
nuar em São Paulo — conta 
Emanuela. — Ganhei qualida- 

de de vida. Consigo acordar 
ceda, faço remo, jogo futebol, 
tomo café com calma. Fujo do 
trânsito de São Paulo e ainda 

consigo resolver coisas em ca- 
sana hora do almoço e entre 
uma tarefa e outra do trabalho. 

Acostumada à vida no es- 
critório, ela teve de apren- 
der a estabelecer uma nova 
rotina profissional em casa 

de maneira permanente. 
— Houve uma transição. 

Hoje, sinto que aprendemos 

a interagir virtualmente, tra- 
hbalhar bem e à resolver os 

problemas. Se há necessida- 

de, vou a renniões presenci- 
aisem São Paulo e volto. Gos- 
to da facilidade. Ter de ficar 

no escritório seria um com- 

plicador para mim — afirma. 

CERVEJARIA SEM ESCRITÓRIO 
Cerca de 80 colaboradores da 
Movile estão em home affice 

definitivo. A opção pelo mode- 

lo veto depois de uma pesquisa 
interna com os funcionârios. 
— Desenvolvemos um mo- 

deto 100% remoto, sem obri- 
gação de ir ao escritório. Pla- 
nejamos um novo espaço em 
São Paulo, nas para promover 

trocas, engajamento, ativida- 
des e iniciativas dentro de um 
propósito de olhar para às co 

laboradores e oterecer cultura 

— explica Claudia de Souza, 
diretora de People da Movile, 
Na Heineken, cerca de 

1,300 funcionários dos escri- 

tórios de São Paulo e Hu tam 
bém passaram ao home office 

permanente. Uma consulta 
com os funcionários com- 
provou aaceitação da ideia, e 
os contratos de trabalho fo- 

ram alterados. 

— Remodelamos os escri- 
tários para ambientes mais 

colaborativos e hubs de apoio 

aos colaboradores para ne- 
cessidades pontuais, como 
reuniões de equipe e cone- 

xões de grupo en Juli- 
ana Wei, diretora de Recur- 

sos Humanos da Heineken. 

Para manter à conexão a 

distância, a empresa promo- 
ve programas de reconheci- 
mento dos funcionários, or- 

aniza lives como presidente 
a companhia e incentiva 
encontros virtuais entre lide- 
ranças e liderados — menos 

àsterceiras sextas do més, em 

que os funcionários são en- 
corajados a ficarem longe do 

Produtividade. À perente Beatriz de Sá credita melhora em suas avaliações ao trabalho remoto. Ela foi até promovida 

ENTREVISTA 

Paul Ferreira DIRETOR DO CENTRO DE LIDERANÇA DA FUNDAÇÃO DOM CABRAL 

“ESTAMOS NOS CONFIGURANDO 
PARA UM NOVO PARADIGMA 
CAROLINA SALIN cones sais isgloho corn be 

A quase dois anos de 
pandemia, não há dúvi- 

das de que às empresas têm 

que ser flexíveis, Mas, para 
Paul Ferreira, diretor do Cen- 
trode Liderança da Fundação 

Dom Cabral, a cultura interna 

será crucial na adaptação 
delas a um novo paradigma. 

Como chegamos até aqui? 
A gente vem de uma situação 
de trabalho muito fearmaliza- 

do, com pouca autonotnia em 

termos deespaço e de horário. 
Na pandemia é que fomos 
forçados a esse experimento. 

É um novo paradigma no 

Mantemos esses padrões ou 
voltamos para a situação ante- 
rior, onde prevaleciam jogos 
de poder? Há toda uma diná- 
mica relacional que vaiter 
que se reajustar novamente. 

Algumas empresas podem se 
beneficiar mais desse modelo? 
Às culturas vão importar no- 

mundo do trabalho? vamente, Feliz ou infelizmen- 
Oqueécerioéqueasempre- te quanto maior onivel de 

sas e os colaboradores investi- maturidade das práticas de 

ram tanto em infraestrutura gestão e quanto mais já existia 
tecnológicaquantoemtor- deuma cultura de responsahi- 
mas de obter produtividade. É lização dos profissionais ede 
um investimento que não liberdade, mais essas empr 

seria positivo perder. Acho sas estarão se sobressain 
que estamos nos configuran- 
do para umnovo paradigma.  Ofuturoseráhibrido? 

Com certeza. Mas o quanto 
Quais os desafios dohibrido? | (serájvaiter que ser ideal- 
Hámuitos riscos de falhasde  mentenegociado casvacaso. 
cocrdenação. Muitos profissi- Organizações deveriam deti- 
onais nos disseram que ti- nir quais funções são críticas. 
nham mais capacidade de Muitas não sabem. Têm que 
trazer seus pontós e influenci- 

ar decisões em reuniões com 

as dinâmicas estabelecidas. 

Re intensidade desse 

úbrido baseado nas funções 
críticas. Esso deve sero foca. 

excesso de videochamadas. 
Para à gerente de Susten- 

tabilidade da Heineken Be- 

atriz Dias de Sá, de 38 anos, 
o modelo remoto trouxe 

mais produtividade. 

— Tive minhas melhores 
avaliações de desempenho 
estando em casa Inclusive fui 

promovida recentemente — 

conta ela, mãe de um menino 
de 3 anos e moradora de Jun- 

diaí, a cerca de 60 quilôme- 

tros de São Paulo. —Gastava 

mais de três horas por dia no 
trânsito, e tive um ganho de 

tempo incrivel. Consigo fazer 
exercício, cuidar do meu 
bem-estar mental, estar mais 
próxima do meu filho e ver o 

desenvolvimento dele. 

"PRESENÇA É IMPORTANTE" 
A modalidade 100% remota, 

porém, ainda desperta dúvi- 
das em especialistas em RH 
sobre como manter a cultura 
corporativa e o engajamento 
em alta no longo prazo, 

-—E tudo muito nova, Talvez 
aprendamos rituais e práticas 
que podem fomentar e fortale- 
cer a cultura de forma 100% 
remota. Mas a realidade hoje é 
que, para compartilhar valo- 
res, a presença física ainda é 
importante — diz Tatiana 
Iwai, professora de Comporta- 

mento Organizacional e Lide- 
trançado Insper, em São Paulo, 
Os funcionários, acrescen- 

ta Tatiana, também devem 
estar atentos à possiveis efei- 
tos da falta de interação dire- 
ta no desenvolvimento de 

qualidades como inovação e 
criatividade e na evolução da 
própria carreira: 

— O escritório não é ape- 
nas um localem que o aba 
lho acontece, Existe um pa- 
pel de interação social, E há 
uma parte de aprendizado é 
troca que acontece melhor 
observando as pessoas. 
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ENTREVISTA 

Ailton Santos/ PRESIDENTE DA NOKIA NO BRASIL 

Em entrevista ao GLOBO, executivo revela que a fabricante finlandesa 

de equipamentos de telecom estuda a construção de uma fábrica no 
pais para atender à demanda das redes da quinta geração de telefonia 

BALINO ROSA tros rosstê agido com by 

“O 5G SERÁ MUITO 
MELHOR QUE O 
WI-FI QUE SE TEM 
EM CASA HOJE' 
ps o aguardado leilão 
 do5G,a finlandesa Nokia, 

umadas principais fabricantes 

de infraestrutura de telecormmu- 

nicações do mundo, quer am- 

pliar sua atuação no Brasil. Em 

entrevista ao GLOBO, Ailton 

Santos, presidenteda empresa 
no pais, revela que analisa a 

construção de uma fâbrica pa- 

ra atender a demanda de equi- 

pamentos das redes da quinta 
geração de telefonia, que deve 

Começar a operar em 2022 

com velocidade até cem vezes 
maior que a atual, Segundo 

ele, a Nokia está em negocia 

Cuas Dn todas as teles vence- 

doras do leilão de novembro, 

ANokia tem plano de 

produção local de 

equipamentos 5G? 
Estamos movendo nosso 

centro de distribuição ck So- 

rocaba (SP) para o Sul. Foi 

uma questão econômica. Esta- 

mos discutindo neste exato 

momento se vale à pena tabri- 
car no Brasil, pois tem uma 

questão de impostos e taxas. O) 

principal pontoéo volume mi- 
nimo para fabricar, Temos 

pr dução em vários países, co- 

moChinae Índia. Mashá mmul- 

tas fábricas que produzem 
componentes menos nobres 

ou acessórios é nioneçessaria- 

mente se está trazendo tecno- 
logia para o pais. Além disso, 
tem a questão do emprego. O 
mundo 4G e 56 não vai perar 

muitos empregos na tábrica, 
pais as unidades estão cada vez 

mais autónomas. Quando vo- 

cé tala de 5G o mais importan- 

te 26 | 3 HO de eh EaÇACHE parce- 

rias para formar profissionais 

capazes de conseguir se posici- 

onar nesse novo mercado de 
trabalho que será criado. E não 

ESO engenheiro. Ea pessoaque 

fará a instalação de sensores, 
os médicos com foco em tele- 

medicina. À tecnologia passa a 
ser horizontal. 

Qual é a participação da Nokia 

no Brasil? Vaiampliar com 56? 
Temos 20% no 4G. Nossa 

ambição é aumentar isso. Te- 
mas condições 

E como estão as conversas 

com as operadoras para 05G? 
Estamos preparados para 

atender o 5G e em conversa 

com todos os vencedores do 

leilão. É uma agenda intensa 
com eles para proporcionar a 
melhor solução possível. To- 

dos ainda em fase de lecha- 
mento. À primeira coisa que 

querem saber écomoeles con- 

seguem ter a diferenciação de 
seus serviços combasenafaixa 
de frequência que foi adquiri- 

da. Alêmdisso, hã as conversas 

em torno das obrigações dos 
investimentos em cobertura e 

como issopode ser feitoda for- 

mamais eficientee inteligente 
possivel. Estamos presentes 
nos principais players do maun- 

doe isso traz uma certa experi- 

= 
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ência também. Temos contra- 

toscom as maiores operadoras 
das EUA, doa pão, da Coreia 

do Sul e da Europa. No Brasil, 

temos contrato com a TIM no 

56 e agora estamos discutindo 

contrato com as demais. 

Ejáéarede 5G pura, chamada 
de 'standalone'? 

Tem o 56 standolone poi 

conta das obrigações do leilão, 

Mas há os outros “sabores” do 

Sta que vão coexistir (como o 

5 D35 e 0 56 non-standalo- 
ne). Isso vai depender da den- 

sidade e do caso de uso. E va- 

mos buscar com as operadoras 

as melhores eliciências. Te- 

mos 12 mil antenas da Nokia 

instaladas que são 46 e, com 

uma atualização de software, 
já estão prontas para o 56. 

Mas, claro, o standalone traz 

características que permitem 
novos usos. E isso que vai tra- 
Zorra revolução. O 4€5 conse- 

gue conectar até 10 mil devices 

Estrutura de rede, "D 5G é um esporte coletivo" cefire Ailton Santos 

(aparelhos) por quilômetro 
quadrado. O 5G conecta até 1 

milhão. Quando se fala em dis- 
ponibilidade de rede, 056 tem 

79H mais confiança de que 

não vai cair, O 5 que você te 

rá no móvel serámuito melhor 

que o próprio wi-li que se tem 
emcasa hoje. Vamos levar para 
a rua um smartphone cu um 
wegrable (aparelhos de vestir, 

como relógios e óculos inteli- 
gentes) com mais precisão e 

mais resiliência. O 5G vai tra- 

zer economia de precisão. 

As empresas estão com 

pressa para instalar as redes? 

Sim. Vemos uma grande 
aceleração da indústria 4.0 

ustamente porque o 56 é 

uma nova plataforma de ne- 
gócios que vai permitir mais 

eficiência. Quando você co 

loca mais precisão, revoltci- 

ona toda à indústria, e isso 

traz beneficios para o consu- 

midor. As empresas que não 

AUTO 
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adotarem a plataforma do 56 
não vão conseguir garantit 

competitividade. Estamos 

discutindo os casos de uso 
para cada indústria. Temos 

que trabalhar no 56 com o 

pensamento de ecossistema 

56 é um esporte coletivo. Por 

Isso temos investido em par- 

cerias com start-ups é insti- 

tuições de ensino. 

Comos embates entre a 
chinesa Huawei e os EUA, a 

Nokia ganhou mercado? 

Por que a discussão de segu- 
rança aconteceu em vários pa- 

jses* Se você imaginar que à 

56 é uma plataforma digital 

onde toda a sua economia vai 

estar apoiada, passa a ser uma 
discussão de Estado, pois é 

preciso garantir aspectos de 
segurança, Se algum hacker fi- 

zeruma negação de serv ço Ou 

mudar os parâmetros da rude, 

isso afeta a competitividade. À 

discussão não é à empresa A 

ou B. E cont você garante a sé- 
gurança, e cada fabricante vai 
oferecer o que tem Nós, abém 

da abertura que damos da nos- 

sa tecnologia, temos sede num 

nais democrático e estamos 
istados em Bolsa. E isso é im- 

portante para quem busca par- 

ceria. Fomos convidados para 

trabalhar com o governo dos 

EUA, para fazeruma colahora- 

ção mútua para discutir como 

seria a segurança cibernética 
adequada à arquitetura 56, 

ANokia tem interesse em 

participar da rede privada no 

Brasil para atender ao 

governo (vedada à Huawei)? 

Interessa como qualquer ou- 

tro cliente. Nos EUA, fomos 

selecionados para construir a 

rede privativa americana, atra- 

vês da AT&T, que contratou os 

fomecedores. Somos os maio 

ves famecedores dessa rede. 

* 
* DANO 
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GUSTAVO 
FRANCO 

O, 
econemii oginba corr br 

Orçamento 
público 

Orçamento é o coração da democracia. 

Na verdade, pensando bem, acho que 

é o estómago, ouo ligado. 
É onde de PSejos & possibilidade s Se ENCOn- 

eles, que passa a se chamar "Divida Públi- 
ca”, a fórmula universal de tributação dos 
ausentes, nossos filhos e netos. 
O Orçamento é onde se fabricam as lin- 

guiças, de que falava o chanceler Otto Bis- 

mark a propósito do Legislativo. 
Democracias adultas possuem processos 

orçamentários maduros, nos quais os se- 

nhores parlamentares, e seus respectivos 
partidos, discutem prioridades nacionais e 
competem por recursos escassos de forma 
transparente. 
Nas democracias adolescentes os politi- 

cos não competem por recursos escassos, 
pois preferem colaborar para negar a exis- 
tência de escassez de recursos fiscais e, de 
preferência, noescurinho, 
É o nossa negacionismo fiscal, doença 

tropical em crônica mutação, driblando vá- 
rios tipos de tratamento. 
O orçamento deveria ser o locus do com- 

e do debate sobre 

“de-onde-vem” e “para-onde-vai” o dinhei- 
rop úblico. 

É razoável que os senhores parlamenta- 

res, e 05 partidos, queiram e levar sua influ- 
ência sobre o Orç aAmento, que costumava 

vir pronto do Executivo, eé com reensivel 
que q façam de um jeito 
NÉTO paroquial, 

É assim em qualquer 
parlamento desse 
mundo, todos os eleitos 

O Orçamento 

público é como se 
fosse um farol 
iluminando a 

intervenção do sempre prometem tra- 

Estado no zer dinheiro para as su- 
domínio as comunidades 

econômico Hã muitos vícios nó 

nosso processo drça- 

mentário, mas temos preferido deixar 0 as- 

sunto de lado para concentrar energias em 

outros grandes subtemas da política fiscal: 

as reformas previdenciária, administrativa 

e tributária e mais recentemente o teto de 

O GLOBO Domngo 28:11,2021 

Em retrospecto, talvez tenha sido um 
grande erro assumir que o orçamento era 

apenas um rito, uma espé cie de plano de 

contas que não tinha importância maior, 

em si. 

O Orçamento público é o ponto de conta- 

to entre a cidadania e os poderes que man- 
dam no dinheiro público. E como se fosse 

um faroliluminando a intervenção do Esta- 
do no domínio econômico, duo funciona- 

mento da fábrica de linguiças. 

Havendo clareza sobre “de-onde-vem" e 

“para-onde-vai odinheiro público, o deba- 
te sobre as reformas de teor fiscal teria fica- 

do, talvez, muito mais fácil e transparente. 

A conversa obre à economia teria ficado 

mais adulta, 

Há muitos versões, uma delas é “dorme-se me- 

hor quando ndo se sabe como se fisem linguicase | E : 

política” (Franco & Giambiagi, “Antologia da 

tram, e onde se decide a diferença entre 

À semanas do 
fim do ano, 
Orçamento de 
2022 é incerto 
Programas sociais ainda não foram 

dimensionados, e inflação alta afeta 

mais da metade da previsão de gastos 

MANDEL VENTURA 

ungal pesliratesa idade om Dr 

Bacsiiia 

À menos de um mês do re- 

DESSO Legisla tivo, o Or- 

camento de 2022 é um ema- 
ranhado de incertezas. Em 
meioaumasériede promes- 

sas do presidente Jair Bolso- 

naro, não está decidida a ta- 

manho exato dos programas 
sociais € nem como serão 

etetivamente pagos no pró- 
imo ano;0 total das de spe- 

sas obrigatórias também é 

dúvida porque a escalada 

dos preços laz as previsões 
para: ainflação ao fim doano 

mudarem à cada dia, inter 

terindo na previsão dos gas- 
tos: a inflação reajusta mais 
da metade de todo o Orça- 

mento automaticimente, 

em gastos como aposenta- 
dorias, abonos e seguro-de- 

semprego. 
Normalmente, o Congres- 

so entra de recesso no dia 22 

de dezembro, mas técnicos 

que ajudam os parlamenta- 

res a fazer 0 Orçamento que- 
rem adiar o prazo para o dia 
31, O argumento é que não 

haverá tempo hábil para ro- 

dar todos às dados necessári- 

os e fazer os procedimentos 

LECTUCOS, 

Mesmoassim, pode ser di- 

ficil aprovar q Orçamento 

ainda neste ano: E deixar o 

texto para L0Z4 é um risco, 

já que o cenário estará con- 
taminado pelas eleições, À 

expectativa é de um Con- 

gresso parado em grande 
parte do ano que vem, Tec- 

nicos lembram também que 

A lider em gestao 
ambiental, 

ambipar.com 

o Auxílio Brasil de R$ 400 
mensais ainda não está no 

Orçamento e isso precisará 

ser incluído na proposta pa- 

ra efetivar o pagamento do 

programa em SULA, 

A ESPERA DOS PRECATÓRIOS 

O governo está esperando a 
apreciação da proposta de 
Emenda à Constituição 

(PEC) dos Precatórios para 

detalhar à peça vrçamentá- 
ria do próximo ano. Só de- 

pois disso o Executivo irá 

encaminhar ao Congresso à 
que é chamado tecnicamen- 
te de mensagem modificati- 

va, paraalteraros principais 
pontos do projeto orçamen- 

tário. Serão atualizados to- 
do 5 05 paráme tros, como as 

previsões para inflação, dá- 

lar, PIB e salário mínimo. 
— Está muito bagunçado. À 

gente que mexe com proje- 
ções fiscais está completa- 
mente perdido. Não conse- 

guimos ter nenhuma base pa- 

ra projetar, sem saber qual é a 
âncora fiscal. À gente sabe co- 
mo veio a PEC da Câmara, 

mas sabe que no Senado a dis- 

cussão está mais pesada. Va- 

mos entrar em dezembroete- 
mos milhões de incertezas 

em todas as frentes. E uma si- 

tuação muito inusitada —dlis- 
SE O especialista em contas 

públicas Guilherme Tinoco. 

A versão que o Congresso 

discute hoje é a que toi envi- 
ada pelo governo no fim de 

aposto. A previsão do pover- 

no é que as despesas obriga- 

tórias irãosubir quase R$ 50 
bilhões entrea proposta ori- 

TRÊS ENTRAVES NO QUEBRA-CABEÇA ORÇAMENTÁRIO 

Tramitação da PEC 

dos Precatórios 

O Orçamento de 2022 

so teraum desenho 

mais concreto quando 

houver um desfecho 

para PEC dos Precatóri- 

os, relatadano Senado 

por Fernando Bezerra 

(MDE-PE), eparao Mg 

Auxilio Brasil de R$ 400 q 

bate ao negacionismo e gastos. 
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Maldade”. Rio, Editora Zahar, 2015, pl). 

Encruzilhada. Congresso normaimente entra em recesso em 22 de dezembro, mas técnicos tentam ad ar data para ter tempo de fazer procedimentos técnicos 

ginalea possível mensagem 

moditicativa. 

De agosto até agora, as €x- 
pectativas mudaram. À pre- 
visão para inflação em 2021 

saju de 7,7% para 10,12%, de 
acordo com o boletim Fo- 

cus;do Banco Central. O dó- 

lar, de R$ 5,15 para R$ 5,50 
Essa piora no cenário —cau- 
sada em parte pelas dúvidas 

criadas com a PEC — preci- 

sará estar no Orçamento do 
próximo ano, 

O teto de gastos é a regra 

ue impede o crescimento 
as despesas da União aci- 

ma da inflação e que está 

sendo alterado pela PEC. A 

proposta também muda o 

pagamento de precatórios 
(despesas decorrentes de 
decisões judiciais). Tudo Is- 
su afeta o Orçamento. 

Dos R$ 106, bilhõesquese 

abrirão com a PEC, apenas 

R$564 bilhões são de “livre 

destinação”. E desse valor 
que sairão os R$ 51,1 hilhões 

o. 

Correção de despesas 

obrigatórias 

Uespesas obrigatórias, 

emsua maioria 5ão 

corrigidas pela inflação. 

Comaescalada de 

preços, hã duvidas 

sobre qualo indice a ser 

usado. Em 2021, 0 tama- 

nho-dos pastos obriga- 

fonos gerou uma crise, 

para ampliar o Auxílio Brasil 

eo dinheiro para prorrogar a 

desoneração da folha de pa- 
gament ide EMpresas inten- 

sivas em mão deobra. 

"MUITO ARRISCADO” 
Hoje, o Auxílio Brasil já tem 
R$ 34 bilhões decorrentes do 

orçamento do Bolsa Família, 
que se soma à nova destina- 

ção, chegando aos R$ 85 bi- 

lhões co novo programa soci- 
al. O espaço que resta da 

PEC, estimado em R$ 1,1 hi- 

lhão, é insuliciente para ban- 

car promessas do presidente 
Jair Bolsonaro, como auxílio- 

dieselacaminhoneiros (R$ 4 
bilhões) ou reajuste a servi- 
dores (R$ 15 bilhões para um 
aumento de 5%). 
Na equipe econômica, o 

discurso é que eventual desti- 
nação de recursos a outras 

ações será uma decisão politi- 

ca do Congresso, desde que 
haja corte em outros gastos, 
incluindo os discricionários 

(que não são obrigator los, DO- 

mo investimentos cobras). 
3 consultor de Orçamento 

do Congresso Ricardo Volpe, 

que há anos auxilia deputa- 

dos e senadores na elabora- 
ça ado texto, diz que É preciso 

dias para rodar tados os da- 

dos do Orçamento e que. pol 
isso, sera necessário adiar a 
análise para além de 22 de 

dezembro. Para ele, fazer um 

urçamento dessa maneira 
gera risco de erros: 

— Não tem condições de fa- 

zer nessa pressa. Se fizer uma 
coisa errada, inviabiliza a exe- 
cução. E muito a rriscado. 

Volpe explica que a mu- 

dança no indexador do teto 
de gastos pode obrigar à re- 
fazer todo o Orçamento 

próximo do fim do ano. An- 

tes, o teto era ajustado pela 
inflação entre julho e junho, 
Agora. passara a ser ajusta- 

do com a inflação do ano te- 
chado, O problema disso é 
que os técnicos precisarão 

Tamanho dos 

programas sociais 

Ndose sabe como o 
Auxílio Brasil vai pagar R$ 

400, que depende da PEC 

dos Precatórios. Afaftade 
informação estimula fitas 

no pais, Alêm disso, não 

está claro o espaço fiscal 

para o vale-gás eo auxiho 
para caminhoneiros 

trabalhar com estimativas, 

jáque os números oficiais só 

serão conhecidos em janei- 

ro, Em dezembro, sairãa in- 

Hação de novembro, poden- 

do mudar todo o Orçamen- 
to mais uma vez 

— Esses novos parâmetros 

podem fazer aumentar ou di- 

minuir emendas impositivase 
Outros gastos. Como fica o mi- 

mimo de saúde, de educação? 

EFEITO DOMINÓ 
Felipe Salto, diretor-execu- 

tivo da Instituição Fiscal In- 

dependente (TFI), afirma 
que a incerteza está alimen 
tando a piora do cenário 

económico: 

— À falta de definição so- 
bre o Orçamento, as regras 

Fiscais e o tratâmento dos 

precatórios e dos gastos so- 
ciais alimenta a incerteza, O 

risco e os juros. O ganho 
contábil aberto pelo rombo 

notetodegastos será corroi- 
do pela alta da dívida. 

E 
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Latam apresenta plano de recuperação nos EUA 
Proposta prevê injeção de US$ 8 bilhões na empresa e já tem apoio de 71% dos credores sem garantia. 
Presidente da aérea chilena diz que oferta da Azul pelo grupo foi insuficiente e incompleta 

MARIANA BARBOSA 

EIVAM MARTINEZVARGAS 
aconoerta dagioba corr br 

nho Ras LE 

Latam apresentou um pla- 

no de recuperação judici- 
al à Justiça dos Estados Uni- 
dos que prevê a injeção de 

US$ 8,19 bilhões na empresa. 
Cranúncio, na madrugada de 
sexta-feira, foi feito após a 
companhia ter adiado duas 

vezes a apresentação da pro- 
posta, em meio a uma disputa 
dos atuais acionistas com a 

companhia aérea Azul para 

manter os ativos. 

A companhia chilena está 
em processo de reestrutura- 
ção nos EUA desde maio de 
2020etinha ãépocadividas de 
aproximadamente USS 18 bi- 
lhões. O plano é uma porta de 

saída para o processo de recu- 
peração judiciale já contacom 
o apoio de 71% dos credores 

sem garantia, segundo o CEO 
da Latam, Roberto Alvo. 
O plano precisa do aval de 

66% dos credores para ser 

aprovado. Se esse apoio de 
71% forefetivamente confir- 

mado, aestratégia da Azul de 

fazer uma proposta hostil de 
aquisição da companhia 
dentro das regras do Capitu- 
lo 11 pode cair por terra. O 

Capítulo 11 da Lei de Falên- 
Cias dMericana Pepe as Tecu- 

perações judiciais. 

EXCLUSIVIDADE 
Em entrevista à um grupo 

de jornalistas nesta manhã, 

Alvo revelou que a Azul che- 
gou a apresentar uma “ma- 
nifestação de interesse” de 

aquisição. Segundo o execu- 
tivo, a manifestação de inte- 
resse foi avaliada por credo- 
res e acionistas da compa- 

úhia, que a consideraram 

“incompleta e insuficiente”, 
A Latam mantém a. exchusi- 

vidade na negociação de pro- 
postas de restruturação até à 
realização de uma audiência 
de contirmação do plano. O 
próximo passo é o juiz do Tri- 
bunaldo Distrito Sul de Nova 
York apreciar a Declaração 

de Divulgação (Disclosure 
Statement), q que deve acon- 
tecer até 27 de janeiro. 
A partir daí, à Latam deve 

enviar e-mails aos credores 
solicitando apoio ao plano, Os 
credores terão 30 dias para 
responder e, depois, as res- 

postas serão referendadas em 
uma assembleia de confirma- 
ção, prevista para março. 

A chance de um plano alter- 
nativo entrar na mesa de nego- 
ciação é remota, mas pode 

acontecer caso algum fundo 
resolva se insurpir contra a ex- 
tensão do periodo de exclusivi- 
dade requerido pela Latam é 

sugerir um exit finance (apor- 
te) como plano alternativo. 

OFERTA HOSTIL 

Isso abriria espaço para uma 
oferta hostil, explica Ana Ca- 
rolina Monteiro, head de 

Reestruturação e Insolvên- 

cia do escritório Kincaid 
Mendes Vianna Advogados 
Associados. 
— O plano apresentado é 

bom, e poncos credores fo- 
ramprejudicados. Mas, de fa- 

to, à Latam propós um au- 

mento de capital que só be- 
neficia seus acionistas — diz 
Ana Carolina. 

Para Alvo, o plano permite 
aos acionistas controladores 
seguir no controle, desde que 

façam um aumento de capital, 
e também dá a possibilidade a 
credores grandes e pequenos 
de participar do capital da em 

resa via títulos conversíveis 

de até USS 4.6 bilhões. 

O plano prevé uma injeção 
de USS 8,19 bilhões, sendo 
US$ 5,5 bilhões dos acionis- 

tas majoritários: família Cue- 
to, e as companhias aéreas 
Delta e Catar, À proposta pre- 

vê alnda uma emissão de di- 
vida nova de US$ 2,250 bi- 
lhões e uma linha de capital 
degiro de US$ 500 milhões. 

Ko 
PLANETA 

ECONOMIA VEM DO SOL, 

— Esse plano vai nos da 

uma estratura financeira sóli- 

da. Sairemos menos endivida- 
dos do que antes da pandemia; 
perto de USS 7,26 bilhões, 

sendo que a Latam Brasil paga- 
rá todos os credores e tera zero 
endividamento. Além disso, 

teremos uma liquidez acima 

de USS 2,67 bilhões, algo que 
nunca tivemos na história da 
companhia —diz o executivo. 

A Latam que deve emergir 

do Chapter 1 noano que vem 

também terá uma estrutura 

de custos bem menor. 
— À Latam vai ficar prepara- 

da para competir e crescer 
apressivamente no Brasile em 
EHILTOS mercados, DDT NA Cs 

to por assento comparável às 
km costs. já em 2023 acredita- 

nos Equee voltaremos a lucrat - 

vidade — afirma Alvo. 

DA AGUA E DO VENTO. 
CASAS USAM 
PRA DIMNU 

ALON 
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O executivo afirmou ain- 

da que a reestruturação, 

com renegociações de con- 
tratos de leasing, mudanças 
de processos e um quadro 

mais enxuto de funcionári- 
as, deixa a companhia pre- 
parada para enfrentar uma 

novaonda de Covid: 

— Estamos vendo uma for- 

te recuperação da demanda 
no Brasil e em todos os de- 

f Rr 

LEIA MAIS 

E 

CNGIC 

CBN Q INICIATIVA VERDE 

mais mercados. Mas estamos 
cientes de que ainda estamos 

emumapandemia comchan- 
ce de ter novas restrições de 
mobilidade. Reestruturamos 

a companhia para uma estru- 
tura dei custos variável que 

"pinito reagir à mudanças 

ruscas. E como uma sanfona 

que permite crescer rapida- 
mentes encolher se tiveruma 

onda nova de pandemia. 
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Soter lança em Icaraí o projeto 
mais sofisticado da orla de Niterói 
Amplas varandas, vista para a Baía de Guanabara e cinturão verde são marcos 
do empreendimento, que tem opções de três ou quatro suítes 

we tal morar entre o 
Q mar € a montanha, 

com direito à mais bela 

vista da Baia de Guanabara 

câmelhor qualidade devida 
do Estado do Rio? The Edge 

Residences, na Praia de 

Icaraí, em Niterói, reúne o 

que há de melhor na região. 
A mais perfeita tradução 

de um projeto biofílico, o 

empreendimento de alto 
padrão da Sover Engenharia 
temomaior VGV dahistória 

da cidade: R$ são milhões. 

Ovalor por metro quadrado 
é decercade R$ ig mil, 

Mal oi lançado, o empre- 

endimento já dá sinais de 

que será um sucesso de 
vendas: das nove cobertu- 

ras, mito já estão reserva- 

das ao custo de até R$ 13 

milhões. E o que informa 
Rodrigo Pecly Moreira, di- 

retór comercial da Soter, 

acrescentando que à €x- 

pol tativa éacomercializa- 

ção de 60% do empreendi- 
mentoaté o fim deste ano € 

das demais unidades até O 

final daobra, previsto para 

até julho de 2025. 
The Edge Residencesterá 

duas torres de três e quatro 

suites, varandas amplas 

e vista paraa baia é para o 

cinturão verde localizado 
atrás do empreendimento, 

que será erguido no terreno 

da antiga sede do Clube dé 

Regatas carai. 
— Esse é oúltimo terreno 

com tais caracteristicas na 

Praia de Icaraí. E, parauma 
localização tão especial, 
fizemos um projeto luxu- 

oso, que será um marco na 

cidade — diz Pechy., 

ENTRE TERRA E MAR 

Desenvolvido dentro do 

conceito de design biofi- 
lico, que na arquitetura 

signífica a integração das 

pessoas com à natureza 

nas CONSIrUÇÕES, O CMpre- 

endimento reúne as princi- 

pais características de um 
projeto AAA: beleza arqui- 
tetônica, sustentabilidade 
e um majestoso projeto 

paisagístico. 
— The Edge fica na “es- 

quina” da Bata de Guana- 

bara: em um dos cantos, 

uma ponta de terra se insi- 

nua para o mar, debruçan- 
do-se sobre suas águas — 

diz o arquiteto Alexandre 
Feu, responsável pela fa- 
chada das duas torres. 

Ele explica que a sedu- 

ção exercida pelo som e 

movimento das ondas é 
pela vista para a cadeia de 
montanhas ao fundo do 

terreno foi a sus inspiração 

— A ideia foi contras- 
tar toda essa beleza natu- 

ral com as linhas retas do 

projeto, que desenha uma 
espécie de esquina, possi- 
bilitando a contemplação 

desse cenário maravilhoso 

— afirma Feu. 
Julio Kezem, vice-presi- 

dente da companhia, res- 

salta que o The Edge tem 

como proposta reforçar a 
imagem de protagonista 
da Soter na modernização 

do mercado imohiliário na 

antiga capital do Estado do 

Rio de Janeiro. 

— Pensando no bem-es- 
tar dos moradores, além 

de integrár arquitetura e 

paisagismo, priorizamos 

um amplo espaço de 14 
metros de distância entre 

os prédios. Quando pensa- 

mos noquanto é bom morar 

marcam a fachada 

O residencia, qui 

erá duas torres 

em Icaraí, sempre nos vem 

à mente a natureza exube- 

rante do bairro. E isso está 
presente no The Edge. 
Avalkrização do verde em 

espaços e ambientes cons- 
truídos, com estruturas 
ecologicamente eficientes, 
que priorizam luz e venti- 

lação naturais, é hoje uma 

exigência do mercado de 

incorporação imobiliária 

É, nesse aspecto, o dire- 

tor comercial da Soter 
destaca o pioneirismo do 
empreendimento, 
— “The Edge é um pro- 

jeto simbólico tanto para 

nós quanto para Niterói. 
Está localizado em um ter 

reno grande é com carao- 
terísticas que O tornam 

único na praia mais dese- 

tada da cidade. Além disso, 

pela posição, as duas tor- 
resnãosofrem como sol da 
tarde frontal, que afeta 90% 

dos prédios da orla. Outro 

ponto importante é que os 

prédios na orla da praia, 
por serem antigos, não têm 

área de lazer espaçosas. En- 

tão, apostamos nesse dife- 

“Esse é o último 
terrena com essas 
características (mar e 
vegetação) na Praia 
de Icaraí. E, para uma 
localização tão especial, 
fizemos um projeto 
luxuoso, que será um 
marco na cidade” 
RODRIGO PECLY MOREIRA 
Diretor comercial da Soter 

rencial — garante Pecly., 
O projeto icônico foi 

desenvolvido pelos mais 

renomados arquitetos é 
paisagistas do Rio e de 

Niterói. 

— Convidamos a Feu 

Arquitetura para fazer o 
projero da fachada, pois 

é especialista em empre- 

endimentos com vistas. O 
escritório potencializou 
O projeto, trazendo um 

design absolutamente úni- 

co parãa Praia de Icaraí, — 
explica Pecly. 

O paisagismo ficou a 

cargo do Escritório de 

Burle Marx, que projetou 
uma praça entre os edifi- 

clos com um painel exclu- 

sivoao lado da piscina, Nes- 
se quesito, Pecly destaça a 
academia assinada pela Cia 

Athletica de 160m" e um sa- 

lão de festas integrado ao 
Espaço Gourmet com qua- 

se 250 metros, ambos com 
vista pará o mar. 

O diretor comercial 
afirma que as unidades 
deverão ser majoritaria- 

o 
mt 

r d y 

dl sete já estão emeRieaho g) 

| ao custo méd del 

mente compradas pelos ni- 

Lerolenses, mais especifica- 

mente pelos moradores de 
Icaraí. Mas as caraçreristi- 

cas de alto padrão e luxo do 

empreendimento devem 

atrair também pessoas de 

outras regiões do Rio. 
— Para O carióca que 

busca qualidade de vida, 

serviços e comodidade no 

entorno, de preferência, per- 
to da praia, aqui há uma 

excelente oportunidade de 

investimento — argumenta, 

Ele ressalta ainda que, 
com a tendência de um 

modelo hibrido de traba- 

lho, a questão da distân- 
ciacntreo Rio e Niterói é 

minimizada, e os morado- 

res do Rio podem conside- 
rara opção de viver em um 
local mais espaçoso, com 

o conforto é bem-estar 

proporcionados pela inte- 
gração da área construída 
ânatureza. 

A Soter é uma incorpo- 

radora é construtora de 
Niterói, que adotou a ci- 

dade pará receber à gran- 

de maioria de seus 86 em- 

preendimentos. Primeira 
no Ranking de Competi- 

tividade dos Municipios, 

realizado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP, a 

cidade aparece com grande 

destaque em três pilares 

especificos doestudo: sane- 
amento vc meio ambiente 

(12º), inserção econômica 

(169 e capital humano (33º). 
Esses indicadores vêm 

impulsionando os inves- 

timentos do setor imobi- 

liário de alto padrão, es- 
timados em mais de R$ 1 
bilhão, de acordo com a 

Associação de Dirigentes 

do Mercado Imobiliário 
(Ademi), seção Niterói, 
Desse total, a Soter En- 

genharia responde, so0zi- 

nha, por cerca de R$ Boo 
milhões — ou 80% dos in- 
vestimentos previstos. 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR Gb) GLAB.GLOBO.COM 
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APRESENTADO POR E 

Arquitetura e paisagismo 
integrados valorizam o entorno 
A integração do projeto aos elementos naturais é um dos diferenciais do 
empreendimento, que privilegia espécies da Mata Atlântica nas áreas comuns 

4 mais luxuoso empre- 
endimento da Soter 

Engenharia está localiza- 

do próximo à curva das fa- 
mosas pedras do Indio é 
de Trapúca, consideradas 

como dois importantes 

pontos turisticos de Nite- 
rót O The Edge Residences 
cúnta com duas torres, a 

Bay ea Forest, num total dé 
144 apartamentos, Com 

três ou quatro suítes (áreas 
entre 40 é 350 m” de va- 

randas amplas, com vista 

para a Baia de Guanabara 
e para à cinturão verde que 

permeia à região, 

— Tudoisso realçado por 

uma fachada de linhas 
retas que valoriza e emol- 

dura as imagens mais belas 
do Rio de Janeiro, que são 
suas montanhás € o mar. 

O empreendimento será o 

mais verde da praia. Ourro 

O TECNOLOGIA: 

gás e/ou elétrico; 

Elevadores com operação de resgaie 

automático; 

Bicicletários; 

Tomadas para bicicistas alétricas o 
previsão para Wi-Fi nas áreas comuns. 

Q SUSTENTABILIDADE: 

Agua de reúso; 

Medidor de água individualizado/ 
hidrômetro individual; 

Madeira com certificação ambiental (DOF); 

Circuito elétrico com proteção (IDR); 
e coleta seletiva. 

Será o primeiro empreendimento em 
Nitorói a ser entregue com previsões para 

instalação de carregador para carros 

elétricos em uma das vagas. 

Aquecimento de água central com 

energia solar e sistema de apoio por 

diferencial são as exclu- 
sivas vagas de garagem 
preparadas para instala- 

ção de carregadores para 

carros elétricos — afirma o 
diretor comercial da Soter 

Engenharia. 

A Torre Bay, com apar- 

tamentos com vista fron- 

tal à Praia de Icaraí, possui 

quatro apartamentos por 

andar, duas coberturas du- 

plex e duas linçares, Todas 
as unidades do Bay têm 

quatro suítes. Jão Forest, 

com vista para à mata, 

conta Com seis apartamen- 

tos por andar, três cobertu- 

ras duplex e duas lineares, 

além de unidades de três c 
quatro suítes 

Localizado em uma das 

últimas áreas edificáveis 
da Praia de Icaraí, o The 
Edge terá uma área de lazer 

de 2.000". 

— As áreas comuns € 
o projeto como um todo 

foram pensados consi- 

derando as necessidades 

do público-alvo. Estuda- 
mos às empreendimentos 

do entorno para garan- 

tir plantas ainda maiores 

e melhores — afirma a 
gerente de Marketing da 

Súter, Paula Lavor. 

FOCO NO BEM-ESTAR 
A integração do ambiente 

construído a clementos da 

natureza é um dos diferen- 
ciais do empreendimen- 

to, que privilegia a Mata 

Atlântica na escolha das 

espécies vegetais que valo- 
rizam cada espaço. 

— Quando criamos um 

projeto paisagístico, pro- 
curamos agregar sensibi- 

lidade ao olhar de quem 

vai usufruir — revela Gus- 

aja 
= e 

1 um 

Hr 2 a 
E. e. cel a 

tavo Leivas, arquiteto e 
paisagista dó Escritório 

Burle Marx. 

Dentro dessa proposta, 
a piscina foi o elemento 
inicial da composição do 

paisagismo nas árcas de uso 

comum do condomínio. 

— Queríamos um espa- 
ço no qual os moradores 

sentissem prazer em estar 
presente, cujo uso não 

se restringisse aos equi- 

pamentos. Quem estiver 

andando do redor da pis- 

cina, seja morador ou vi- 
sitante, será impactado 

positivamente não apenas 
pelo desenho, mas também 
pela cenografia criada 
para o ambiente — argu- 

menta Leivas. 

De fato, O comportamen- 
to do consumidor e os di- 

ferenciais demandados por 

eles em relação à um em- 

- 

DIFERENCIAIS DO THE EDGE 

preendimento imobiliário 
foram a hase do projeto. 

— De olho nas tendên- 

cias, 0 Espaço Teen ganhou 

uma área para gravação de 
vídeos, que apelidamos 

carinhosamente de espaço 

TikTok, com Huminação é 

background — exemplifica 
agerente de Marketing. 

Paula cita como mais um 

item de conforto a instala- 
ção de um salão de beleza na 
árca de uso comum. 

— Entendemos que se- 

ria uma comodidade po- 
der contar com esse tipo de 

serviço no próprio condo- 
minio, fazendo parte da ro- 
tina dos moradores. O Jar- 
dim loga também é inédito 

cm nossos projetos. Temos 

certeza de que é o melhor 
empreendimento da vida 
dos nossos clientes, ideal pa- 

ra todas as fases da família. 
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À piscina é o ponto alto 
da vasta área de lazer 
do empreendimento, 
que tem mais de 
2.000m* e conta com 
salão de beleza e 
espaço teen sob medida 
para produzir vídeos 
nas redes sociais. 

Paraa concepção co de- 
senvolvimento de um em- 
preendimento da magni- 

tude do The Edge, a incor- 

poradora arregimentou um 
time de especialistas naarte 
do morar bem. Além da Feu 

Arquiterura e do Escritório 

Burle Marx, o projeto leva 
a assinatura da Bassan 

Arquitetura; à decoração 
das áreas comuns foi desen- 
volvida pelo Studio Ro+Ca; 
co projeto de iluminação, 

por Waldir Júnior. 

a 

q LAZER: o The Edge conta com piscina adulta 
com raias de 20 metros, piscina infantil com deck 

molhado e bar na piscina; sala de massagem; 

sauna, espaço de repouso; salão de beleza; 

brinquedoteca, espaço teen, espaço gourmet 

integrado ao jardim com árvores frutiteras 

& horta orgânica; salão de festas e desk teen. 

o dE A 
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DEFE À DO CONSUMIDOR 

PARALERE APRENDER  comorientações separa consumo de águaem COBRANÇA INDEVIDA 
Guia ensina das por temas: água, produtos como uma Rappi é 
consumo alimentos, biodiversida.  calçajeans. E ainda multado em 

de crise climáticas mostra como de- TS milhã consciente anima apena R$1,3 milhão 
“Primeiros passos, 0 sobreuso de meios 

Quer ser mais material, além de dicas de transporte ou O aplicativo de 

sustentável noseu con- para redução de gasto compra de alimentos entregas Rappitoimul- 

sumedo diaa dia? Na excessivo de recursos podemter efeito no tadoemmaisdeR$13 
pagina do Instituto Akatu naturais, explica de clima do planeta milhão pelo Procon 

- pelo Consumo Consci-  formadidática por Confira no guia no link Carioca. O motivo da 
entehaumpuiaprático exemplo oimpactono passos.akatu.orp.br penalidade foi uma 

ONDE RECLAMAR 

Domingo 28 112021] O GLOBO 

ASenacón funciona das &h às 18h, na Esplanada dos Ministérios, Bloco T- Edlligo Sede -53/2 520, Brasil a (DF), Infor- 

mações no www. m por brou lelefoneda Ouvidoria (61) 2025-7099 

cobrança indevida, a brança assim como 

chamada "taxadesele- motivos paravaria- 

ão" -O órgão recebeu ção do valor da taxa. 

denuncias de chentes, Procurado oRappi 

incluindoumadvogado  informouqueainda 

queenviouprintsdatela  nãotsinotilicado 

deseuwcelular, notificou  sobreapenalidade. 

o aplicativo a prestar Segundoo Procon 

esclarecimentos. mas Carioca, a empresa 
avaliou que não foram deve pagar a multa 

apresentadas razões ou recorrer ematé 

consistentes para co- 30 dias 

EOSTRANSTORNOS?  JustiçadoEstado 

Fornecimento de venda tudo 
suspen concessionária Águas 

sem aviso ne do Rio pelos trarstos- 

é? nos causados com a 

suspensão repentina 

mm COMISSÃO dE do fornecimento de 
Defesa doCorsumidorda — aguarnaúltimasema- 
Câmarado Rigentrou na Prejuízos podem 
comumpedidodeaber- ser denunciados à 

tura de inquérito na comissão pelo 

Procuradoria Geral de 0800 285.2121 

Problemas com E 

entrega saltam 
nos Procons 

pós-Black Friday ==" 
Código do Consumidor garante ao 
cliente que exija da empresa o 
cumprimento forçado da oferta 

LUCIANA CASEMIRO encontrar o item com a preço 
EEE da promoção é praticamente 
a impossivel, Outra questão é 
A; reclamações deatrasoou —quandoo item éum presentee 

não entrega de produtos  nãochega a tempo das festas e 
aos Procons costumam saltar 
em dezembro: Em 2019, aalta 

de novembro para dezembro 

Foi de 78%, de 3.455 para 
6.162. No ano passado, no 
mesmo período, o acréscimo 

Foi de 33%, de 5.944 para 
7.944, segundo dados do Sis- 
tema Nacional de Informa- 

ções de Defesa do Consumi- 
dor (Sindec), do Ministério 
da Justiça. Para especialistas, 
osálto reflete em parte o boom 

não há mais prazo nem dinhei- 
ro para repor. O cenário mais 
sombrio, no entanto, é o de 
quem descobre que caiu numa 
fraude, pois além de não rece- 
her a compra, pode dar o di- 

aheiro como perdido. 

RECLAMAR É FUNDAMENTAL 
A bióloga carioca Emilia Mo- 
raes. de 31 anos, insistiu até 

que a loja garantisse que ela 
conseguiria ter em mãos o 

de vendas da Black Friday. já modelo do celular desejado: 
que essa é a principal recla-  — Após um periodo de si- 
mação de quem compra na lêncio, exatos 15 dias após a 

promoção. Black Friday do ano passado, 
— As reclamações maisfre-. aempresa avisou que não en- 

quentes no pós-Blaçk Friday 
são de questões relativas a 

entrega, consumidores exi- 

gindo que a oferta seja cum 
prida — diz Cássio Coelho, 
presidente do Proncon-R]. 

O Códigode DefesadoCon- 
sumidor (CDC) garante que, 
em caso de descumprimento 

de oferta, o consumidor pode 
escolher entretrêsopções: re- 
ceber seu dinheiro de volta, 
incluindo taxas como frete: 

usaro valor desembolsado 
ra aquisição de outro a, 
to; ou, O que muitos não sa- 

bem, ubrigar o cumprimeénto 
forçado, neste caso, a entrega 
do produto comprado, 

Para ejuctri cuanpro produr- 

tos com descontos. à garantia 
de reembolso integral pode 
não resolver un caso de atraso 

ou não entrega. Isto porque, 

tregaria por falta de produto 
em estoque. Mas todas as 
ofertas já tinham acabado eo 

celular pelo qual paguei R$ 
1.300 já estava de volta á casa 
dos R$ 2 mil. Reclamei no 

SAC, no Procon-R] e, no fim, 
aempresa me deu um vale de 
R$ 800, valor da diferença 

do que tinha pago, para que 
pudesse enfim comprar o ce- 
lular novo. Mas isso já foi ja- 
neiro, muita dor de cabeça. 

Apesar da lei garantir que a 
escolha é do cliente, fazer va- 
Ler esse direito, como mostra 

Emília, pode não ser simples. 
— A saida usada por Emília 

foi a melhor, buscar uma 
composição administrativa 

com a empresa. Se não bou- 
ver aquele produto em esto- 
que, negociar um equivalente 

ou superior. Ir à Justiça, mes- 

MALA DIRETA 
Às ret amações a esta seção devem sei ermddas pelo me oglobo com bralesacdoomimumidor 

Cobrança indevida 

Estou recebendo a cobrança no 

valor de R$ 9,99 de seguro 
superprotegida. Desbloqueei o 
cartão da Bradesco e não alivei 

nenhum tipo de seguro. Qual a 
razão da cobrança? Quero 
cancelar esse serviço e solicitar 

meu dinheiro de volta. 

Cadê o vale? 

Compreiuma TV no site da 

Casas Bahia Ao pegar o boleto 
para pagar, notei que estava à 
imagem de um robá. Entrei em 

contato e me informaram que 
se pagasse q boleto iria receber 
um robã. À atendente também 

pediu o modelo de TV para 
ANDRESSA RAFAELA PEREIRA gerar um vala, que nunca rece- 
CABAPICUlSA SP bi. Quero o vale e garantir à 
O Bradesco diz ter encaminhado valor promocionalda TV. 

correspondência à chente com ELVA FABIANE MATOS DO VALLE 
esclarecimentos sobre o assunto, SMvADOR/BAMM 
mas não esclarece a solução. A Casas Bahia informa que, após 

Faqua Emge 1 É 

MEU sa 

Saiba seus nos termas daoferia, 

direitos e como apresentação ou publi- 
reclamar cidade; || - aceitar outro 

produto ou prestação de 

serviço equivalente; || - 
> Eseatrasar ou não rescindir ocontrato, 

chegar? Dartigo35do  comdireito árestituição 

Código de Defesado de quantia eventual- 
Consumidor (CDC) mente antecipada, 

determinaque emcaso monetariamente atual 

dedescumprimentode zada. eperdase danos. 

glerta pelo fornecedor, q 

consumidor poderá à > Como fazer valer esse 
sua livre escolha: direito? A primeira 

|-extglrocumprimento orientação é registrar 

torçado da obrigação, reclamaçãona empresa. 

a) 

o E gem 

de 
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Paratanto, é importante 

ter documentos sobre o 
prazo prometido para 

entrega Se aempresa 

não resolver e não ofere- 
cer qualquer alternativa 

queseja salistatória para 

o consumidor. aorienta- 

ção e registrar uma 

reclamação no Procon da 

sua região ouno portal 

de intermediação de 
conflito do governo 

federal, Consumidor gov 

br,se aempresa for 

cadastrada Emúltima 

Momento chave. Operações de estoque e despacho de mercacorias em um grande centro de distribuição em São Pau o: cumprimento de prazo é cesstio 

instância pode-se recor- 

rer à Justiça. 

> Foi vitima de golpe? 

A recomendação é 
registrar Boletim de 

Ocorrência na Polícia. 

Cascoscriminosos 
sejam mentificados. 

ainda é possivelir à 

Justiça buscar uma 

indenização Mas na 
maioria dos Casos, 

recuperar o dinheiro 

desembolsado é prati- 
camente impossível. 

mo no Juizado Especial que 
não tem custo com advogado, 

é trabalhoso, requer investi 
mento de tempo. Além disso, 
hoje as indenizações concedi- 

das pelo Judiciário nem sem- 
pre compensam esse desgas- 
te. Claro que tum presente de 

Natal que não chega na data, 

tudo isso é agravante para in- 
denização— pondera a advo- 
gada Janaína Mallet. 

Se nos tribunais a vida do 

análise do caso, identificou que à 

chente possui três pedidos cam- 
celados por boletos vencidos, 
pois não efetuou pagamento. À 
empresa diz que a informou que 

não será possivel seguir com 
atendimento, pois não foi locali- 
zado pagamento, o que foi con- 
firmado pela consumidora. 

Não chega 

Em 20 de setembro, comprei 

quatro camisetas Adidas. na 

Centauro, para seremenviadas a 
minha namorada, O pedido foi 

consumidor não anda fácil, o 
advogado Fabio Ozi, sócio de 

Contencioso do escritório 
Mattos Filho, diz que as gran- 
des empresas já entenderam 

* frustrar as expectativas do 
cliente pode ri a danos de 
imagem e reputação no “tribu- 
nal” das redes sociais: 

—Numa operação do tama- 
nho da Black Friday o erro ze- 
ro destatisticamente impassi- 

vel. mas as empresas têm bus- 

dividido em dois lotes. Uma 
camiseta foi entregue dia 13 de 
outubro. Às outras três até agora 

não foram entregues. O site da 
Centauro diz que estão em 
transporte, mas ao rastrear a 
encomenda a transportadora diz 

que o produto foi devolvido. 

Descobri que é absolutamente 
impossivel me comunicar com a 

empresa, fiz várias tentativas, 

mas não consigo resolver. 

MARCOS ALVITO DE SÓUZA 
Ro 
A Centauro informa que fal 

disponibilizado um vale-troca 
para o consumidor. 

cado informar melhor, preve- 
nir problemas e oferecer solu- 

ções rápidas quando aconte- 
cem. A cada dia estão mais 
dispostasa solucionar asques- 

tÕes administrativamente. 

Fara Lilian Brandão, direto- 
ra do Departamento de Prote- 
ção e Defesa do Consumidor 

(DPDC), órgão do Ministério 
da Justiça, seja atraso ou não 
entrega, Sd solução PSD 

tada pela empresa não satishi- 

Cervejeira não gela 

Em 29. de maio, comprei uma 

cervejeira pelo Certa, site parces- 

roda Consul. Mas desde 25 de 
setembro, a cervejeira não gela. 

O produto foi encaminhado à 
assistência técnica, onde foi 
constatado que nãa havia con- 

serto. Disseram que a troca foi 

autorizada, mas até agora nada 
CAROLINA ZODCANATO GATTI 

LIMEIRA SS 
A Consul alega que o CEP estava 
desatualizado; o que impactou 
na troca. À empresa diz ter ofer- 

zer, apior decisão que o consur 
midor pode tomar é não recla- 
mara Procons ou ao Consumi- 
dorgovbr: 
—Além de cada problema 

individualmente ser impor- 
tante e merecer atenção, é o 
volume de reclamações que 
permite que tomemos medi- 
das de política pública que po- 
dem vira beneficiar a todos. 

REGISTRO NA POLÍCIA 
O desafio para o consumidor 
que não teve o produto entre- 

gue porter caldo numa fraude, 
sem dúvida, é maior. Mesmo 
neste caso, diz David Douglas 

Quedes, assessor jurídico do 
Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec), é im- 
portante não deixar passar em 

branco e registrar um boletim 
deocorrênciana polícia: 
— Esses crimes normal- 

mente são orquestrados por 
quadrilhas, fazer o registro 
permite a investigação, a 

identificação desses crimi- 

nosos. Se a Polícia tiver Exi- 

to, abre uma chance para O 
consumidor tentar judicial 

menteuma indenização. 

tado a recompra do item, mas 
não informa a solução. 

Difícil solução 
Já tive muitos problemas coma 

Decolar. Agora, tento usar O 

crédito disponível devido a 
reembolso que obtive na Justi- 

ça, enão consigo. Precisarei 

processá-los outra vez ? 

LETICIA ALVES LIMA 
[cr 
A Decolar disse que informou a 

chente sobre o procedimento 
de utilização do cupom, 
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Lembra do carnê de 
compras? O crediário 
agora é digital 
Vendas on-line abrem novo filão de negócios para start-ups, 

que buscam facilitar análise de crédito e compras a prazo 

JAMAINA LAGE 

STEPHANIE TONDO 
ecomrdo ogia corr br 

U mdos produtos financei- 
ros mais tradicionais do 

pais entrou no radar das fin- 
techs: o crediário. Mas não 

se trata de uma coleção vin- 
tage de boletos. Como qual- 
quer tendência revisitada, a 

tecnologia deu cara nova ao 
camê de compras. Ele agora 
100% digital. 
Com uma inflação acumt- 

lada de 10,73% nos últimos 
12 meses até novembro, a 
e di Com parcelas 4 per- 

der de vista acaba sendo a op- 
ção de muitas famílias para 
realizar sonhos de consumo 

com prestações tuo cabem 

no bolso. Não à toa, na Black 
Friday deste ano, a parcela- 
mento foi um fatores mais 

usados como chamariz para 
fisgar o cliente. 

MAIS DO QUE GERAR BOLETO 

Como define Ricardo Kali- 
chsztein, CEO da Bom Pra 
Crédito, o carnê é uma jabu- 

ticaba brasileira, mas cum- 

pre seu papel. Segundo ele, 
nos últimos anos, essa mo- 
dalidade vinha perdendo es- 

paço no setor financeiro, 
com as atenções mais volta- 

das para à popularização do 
cartão de crédito. Agora, as 

fintechs se deram conta do 
potencial deste filão, que já 
se tornou parte central da 
estratégia das gigantes do 
varejo on-line. 

O público-alvo inclui 
quem não tem cartão de cré- 
dito ou quem não quer com- 
prometer seu limite com a 

compra de um bem de mai- 
orvalor. Para Kalichsztein, 
o diferencial da fintech é a 
capacidade de fazer uma 
análise mais apurada de cré- 
dito e viabilizar mais com- 
pras para o varejo: 

— Ninguém quer ficar 
com produto estocado. 
Quanto mais opção de ven- 

da, melhor parao comércio. 

Se isso é uma verdade para 
as gigantes das vendas on-li- 
ne, éuma necessidade para 

as pequenos. 
Para Sandro Reiss, presi- 

dente da Associação Brasi- 
leira de Crédito Digital 

(ABCD), trata-se de uma es- 
pécie de crediário 2.0: 
— À verdade é que essas 

empresas não estão apenas 

financiando compras e ge- 
rando boletos, estão fazen- 
do um trabalho muito mais 

sofisticado de precificação 
de risco e de processos de 

pagamento. 
Segundo Kalichsztein, o 

cenário também requer 
atenção das empresas, pois 

desde agosto já havia sinais 
de aumento da inadimplên- 
cia, O que exigiu atuação rá- 

pida para fazer os ajustes ne- 
cessários para assepurar à 
qualidade do crédito. 
A Bom Pra Crédito, market- 

place que reúne mais de 30 
instituições financeiras, já su- 
perou a marca de R$ 1 bilhão 
em empréstimos intermedia- 
dos e dá os primeiros passos 
na compra parcelada no e- 
commerce. O objetivo, como 

resume o CEO, é dar ao com- 

prador chance de aprovação 
ágil, com pagamento em até 

24 VEZES, sem comprometer LR) 

limite do cartão, 

SEM LARGAR O CARRINHO 
E também uma aposta para 
reduzir o abandono das com- 
pras depois que o chente lota 
ocarrinho no site da varejista. 

A empresa se “plugou” à 
VTEX, a plataforma de e-com- 
merce responsável pela estru- 
tura que permite ao lojista ca- 
dastrar produtos € integrar 
meios de pagamento, entre 
outras funcionalidades. 

No exterior, a modalida- 
de, que já faz parte da rotina 
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Jabuticaba. Compra parcelada no carnê e tradição enfre produtos financeiros, mas tinha perdido espaço pars o cartão 

dos brasileiros hã décadas. 

ficou conhecida como buy 
now, pay later, ou compre 
agora, pague depois. Jeison 
Schneider, diretor da finte- 

ch Meu Crediário, conta 
que as start-ups têm impor- 
tado a “gourmetização do 

carnê”, mas que no interior 
do pais esse pagamento 
sempre foi muito popular. 
Ao contrário de outras fin- 

techs, a Meu Crediário atua 
apenas com lojas físicas do 
ramo de calçados, confec- 

ção ou ótica, com ao menos 
cinco anos de mercado e 
mais de R$ 10 mil de fatura- 
mento por mês nocrediário. 

— O que chama a atenção 
nas pequenas cidades é que o 
crédito nunca é dado peloban- 

co ou por uma instituição À- 
nanceira, mas pelas próprias 
lojas, A pente tem levadoo cre- 
diário digital para as lojas fisi- 

cas, oterecendo benefícios, co- 
mo a possibilidade de comprar 

pelo aplicativo ou consultar à 

seu limite de crédito. E com a 

tecnologia conseguimos mos- 
trar para a loja onde ela pode 
atuar para reduzir a inadim 

plência —afirma Schneider. 

EMATÉ 24 VEZES 
Segundo ele, o múmento eco- 
númico é um fator que tem 
impulsionado esse mercado. 
A fintech cresceu 112% no fim 
do ano passado em relação a 
2019, e avançou 158% no pri- 
meiro semestre de 2021. 
— O crediário já existe no 

Brasil hã décadas. Quando 
veio a popularização do cartão 
de crédito, muitas lojas deixa- 

tam de usar, porque ele é mais 
simples para o estabelecimen- 
to. Mas o crediário converte 
muita venda. Cerca de um 
quarto das vendas no crediário 
ocorre quando o consumidor 
voltaá loja para pagaruma 
cela —explica Schneider 
A Provu, que nasceu em 

2015 como uma fintech de 

crédito, fez um rebranding há 
duas semanas para oficiali- 
zar sua atuação no segraento 
de buy now, pay later. Com o 

boleto parcelado, ela atua 
nos e-commerces de marcas 
como Polishop, Electrolux e 

Mondial oferecendo parce- 
lamento em até 24 vezes, 

— Desde 2019 começamos 
a desenvolver o boleto parce- 

lado, que lançamos em outu- 
bro do ano passado, E a roupa- 
gem digital para o crediário, 

que éumaterramenta bastan- 
te conhecida dos brasileiros. 
Á ideia é atender uma parcela 
do público que não tem car- 

tão, muitas vezes nem conta 

bancária — explica Marcelo 
Camargo Ramalho, CEO da 

Provu. — Isso reflete o nosso 

ambiente macro, com a popu- 
lação com mecessidade de 
consumo, mas sem à capaci- 

dade de guardar dinheiro pa- 
racomprar à vista. 
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Fintechs impulsionam o financiamento de imóveis 
Somente em outubro, a assinatura de 47 mil contratos significou R$ 13 bilhões em crédito imobiliário 

MORAR" 
om o crédito imobili- 
ário batendo recordes 

atrás de recordes, comprar 
imóvel com financiamen- 
to ficou mais fácil. E, para 

simplificar ainda mais a vi- 

da dos consumidores, as 
Fintechs chegaram com tu- 
da ao mercado, fazendo a 

ponte entre os donos do di- 
nheiro —os bancos — é 05 
futuros proprietários da 
casa própria. O serviço se 
consolida em um ótimo 
momento dosetor. 
Segundo a Ássúciação 

Brasileira das Entidades de 

Crédito Imobiliário e Pou- 
prosa (Abecip), em auto- 

ro, 47 mil contratos de fi- 

nanciamento significaram 

um valor total de R$ 13 br 
lhães em crédito imobiliá- 

rio, De 2020 para 2021, 0 

segmento cresceu entre 
30% e 40%, enquanto, de 

2019 para 2020, aumentou 
em outros 30%. No biênio 

2014/2015, ou seja, entre a 
Copa do Mundo de 2014 e 

as Olimpiadas de 2016, o 
setor não financiava nem a 
metade desse valor. 
—Com as empresas mul- 

tibancos, o consumidor 

não precisa mais bater de 
Ea em porta para desco- 

rir qual seria a melhor 
condição de financiamen- 

Motivação, Taxas de juros muito baxas motivaram varas pessoas a comprar 0 primeiro apartamento ou a se mudar para um com metragem maior 

“Como a competição era pequena entre 
os bancos, os produtos ficavam mais caros 
para o consumidor final, As fintechs são 
asolução para diluir essa concentração” 

DIEGO PEREZ 
presidente da Abfintechs 

to ou apenas se conformar 

como que seu banco de re- 
lacionamento | oferece. 
Nús traçamos à perfil do 

clientee buscamos para ele 
a oportunidade mais ade- 
quada. E uma comodidade 
e um ganho de tempo — 

afirmã o CEO da Credimo- 
rar, Thiago Teixeira, 
ACredimorar é uma das 

empresas autorizadas pe- 

lo Banco Central a traba- 

lhar como corresponden- 

te imobiliário, fazendo 
conexão entre banços e 
interessados em crédito 

paraa compra de imóveis. 
O tiquete médio de finan- 
ciamento ficaemtorno de 
R$ 350 mil, embora o va- 
lor do bem a ser adquirido 
varie muito, já que, mui- 
tas vezes, o consumidor 

pretere parcelar apenas 
parte do preço total, 

— Com à pandemia, à 

procura explodiu, As ta- 
xas de juros ficaram muito 
baixas, e muita gente 
aproveitou para comprar 
o primeiro imóvel ou se 
mudar para um maior — 

diz Teixeira, informando 

que atuação da Credimo- 
rar é basicamente centra- 
da no Rio e em São Paulo. 
O presidente da Associ- 

ação Brasileira de Finte- 
chs (Abfintechs), Diego 
Perez, explica que o cres- 
cimento o mercado para 
empresas como a Credi- 
morar vem resolvendo um 
problemaclássico do setor 
imobiliário: a concentra- 
ção bancária. Ele lembra 
que, antes da explosão de 
fintechs,0s consumidores 

tinham basicamente qua- 
tro opções: Bradesco, 
Itaú, Santander e Caixa, 
— Como a competição 

era pequena entre os ban- 
cos, os produtos ficavam 
Mais Caros para O CONS 

midor final. As fintechs 
são a solução para diluir 
essa concentração. Com 

novas ferramentas, O usu- 

ário consegue pesquisar € 
encontrar a melhor con- 
dição de financiamento 

— observa Perez. 

AQUISIÇÃO 
Para oferecer uma Experi- 

ência mais completa ao 
consumidor, a Loft, start- 
up de compra e venda de 

apartamentos criada em 
2018, comprou a Credi- 

Home, platalorma on-line 

de crédito imobiliário, em 
agosto. À empresa não re- 
vela valores do negócio, 

mas informou em comu- 
nicado que a decisão foi 
baseada no bom desempe- 

nho da fintech, que, nos 

primeiros meses de 2021, 
gerou maisde R$2 bilhões 
em Financiamentos com 

cinco miltransações. 
— Nossa proposta é ofe- 

recer o serviço completo 

de compra e venda de 

imóveis, desde a escolha 
até o financiamento —ex- 

plica o cofundador e VP 

de Negúcios da Loft, Kris- 
tian Huber. 
Para Huber, o boom de 

fintechs é o casamento de 

plataformas de compra e 
vendade imóveis com em- 
presas de crédito são um 

ótimo negócio para o con- 
sumidor. À Lofttem hoje, 
entre Rio e São Paulo, 

mais de 25 milapartamen- 

tos para venda ou locação. 
— O mercado imobiliá- 

nodemorou muito à fazer 

a transformação digital, 
mas, hoje, o cliente pode 
comprar ou vender um 
imóvel cumprindo várias 

etapas sem precisar sairde 
casa — diz ele. A empresa 
já atua na Zona Sul do Rio 

ena Barra, mas tem planos 
de expansão na cidade. 
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China envia força ao estreito de Taiwan 
HAmEE Pequim respea vistade pollicos americanosa |lhaedestaca patrulha de combate 

SITIADOS EM HEBRON 
Colônias põem novo governo 
de Israel em choque com os E 
PADLA DE ORTE 
ER] 
HERBIE a (Co fraca A 

dificil escapar do olhar do 
Exército israelense no cen- 

tro da cidade palestina de He- 
bron. Assim que 9 visitante se 
afasta de um posto de controle 
patrulhado por um soldado 
com metralhadora, encontra 

outro na esquina. Nos pontos 

onde não há presença analógi 
cados militares, entra adigital, 
Do alto das casas de pedra cal- 
cária e janelas otomanas, cá- 
meras de vigilância registram 
cada movimento nas ruas. 
A presença de Israel na cida- 

de que já foi um dos maiores 
centros comerciais palestinos 
escancara as consequências da 

ocupação da Cisjordânia. A 
mais visível delas é a prolifera- 
ção de assentamentos de colo 
nos judeus. A expansão desses 
assentamentos arranha a tra- 
dicional aliança do pais com os 
EUA, agora governados pelo 

Partido Democrata, cuio ná- 
cleo progressista pressiona 
por uma posição contra ações 
que dificultem a vida dos pa- 

lestinos é ameacem a perspec- 
tiva de um acordo de dá 
—Hebron é um lugaronde é 

possível observar vários aspec- 
tosda que ocome em outros lo- 
cais da Cisjordânia: postos de 
controle, soldados, ruas segre- 

gadas —diz o ativista da ONG 
Breaking the Silence (Rom- 
pendo o Silêncio) Ori Givati, 
ex-soldado israelense que tra- 
balhou em missões em He- 
bron e guiou a reportagem do 
GLOBO pela cidade. 

BAIRRO FANTASMA 
Hebron é uma cidade dividi- 
da. De um lado do muro, ao 

qual judeus não têm acesso, 
moram palestinos. Do outro, 

no centro, à maior parte das 

casas foi abandonada. Algu- 
mas foram tomadas por colo- 
nos e exibem bandeiras de 1s- 
rael. Até os anos 1990, a região 

central abrigava um mercado. 
Depois da política de separa- 
ção que empurrou os palesti- 

nos para fora, 6 local virou um 

bairro fantasma. As portas do 
comércio foram trancadas à 

Vigilância. Soldado |srselense passa por palestinas em Hebron. que leve seu centro esvaziado e onte fo estabelec da Luma segregação entre árabes e jpdeus 

cadeado, Janelas estão quebra- 
das. Becos foram fechados 
com construções de pedra, ci- 
mento earame farpado, impe- 
dindo a circulação. 
No antigo coração do co- 

mércio, palestinos não circu- 
am. À proibição se impõe em 
várias quadras. passando pelo 

cemitério muçulmano, só 
acessado pela rua de trás. 
Hebron abrigão Túmeulo dos 

Patriarcas, local sagrado para 
judeus e muçulmanos. À sim- 
belogia do local está no centro 
da disputa. Hoje, as ruas ao re- 

dor do túmulo foram segrega- 
das. Em algumas, só passam 
muçulmanos. Em outras. ju- 

deuse outras religiões —quarr- 
do a reportagem passou pelo 
posto de controle, soldados 

perguntaram se algum jorna- 

lista era muçulmana. 
A história de violência não 

é de hoje. No começo do se- 
culo XX, a cidade majoritari- 

amente muçulmana convi- 
via com uma pequena comu- 
nidade judaica. Em 1929, 
houve tumulto árabe em ci- 

dades palestinas. Em He- 
bron, 67 judeus foram mor- 
tos. O resto da comunidade 

deixou a cidade após um se- 
gundo levante, em 1936, 
Na Guerra do Seis Dias, em 

1967, Israel ocupou a Cisjordá- 
rita. A partir daí, judeus retor- 
naram. Em 1994, um novo 
episódio de violência: o extre- 

mista judeu Baruch Goldstein 
atirou contra muçulmanos 
dentro do Túmmulo dos Patriar- 

Seremos 120 mil, diz prefeito 
de assentamento com 5 mil 
Parte dos colonos opta por moradia mais barata, mas ideologia move muitos 

sein O 

Nº coração da Cisjordânia, 
em um ponto equidistan- 

te entre as fronteiras com a 

Jordânia, a leste, e Israel, a 0€5- 

te, estão assentamento de Eli 
Da prefeitura do local, onde vi- 
ver mais de 5 mil colonos ju- 

deus, é passível ver uma esca- 
vadeirae escotar o baralho das 
máquinas trabalhando em 

construções. Elas serão parte 

de um novo bairro de 630 uni- 

dades habitacionais. 
—Em SO anos, todaestaárea 

será uma coisa só, e 120 mil 
pessoas vão Viver acqui. Estaéa 

visão que temos para o futu- 
ro— diz Ariel El-Maliach, o 
prefeito de Eli, apontando em 
um Eridgid LLTiA regido CJLho LI- 

clui o assentamento vizinho, 
Shilo, com 4 mil colonos: 
A apresentação que 0 pre- 

feito fez aos jornalistas se re- 
feria à Eli como “próxima ci- 
dade de Samaria”. Samaria é 

Judeia é o nome bíblico pelo 

qual os colonos chamam a 
Cisjordânia. O governo joga 
tum xadrez compleso: AO mes 

mo tempo em que não auton- 
za a criação de novos assenta- 
mentos obcialmente, autoriza 
aconstrução de mais unidades 
habitacionais em locais próxi- 
mos àos que já existem. A ale- 

gação é que as novas constru- 
ções não representam mais 
um avanço sobre território pa- 

lestino, e sim uma autorização 
para novas casas em assenta- 
mentos já existentes. 
Um dos argumentos dos 

moradores desses lugares, 
considerados ilegais pela 
ONU, é que famílias querem 

cas, deixando 29 mortos e 

mais de cem feridos. Hoje, o 

parque onde está enterrado, 
em um assentamento nos ar- 
redores de Hebron, é lugar de 

peregrinação de extremistas. 

Israel justifica a divisão da ci- 
dade por razões de segurança, 
lembrando os ataques palesti- 

nos contra seu terriórioecon- 
tra judeus na Cisjordânia du- 
rante a Segunda Intifada, inici- 
ada em 2000, que deixou 
1.038 israelenses mortos, de 
acordo com a Inteligência na- 
cional, e 3.189 palestinos, se- 

gundo a ONG israelense B'T- 
setem. O governo destaca que, 
na maior parte da cidade, são 

cidadãos israelenses que são 
proibidos de circular. 
A Breaking the Silence, 

que abriga ex-soldados isra- 

clenses que participaram 
de missões na Cisjordânia e 
depoissetornaram ativistas 
contra a ocupação, atirma 

que escolheu mostrar aú 

mundo Hebron não por ser 
um lugar único, mãs um mi- 

crocosmo do território. De- 

núncia da ONG publicada 
no Washington Post reve- 
lou à ordem do Exército 

ra que soldados pi as- 
sem palestinos, indepen- 
dentemente de serem acu- 
sados de crimes. O objetivo 

seria um montar um” Face- 
book” dos cidadãos e usar 
reconhecimento facial para 

vigiá-los, 0 que a organiza- 
ção considera uma invasão 

da privacidade, 

Missão. Gedaliah Elum. 005 EUA, quemoraem E ha 13 anos "Nossa herança” 

continuar morando juntas, 

Colonos que moram mais per- 
toda fronteira com Krael tam- 
bém vivem ali por ser uma op- 
ção de moradia mais barata. 

Quanto mais dentro da Cis- 
jordânia, no entanto, maior a 
tendência de a justificativa ter 

um fundo ideológica. 

— Quando vim para Israed, 
me senti como um peixe na 
água pela primeira vez na vida, 

cercado pelo meu povo —diz 

Gedaliah Blum, de 43 anos, 

que demou os EUA em 2000 e 
vive em Elihã 13 anos com seis 

= EH | E 

Em outubro, o atual primmei- 

roeministro Naftali Bennett 
armunciou a autorização de no- 

vas construções em assenta- 

mentos na Cisjordânia, o pri- 
meire anúncio do tipo desde 

que assumiu 6 cargo, em |ju- 

nho. O governo Biden se opõe 
di. expansão, posição diferente 
da de Donald Trump. Apesar 

da aliança histórica entre EUA 
e Israel, a política do republica- 
no-era ainda mais alinhada à 

do ex-premier Benjamin Ne- 
tanyahu. O secretário de Esta- 
do de Trump, Mike Pompeo, 
visitou um assentamento, Em 

2010, 0 Brasil reconheceu o 
Estado palestino nas frontei- 
ras de 1967, ou seja, incluindo 
às áreas onde estão os assenta- 

mentos. Em 2019 assim como 

Pompeo, o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro também 

visitou uma colônia. 

— Nós nos opomos forte- 
mente expansão dos assenta- 

mentos, o que é completa- 

mente incoerente com 05 es- 
forços para haixartensões ega- 
rantir a calma e prejudica as 

perspectivas para uma solução 
de dois Estados — disse o por- 
ta-voz do Departamento de 

Estado americano, Ned Price. 

CISÃO INTERNA 
A ONU considera os assen- 

tamentos ilegais, mas não é só 

o fator externo que complica a 
situação. O presidente Isaac 
Herzog anunciou que celebra- 

rá a primeira noite do feriado 
judeu de Hanucá acendendo 
uma vela no Túmulo dos Patri- 

atras: O anúncio tritóu.o Me- 

retz, partido de esquerda que é 
parte da coalizão de Bennett, 
“D presidente precisa ser 

uma figura unificadora. O 
controle de Hebron edos tesri- 
tórios ocupados em particular 

está em uma disputa política 
acirrada. De todos os assenta- 

mentos, oque ficaem Hebron, 
to Túmulo dos Patriarcas, é o 

mais ultrajante”, declararam 
os lideres do partido. 
O ex-soldado Ori conta que 

sempre acreditou que o papel 

do Exército israelense era pro- 
teger seus cidadãos e que en- 
trouorgulhoso na instituição, 

O momento que o fez repen- 

sar foi quando se preparava pa- 
ra uma missão em Gaza e ou- 

vium colega dizer que estava 

ansioso para “matar árabes”. 
— Fiquei chocado e pensei: 

por Lo eles que rem matar 

árabes? Eles não disseram 

que queriam proteger suas 
famílias. Eu tinha entrado no 

Exército para proteger mi- 

nha família e meus amigos — 
conta. — Meus valores nun- 
Ca mudaram. Ser contra a 

ocupação não é ser contra Is- 
rael. O que estamos fazendo 
é a favor da nossa sociedade. 

filhos. — Mas quando vim pa- 

majudeize Samaria, foi muito 

mais profundo. Nestas monta- 
nhasé onde José foi ver seus ir- 
mãos e foi vendido como es- 

cravo, É aqui que nossa heran- 
ça está. 
Cerca de 700 mil colonos vi- 

vem na Cisjordânia e Jerusa- 

lém Oriental. A cada novo as- 
sentamento, a presença de Is- 
rel no território se solidifica, 

dificultando a criação de um 
Estado palestino. Quanto mais 
populosos e mais dentro da 

Cisjordânia eles são, mais difi- 

cil seria remover os colonos 

ás que um futuro Estado pa- 
stino seja contiguo. 

— Se eu pudesse escolher, 
escolheria a lei israelense em 
vez da lei da Autoridade Pales- 
tinacudo Hamas para toda es- 

taterra. É euacho que essa é o 
caminho certo para ter uma 
paz real — diz Blum. (PO ) 
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Imprensa sofre assédio oficial na América Latina 
Presidentes de Brasil, México e El Salvador fizeram do jornalismo crítico seu inimigo, com ataques que às vezes 
resultam em violência contra repórteres; na Venezuela, regime vem atuando para sufocar meios independentes 

QUADALUPE GALVAN 
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imprensa vive um ambien- 

te de assédio e intimidação 
promovido pelo Executivo em 
alguns paises da América Lati- 
na. O Grupo de Diários Amé- 
rica (GDA), do qual O GLO- 
BO faz parte, fez um balanço 
da situação em cinco paises 

cujos presidentes fizeram do 
jornalismo crítico “o novo ini- 
migo”, Por meio de mensagens 

violentas, do uso da publicida- 
dee atédeoutros Poderes, pro- 
move-se um discurso de ádio 
que torna mais perigoso o ofi- 
cio de jornalista. 

Os presidentes Jair Bolsona- 
ro, Nayib Bukele (El Salva- 
dor), Andrés Manuel López 
Obrador (México), Pedro Cas- 
tillo (Peru) e Nicolás Maduro 
(Venezuela) empreendem 0 
que César Castro, presidente 

da Associação de Jornalistas de 
El Salvador, descreve como 

uma “cruzada contra o jorna- 

lismo”, Os ataques sempre co- 
meçam com palavras, mas 
multas vezes não param por ai. 

López Obrador acusa a im- 

prensa crítica de ser “tenden- 

ciosa, conservadora” edeestar 

“a serviço do regime corrupto”. 
Bukele-chama os meios de co- 
municação nãoalinhados a ele 

de“panfletos” No Peru, Castil- 
lo evita dar entrevistas, alegan- 
do que, em sua campanha, 

“dissemos uma coisa na rua é 
os repórteres falam outra”. No 
Brasil, onde a ONG Repórte- 
ves Sem Fronteiras (RSF) des- 
creveu Bolsonaro como o 
“principal predador” da im- 
prensa , o presidente disse que 

os jornalistas são “canalhas. 

MÍDIA PRÓPRIA 
Nessa ofensiva, parte dos diri- 

gentes recorre à publicidade 

oficial como arma, apoiando 
os meios de comunicação le- 

ais. No México, metade dos 

gastos tederais com publicica- 
de se concentra em dez meios, 
segundo a ONG ração 19, que 

investiga à liberdade de ex- 

pressão. Na Venezuela, os 
meios que mais dependem da 

publicidade oficial são os lo- 

cais € regionais. 
Em El Salvador e na Veneza 

ela, o Executivo também usa a 

estratégiade ter mídia própria. 

Bukele criaro Diano El Salva- 

dor com bundos públicos e 

confiscou uma rádio que pas- 
sou a ser usada para apoiar o 
governo. Na Venezuela, o Sis- 

tema Bolivariano de Informa- 
cão e Corntunicação concentra 
TVs, rádios e plataformas es- 

critas. Meios críticos muda- 

ram de proprietário, incluindo 
arede de TV Globovisión. En- 

tre 2014 e 2021, foram fecha- 

dos 84 jornais, televisões e rá- 
dios venezuelanos. 

Ataques e intimidação 
visam promover nova 

forma de censura, 
alertam especialistas 

— O governo Maduro tem 

promovido a destruição dos 
poucos meios de comunica- 

ção tradicionais que restaram 
— disse Isaac González, que 
dirige a versão digital de ElNa- 

cional, jornal queteve sua sede 

ilegalmente tomada em uma 
ação por dano moral movida 

pelo número dois do chavis- 

mo, Dinsdado Cabello, 

Jair Bolsonaro. 

Presidente 

brasile ro usa 

PadES SOCAIs 

para Ogar seus 

apOICnres 

contra 

repárieres, é 

seu hiho tol 

condenadoa 

indenizar 

pernalista 

López Obrador. 

Deposde 

revelações sobra 

corrupção em 

seu Ministério E 

numeros 

maguiados da 

pandemia £'E 

criou programa 

pars apontar 

a que chama 

de“mertras” 

damiba 

Marcelo Trásel, presidente 

da Abrají (Associação Brasilei- 
ra de Jornalismo Irvestigan- 
vo) alertou que a beligerância 
do governo Bolsonaro gerou 

umelima de medo entreos jor- 
nalistas, que pensam duas ve- 
zes antes de assinar artigos ou 

postar notícias sobre política 
nas redes sociais, uma vez que 
certos tópicos podem levar ao 
assédio virtual. 

— E coma uma nova forma 
de censura — definiu Patrícia 
Campos Mello, repórter do 

jornal Folha de 5. Paulo que foi 
vitima de ataques misóginos 
de Eduardo Bolsonaro, umdos 
filhos do presidente, depois 

condenado a indenizá-la. 

Balbina Flores, representan- 
te na México da RSE tem ava: 

liação parecida: 

— À atitude de López Obra- 
dor de apontar repórteres crt- 
ticos levou aataques nas redes, 

o que faz com que os jornalis- 
tas fiquem intimidados. 
às vezes, como Rukele ou 

Bolsonaro, os próprios presi- 

dentes usam as redes para ata- 
car à imprensa. No México, 

López Obrador passou a usar 
sua entrevista coletiva diária 

com esse fim e criouum espa- 

ço semanal, “Quem é quem 
nas mentiras da semana” onde 
exibe a mídia que, diz, mente, 
“Mais do que esclarecer 0 

que considera uma núticia fal- 
sa, esse espaço é utilizado para 
criticar os meios de comunica- 

ção é os jornalistas que o critá- 

cam, segundo ele em represá- 
lia por ter tirado os seus privi- 

légios publicitários” ou por 

responderem “aos interesses 
dos ricos empresários que não 
querem sua política social” la- 

mentou à Associação Intera- 

mericana de Imprensa (SIP). 

MEDO DA TRANSPARÊNCIA 
Em muitos casos, como em El 

Salvador, o clima de hostilica- 
de resultou nãoapenas em ata- 
ques verbais, mas tarnbém fid- 

cos contra repórteres. No Me 
xico, um dos países mais per- 
posos do mundo para às jorma- 

listas, um dos problemas gra- 

ves é a impunidade. Embora 
de forma geralo Legislativo ca 

Judiciário respeitem a im 

prensa e exista um Mecanis- 
mo de Proteção de Defensores 
de Direitos Humanos e Joma- 

listas nó Ministério do Interk- 

or, hã impunidade em 89% 

dos casos de jornalistas mortos 
desde o início do atual gover- 
no, no final de 2018, Para os 
entrevistados , à hostilidade à 

imprensa se deve ao medo. 
— El Salvador e o mundo, 

graças a0 jornalismn, viram 

como um presidente que se 

apresentava como progressis- 
ta se tornou um autocrata vul- 
gar —diz César Castro. 

O jornalista mexicano Loret 
de Mola, um dos mais crítica- 
dos por López Obrador, diz; 

— Por que ele está atacando 

jornalistas? Porque nós expu- 
semos que acorrupçãoatingiu 
seu circulo familiar e seu Mi- 

nistério, que à insegurança es- 
tá em níveis recordes, que o 
presidente é uma máquina de 

afastar investimentos e que o 
já trágico número de mortos 
da pandemia está maquiado. 
*O Grupo de Diários América 

(GDA), do qual O GLOBO faz 
parte, é uma rede de meios lide- 
res fundada em 1991, que pro- 

move os valores democráticos, à 

imprensa independentee aliber- 
dade de expressão na América 

Latina através do jornalismo de 

qualidade pera nossos públicos. 

Mayib Bukele. & 

ptensvado 

saivadorerho 

contra meios 

que-chama de 

“pantietos” 

resultou em 

ataguês livcos 

de seus 

seguidores do 

sindicatódos 

jornalistas 

Nicolás 

Maduro. Desde 

2D14. um ano 

depoisdeeie 

assumo poder, 

E4 jomais, TVse 

rádios foram 

fechados na 

Venezuelaco E) 

Macional Leve 

sua sede 

inmada em 

ação judicial 
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López Obrador, Bukele e Bolsonaro intimidam a mídia 
Devemos imitar Chile e Uruguai na liberdade 
de imprensa, e não Cuba, Venezuela e Nicarágua 
FORGE CAMAMUATE LARAOR 

4: Re perguntassem qual 

meu desejo em relação a 
governos e liberdade de im- 

prensa, não duvidaria em pe- 
dir o seguinte: que mais pai- 
ses imitem Uruguai e Chile, 

onde a liberdade de expres- 
são é garantida, e que se aca- 
bem as ditaduras de Cuba, 

Nicarágua e Venezuela. No 

nosso Índice de Chapulte- 
pec, os dois primeiros paises 
sioantipodas dos outros três, 

Os presidentes Miguel Diaz- 
Canel, Daniel Ortega e Nico- 
lás Maduro estão na ponta 

mais baixa da lista. Sob seus 

regimes, os jornalistas têm 

três opções: a cadeia, a auto- 
censuraco exílio. 

Esses lideres sequestraram 
o Judiciário e o Legislativo 

para reprimir aoposição, a ci- 

dadania ca imprensae pover- 
nar a seu bel-prazer. Eles 
também se apossaram ilegiti- 
mamente de jornais inde- 
pendentes, como El Nacio- 
nal, de Caracas, e La Prensa, 

de Manágua. Os proprietári- 

os desses veiculos buscaram 
o esílio, como Miguel Henri- 
que Otero, que enfrenta uma 

ordem de captura e um pro- 
cessode US$ 13 milhões, ou 
estão na cadeia, como juan 

Lorenzo Holmann, prista- 

neiro do regime de Ortega 
desde 13 de agosto. 

Esses governos também vi- 

clam a liberdade de reunião. 
Nesse terreno, Cuba tem uma 

prática de mais de 60 anos de 

ditadura. No dia 11 de junho 
de 2021, reprimiu e prendeu 
cidadãos e jornalistas durante 

protestos em várias cidades. 
No dia 15 de novembro, di- 
ante da segunda manifesta- 

ção convocada pela cidada- 

nia, 0 regime abusou de no- 
va da força do aparelho re- 
pressor. Os três paises tam- 

bém registram a maior quan- 
tidade de regulamentos para 
bloquear e cortar a internet, o 
último reduto de uma im- 

prensa independente. 
Desde a Primavera Arabe, 

hã 10 anos, a digitalização 

damidiaeasnovas platafor- 
mas elevaram a importân- 

cla do jornalismo na luta pe- 

la democracia, o que é uma 
esperança em meio ao pano- 
rama de retrocesso. Pór ou- 
tra lado, frequentemente se 

confundem eleições livres 
com democracia. Para que 

esta exista, deve-se prever 

alternância do poder eo res- 
peito pelo trabalho da mi- 
dia, além da independência 

dos Poderes. 

Nesse quesito, temos que 
olharde perto países democrá- 
ticos, mas com viés de autori- 

tarismo, como El Salvador. O 
presidente Nayib Bukele vio- 
lentou a independência de Po- 

deres quando, em maio, deso- 

bedecendo a sentenças judici- 

ais. destituiu o procurador-ge- 
ral e os magistrados da Supre- 
ma Corte. Bukele, que goza de 

alta popularidade, usou toda 

sua bateria dipital contra os 
críticos internos. 
O uso de robás e trolls não é 

exclusivo de seu governo. 
Quase todos os usam sem me- 
por respeito por FEBTAS Cpu pul- 

niriam essas práticas. Bukele, 

Jair Bolsonaro e Andrés Ma- 
mucl López Obrador, do Méxi- 
co, dispõem de artilharia pesa- 

da contra a imprensa para des- 
prestigiá-la e intimidá-la. O 
perigo dessa estigrnatização, 

como muitas vezes ocorreu, é 

que acaba disparando violên- 
cia contra à imprensa e crian- 
do mais polarização e divisões. 

Outros dois assuntos clha- 
mam a atenção. À Justiça está 

em falta com a liberdade de 

imprensa, em especial pelo al- 

to grau de impunidade nos cri- 
mes contra jornalistas. Dos 
594 jornalistas assassinados 

nas Américas desde 1987 (13 
este ano), 87% dos casos per- 
manecem impunes. 

Porúltimo, deve disparar to- 
dos os alarmes a falta de trans- 

parência dos governos, sem 
exceção — nem EUA, Canadá 
e Costa Rica, democracias for- 
tes do continente, escapam. 
do contrário do que mandam 
suas constituições e leis, os go- 
vernas tém negado, escondido 
emanipulado informação, em 

especial a relativa à pandemia. 
E evidente que as democra- 

cias são imperfeitas e sempre 

haverá tensão entre amidiaco 
poder política, mas a marca de 
todo regime autoritário conti- 

nua sendo o desconhecimen- 

to do valor da imprensa e do 
jornalismo como sustento do 
Estado de direito. 

É hondurenho, presidenteda 
ES Sociedade Interamer-cara de 

impressa e presidente cxpcutivo do 

Grupo Organ zação Pubiiétária SA. 

(OPSA], de Honduras. que publica 05 
jomas La Prensa é E Heraldo 



“Papi é diferente” Nasry Astura, em ato em Santa Barbara: candidato tenta se afastar da magem da sigla govemista 

MARINA CONÇALVES 
muntdea gor aber ogioo cure tu 

om novas autoridades elei- 
torais ainda não testadas e 

após uma campanha marcada 

pelo medo, us hondurenhos 

vão às umas hoje para eleger 
seunavo presidente, renovaro 
Parlamento e escolher novos 

preteitos e vereadores. Quer 
idera a maioria das pesquisas 

para a Presidência é Xiomara 

Castro, do Partido Liberdade e 

Refundação, de esquerda, mu- 
lher do ex-presidente Manuel 
Zelaya — deposto por um gol 

pe civico-militar em 2009, Ela 
é seguida por Nasry Asfura, do 
conservador Partido Nacio- 

Hal, legenda do presidente Ju- 
an Orlando Hernández. 

OQocenário éde forte instahi- 
lidade política, que começou 

no golpe de 2009 se agravou 
em 2017, após a reeleição de 
Hermándes. num pleito mar- 

cado por acusações de fraude. 
Á esse cenario, SOMam-se as 

atuais acusações de corrup- 
ção, e de dinheiro e 

narcotráfico contra o presi- 

dente, citado em um tribunal 
dos EUA, ônde seu irmão 

cumpre pena de prisão perpé- 

tua por tráfico de drogas. 
A candidatura de Xiomara 

foi impulsionada pelo apoio de 

seu vice, Salvador Nasralla, 

que perdeu em 2017 por mar- 

gem pequena e aderiu à candi- 
atura da ex-primeira-dama 

emumesforço paraderrubaro 

Partido Nacional, há 11 anos 

no poder. Apesar de pesquisas 
apontarema vantagem da can- 
didata, analistas são mais cau- 

telosos. Tiziano Breda, pesqui- 
sador para a América Central 
do International Crisis Group 

(1OG), afirma que a falta de 
LINA VALADO Chara, À alta pr 

larização e a estreia dos novos 

organismos de supervisão da 

eleição geram uma combina- 
cão de incertezas. 
— Todos os fatores somados 

aumentam a probabilidade de 

uma eleição muito apertada, 
que pode resultarem ondas de 
protesto, como em 2017. 

Naquele ano, 0 sistema de 

contagem de votos falhou 

mais de 600 vezes — Nasralla 
inicialmente aparecia à fren- 
te. À questionada vitória do 

atual presidente, com uma di- 

ferença de um panto percen- 
tual, desencadeou protestos 

que sofreram uma forte re- 

pressão policial, deixando 

cerca de 30 mortos. 

NOVO PODER ELEITORAL 

Como parte de um acordo 

com a oposição mediado pela 

ONU em2018, Hernández re- 

tormou as instituições eleito- 

rais, acabando com o antigo 
Tribunal Supremo Eleitoral. 

Em seu lugar, foram criadas 

duas instâncias: à Conselho 
Nacional Eleitoral, que orga- 
niza o pleito e declara os resul- 

tados, e o Tribunal de Justiça 

Taiwan vira tema de campanha e provoca 

promessa da candidata 
Xiomara Castro de resta- 

belecer laços diplomáticos e 

comerciais com à China, ca- 
so vença as eleições, gerou 
atritos diplomáticos entre 

Pequim é Washington, que 

disputam influência no país 
centro-americano, Hondu- 

ras faz parte de um clube ca- 

da vez mais reduzido de na- 

ções da América Central edo 
Caribe que ainda mantém re 

lações com Taiwan, pais que 

recebe ajuda militardos Esta- 

dos Unidos, mas que a China 
considera uma província re- 

belde. No total, 15 paises 

mantêm relações com Taipé, 
oito deles na região. 
Na semana passada, apés 

uma visita do subsecretário de 
Estado dos EUA para Assuntos 
do Hemistério Ocidental, Bri- 

an Nichols, o principal asses- 

sor de Mhomara voltou atrás e 

disse que nenhuma decisão fi- 
gal foi tomada sobre o tema 

ainda. Dias depois, um grupo 

de congressistas americanos 

desembarcou no país. 
O Ministério das Relações 

Exteriores da Chiria reagiu e 

acusou os EUA de intimida- 
rem Honduras antes da elei- 
ção, Taiwan garante que res- 

peitará o resultado do pleito, 

mas advertiu a nação centro- 
americana de que não deve 

confiar nas promessas “0s- 

tentosas e falsas "da China. 

— As pessoas na América 
Central devem estar cientes 

do comportamento hegemór- 

nico dos EUA— contrapés à 

Domngo 28/00,20 

Errei 
Mulher de Zelaya lidera 
eleição em Honduras, 
1 anos depois do golpe 
Seu principal rival é do partido que governa o pais desde 2009, 
em meio a instabilidade política e acusações de narcotráfico 

Eleitoral, que resolve qualquer 

controvérsia sobre a conta- 

gem dos votos. O presidente 
também mudou a composição 
do Registro Nacional de Pesso- 
as € 0 encarregou de fazer um 
novo censo de eleitores, 
Noentanto, um relatório ne 

cente do OG alerta que os no- 
vos órgãos eleitorais não pare- 
cemestar preparados para ne- 

solver disputas em caso de 
uma votação muito apertada. 
“Como são compostos igual- 

mente por membros dos três 
principais partidos, será dibicil 

chegar aacordo sobre soluções 
se os resultados forem contes- 

tados”, diz o documento. 

Joaquin Mejia Rivera, pes- 
quisador da ONG hondure- 
nha Eric-SJ teme ainda que o 

presidente possa não deixar fa- 

cilmente o poder, caso set 

candidato não vença. 
— Estamos falando de uma 

autocracia, um regime onde 

uma pessoa controla todos os 
Poderes. Ele não irá se conver- 
ter em democrata e deixar o 

poder de uma hora para outra 

— afirma, ressaltando a pouca 
credibilidade dos partidos po- 

líticos. — Em eleições históri- 

cas e com tanta coisa err ERA 

oito em cada dez hondure: 

nhos não confiam nos parti- 

dos e 42% da população atir- 

mam não ter pre ferência pot 

um candidato. 

Xiomara apresentou um 

plano de governo progressista 
e bastante ambicioso, com te: 
mas sensíveis como a legaliza- 

ção do aborto — em um pais 
predominantemente católico 
— apromoção de políticas so- 

Cais e uma maior participação 

da população nas decisões. Na 
política externa, prometeu 
que Honduras estabelecerá re- 

lações diplomáticas e comer- 

ciais com a China. O pais é um 
das 15 no mundo que mantém 

relações com Taiwan. 

— Com a deterioração pro- 
gressiva da imagem do Partido 
Nacional, envolvido em casos 

decorrupção, caentradado vi- 

ce de Xiomara, um político 
outsider e ex-apresentador de 
TY, aumentam as chances de 

vitória — afirma Breda, do 

disputa entre EUA e China 

porta-voz da Chancelaria em 
Pequim, Zhao Lijian. — Du- 

zentos anos depois. os EUA 

continuam sonhando o velho 

sonho tratando os paises lati- 
no-americanos como se esti- 

vessem dentro de sua esfera de 

influência. Esse comporta- 
mento intimidador é odiado 

pelos latino-americanos e cer- 

tamente lracassará. 

Um alto funcionário dos 
EUA, que falou sob anoni- 

mato, disse que Washington 

alertou as nações da Ameéri- 

ca Central sobre “os riscos 
associados às políticas da 

China na região”. 

Para Dan Restrepo, ex- as- 
sessor de Segurança Nacio- 
nal EUA para a América La- 

tina, seria uma “grande mu- 

dança” geopolítica. 
— Fá uma competição con- 

tinua na América Latina por 

influência. Os chineses estão 

muito mais alrvos doque antes 

e a questão do reconhecimen- 

to é muito importante. 

Na tentativa de isolar inter- 

1| O GLOBO 

OG. — Por outro lado, Xioma- 

Fa tem a unagera nuno atreta- 

da ao ex-presidente Zelaya, O 

que causa desilusão entre elei- 

tores jovens e conservadores. 

MÁQUINA GOVERNISTA 

Jão candidato governista é um 
empresário popular e foi pe 
teito da capital, Tegucigalpa, 

mas tem tido dificuldades em 

se afastar da imagem da legen- 
da — seu slogan de campanha 

é “Papi é diferente”. Para Mi- 

chael Shilter, presidente do In 

ter- American Dialogue, “a má- 
quina do Partido Nacional não 

deve ser subestimada”. 

— Depois de dez anos de po- 
vemo do Partido Nacional, 
marcados por corrupção e cri- 
minalidade generalizadas, a 
maioria dos hondurenhos estã 
insatisfeita e parece buscar 
mudanças. Mas interesses po- 

derasos devem fazer o que pu- 
derem para impedir que Cas- 
tro assuma —lisse à AFP. 

Como no ano que vem o 
Congresso irá eleger a nova 
Suprema Corte e o novo pro- 

curador-geral do país, as elei- 

ções são alnda um teste para 

Hermáândez, que pode correr 
risco de ser extraditado aos 

EUA caso seu partido não con- 

tinue no poder. 
— Neste caso, cairia 0 escu- 

do de impunidade de Hernán- 

dez —diz Mejia Rivera 

nacionalmente à ilha, Pe- 
Quien conseguiu FEDENTE- 

mente que paises da região 

que mantinham relações 
coma Taipé,comoa República 
Dominicana e, mais recente 

mente, El Salvador, mudas- 

sem de lado e aderissem à po- 
lítica de “uma só China”, 
Juan Carlos Sikaffy, chefe 

do E ipal lobby empresa- 
rial de Honduras, do seu la- 
do, argumenta que, embora 

a China já responda por até 
um quinto das importações 

de Honduras, mesmo sem 
laços diplomáticas formais, 

as empresas americanas 
tém mais a oterecer, (MG. ) 

Justiça argentina retira acusação 
contra vice Cristina Kirchner 
Ex-presidente obtêm importante vitória em caso de lavagem de dinheiro 

BiturE dgves 

AS de Estado e atual 

vice-presidente da Ar- 

gentina, Cristina Fernândez 
de Kirchner, venceu uma de 

suas mais importantes bata- 

lhas judiciais anteontem. 
Um tribunal federal de Bue- 
nos Aires suspendeu um dos 

processos mais relevantes 

comtra ela por corrupção, co- 
nhecido como caso Hotesur 

é Los Sauces. Com a decisão, 

nem Cristina nem seus fi- 
lhos, Máximo e Florencia 

Kirchner, vão a julgamento 

público e oral. 

A polêmica decisão do tribu- 
nal foi duramente criticada 

pela oposição. “Hã fraude na 
conduta dos juizes e vamos 
buscar o impeachment quan- 

dochegar ahora” escreveu Eli- 

sa Carnió, uma das lideranças 
da oposição argentina. 
O caso Hotesur datava de 

2014. A Justiça investigava a 
administradora do hotel AÍ 
to Calafate, pertencente aos 

Sem julgamento. Cristina participa de comício com lider Alberto Fermândes 

Kirchner, sob a suspeita de 

que empresários alugavam 
quartos nos hotéis dos Kir- 
chner como uma forma de 
lavar supostos subornos. À 

ex-presidente e seus filhos 

foram acusados de suposta 

lavagem de dinheiro e asso- 

ciação ilícita. 
Na decisão de indeferimen- 

to proferida pelo Tribunal Oral 
Federal 5, dois dos três juízes 

defenderam que os fatos que 

tundamentaram a denúncia 
de associação ilícita já tinham 
sido julgados na província de 

Santa Cruz. Os juízes também 
decidiram que não houve lava- 
gem de dinheiro porque, 

quando os fatos ocorreram, à 

leiera diferente da atual. 
Cristina foi absolvida em ou- 

tros dois processos neste ano: 

o caso Dólar Futuro, em janei- 

ra, eo caso Memorando do lrã, 

no mês passado, Avice-presi- 

dente ainda enfrenta outros 

cinco processos. À decisão de 

sexta-feiranãoé final ecabere- 
curso-do Ministério Público. 
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VIDA ANTECIPADA 
Avanços no tratamento de prematuros 

garantem sobrevivência e menos sequelas 
CONSTANÇA TATSCH 

ebiatiados teto agido bom le 
nêg Rio 

ando a médica Romy 
Schmidt Brock Zacharias, 

coordenadora da neonatolo- 

gia do Hospital Albert Eins- 

tein, fazia residência, o nasci- 

mento de bebês com 28 ou 29 
semanas de gestação era um 

grande acontecimento, que 
deixava todos em alerta. Hoje, 
passados 20 amos, O alarme 

ainda existe, mas para bebês 

com apenas 24 semanas. Us 

cuidados e tratamentos com 

prematuros evoluiram imen- 
samente no periodo, permi- 

tindo que eles não só tenham 
mais chances de sobreviver, 

como também desenvolvam 

menos sequelas futuras. 

— Até a década de 1970, 
1980, os bebês prematuros 

com menos de um quilo difi- 

cilmente sobreviviam. Lógico 

que quanto mais prematuro, 
maior o desafio e à chance de 

alpumasequela Mas a medici- 

na evoluin bastante em ofere- 
cer tratamento e cuidados 

mais adequados. Hoje, o limite 

seria 22 semanas, menor que 
isso por enquanto sá na Roção 
científica, com úteros artifici- 

ais —explica Zacharias. 
Com 4,25 semanasdevida, 

achance de o bebé sobreviver 

é de cerca de 50%. Há marcos 

importantes da prematuricda- 

de. Um deles é o peso: acima 
de um quilo a chance aumenta 

bastante. Bebês com mais de 

L5 kg hoje já têm bastante se- 
gurança, oque acontece lá pe- 

las 3L semanas. 

Os problemas mais comuns 

ainda são os pulmonares, por 
isso os bebês podem ficar por 

Q 
“Até à década de 1970, 

1980, os hebês 
prematuros com menos 
de um quilo dificilmente 
sobreviviam.Mas a 

medicina evoluiu 
bastante em oferecer 
tratamento e cuidados 
mais adequados 

um bom tempo dependendo 

de oxigênio. Há risca de se- 

quelas neurológicas, como 
paralisia cerebral e atraso de 

desenvolvimento, e a retino- 

patia da prematuridade, que é 
uma má formação da retina. 
Em neonatológia, o divisor 

de águas ocorreu na década de 

1990, com o uso de surfactan- 
tecxógeno. Essa solução existo 

nos pulmões com a função de 
manter os alvéolos pulmona- 
resabertos e virou um medica- 

mento essencial para permitir 

a ventilação dos pulmões ima- 

turos. junto com ele, surgiu à 
venti lação mecânica. À partir 

daí tudo foi se desenvolvendo. 

Mais recentemente, os 
avanços se deram por meio de 

drogas específicas para trata- 

mento das patologias que po- 

dem surgir, como a retinopa- 
tia, ou substituindo a cirurgia 

noscorações para fechamento 

de um canal que às vezes não 
tem tempo de se fechar. Além 
das drogas, houve avanços nos 
cuidados, como nutrição en- 
dovenosa melhores com ma- 
cro e micro nutrientes e venti- 

ladores mais modernos. 

— Chegamos a 22 semanas, 
que éo limite, e agora o grande 
desafio é fazer com que sobre- 

vivam bem. As equipes médi- 

cas.são muito especializadas, 
de enfermagem, fisioterapeu- 

tas, nutricionistas, psicólogas 
e fongaudiólogas, todos foca- 
das só nesses bebês, respeitan- 
do todas as suas peculiarida- 

des — afirma Zacharias, que 

destaca a importância de pro- 
tocados personalizados. 

Segundo a neonatolopis- 

ta, o pulo do gato para evitar 

sequelas neurológicas é à 
monitorização, que está ca- 

da vez mais fina para captar 

a oxigenação e as funções 
cerebrais do prematuro. 

A ciência vem buscando 

compreender melhor o que 

acontece com os premataros, 
em especial com o desenvol. 

vimento cerebral deles. Se- 

gundo o neurocientista Ro- 
berto Lent, pesquisadores 
britânicos do King's College 

de Londres realizaram um es- 

tudo com 151 crianças nasci- 
das antes de 33 semanas de 

gestação, com exames de ima- 
geme avaliações aos 4 anos. 

COVID-19 

Exame ajudar a prever risco de morte 
HANES - Descoberta podeolerecer melhores tratâmentas emudar o curso dá doença 

EEALSUA DANTES 

ceto em um aspecto: no lado 

direito do cérebro, uma via 
chamada [feixe uncinado 

apresentava em muitas cri- 
anças sinais de alteração da 
microestrutura, associados a 
indicadores de desregulação 
emocional, preditores de 
transtornos de ansiedade”, 

diz Lent em coluna puública- 

dano GLORO anteontem. 

O neurocientista reforça 
queeles não estão condenados 

à ansiedade. Apenas “reco- 

mena atenção ao desenvolvi- 
mento psicológico dos prema 

turos, para ajudá-los imechiata- 

mente se os transtormos de an- 
siedade aparecerem.” 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS 

As principais causas do nasci- 
mento precoce são as doenças 
maternas, diagnosticadas e 

tratadas num pré-natal ade- 

quado: hipertensão arterial, 
diabetes pestacional, incom- 
petência istmo cervical (o colo 

doútero abre antes do tempo), 
Li fecções não tratadas ou pe- 

melaridade, ou séja, gestação 

de mais de um bebe. 

Do lado de fara da incubado- 
ra, estão pais que passam me- 

ses praticamente vivendo na 

UT neonatal. A jormalistae es- 
critora Thais Lazzeri, autora 

do livro “Quinhentos gramas 
de vida —A luta dos bebês pre- 

maturos pela sobrevivência” 
(Editora Belas-Letras), contaa 
analogia mais comum: “E co- 

mo se sentar num jardim, es- 
perar a grama crescer e torcer 

para que o melhor aconteça” 
Há pequenas, mas valiosas, 

contribuições dos pais no pro- 
cesso, Os médicos estimulam 

o toque e, assim que o bebé es- 

tiver estável, o canguru (colo- 
cado pele com pele no peito de 
mãe ou pai), que ajuda na re- 

gulação dos batimentos cardi- 

acos e abé sua TEIMIpeTADUTA. As 

mães podem ordenhar leite e 

cada mililitro é importante. 

Além da preocupação com à 

saúde, a chegada prematura 
quebra expectativas: o barri- 

gão do fim da gestação, a pre- 
sençae participação da tamília 
e amigos na chegada da crian- 

ça e até a atenção com a mu- 
lher, que acaba de passar pelo 

parto. São rituais que acabam 
substituídos pelas conquistas 

na UTI, cada pequena avanço 

do bebé rumo a alta, que ainda 
pode vir com home care ou 

cuidados específicos. Na hora 

de ir embora para casa há ale- 

gria, mas também medo para 
tamílias que vivemos altos e 

baixos do processo. 

— Chega o grande dia e 
você está apavorado, teme 

que talvez seu filho precise 

voltar parao hospital. É im- 
p resstonante O ue ESSES 

pais conseguem, as barrei- 
ras que vencem e todos os 
anseios que vão acompa- 

Romy Schmidt Brock “Tudo funcionava normal- e. mes O nháloscomobebêemeasa 
Zacharias, neonatologista mente na maioria delas, ex Evolução Abióloga Patrícia Redrigues como filho Gustavo, 3 anos nascido prematucamentes boendotemseguras  —afirma Lazzeri. 

'Ele foi Pouca antes dos seis meses de ela omaridogobebê.Elaamen* causado parto precoce. Acabou Milagre 

muito pestação, um ultrassom mostrou tando, e euescutando tudo, sozi-  maUTi comuma embeolia pulmo- Gustavo nat] 

sonhado, e | queocolodo ter da bióloga nha. semmeu bebê. Elefoimuito  marmas também resistiu neonata, apés 
aquilo era Patricia Rodrigues Pinto dos Reis sonhado tinhatudo planejado, e  Obebêprecisoude várias trans- nascer com 

ocontrário  estavadilatado Oacompanhamen- aquilo erao contrário do que eu lusões de sangue, passou pos algu pauta mais de 

do que to passouasersemanale quandoo  sempreesperei— lembra mas intubações e três infecções e meio quioe cs 
esperei' bebê estava com 24 semanas,à À primeira vez que o viuidirento, ate uma cirurgia para retirada de semanas 

médica msou queeletinhaparado  comóculos ficouemchoqueera  umahérmia inguinal, Amde-chegava 

decrescer Uma semana depois muito pequeno. Menos de 24h às Ghno hospital e salaás 22h, 

veio a notícia: o mundoexterior horas depois, chegou a pesar numa jormada de meses e 12 dias 

seriamelhorparaele ecrapreciso 460g Nanoite de Natal, foi prati- Gustavo saiu do hospital de ambu- 

lazer acesárea Nodia23 de de- 

zembro, Gustavo chegou. prematu- 
ro extremo, com 25 semanas, 28 
em e apenas 580 pramas. 

Apesar dos pulmões imaturos, 

Patricia conta que ele chorou 

Rapidamente foi levado para a 

incubadora com o pai e ela ficou 

na sala de recuperação: 

- Tinhauma mãe ao meu lado. 

camente desenpanado por um 

intenshasta. Mas Gustavo resistiu 

Pouco depois do Natal, Patrícia 
serttia cores na perna é foiao 

pronto-socorro, por insistência 

de uma enfermeira neonatal 

Tinha duas tromboses que leva- 

ram adescoberta de que é porta- 

dorade uma sindrome hematoló- 

gicade coagulação. que fora 

lância num dia fro de junho, com as 

enfermeras chorando Estava com 4 
quilos. mas ainda precisava de 
oxigênio Patricia, feliz e preocupada. 

— À primeira noite foi uma loucura, 

o cuimetro apitava o tempo todo 

Ele tinhaque tomar 12 remédios. 

Mas à coisa só melhorou. O fato de 

estar em casa e receber aquele 

carinho ajudou muito. Até o dizem 

queeu acordei e o oxigênio estava 

na testa: ele se deu alta — conta 

Gustavo, que ainda taz fonoe 

terapia ocupacional, “porque a 

parte sensorial da criança é alteta- 

da”. Tem coisas que só de encostar 

provocam ânsia de vormito.como 

areia. Mas é só mais um obstáculo 

para o menino de temperamento 

forte superar, depois de tantos 

- Ele está linda, sem sequela moto- 
ranemneurológica Brinca, adora 

Ivrogbola. Vai ter uma vida normal 

E um milagre. (Constança Tstsch) 

E 
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Por que não existe vacina contra a Covid p 
Embora cães e gatos possam contrair o vírus, um crescente conjunto de evidências sugere que eles 

desempenham pouco ou nenhum papel em sua disseminação — além disso, raramente adoecem 
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ara pets? 

Rue PRE SSOS O LEA -E-AIDO 

Proteção. Especial stas d'2em que pesquisas futuras, Ou mus anças no virus. podem alterar cs pianos do desesvolkmento de uma vacina paracões e patos, por ora, quem tver um teste posilivo para 0 virus deve-se nar DE SELE peis E Sa mascara 

EMILY ANTHES 
Elo Mas fon Tim 

Nº últimos meses, as vaci- 

| nas contra o coronavirus 

foram parar em bilhões de bra- 

ços humanos —e também nas 
ancas felpudas de inúmeros 

animais de zoológico. Jaguares 

estão recebendo suas doses. 
Bonobos também. Assim co- 

mo orangotangos e lontras, fu- 

rões e morcegos trugivoros e. 

claro, leões, tigres e ursos. 
No entanto, duas criaturas 

muito próximas das pessoas 

andam sendo regligenciadas: 
os cães e patos domésticos, E 

os donos desses animais de es- 

timação já se deram conta. 

Tecnicamente, uma vacina 

para animais de estimação é 

plenamente viável. Vários pes- 

quisadores inclusive dizem 
que já há fórmulas promisso- 
ras para câesegatos —as doses 

que os animais do zoulógico 

andam recebendo foram inici- 
almente projetadas para cães. 

Mas vacinar animais do- 

rÉStiCIOS simplesmente não é 

uma prioridade, dizem os es- 
pecialistas. Embora eles pos 

sam pegaro virus, um crescer 

te conjunto de evidências su- 
gere que 'os pets desempe- 

nham pouco ou nenhum pa- 

pel em sua disseminação —e 
raramente ad CREDIT 

Q 

— Uma vacina é bastante 

improvável para cães e gatos. 
O risco de propagação de do- 
enças em animais de estima- 
ção é tão baixo que não valeria 

apena —disse Will Sander, ve- 

terinário da Universidade de 
Ilimois Urbana-Champaign. 

LULU INFECTADO 

Em fevereiro de 2020, uma 

mulher em Hong Kong foi di- 

agnosticada com Covid-19. 
Duas outras pessoas em sua 
casa logo testaram positivo pa- 
ra O virus, assim como um 

membro inusitado da casa: 
umcachorro idoso da raça Lu 

hu da Pomerânia, Que se saiba, 
o animal de 17 anos foi o pri- 

TOGO pet à COntrair O Virus. 

Mas não o último. Um pas- 

tor alemão em Hong Kong lo- 

go testou positivo também, as- 
sim como gatos em Hong 

Kcmg. Bélgica e Nova York. Os 

casos foram extremamente le- 

VES — OS dltimais Apresenta- 

vam poucos ou nenhum sinto 
ma —, e os especialistas con- 
cluitam que foram os huria- 

nos que espalharam o virus pa- 
ra eles e não a contrário. 

— Até O momento, não hou- 

ve nenhum caso documenta- 
do de cães ou gatos espalhan- 

do o vírus para as pessoas — 
disse Elizabeth Lennon, vete- 

rinária da Universidade da 

“O risco de propagação de doenças em 
animais de estimação é tão baixo que não 
valeria q pena administrar nenhuma vacina” 

— Will Sander, veterinário da Universidade de Illinois 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

Pensilvânia 

Mas o risco de haver uma 

pandemia nos animais de es- 
timação de spertou o interes- 

se em uma vacina. À Zoetis, 

empresa farmacêutica veteri- 

nária com sede em Nova Jer- 
sey. começou a trabalhar em 

uma fórmula assim que ouviu 

falar do Lulu de Hong Kong. 
No outono de 2020, a Zoe- 

tis tinha quatro candidatas 

promissoras para uma vaci- 

na, cada um delas provocan- 
do respostas “robustas” de 

anticorpos em cães e patos. 

Mas é cada vez mais eviden- 
tequea! nfeoção de pets prova- 

velmente não representária 
uma ameaça séria para ani- 
IMais CA pessas. 

Quando os pets adoccem, 
eles tendem a ter sintomas le- 

ves, como letargia. tosse, espir- 
ros, coriza ou diarreia, Eles 

normalmente se recuperam 

totalmente sem tratamento, 

embora alguns casos mais gra- 
ves ocorramocasionalmente. 
Além disso, não há evidêna- 

as de que cães ou gatos espa- 

lhem o virus para humanos — 
e há poucos sinais de que à 

transmitam entre si. Gatos de 

rua, por exemplo, são menos 
propensos a ter anticorpos 

contra o virus do que gatos que 
vivem com pessoas, sugerindo 

que os animais estão se infec- 

tando principalmente de nós, 

e não uns dos outros. 

— Não parece que cães ou 
gatos jamais seriam um re- 
servatório para esse virus. Se 

ndo houvesse pessoas doen- 

tes do SEM redor, eles nao seri- 

am capazesdecontinuar a es- 

palhar de animal para ani- 

mal, e (o virus não continua- 
riaaexistirem sua população 

— disse Jcanette O'Quin, ve- 

terinária da Universidade Es- 

tadual de Ohio, 
Juntos, esses fatores conven- 

ceram os especialistas de que 

não era necessária uma vacina 

para animais de estimação. 

Em novembro de 2020, o De- 

partamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, que regu- 
lamenta os medicamentos ve- 

terinários. disse que não esta- 

va aceitando nenhum pedido 
de vacinas para cães ou gatos 
“porque os dados não indicam 

que tal vacina teria valor”. 

PROTEÇÃO PARA O VISON 
Mas, à medida que a ameaça 

ao animal de estimação cdimii- 

nuia, outro problema ganha- 
va visibilidade: o vison. Os 

mamiferos esguios, que são 

criados em grande número, 
revelaram-se altamente sus- 

cetiveis ao virus. E não apenas 

eles estavam morrendo por 

causa dele, mas estavam espa- 

“Não quero diminuir a importância do pel 

de ninguém. Mas animais de zoológico são 
geneticamente muito valiosos” 

Jeanette O'Quin, veterinária da Universidade de Ohio 

lhando uns paraos outros e de 

volta para os humanas. 

— Acho que a situação do 
vison certamente justifica 

uma vacina — disse Lennon. 

As autoridades americanas 

também entenderam Assine, 

nomesmoaviso de novembro 

em que à agência disse que 

não estava considerando vaci- 
nas para cães ou gatos, decla- 

raram-se abertas à pedidos de 

uma vacina para o vison, 

Assim, o laboratório Zoetis 
decidiu reaproveitar uma de 

suas vacinas caninas para o 

animal. Outros pesquisadores 
também estão desenvolvendo 

vacinas para visons, é a Rússia 

já aprovou uma injeção para 
todos os carnívoros, incluindo 

visons, € já teria começado a 
administrá-la nos animais, 

Os estudos sobre o visar es- 
tão em andamento, mas, 
quando se espalhou a notícia 

sobre o trabalho de Zoetis, os 

zoológicos começaram a ligar. 
Alguns de seus animais, inch 

indo gorilas, tigres e leopardos 

da neve, já haviam contraído o 
virus, e eles queriam dar uma 
chance à vacina de vison. 

A Zoetis, que decidiu forre- 

cera vacina à zoológicos em 
caráter experimental, agora 

se comprometeu a doar 26 

mil doses —o suficiente para 

vacinar 13 mil animais. 

O desenvolvimento signifi- 

ca que muitos felinos que vi- 
vem em zoológicos, como le- 
Des E tigres, estão sendo vaci- 

nados, enquanto seus primos 
domésticos, não. Em parte, is- 

50 0CONTE porque essas espéci- 

es parecem ser mais susceti- 

veis ao virus; alguns morreram 
após serem infectados. Além 
disso, os animais do zoológico 

estão expostos a muito mais 
pessoas da que a maioria dos 

Sao domésticos, e muitos es- 

tão ameaçados de extinção. 

— Não quero diminuir a im 

portância do animal de esti- 
mação de ninguém. Eu tam- 
bém tenho um pato. Mas mui- 

tos desses animais estão em al- 

to status de conservação. Eles 
são geneticamente muito vali- 

osos — argumenta Sander, 

É cer tamente possível que 
pesquisas futuras — cu mu- 
danças novirus — possam al- 

terar o cálculo de uma vacina 

para animais de estimação. 
Por enquanto, pessoas com 
teste positivo para o virus de- 

vem se isolar de seus pets, se 

passível, ou usar máscara en- 
quanto cuidam deles. 

— À melhor maneira de pre- 
venir a Sars-CoV-2 nos ani- 
mais de estimação é prevenir a 

doença nas pessoas. Então, va- 

cinem-se — conclui Jeanette 

O Quin. 

“Até o mômento, não houve nenhum caso 

documentado de cães ou gatos espalhando o 

vírus para as pessoas” 

RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 

Não haverá vacinação Pessoas com 1B anos ou mais que Não haverá vacinação PORTO ALEGRE (RS) 
tomaram a segunda dose ou dose força (Adultos com 
única há pelo menos 5 meses 

FORTALEZA (CE) 

SEGUNDA — Reforço SEGUNDA — Segunda dose da Plizer 

para pessoas de 59 anos para adolescentes de 14 anos, 

“ e E 

Elizabeth Lennon, veterinária da Universidade da Persihâna 

OUTRASCIDADES MAIS DETALHES 

DAVACINAÇÃO 

[a] Aponte a câmera 

dose ceular 

paraoQReveja 

o calendário 

de algumas calades 
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DE MÉDICO 
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Protagonismo na 

luta contra a Aids 

1º de dezembro marca o Dia Mundial de 
"Combate à Aids. é é um bom momento 

para relembrar que o Brasil já foi um grande 
protagonista nessa batalha contra adoença, 
algo que urge ser retomado para evitar o au- 
mento da transmissão, internações e mortes. 
O exemplo brasileiro de combate ao virus 

HIV é emblemático e histórico, mas as politi- 
e Semasa mas incentivo aousode 
preservativos nas relações sexuais têm sido, 
nos últimos anos, relegadas ao segundo pla- 

no, o que cextremamente perigosa, especial- 
mente paraa população mais vulnerável. 

va intunodeficiência ve em onanor foram 
notificados em 1981, Começaram a surgir rela- 
tasde pacientes nos EUA que desenvolviam do- 
enças como pneumonia, candidíase na boca e 
sarcoma de Kaposi, um tipo decâncer agressivo 
que provoca manchas e lesões na pele. 
Naquela época, estudamos os casos rela- 

tados em artigos científicos internacionais 
e ficamos atentos, já imaginando que a do- 
ença poderia se tornar uma pandemia glo- 
bal. Infelizmente, a previsão estava correta. 
Em 1982, fiz parte do diagnóstico do pri- 

meirocaso de transmissão autóctone do HIV 
no Brasil, E pude ver de perto o impacto que 
essa doença trazia não só para a saúde de 
quem a contraia, mas para seu próprio convi- 
via social. Anunciar o diagnóstico era como 
entregar uma sentença de morte, e os doen- 
tes sofriam demais, pois não havia cura nem 

tratamento. Além da dor física, os pacientes 
tinham de conviver com a discriminação. 
A classe médica à época precisava de uma do- 

se extra de empatia e humanização para poder 
dar uma notícia desse tipo para os pacientes, 
mas nem todos estavam prontos. Alguns médi- 

Europa detecta casos de 
nova variante da Covid-19 

e aumenta temor mundial 
Ômicron se espalha enquanto muitos países do continente já 
tinham dificuldade de conter doença; Israel fecha fronteiras 

cos se recusavam atémesmoa atender os casos, 
com medo de contaminação. O preconceito 
agravava a situação, impedindo pacientes de 
comunicarem ossintormas a tempo eos deixan- 
do com medo de avisar seus parceiros. 
Muitos de nús ainda não estavam prepara- 

dos para acompanhar o sofrimento e a morte 
de seus pacientes. Na área da infectologia, por 
exemplo, nosso foco até então costumava ser 

voltado paraa medicina preventiva, através do 
uso devacinasesomsede as, muitas ve- 

zes passíveis de tratamento e cura. À Aids che- 
gou de maneira arrasadora. Poucos diagnosti- 
cados naquela época sobreviveram. 
Mas sempre acreditei que um diz esse quadro 

poderia ser revertido, e era assim que tentava 
motivar os pacientes soropositivos, falando que 
no futuro a ciência traria tratamentos mais cfi- 
cazes e talvez até mesmo vacinas que auxilias- 
sem nossa luta. Trabalhamos muito para alterar 
esse panorama. 
Em 19%M criamos a Casa da Aids, no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicinada USE, 
em São Paulo, Um serviço que oferece até hoje 
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ONGs, conseguimos, em 1996, fazer com que 
o SUS passasse a oferecer medicamentos para 
todos os brasileiros com Aids, o que derrubou 
os índices de morhidadee mortalidade dos pa- 
cientes em todo o pais, Nossos esforços foram 
reconhecidos até pela Organização Mundial 
de Saúde, que colocouo Brasil como um dos hi- 
deres na luta contra à doença. 
As novas medicações e a universalidade do 

tratamento foram fundamentais, mas, sem 
uma vacina de eficácia c arvada, a medida 

maiseficiente continua sendo a prevenção. Afi- 
nal, os antirretrovirais ajudamos infectados a 
manterem uma vida próxima da normal, mas 
também podem provocar eleitos colaterais na 
saúde daqueles que os utilizam. 
Nas 1:65 cécaclande ueniiate o viraitaa- 

mos inúmeros avanços, mas nossa história exi- 
E que retomemos à papel de protagonistas na 
uta contra a doença. Não mos continuar 
aceitando que milhares de pessoas continuem 
sendo vitimas por ano. A Aids é ainda é um pro- 

blema de saúde muito sério, e as formas de 
transmissão seguem as mesmas. Precisamos 

assistência multiprofissional parvos soropositi- voltar a liderar as campanhas de docas 
vos, além de ter feito pesquisas fundamentais pesquisas, além de aprimorar às políticas púlli- 
paraa descoberta de novos tratamentos, cas. E, coma sempre foi, com a ciência ao nosso 
Com a colaboração de diversos colegas e lado, vamos vencer a Aids e o preconceito. 

tras quatro variantes de preo-  tinente africano. Ontem,o sejam tomadas medidas se- 

cupação e ainda tem uma sé- governo da Africado Sulla- melhantes e pediu uma 
rie de mutações inéditas. Esse mentou o fechamento de “abordagem científica, ba- 
é o ponto principal que cha- fronteiras aos seus cidadãos seada nos riscos”. Segundo 
mou a atenção nela. Embora  eviajantes afirmandoqueo à Ministério de Relações 
existem evidências de queela fatodeo paister descoberto Exteriores sul-africano, o 
pode ser mais transmissívele anova varianteacaboupor país estã preocupado que 
escapar das defesas dosiste-  “castigá-lo”. as restrições prejudiquem 
ma imunológico aindaémui- “Essas proibições de via- oturismoe qutros setores 
to precipitado fazer qualquer gem castigam a Africa do daeconomia. 
afirmação sobre isso — expli- Sul pela sua capacidade A nova variante também 
couo especialistaao GLOBO. avançada no sequencia- revela a disparidade entre os 

mento de genomas e em Índicesdevacinação em todo 
ÁFRICADOSUL'CASTIGADA!  detectarmaisrapidamente o mundo. Enquanto muitos 
Desde sexta-feira, muitos asnovas variantes. Aexce- países desenvolvidos admi- 

paises em todo o mundo, in- lência científica deveria nistram doses de reforço, 
cluindo os EUA, Brasil, Ca- ser aplaudida, e não casti- menos de 7% das populações 
nadá e as nações da União ada”, disseo governo em nos paises de baixa renda re- 

Europeia, anunciaram res- 
triçõesou proibições de via- 
gem relativas ao Sul do con- 

um comunicado. 
O governo destacou que a 

OMS não recomenda que 

ceberam a primeira dose, de 
acordo com grupos médicos 
e de direitos humanos. 

Alerta, Funcionáriatesta tur sta em aeroporto da África do Su; país teme canos econômicos por restrições de viagem 

LOMEES 

lemanha, Itália e Reino 
Unido detectaram on- 

tem casos da nova variante 
Omicron da Covid-19, um 
dia depois de o primeiro ca- 
so na Europa ter sido regis- 
trado na Bélgica. À variante 
foi descoberta pela primeira 
vez na Africa do Sul e tam- 
bém jáfoi detectada em Bot- 
suana, Hong Kong e Israel, 
que ontem se tornou o pri- 
meira pais a proibir a entra- 
da de todos us estrangeiros 
para tentar conter a disse- 
minação da nova variante. 
Além disso, a Holanda afir- 

mou ter detectado 61 casos de 
Covid-19 emcerca de 600 pas- 
sageiros que desembarcaram 
em Amsterdã em dois voos 
vindos da Africa do Sul na sex- 
ta-feira. Há suspeitas de que al- 
gumas dessas infecções sejam 
pela nova variante. Já a Dina- 
marca afirmou ter dois casos 

itos em pessoas que che- 
E da África do Sul, en 

quanto a República Sei 
vestiga um passageiro 

As confirmações e suspei- 
tas foram registrados umdia 
depois de o Centro Europeu 
para Prevenção e Controle 
de Doenças (ECDC) afir- 
marqueorisco de anova va- 
riante se espalhar pela Eu- 

ropaera “muito alto”. A vari- 
ante surgiu enquanto mui- 
tos países do continente já 
enfrentam dificuldades pa- 
raconter o aumento de in- 

fecções par Covid-19, com 
alguns tendo reintroduzido 
restrições em atividades so- 
ciais para barrar a dissemi- 
naçãodadoença. | 
A descoberta da ÔQmicron 

desatou um alerta mundial, 

com uma série de bloqueios 
ou restrições de viagem rela- 
cionadas ao Sul da Africa e à 
preocupação de que a nova 
cepa possa impedir a recupe- 
ração econômica global de- 
pois de quase dois anos de 

Os dois casos encontrados 
no Reino Unido estão vincu- 
lados e têm relação com 

uma viagem ao Sul africano, 
anunçiou q secretário de 
Saúde britânico, Sajid Javid. 
Pouco depois, o primeiro 
ministro do Reino Unido, 
Boris Johnson, anunciou 
novas medidas para tentar 

conter a disseminação da 
nova variante, incluindo 
um teste em todas as pesso- 

as que chegarem ao país e a 
intensificação das doses de 
reforço da vacina. 

— Vamos pedir a qualquer 
pessoa que entre no Reino 
Unido que faça um teste 
PCR no fim do segundo dia 

após a chegada e que se 
mantenha isolada até obter 
um resultado negativo — 
afirmou Boris durante uma 
entrevistacoletiva. 

Já na Alemanha, os dois ca- 
sos foram registrados na Bavá- 
ria, no Sul do pais, anunciou o 
Ministério de Saúde regional. 
As duas pessoas infectadas en- 
traram no país pelo aeroporto 
de Munique em 24 de novem- 
broe apora estão em isolamen- 
to, Natália, o Instituto de Saú- 
de Nacional disse que a pessoa 
infectada foi detectada em Mi- 
lão depois de voltar de uma vi- 
agem a Moçambique. 

A Ômicron, descrita como 
uma “variante de preocupa- 
ção” pela Org; do Mun- 

dial da Saúde (OMS), é po- 
tencialmente mais contagio- 
sa do que as quatro cepas an- 
teriores relacionadas à efei- 

tos mais deletérios ao orga- 
nisma, embora os especialis- 
tas ainda não saibam dizer se 

ela vai provocar uma Co- 
vid-9 mais ou menos severa. 
De acordo com o médico 

peticista Salmo Raskin, 
ie do Laboratório Ge- 

netika, de Curitiba, a Omi- 
cron é a variante que mais 

acumulou mutações. 
— Ela tem uma mistura de 

mutações presentes nas ou- 
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DaVita Tratamento Renal 
estabelece padrão internacional 

de cuidado a mais de 15 mil 
pacientes no Brasil. 

Desde sua primeira 

aquisição, há cinco 

anos, a empresa firma 

sua assistência clínica e 

liderança nacional no 

setor, com presença 

atual em 12 estados, 

além do Distrito Federal. 

Isso atinge a importante 

marca de 15 mil pacientes 

assistidos, atendimento a 

mais de 360 hospitais, 

totalizando 91 operações 

no país. 

MAIS DE 300 MIL 
PROCEDIMENTOS 

DE DIÁLISE 
INTRA-HOSPITALAR 

MAIS DE 3 MIL 

COLABORADORES 

E 800 MÉDICOS 

PARCEIROS 

ATENDIMENTO 
INTRA-HOSPITALAR 

A 360 HOSPITAIS 
EM TODO O PAÍS 

MAIS DE 

2 MILHÕES DE 

TRATAMENTOS 

Davita. 
Tratamento Renal 

A gente ama cuidar dos rins. 
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PRAIAS CHEIAS, POSTOS VAZIOS 

Surto de gripe na cidade 
HANES  Combaixa procura porvacia huncionárias vão às FUAs CONVOCA As pessias 

PERIGO NO PARQUINHO 
Menino de 8 anos sofre aciden e grave em 
brinquedo adaptado sem sinalização adequada 

SELMA SCHIMIDT 
star ago rr Dor 

O que seria um fim de tarde 

agradável na Praça Cacil- 
da Becker, na Urca, após a es- 

cola, acabou se transtorman- 

do em tormento e trauma pa- 

ra crianças e seus pais. Um 
menino-de 8 anos, que em- 

purrava colegas num brin- 

quedo pesado, de terro, co- 
nhecido como val e vem, es- 

corregou. E fui “atropelado” 

pelo equipamento, tendo fra- 

Tua exposta na perna ESCILRET- 

da. O acidente aconteceu no 

último dia 5. Até ser operado, 

toram cerca de 18 horas, de 
acondo coma família. Sem fa- 

lar que o garoto teve uma in- 
tecção bacteriana e precisou 

voltar a ser hospitalizado no 
dial8. Serão pelomenos mais 

três semanas de internação. 

No local, uma placa informa 
apenas se tratar de um brin- 
quedo para menores de 10 

anos. Não alerta que ele é 

adaptado para cadeirantes é 
sobre os cuidados a tomar. À 

Família da vitima contratou 

um escritório de advocacia, 
que entrará com pelo menos 
duas ações na Justiça: uma 

contra a prefeitura, alegando 

falta de segurança e de inhor- 
mação sobrec equipamento; e 
outra contra à Unimed, pela 

demora em transferir o meni- 

no do Hospital municipal Mi 
guel Couto, para onde foi leva- 

do, até uma unidade particu- 

lar. O vai e vem foi retirado da 
praça na sexta-feira pelo fabri- 
cante (empresa Aço Forte), 

artes da realização da perícia. 
— O meu filho poderia ter 

perdido o pé, que ficou pen- 

durado. Vai ser uma récupera- 

ção lenta, sofrida, dolorosa, 
mas, graças a Deus, vai dar 
certo —diz o pai, professor de 

sociologia e que pede para 

não ser identificado. —Foram 

18 horas entre o acidente ca 

cirurgia. À demora torna mais 

alto o risco de infecção. 

DOIS CASOS COM MORTES 

Pelo menos quatro acidentes 

aconteceram no país nos últi- 
mos ancs com o mesmo equi- 
pamento: dois com mortes. 
Em novembro do ano passa- 

do, em Palmas (Tocantins), 
Kavron Henrique de Souza 

Lima, de 10 anos, não resistiu 

após ser atingido poruma bar- 
rade ferro, que se soltara de 

um desses aparelhos. No Par- 

que dos Pioneiros, em Ada- 

mantina, interior de São Fau- 
la, um menino de 6 anos mor 
reu ao ser atingido na cabeça. 

em agosto de 2017. No ana an- 
terior, as vítimas foram duas 

meninas de 6 anos, em par- 

quinhos dentro de escolas, 
em São José do Rio Preto (SP): 
uma perdeu parte do couro 
cabeludo, e a outra teve trau- 

noatistno Cramano, 

No caso da Urca, os dois f- 
lhos da psicanalista Cláudia Si- 

úves estavam no brinquedo 

quando ; conteceu o acidente. 

—Omeumais velho, o Ben- 

to, de 8 anos, entrou em cho- 

que e só parou de chorar de- 

pois que deixou o local, O 
meu caçula, Antonio, de 3, to- 

E ud 

ES , 
Sumiu. À Praça Cacilda Becker sem o vai e vem, que foi retirado pelo fabrcantena sexta-feira antes da perícia 

do dia fala que viu 0"orso" da 

perna do amiguinho. 
Fai o pai dos dois, o chef de 

cozinha João Eduardo Mes- 

quita, que ajudoua socorrer a 

pequena vitima: 
— O menino estava debaixo 

do brinquedo. Alertei a mãe 

dele, queveiocorrendo, assim 
como ouitas mães & pais. As 

crianças levaram um tempo 
para perceber a gravidade, 

muntas entraram emchoquee 

começaram a chorar. Em 
questão de segundos, toda a 

alegria virou tristeza e 
apreensão, 
As sócias Eliane Lima e Na- 

táliaLima, do Lima e Silva Ad- 

vogados, estão preparando as 
ações judiciais. Ainda avaliam 

se o Hospital Miguel Couto 

também será processado. 
Quanto à retirada do brinque- 
do, antes da perícia, elas não 

acreditam que atrapalhe à 
ação contra a prefeitura: 

-— Há muitas testemu- 

nhas. A perícia seria impor- 

tante, mas não é tmp ESCN- 

divel —ressalta Natalia. 
O pai da criança disse ter 

confiado nos médicos do 

Miguel Couto; ainda assim 
informou que o filho tinha 
plano de saúde e pediu ori- 

entação sobre o que fazer: 

— Um medico que nos aten- 
deu disse que, realmente, os 

profissionais do hospital são os 

melhores, mas que o material 
disponível na rede privada é 

melhor de trabalhar do que o 

da rede pública. Acionamos a 
Unimed na noite do dia 5, só 
que a site deles estava fora do 

ar, Depois de muito tempo, 

conseguimos, pelo teletone, 
pediratransferência. Porvolta 
de 5h, 6h, disseram que man- 

dariam uma ambulância, que 
chegou às 9h. Até meu filho 
ser operado, já eram 14h, 15h. 

E o acidente tinha sido pouco 

depois. das 18h do dia anterior. 
Conforme o secretário mu- 

nicipal de Esportes, Guilher- 

me Schleder, os brinquedos 

adaptados foram adquiridos 
por uma associação de múra- 

dores e instalados na praça da 

Urca há mais de quatro anos. 

Responsável pela gestão de 
praças, à Fundação Parques & 

1 

Jardins está apurando quantas 

e quais unidades têm brinque- 
dos adaptados. Os que teriam 

sido instalados (além da vai e 

vera, há um carrossel de ferro) 
na Praça Antero de Quental, 
no Leblon, pelo Rio Cidade, 

não estavam lá na sexta-feira. 

Os do Parque Madureira tam- 
bém não foram localizados. 

Procurada, à empresa Aço For- 

te não se manilestou. 

Segundo a Secretaria mu- 
nicipal de Saúde, “por opção 

dos pais, foi solicitada a 

transferência da criança para 
realizar a cirurgia em uma 
unidade particular”. Segun- 

do a Unimed, o pedido de 

transferência “foi realizado 
às 4h50 do dia 6 de novem- 

bro, sendo liberado pouco 

mais de uma hora depois, às 

6h14, após o contato médico 
entre os hospitais”, 

RISCOS DE NORTE A SUL 
No Largo Sergio Vieira de 

Mello, no Leblon, um dos 

dois balanços está quebrado 
e pendurado. O local deixou 
de ser frequentado por crian- 
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Descuito. Balanço-guebrade no Largo Sergio vieira de elle, nolebion 

cas, revela o universitário Lu- 
ca Bonfatti, que aproveita o 

espaço para passear com o 
cachorro da namorada: 

— Fica dilicilparaumamãe 
deixar seu filho brincar aqui. 

Da Zona Sul para a Zona 

Norte, na Praça Professora Vir- 
ginia Cidade, em Coelho Neto, 

o professor Anderson de Car- 

valho Borges não perde a aten- 

ção no filho Jonata, de 5 anos. 
Os dois escorregas estão com 

pedaços de madeira quebra- 

dos. E uma das pangorras não 
tem a alça para segurar. 

— Esses brinquedos passam 

mais tempo quebrados do que 

arrumados —conta ele. 
Mais adiante, no Parque 

Madureira, Heloisa Haniel, 

de 18 anos, também recla- 

ma da falta de manutenção: 
— Fico com medo de meus 

= oo ——— = oo EE 

irmãos de 10 e 7 anos se ma- 
chucarem no escorrega (a su- 

bida é por uma pedra simulada 

feita de cimento, cujos revesti- 

mentos em borracha soltaram 

emvários trechos). Na cascata, 

sem piso antiderrapante, eles 

levam muitos tombos. 
A Comlurb informa que 

a manutenção dos brin- 

quedos em áreas públicas 
“é incluida na programa- 

ção da companhia de acor- 

do com a necessidade, se- 

guindo critérios de visto- 
ria técnica”. Responsável 
pelo Parque Madureira, a 

Secretaria municipal de 

Conservação alega que en- 
controua área com proble- 

mas, mas que “executa ro- 
Rineiramente varias 

ações”, entre elas o re paro 

de bri Dq uedos. 



O GLOBO | boningo 2511202 go 

ao VIVO para 
a festa da 
gastronomia 
Atrações musicais encerram os oito dias 

de programação do 11º Rio Gastronomia, 
no Jockey Club de 9 a 19 de dezembro 
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Fe pouco. Após a edição 
“virtual inédita do ano pas- 

sado, o Rio Gastronomia, 

maior evento do gênero no 

pais, volta vo formato pre- 

sencial, agora no Pião do Pra- 

do, área nobre, ampla e aber- 

ta do Jockey Club Brasileiro, 
de9a Rede la 19 de de- 

zembro. Nesse reencontro 
com o público, o evento val 

reunir aulas, bate-papos e de- 
gustações com chefs estrela- 
dos de todo o Brasil, além de 

convidados internacionais: 
A programação inclui filiais 
dos melhores restaurantes, 

bares, foodtrucks e bikes da 

cidade, feira de cachaçase de 
produtores do estado e pro- 

gramação infantil. E, para co- 

roar cada dia, música da me- 
lhor qualidade. 
Como já é tradição, entre 

provinhas de receitas e ensi- 
namentos dos chets, os visi- 
tantes do Rio Gastronomia 

2021 vão curtir shows com 

grandes nomes da música 

brasileira. Às noites no 
Jockey serão embaladas por 

muito samba, MPB, rock e 

outros gêneros, sempre a 
partir das 20h. Sucesso em 

edições anteriores realiza- 

das: no Pier Mauá e no pró- 

prio Jockey, as atrações mu- 
sicais costumam entreter o 
público em uma grande ce- 

lebração para encerrar os 
trabalhos. Em apresenta- 

ram pelos palcos do Rio Gas- 
tranomia arti atas como 

Sandra de Sá, Alceu Valen- 

ça, Jorge Aragão, Mart'na- 
lia, Moacyr Luz e Evandro 
Mesquita, 

MULHERES NO SAMBA 
Na edição deste ano, marco 

da retomada das atividades 

culturais na cidade, quem 
abre os trabalhos é Geraldo 
Azevedo. Na noite de aber- 

tura, quinta, 9dedezembro, 

o artista per IL mbuca no 

com mais de meio século de 

trajetória vai desfiar no vio- 
lão sucessos de seu repertó- 
rio, À lista vai das haladas 

“Dia branco" e “Caravana” à 

torrós e xotes como "Moça 

bonita”. O músico divide 
parte do repertório com o 
cantor é compositor paulis- 

tano Marcelo Jeneci, craque 
dasanfona, em participação 
especial. 

Rainhadas"lives” durante 

aquarentena, Teresa Cristi- 
pa sobe ao palco no dia se- 

guinte, sexta (0/12), para 

detender o espetáculo "Um 
sorriso Negro”. Ao viva, a 
cantora resgata sambas 

inesquecíveis de artistas co- 
mo jovelina Pérola Negra, 
Candeia e Wilson Moreira, 

Com uma banda toda for- 

mada por mulheres, ela vai 

lembrar clássicos do naipe 
de “Alvorada”, de Cartola, 

“Zé do Caroço”. hino do re- 

pertório de Leci Brandão, e 
“Quantas lágrimas”, pérola 
da Velha Guarda da Portela, 

além da canção que dá no- 
me ao show, tema dos com- 
positores Adilson Barbado e 

Jorge Portela imortalizado 

navoz de Dona Ivone Lara 
— Estou feliz de estar no 

contrar o público e também 

pror tOCar de noro com as 

meninas. Faz muito tempo 

que não fazemos esse show, 

por causa da pandemia. Vai 
ser muito importante estar 

com esse grupo e tocar esse 

repertório feito especial- 

mente para falar sobre o po- 
vo preto, Todas as canções 

são de compositores negros 

e, com isso, unimos a histó- 

ria do negro e a história do 
samba, que já são mistura- 

das —dizacantora. 

Outro rosto conhecido 
que se multiplicou por lives 

durante à pandemia. o can- 

tor Diogo Nogueira, que 
agitou o público no Pier 

Sorriso negro. 

Teresa Crstina 

Clássicos do 

samba na 

companhiade 

uma banda 50 

de mulheres 

Na abertura 

Geraldo 

Atevedo revisita 

Seus Maiores 

SUCESSOS EM 

vareviclão 

apresentar no Rio Gastro- 
nomianodia 16, naabertura 
da segunda semana de pro- 

gramação. O músico vai 
mostrar seu novo show, 

“Samba de Verão”, que cele- 

bra e renova as tradições da 

velha guarda unindo sam- 

bas antolágicos e canções 
inéditas. No repertório, cal- 

cado na trilogia de álbuns 

“Sol”, *Céu" eLua”, novida- 
des como “Bota pra tocar 
Tim Maia" e"Qurodamina” 

dividem espaço com suces- 

sos perenes, a exemplo de 
“Pé na areia” e “Clareou”, 

além de versões para os clás- 

sicos da batucada “Alma bo- 
êmia”, “Verdade Chinesa” é 

SONS DO BRASIL: 
DATAS DE CADA 
APRESENTAÇÃO 

QUINTA-FEIRA (9) 

20h: Geraldo Azevedo, com parti 

cipação especial de Marcelo 

JEMBCi 

SEXTA-FEIRA (10) 

20h: Teresa Cristina 

PE 

SÁBADO (11) 
20h: Bloco Toca Raul! 

DOMINGO (12) 
20h: Bangalalumenga 

QUINTA-FEIRA (16) 

20h: Diogo Nogueira 

SEXTA-FEIRA (17) 
eQh: Festa PLOC 

SÁBADO (18) 
20h: “Filhos da Música”, com Max 

de Castro. Max Viana e Lêo Maia 

DOMINGO (19) 
20h: Samba Independente dos 

Bons Costumes, com participa- 

cão de El Pavuna 
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O primeiro fim de semana 
é pará matar as saudades do 

Carnaval: no sábado (Io 

irreverente bloco Toca Rau- 
uul! apresenta releituras de 

canções consagradas e “la- 

dos B“ de Raul Seixas. Re- 
presentando as diversas fa- 

ses e facetas do icone do 

rock brasileiro, os músicos 
vestidos a caráter entoam 

clássicos como “Maluco be- 

leza”, “Gita”, Aluga-se” e 
“Não pare na pista em rit- 

mo de frevo, marchinha, 

maracatu, ska, reggae, baião 
e funk. No domingo (12) a 
vez é do Bangalafumenga 

agitar a pista com suas co- 
nhecidas versões que unem 
hamnk, samba e outros ritmos 

brasileiros, além de músicas 

autorais do recém-lançado 
EP" Essa é pra Você!, como 
“Maracatu embolado”. No 

dia 17 (quinta), a Festa 
PLOC promete transportar 
o público direto paraosanos 

80, com hits saudosos da- 

quela década. 

ENCONTROS 

A programação conta ainda 

com Max Viana, Max de 
Castro e Léo Maia, Eles se 
reúnem no projeto “Filhos 
da Música”, tributo aós seus 

pais ad respectivamente, 

Djavan, Wilson Simonal e 

Tim Maia —, no dia 18. Na 

despedida, com direito a 
canja do sambista El Pavyu- 
na, ogrupo Samba Indepen- 

dente dos Bons Costumes 

fecha a noite de domingo 
(19) com repertório cheio 
de suingue, que vai do parti- 

do alto ao pagode, passando 
porjongo e sambade roda 
“Além des shows, os visi- 

tantes vão assistir de perto a 

seus chefs preferidos na 
programação de aulas, Tam- 

bém estão convidados à pro- 

var quitutes conhecidos a 
preços AIrAentes, passear 

pelas feiras de cachaça e de 

pequenos produtores. 
O Rio Gastronomia é rea- 

lizada pelo jornal O GLO- 
BO, com apresentação do 

Senac R),cidade-anhitriã In- 

vest.Rio | Prefeitura RJ, pa- 
trocínio master do Santan- 

der. patrocínio de Stella Ar- 

tois, Naturgy, Coca-Cola e 
Sebrae, apoio Secretaria de 

Turismo Governo do Estado 

do Rio de Janelro, Gosto da 

Amazônia, Aspen Pharma, 
Amázzoni Gin, Agua Pouso 

Alto, Supermercado Zona 

Sul, Sesc RJe iFood, tickete- 
ria oficial Ingresso Certo e 

ções am tolúgicas, já passa- Rio Gastronomia por reen- Mauá em 2016, volta à se “Deixa cu te amar”. parceria de Sindkio. 

Aperitivos > Ingressos: Os bilhetes do tazendo umadoaçãode R$10ou > Aulas: Emduplasdechelscom  emlições gratuitas, para quem > Paraas crianças: À Animasom, 

para a sapundo lote custam R$ 50 RS Srevertidaemalimentos para  longaparceria encontros inêdi- chegar: ingressos serão distribul- empresa commais de três déca- 

retomada iquintaesextaje R$60 (sãbadoe oprojeto Nacompradoingresso  toseapresentaçõessolo talentos  dosnolocal uma horaantes de das de atuação no mercado de 
domingo) Os ingressos estão à 

venda pelo site ingressoces - 

para umdia, assinantes OGLOBO 

ganham uma segunda entrada. 

dacaozinha, do naipe do lrancês 

Claude Troisgros, do português 

cada sessão entretenimento intantil, participa 

do evento com farta programa- 

to. com/riogastronomia Mais informações sobredescon-  CiogoRochaedabrasileiraMore- > Nomenu: Aolongodo Rio ção para 05 pequenos: 0 cardápio 

tosparaassinantesdo GLOBO e — naLeite estrelam Gl aulas nos Gastronomia, postos avançados  dadiversãoincluioficinas, área 

> Promoções: Dutra opção é o Valor Econômico alunos Senac auditórios Santander Brasil de de restaurantes, lood-trucks & baby. camaelástica. games, 

bikes oferecem delícias variadas 

apreços atraentes, 

Sabúrese SENAC. Multas facetas 

da gastronomia serão exploradas 

EJeclientes Santander estãono 

site do Ingresso Certo 

realidade virtual, pista de carr» 

nhos e muito mais. 

ingresso solidário Mesa Brasil 

Sesc RJ com 30% de desconto, 

RR : a , 5 DR. Cd 
Lo! aro “st ma 

o Sóhac RS. 4 pe ÃO ER 
espera você no “al NC JMIA 
Rio Gastronomia! E Er, 

“RM: 
Alem da volta das aulas-show e) 
com nossos Chefs Embaixadores -* “qa a S/A" md 
e os livros com desconto da ” 
Editora Senac, teremos ainda os 

deliciosos petiscos do espaço 

Villarino, o bar berço da Bossa 
Nova agora, revitalifado pelo o) 
Sénac RJ. Não perca! Far 

em : se VILLARINO 
mi A a 2. k = BAR 

ac.br 

o E RENA EN 
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ROD RIO DE SOLZA 
eotigo souza buglana com &r 

cada quinze dias, 
José Antônio Tei- 

xeira percorre to- 
da a Avenida 
Atlântica, em Co- 

pacabana, em busca de ár- 
vores cortadas irregular- 
mente ou com troncos cai- 
dos, além de canteiros vazi- 

os. Seencontra qualquer de- 
talhe errado no visual da or- 

lamais famosa do mundo — 

cujo projeto paisagístico, as- 
sinado por Roberto Burle 
Marx, é tombado pelo patri- 

múnio histórico —, ele aci- 

ona a Fundação Parques é 
Jardins para fazer o replan- 

tio. Presidente da Associa- 

ção de Moradores de Copa- 
cabana (Amacopa), Tony, 
como é mais conhecido no 

bairro, adotou todas as 429 

golas (espaços onde as árvo- 
res são plantadas) do cantei- 

rocentral daavenida. 

Por meio do programa 

Adote-Rio, o servidor públi- 
code 57 anos, atua de ma- 

neira espontânea como 
uma espécie de fiscal da na- 
tureza fá quatro anos. 
— À Avenida Atlântica é 

um dos cartões-postais do 

Brasil, e me sinto honrado 
por serum adotante que fis- 

caliza —afirma ele. 

O Adote Rio, criado em 
2014, permite que pessoas fisi- 
cas, empresas e associações de 

moradores se apropriem de 

áreas públicas dacidade, como 
praças, jardins e monumen- 
tos, para preservá-las. Em tro- 

ca, os “pais adotivos” podem 
divulgar sua marca ou QR Co- 
de em totens e placas, se assim 

desejarem, e recebem um re- 
conhecimento público. 

|NgAGEI o! 

FISCAIS DA 
NATUREZA 

Restinga. Moradores do Recreio piantám namaior área púb ca já adotada 

Hoje, hã 464 áreas adotadas 

ou em processo de adoção, de 

acordo com a Fundação Par- 
ques e tardins. Do total, 228 

sdo praças; NOVE, árvores; dez, 

parques; 88, canteiros; 35, 

áreas verdes, e nove, monu- 
mentos, 

Para Tony, cuidar das árvo- 

res é uma tarefa tão prazerosa 
que ele acabou criando o pro- 
jeto Rio de Orquídeas. que en- 
feita árvores de Copacabana. 
A ideia começou pela Praça 

Uma rede social 
feita sob medida 
para os peís 
Novo aplicativo com foco nos animais de estimação 
já tem oito mil usuários no Rio e oferece espaço 
para postagens e carteira de vacinação digital 

CINTIA CRUZ 
Bda Corda atrg dele 

les não têm milhares de 
seguidores, mas hasta uma 

postagem para fazer bater 
mais forte o coração de qual 
quer apaixonado por animais. 
Entre totos conceituais, posa- 

das ou registrando momentos 
curiosos, pets garantem a 
diversão nas redes sociais, 

Desde aposto, eles ganha- 
ram um aplicativo exclusivo. 
Mas, além de agitoon-line, o 
Flockr oferece uma agenda de 

saúde para às bichinhos: No 
Rio, jásão 8 mil cadastrados e 
guitros 12 mil em São Paulo e 

po Rio Grande do Sul, estado 

oudeo app foi criado. 
Moradora de Macaé, à api- 

liar administrativa Lays dos 

santos Oliveira Cooper, de 20) 

anos, tem a cadela Jessie Ja- 
mes há 12. Desde que come- 

cou a utilizar o programa, seu 

lazer é curtire conhecer a 
história de outros pets. 

— Adora ver os outros bi- 

chinhos e também posto 

fotos da Jessie, E tão fofa. Os 
donos comentam nos perfis 

como se fossem os pets falan- 

do—divente-se. 

A cadela teve um problema 
de saúde recente, e Lays pas- 

sou ausaro aplicativo tar 
bém para anotar datas das 
consultas e procedimentos 

realizados: 

— Sempre Anotava ds 1 

formações dela em papéis 
que acabavam se perdendo. 

Agora anoto peso, remédios 

que ela toma... Ficou mais 

prático porque sou muito 
distraída. No aplicativo, não 
temtomo perder. 
O programa olerece outros 

SETVIÇOS CONTO d CAPDETTA de 

vacinação digital, lembretes 
de medicamentos e vermihu- 

gos, agenda de visitas 20 vete- 
rinário e pet shops, histórico 
de informações médicas, de 

alergias e doenças. 

A editora de vídeo Juliana 
de Carvalho e Oliveira, de 33 

anos, tem todas as informa- 

ções do seu cãozinho Frederi- 

co, de 1 ano, no aplicativo. Ele 
lol encontrado mima rua de 

Jacarepaguá, perto da casa de 

juliana, com apenas três me- 
ses e cla ficaria com dcãosó 

até encontrar alguém para 

adotá-lo, mas não resistiu e 

ASS, ela mesma, O ani- 

mal: 

— =| em fevereiro e, dois 

meses depois, já estavacomo 
cachorro. À ideia não era essa, 
mas aconteceu. Como ele é 

muito povinho, toma muitas 
vacinas, faço o acompanha- 
mento pelo aplicativo, que me 

ajuda a lembrar. 
Paraos bichinhos bloguei- 

ros, a câmera tem um disposi- 
tivo com várias opções de sons 

para atrair olhar dos pets e 

mais de 80 adesivos e filtros 

para deixar as fotos estilosas. 
O mesmo cadastro permite 

criar vários perfis para os que 
têm mais de um animal. 
A universitária Carolina 

Serzedelo Corrêa com a ajuda 

de moradores e do Supermer- 

cado Zona Sul, que doaram as 

primeiras orquídeas sem flo- 
res. Já foram plantadas mais de 

200 mudas no local, que virou 

um belo orquidário suspenso. 
Plantios também foram feitos 
na Praça do Lido, no Parque 

Municipal Peter Pan e na Rua 
Dias da Rocha, 

— Minha relação com 

plantas e árvores é algo que 
me liga à Deus, 20 universo, 

Domo 28 

ES di 

| 

'Paladotivo” Tony na oria de Copacabana: eie cuida de árvores e canteiros 

a terra. Elas nos dão com: 

bustivel —filosofa Tony. 

Com 166 espaços acolhi- 
dos pela sociedade civil, a 
Zona Oeste é a campeã de 

adoções. Lá, se encontra um 

dos mais bem-sucedidos 
projetos de preservação 

promovidos por uma pessoa 

física. Na Alameda Sandra 
Alvim, no Recreio dos Ban- 
deirantes, ficao Bos que da 

Memória, maior área públi- 

ca adotada porum morador, 

onde mudas homenageiam 

vítimas da pandemia. 

Hã dois anos, o corredor 
verde de 1,38 km — o maior 

dentro da cidade do Rio —na- 

da mais era do que um cami- 

nho de terra batida, com ban- 
cos de concreta e poucas ár- 
vozes. Em 2018, uma mora- 

dorado bairro, a arquiteta Isa- 
belle de Loys, de 54 anos, re- 
solveu adotar oficialmente a 

alameda para evitar que ela 

fosse atravessada pelo asfalto, 

12021] O GLOBO 

como queria uma escola par- 
ticular da região. Apora, 0. es 

paço tem mais de duas mil es- 
pécies plantadas, além de es- 
paços de convivência feitosde 

troncos de árvores, pet points 

e até biblioteca popular. 

VERDE PROTEGIDO 

Por nova decreto da prefei- 
tura, à alameda agora é uma 

área de proteção e não pode 

receber construções. 
— (|) corredor estava aban- 

donado e escuro, apesar da 

importânciaecológica por ser 
remanescente de restinga, 
área de amortecimento do 

Parque Chico Mendes. Reuni 

utros motadores, fizemos 

mutirão e retiramos quase 
meia tonelada de lixo. Plantei 

árvores nativas, como pau- 
brasil, aroeira e ingá. Fiz uma 
biblioteca popular e provei 

ara as escolas que ali tam- 

itinere cultura— ex- 
plica Isabelle, completando, 
— Hoje há mais de 12 tipos de 
frutas de restinga, um bioma 
ameaçado. À fauna voltou: te- 
mos muitos pássaros, taman- 

duás, tatuse gambás. 

Há um ano, aalameda pas- 
souasero primeiro Bosque 
da Memária do Brasil, por 

iniciativa de setores da soci- 

edade civil, com o apoio da 
ONU, para lembrar as vidas 

perdidas com a Covid-19, 

— Cada um planta uma àr- 
vore, um totem de eucalipto, 

com onomedo homenageado 

registrado muma placa, Foi um 

alento para muitas famílias — 
conta a arquiteta 

Às reportagens sob o selo “Reage, 

Rio!” têm apoio institucional de Rio 

de Mãos Dadas, uma miciativa da 

Fecomércio RJ. 

Lazer on-line. Lays Cooper, dona da cadelinha Jessie James, usa sempre o ap' cativo: “Adoro ver os outros bichinhos e também posto fotos da Jessie: É tão fofo” 

And EIA 

Agenda do pet. Jubanae Fredenco del ano;ajuda para embrar asvacnas 

Saldanha Marinhode Brit- 

to, de 32 anos, administra 

as perfis dos seus gatos 
Sting, de 2 anos, e Olivia 

Newton-John, de 10 meses, 

gatinha que ela adotou em 
março deste ano. 
— Essa rede me lembra 

muito aépoca do Orkut par- 

que tinha outra rede sá para 
animais e eu fiz paraum gato 
que eu tive. No blog, vi que 

tem informações relevantes e 
curiosidades sobre a saúde do 
animal — elogiou Carolina. 
Uma das funcionalidades 

do Flockr é a seção de passeio, 
ande o dono do pet, ao sair 

para caminhar cu correr, 

pode marcar o trajeto e a dis- 
tância percormidos em tempo 
real, e ainda salvar as calorias 

gastas. Por enquanto, o servi- 

ço está disponível apenas para 
o aistema operacional OS, e 

pode ser utilizado de forma 

sincronizada como Apple 
Watch. Mas, atéo fim do ano, 
vai estar no Android, explica 

Matheus Frozzi, sócio-funda- 

dor da Mocka, empresa que 

desenvolveu o aplicativo, Ele 
amuincia ainda outras atualiza- 

ções no programa: 
— As ONGs terão um ca- 

dastro oficial e seus apoiado 

res vão poder se manifestar 

pelo app e receber descontos 
em lojas. Também vamos 
lançar uma seção de despesas 

de petcomo histórico de 

gastos com o animal por mês 
e com ração, para o dono ano- 

tar qual marca comprou, à 
quantidade e quantos gramas 

o petcome por dia. Ainda 
vamos ter o cadastro profissio- 

nal, para que veterinários 

tenham perfil dentro do app. 
A ideia do aplicativo sur- 

giuem 2015, quando Ita- 

theus ainda eraumestu- 

dante e tinha acahado de 

adotar seu pet: 
— O nome EFlockr signiti- 

ca matilha em inglês e colo- 
camoso"R” no fim para dar 
sonoridade. 
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ÂÃ proximidade do 
verão, a redução do 

número de casos de coro- 

navírus co avanço dataxa 

de vacinação contra à 

Covid-ao formam o coná- 
rio ideal para à população 

do Rio de Janeiro voltar à 

desfrutar de um evento ao 
ar livre. Melhor ainda se, 

além de curtir, há à possi- 

bilidade de contribuir com 

um prógrama tão atuante 
durante a pandemia como 

o Mesa Brasil Sesc RJ. O 

Rio Gastronomia está de 
volta, degamrederáaro de 
dezembro, no Jockey Club 

Brasileiro, na Lagoa, equem 
está ansioso pelo evento, 
suspenso no ano passado, 
já pode garantir aparticipa- 

ção no site ww w.ingreésso- 
certo.com, Com o ingresso 
solidário Mesa Brasil Sesc 

RJ,a doação de R$10 ou R$ 

sérevertida em alimentos 
para o programa alimentar 
e garante 30% de desconto 

nacntrada. 

A wº edição do Rio 

Gastronomia retorna ao 
Jockey esté ano, nó Pirão 

do Prado, no meio da pista 

de corrida, ahençoada pelo 

Cristo Redentor, ao ar livre 
e com todos às protocolos 
sanitários recomendados 

pelas autoridades de saúde. 

O evento contará com 

representantes de alguns 
dos principais restaurantes 

é bares do Rio, encontros 
com chefs, feiras de peque- 
nos produtores, shows, 

entre outras alrações. 

Além do ingresso solidá- 
rio, o Sesc RJ estará no Rio 
Gastronomia também com 

uma bike para degustação 

dealgumas receitas criadas 
apartir doaproveitamento 
integral dos alimentos. A 

ideia é à mesma usada no 

Mesa Brasil Sesc RJ, que 
atua há mais de 20 anos 
no combate à fome é ao 

desperdício, O programa 
alimentar funciona com o 
recolhimento de doações 

de alimentos não pereci- 

veise innaturade empresas 

corganizações, com distri- 
buição a instituições socio- 

assistenciais cadastradas. 
O programa também atua 
em situações de calami- 
dade, como na pandemia. 

Desde março de 2020, no 

início da pandemia, até 

GASTRONOMIA, 
SOLIDARIEDADE E ALTO 
ASTRAL JUNTOS DE VOLTA. 
O Sesc RJ é parceiro do maior evento de 
gastronomia do Brasil desde o começo. 

É através do Sesc RJ que o projeto Mesa Brasil Sesc 
RJ, com os seus apoiadores e voluntários, recolhe 

toneladas de alimentos que seriam desperdiçados, 
e distribui, reduzindo q insegurança alimentar de 
dezenas de milhares de pessoas. 

Este ano na Rio Gastronomia você pode optar por 
comprar o ingresso Solidário Mesa Brasil Sesc RJ com 
30% de desconto* e ainda doar R$ 5,00 ou R$ 10,00 que 
serão revertidos em alimentos para o programa 

Vamos nos reencontrar no Rio Gastronomia 

2021 e ajudar a quem precisa? 

De 9 a 12 e de 16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

mm Compre seu 

Ingresso Solidário Mesa Brasil em 

ingressocerto.com/riogastronomia 

Programação completa riogastronomia.com 

= 
Ingresso solidário Mesa Brasil Sesc RJ garante 

0% de desconto no Rio Gastronomia 2021 
Evento que volta a ser realizado de forma presencial no Jockey Club Brasileiro irá 

reverter doações em alimentos para o programa de segurança alimentar do Sesc RJ 

a. 

Flo Gasironomia retorna 20 Jockey 

Club Brasileiro entre 05 dias De Ze 
detêa iSdedezembro: À | 

este mês de novembro, já 
foram doadas 3,2 miltone- 
ladas de alimentos, bene - 
ficiando 196 mil pessoas € 

1,300 entidades cadastra- 
das de s2 municípios do 
Estado. 

— O Ingresso solidário 

Mesa Brasil Sesc RJ é uma 
ótima oportunidade para 
as pessoas que têm o desejo 

de participar da nossa rede 

de solidariedade. Além de 
pagar menos pela diver- 
são, ajuda a matar a fome 

daqueles que não têm o 
que comer — destaca Cida 

Pessoa, coordenadora do 

Mesa Brasil Sesc RJ 

AÇÕES EDUCATIVAS 

O Mesa Brasil Sesc RJ 
também promove ações 
educativas, orientando 

sobre o aproveitamento 

integral dos alimentos, 
utilizando de forma cria- 
tiva e saborosa partes 

que tradicionalmerite são 
descartadas. Como projeto 
Pequeno Gourmet, são 
promovidas atividades que 

despertem o interesse das 
crianças paraopreparo da 

alimentação de forma cria- 

tiva, divertida e saudável, 
Considerando que na 

infância se aprende úbser- 

vando e imitando os adultos, 
O projeto estimula os peque- 
nos a comerem melhor, 

incentivando -vs à participar 

daescolhac da confecção dos 
pratos, combinandosaborese 
texturas diferentes. 

Já por meio do Redes 

Gastronômicas, o Mesa 

BrasilSesc RJoferece cursos 
a cozinheiras das insti- 

tuições beneficiadas pelo 
projeto para aprenderem 

“desconto válido po tingranso |pnmsro) 

Rio | 35 

a utilizar integralmente os 
alimentos na elaboração de 
receitas criativas, O resul- 

tado são pratos saborosos, 

nutritivos € surpreendentes. 

INGRESSOS 
O público que quiser se 

antecipar já pode garantir 
o ingresso solidário Mesa 

Brasil Sesc RJ, lembrando 

que a doação de R$100u R$ 
sé revernida em alimentos 
para LÊ, progra alimentar 

e garante 30% de desconto 

na entrada. Para verificar 
os preços atualizados dos 
ingressos, consulte o sité 

oficial: www.ingresso - 
certo.com/riogastrono- 
mia. Na compra do ingresso 
para um dia, assinantes 

O GLOBO ganham uma 

segunda entrada. 

Compre seu 
Ingresso Solidario 
Mesa Brasil Sesc RJ 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR (À She) GLAS.GLOBO.COM 
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Política decadente 

Vivemos uma êpoca em que a 

política, mais do que nunca, 
é praticada visando 

fundamentalmente ao 
beneficio de alguns, O interesse 

da população é secundário. 
Como num jogo de xadrez, as 
peças são cuidadosamente 

movimentadas desde que os 
objetivos pessoais cu dos 

partidos sejam alcançados. À 
população representa um mero 
espectador desse jopo, em que 
os poderosos sempre ganham. 

Muitos desses jogadores 

atenham à sua função 
constitucional, pois assim já 
prestam um bom serviço ao 

pais. 
PEDRO HENRIQUE MIRANDA 
RIO 

Nova cepa 

O presidente Bolsonaro 

defende a distribuição de 
armas, a exploração 

desenfreada da Floresta 
Amazônica, a redução 
progressiva das terras 
indigenas, mas é contra o uso 
de máscaras, vacinas e 

Lula 

Na época de Lula, as classes Ce 

D viajavam de avião, tinham 
carro, escolas & universidades 

de qualitade, e hoje o que se vê 

é um descaso muito grande, um 

desgoverno em vários setores, 

como na saúde, com a crise 

provocada pela pandemia que 
jámatou mais de 614 mil 
pessoas no Brasil. E, mesmo 

com a vacinação. a situação 

parece que não melhora 

MAURICIO SABOIA 
BARRA MANSA R 

preparada, culta, autêntica, 

respeitada e que chegue lá, por 
seus méritos. 

EUZERLO SIMÕES TORRES 
Ri 

Carnaval e Covid 

É evidente que, seo número 
diário de mortes por Covid-l9 

aumentar, não deve haver 
carnaval. Avariante Ômicron 

ameaça o mundo, e anda não 

setem certeza se as vacinas 
disponíveis podem conté-la. 

Mas o carnaval não é o unico 

evento que causa aglomeração. 
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O humor do Barão de Itararé 
MAM  Criticodos políticos, o jprmaiista e escritor Apparícia Torelly morreu há SO anos 

Embargo 

O embaixador alemão em 
Brasília alerta sobre um 
possivel embargo aos produtos 

brasileiros. Sabemos que isso 

não vai acontecer, pois 05 

estrangeiros estão habituados 

a desfrutar de nossas riquezas. 

Mas. se [550 acontecesse, seria 

muito bom para a maioria do 
povo brasileiro. Os que vendem 

as nossas riquezas lá fora 

teriam que buscar no mercado 
interno a sua sobrevivência. 

Fico até sonhando com a pais 
crescendo internamente e O 

escavações irregulares, 
lançamento de lixo e de esgoto 

in natura. E ninguém fez nada. 

JOSÉ LÚCIO PINHEIRO 
RO 

Abandono do Rio 

O Rio tem todas as vias da Zona 
Sule da Barra em deplorável 
estado, O calçamento em 
Copacabana é uma vergonha. 

Às lagoas da Barra todas sujas 
epoluídas, o entorno da Lagoa 

de Freitas é uma vergonha, e à 
própria é extremamente mal 
cuidada, À Tijuca está em 

deveriam estar no xadrez, medidas sanitárias restritivas. Hinos evangélicos em alto e brasileiro sendo tratadocomo | estado de total abandono, 
MILTON MONÇORES VELLOSO É, sem pensar hás De Gaulle, no seu tempo de bom som em templos fechados um consumidor em potencial, assim córmo os bairros de 

BO consequências funestas parao:  presidenteda França disseque egritosdetorcidanosestâdios com aagricultura produzindo Botafogo e Flamengo. (...) 
povo iria tgnorar as o Brasil não era um país sério. espalham o virus da mesma paraalimentaros brasileirose Enfim, Eduardo Paes em nada 
recomendações do próprio Motivos para falaristo tinhade | formaquecantar assim por diante. Mas ésóum  diferedeCrivella. 

Polarização governo para restringir a sobra. A França através deseu sambas-enredo e matcinhas. sonho. Os países que destrulam PAULO ALVES 

chegada de passageiros de atual presidente Macron, Portanto, vamos adotar denossariquezanãdo sairão de o 
Vem ai as eleições, à paises africanos. Felizmente o recebeululacomosefosseum criterios estritamente nossa retórica. 

polarização Lula X Bolsonaro ministro da Gasa Civil chefe de Estado, e assim científicos para proibir ou MARCOS DE LUCA ROTHEN 

começa a perder sustentação. vislumbrou a extensão da obtivemos o direito de dizer que liberar comemorações, e não GClÂNIA GO Risco na orla 

Mais e mais recursos serão possível tragédia da chegada à França não é um país sério, usar à coronavirus como 
colocados no balcão de dessa cepa ao Brasil e passou Macron se revelou um anão pretexto para expressar A coluna de Ruth de Aquino 
negócios para recuperar à par cima da decisão moral da mesma estatura de preconceitos e estragar O L agoas (Ciclistas sem noção no 

terreno que vêm perdendo. nagacionista do presidente e Lula. prazer alheio. Até parece que calçadão”, 26 de novembro) 
Temos uma Simone Tebet um autorizou as medidas PAULO HENRIQUE COIMBRA quem posta “diga não ao De que adianta limpar as ilustra, num microcosmo, o que 

Mandetta é, sim, um Mora, restritivas preconizadas pela RO carnaval” nas redes sociais lágõas, como a de Jacarepagua, acontece no nosso caótico 
como alternativa para Anvisa. cairia na foliase não howvesse semantes tratar as toneladas trânsito, fruto de deseducação 

mudanças. Precisam parar de ALBERTO CAVALCANTI pandemia. de esgoto lançadas lã e egoísmo e da falta de 
tergiversar, colocar de forma EO Simone Tebet AMA DE AZEVEDO diariamente, Naturalmente que civilidade Moro na Tijuca. Dirijo 
clara o que pretendem. O país RE ccronogramade recuperação  carroe ando muito a pé. Em 

precisa de atitudes, e não de Aleltia! Até que enfim. dessa benção da naturezaestá ambas as situações, temos que 
platitudes Que chutemo balde. Perguntado sobre que atitude Colocaram uma mulher como invertido. Primeiro tratar ter culdado redobrado com 

e prometam reformas tomaria quanto ao surgimento candidata à Presidência da Chega aserassustadoraa falta depois limpar não parece ciclistas, cuja circulação 
profundas, políticas, tributárias danova cepa sul-africana do República. Os politicos de bom senso ede lógico. aumentou muito na pandemia, 

e na gestão ambiental Se coronavirus, Jair Bolsonaro, do descobriram que acabou a responsabilidade, além de ABEL PIRES RODRIGUES porcausa dos serviços de 

conseguissem, vitiám com q alodesuaignorância—eoque  peração de mulheres que só excesso de ambição daqueles mo entrega. Ciclista não sabe, ou 
tempo educação, saúde, elé ignora é uma enormidade sabia costurar, cozinhar, levar que insistem em fazer sabe e não toma conhecimento, 

segurança, distribuição de =, respondeu que não irniafazer ascrianças aos colégios e megaeventos, como o réveilion quais limites precisa respeitar e 
renda. nada equeoBrasilterâquese  dormircomos maridos. Aleluia! eo carnaval, diante do quadro O GLOBO publica hoje (ontem) as regras de trânsito que 

ANTÓNIO JOSÉ DE CARVALHO acostumar com ela. Enquanto Descobriram quehojeelassão que aindavivomos dentro da uma reportagem sobre à precisa obedecer. Transitam 

RO os dirigentes dos demais profissionais liberais, pandemia. O povo brasileiro, limpeza e recuperação das nas calçadas, passarelas, no 
países, cientes de sua empresárias. donas de ainda muito longe de um nivel lagoas da Barrae Jacarepaguá, meio dos pedestres e entre os 

responsabilidade, ja estão comércio, de indústrias, de maluridade consciencial é uma grande notícia para à demais veiculos, muitas vezes 
Militares tomando providências para que diretoras debancos etc. comunitária, estara sempre nossa querida cidade. Trata-se na contramão. Não respeitam a 

avariante não cause maiores Habemus uma candidata! propenso a buscar atender aos  deumdos maiores e mais faixa de pedestre e andam sem 
Muito oportuna e pertinente à danos à sua população, Alguns dirão, “mas Dilma fói seus anseios primários, bonitos sistemas lagunaresde equipamentos de segurança 
afirmação do colunista Ascânio Bolsonaro, mais uma vez, presidente”. Engana-se quem desconsiderandõo bem-estar  todoo mundoe, como morador  (..)0 poder público tem que 
Selemeontem:"..jáchegade  brincacomasaúdedos diz isso. Dilma foiimposição de  peral Cabe aos governantes, da região desde 1973, dat uma forcinha. É papel dele 
general na política” Os militares brasileiros. Atê quando teremos Lula. Ato ditatorial aceitopelo que teoricamente, deveriam acompanhei a degradação total fiscalizar e punir. E fazer 
se achama reserva morale que aguentar este presidente PT, Anação espera coisa possuir um grau maior de dosistema pela ocupação campanhas de esclarecimento 

técnica da nação, masa história. insano no poder? diferente: Espera que venha sensatez, frear tais impulsos. irregular das margens.aterros edeconscientização. 

tem provado que não o são. SELMA BEILA CHVIDCHENKO umia presidente, calda, PAULO FERNANDO DA CRUZ feitos com materiais GUILHERME SILVA 

Portanto, é melhor que se RIO naturalmente, dometo político, mo provenientes de demolições e Ba 

Clube 
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LA 

Hambúrguer repleto Fábio Jr. retoma temporada nos 

Hospedagem com conforto 
e café da manhã garantidos 

descontonabaixa também bar e restaus 

15% temporadas 1OM OFF | rante estacionamen- 

pancuata naaita garantecorte- to sermço de lavagem 

siana primeira refei- aseco, instalações de 
—— té da manhã ção dos dias para os lavanderia e sala de 

pago à partenahospe- hospedes. Entre ou- reunião. Para aproveil- 

dagem? Não no Hotel trascomodidades os  tarobeneficiodo 

Samba Três Rios, no ISdquartosolerecem Clube é preciso reser- 
município fluminense TYcomcanaisacabo,  varcomantecedência 

atrês horas da capital. trigobar, Wi-Fi, seca- eapresentar carteiri- 

Oespaço ondeassinan- dordecabeloecoires  nhavalida (lisicaou 
teOGLOBOtemiSde  desegurança Ha digital na validade) 

20% 
desconto 

sal) Helf's Burguer, 
em Batalogne na Barra 

daTijuca, oferece 20% 

OFFno final do pedido 
acassinante OGLOBO. 
O restaurante, que preza 

pela qualidade máxima 
do hambúrguer utiliza 
carne moáia, moldada 

de legitimidade 

e preparada no dia, sem 

ter passado pelo proces» aro ' 
sode to: 
Acozinha tica bem perti- 

nho do cliente, oque De volta aos palcos. 
tempersoclima não Fábio Jr está retomando 

só com mais Intimidade, 

mas como-cheiro imesis- 

tivel das cames sendo 

preparadas, O ambiente 

édescontraidoe omoabi- 

fiario dá um toque mais 

moderno às lojas. 

a turnécoma qual já 

emocionou milhares de 

brasileiros com seu reper- 

tório romântico. Em 22 e 

ci dedezembro.ocan- 

torse apresenfano 

Teatro Multiplan, no 

VillageMall, na Barra, 

com ingressos 40% 

mais baratos para 

assinantes OGLO- 

BO O benelício é 

válidoem compras 

on-line; mediante 

utilização do código 

de desconto disponi- 
velno site do Clube. À 
classificação indicati- 

vaédelt anos eé 

obrigatória aapresenta- 

cão de comprovante de 

vacinação contraaCo- 

vid-19 paraentrada. bem 

comousodemascara de 

proteção facial. 

palcos com repertório romântico 

spo o Te a] 
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BE” tre Era “Paraty 

À rotina dos 
homicídios 
em série nas 
ações policiais 
Confrontos com agentes de segurança 

que terminam com três ou mais mortes 

ocorrem, em média, uma vez por semana 

posigereriarer re mortes em confronto ocorre- 

Ss nove corpos encontra: 
“das num mangue após 

uma operação do Batal hão 

de Operações Policiais Es- 
peciais (Bope) no Comple- 
xo do Salgueiro, em São 

Gonçalo, no último fim de 
semana, representam uma 
situação rotineira nas ações 

ram em áreas da capital, de 
Htaguai e haboraí, municípios 
da Região Metropolitana, ede 
Angra dos Reis, na Costa Ver 

de. A operação mais letal da 
história do estado — coman- 
dada pela Polícia Civil no Ja- 

carezinho, em 6 de maio — 
aparece nos dados do ISP em 
mais de uma ocorrência (de 
acordo com os registros feitos 

CLMATENHAO 

Nove homicídios. Parentes dos mortos encontrados no Complexo do Salgueiro após a operação da Policia Mi tar observam os corpos encontrados no mangue 

LETALIDADE POLICIAL 

Desde 2017, loram 241 ocorrências em que a polícia matou três ou mais pessoas 

Os confrontos com mais mortes 

restringir as operações poli- 

ciais durante a pandemia. 
— O indice de criminalida- 

de que temos hoje é proble- 

mada União. É preciso haver 

policiais no Rio: as múlti- pelas diferentes equipes que FE A a a Í h emendas constitucionais pa- 

plas mortes em confronto. participaram da ação). L/ E =, | rareorganizar a atuação poli- 
Dados do Instituto de Segu- O teólogo Rumba Gabriel, LOCAL MUNICÍPIO PERÍODO MORTES cial. Não vemos um candida- 

rança Pública (ISP), obtidos líder comunitário do Jacare a q dé rar ; to à Presidência com politi- 
via Lei de Acesso à Informa- zinho e idealizador do movi-  “2eMreAinhO pelo diisa BT cas que transformem o mo- 
ção, mostram que, entreja- mento popular de favelas, JardimAmérica  laguai 15/10/2020 [12 delo de atuação para todas as 
neira de 2017 e junho de lembra com tristeza daquele Catumbi Rin dn laeiro R/2/2019 19 esleras de governo, Não adi- 
2021 Cultimo período dis- dia, que, segundo ele, deixou Erada A nGta dos Raia 1/11/2018 antã o Estado ou municipio 

ponível),24locorrênciasti- sequelas nos moradores: atuarem separadamente. Pa- 
veram três mortes ou mais — Eles (05 policiais) quise- Laji Ric de Janélro 25/11/2017 7 ra mim, sem uma transfor- 

em tiroteios entre policiais ram mostrar que tudo podi- Parque Belém Angra dos Reis LyB/2019 16 mação profunda, casos como 

e suspeitos. O número é am. Quem tinha medo E Engerho Novo Bio de Janeiro 19/5/2018 = 6 esses vão acontecer sempre 
equivalente a um caso por a ter muito mais. Até hoje as — reforça Rafael Medina, ad- 

Seria EA Cabuçu Itaboral 26/11/2017 6 ? à Ef go aa semana, em média. pessoas se sentem receosas. vogado criminalista e doutor 
Nesses confrontos com Senador Camará Ric de Janeiro 116/2017 — 6 em Direito Penal pela Ler). 

multiplos homicídios, houve OPERAÇÃO CONTRA AMILÍCIA jariimCariccs  Ricda Janeiro 27/6/2018 15 Em nota, a PM afirmou que 
853 mortes, ou 13% de todas 
as vitimas em ações policiais 

no período. Na última sexta- 
feira, o ISP divulgou os indi- 
ces de criminalidade de outu- 

bro no estado. Nos dez pri- 

meiros meses de 2021, foram 
1215 mortes em tiroteios 

com agentes de segurança. O 
número está pouco abaixo da- 

quele registrado em todo o 
ane passado, quando foram 

registrados 1.245 casos. 

Us dez registros com mais 

Em segundo lugar na lista, es- 

tão 12 mortos em Haguai, 

que, segundo aversão oficial, 
eram suspeitos de envolvi 
mento coma milícia de Dani- 

lo Dias Lima, o Tandera, che- 

fe da quadrilha que atua na 
Baixada Fluminense e em 

parte da Zona Oeste do Rio. 

Na ação, em 15 de outubro de 

2020, ograpo abriu fogo con- 
tra equipes da Policia Civil e 

da Polícia Rodoviária Federal 

(PRE) na Rodovia Rio-San- 

Fonte: Inalitulo de Segurança Pública (ISP), com dados até Junho da 2021, óblidos via Lei da heosso À Inhormação 

tos. Os agentes dizem que fo- 
ram atacados a tiros de fuzis, 

metralhadoras e pistolas. 

— Nosso problema no país 
é não evitar o empoderamen- 
to das facções criminosas e 

deixar de investir em opera- 

ções de qualidade, Uma ope- 
vação bem feita tem dados de 

inteligência de investigação 
para surpreender criminosos 

en Seus momentos mais frá- 

geis, e em que mais se investe 

é em força, não em tecnolo- 

gia, Se a operação deixou 
mortos é um indicador de 
que não foi bem-sucedida — 

diz o coronel da reserva Rob- 

son Rodrigues, antropólogo e 
pesquisador do Laboratório 

de Análise de Violência, da 

Ueri. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

Anuncia agora Vi 

HE 
Dr Aponte a câmera do celular no Or-Code e conheça 

nossas opções ce molduras para avisos fúnebres e 

religiosos ou acesse anunciosreligiosos.oglobo.com.br 

ia WhatsApp ou Repeat 

am AE 
tie 

Na semana passada, esta- 
va previsto o julgamento do 
mérito da Ação de Descum- 
primento de Preceito Fun- 
damental (ADPF) 635 mo 
Supremo Tribunal Federal 
(STE). A pedido do ministro 

Alexandre de Moraes, en 
tretanto, a sessão toi adiada 

para 2 de dezembro, À 
ADPE tem como objetivo 

o estado teve o menor indice 

de homicídios dolasos no aro 

desde o início da série históni- 

ca, com queda de 5% em com- 
paração ao periodo de janeiro 

a outubro 2020, e que seu ob 

jetivo é atuar de forma segura 
para a preservação da vida. Jia 

Polícia Civil diz que realiza 

ações baseadas nos pilares de 

inteligência, investigação e 
ação, e vê redução nos iralices, 

Diz. também, que cumpre a 

decisão da ADPF 635. 

O GLOBO 
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Fã 2.808,00 
RE 374400 
RS 458000 

AS 855200 
AS 7.488,00 

RE 8.818,00 
RS Eta DO 
Fis 6.828,00 

FS 1.040,00 

SEBRRR A 

| Para outros foematos conutta: () (6) 2594-4333, o: de 72 E tura das Ss tih. 
Agora também via WhatsÃop ou Tolegram 

Plantão 2534-5501 
Sabado: das 10 às 17h / Domingo a feriados: das 16 às 1h, 
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NO CORAÇÃO ALVINEGRO 
Botafogo faz hoje último capítulo de série 

Domingo 28 11,202 

que detalha os bastidores do retorno 
PATA LR TA DOS 
tandares tartador copo corr bet 

H o Estádio Nilton San- 
tos será palco do último 

capítulo da feliz trajetória 
do Botatogo em 2021. Con- 

trao Guarani, às 16h, oalvi- 
negro se despede da Série B 

nos braços de mais de 35 mil 
torcedores, que espotaram 

os ingressos e vão celebrar a 

taça conquis tadaeo retorno 

dv elite do futebol brasileiro. 

OQ reencontro com a torci- 
da, agora com o titulo já con- 
firmado, vai dar os toques fi- 

nais do derradeiro episódio 
que encerra a segunda tem- 

porada da série “Acesso To- 

tal”, transmitida pelo SporTV 

e disponível no Globo play, 
que conta às bastidores do 

clube ao longo do ano. 

O primeiro ato já foi ao ar, 
logo após a conquista do 

campeonato no domingo 
passado. Faltam ainda sete, 

que trarão detalhes de per- 
sonagens importantes ao 
longo da temporada, como 

otécnico Enderson Moreira 
e Chay. O último capítulo 
pem mesmo os criadores sa 

bem exatamente como será. 
Ainda está em fase de pro- 

dução, com gravações a se- 
rem feitas hoje e amanhã. 

— Algumas histórias vão fi- 

car em aberto, Encerramos à 
série com o acesso, a festa, 

mas de olho no futuro do Bo- 

tafogo. O que será do CT, da 
SA. — conta o roteirista 

Gustavo Machado, que junto 

com a equipe teve de roteiri- 

zar mais de mil horas de gra- 
vações e transformá- las em 
apenas quatro horas no total. 

Levaraoarum documentá- 
rio no calor dos aconteci- 

Vasco pega 
o Londrina 
em adeus 

Q. (6) 
Botafogo Guarani 
Diego Loureiro, Radar Martina; 

Daniil Borges, Samuel Ganhos 

Joe! Cort, Kari Rona'do Alvos. 

E Carilahos; Thales e Eldu; 

LuisOyáma, Bruna Silva, 
Harreto, War py. bla o Aneirigo; 

Chay e Diggo Jia César 

Gonçalves; PabioeLucãa 

Rafaol Maarro do Break, 

Local: Estáio Mi fon Santos, Horária: 16h 

hrbitra: Eco ph Toshi Maeepaes (Fila 

PRI Tranemissão: SporTr'e Prenidro 

mentos deu esse trabalho ex- 
tra, de haras e horas nas ilhas 

de edição e finalização para 

ficar pronto à tempo. Mas 

também confere ao produto 
final o timing perfeito. 
As gravações começaram 

antes da primeira rodada da 
Série B, em maio, após uma 
longa negociação com o Bo- 
tafogo. À diretoria aceitou 
abrir o clube e o coração à 
pri dução da série. A equipe 

presenciou treinos, entre- 

vistas, jagos e muitas reuni- 
des da diretoria. Com direi- 
toa câmeras fixas nas salas 

do diretor de futebol, Edu- 

ardo Freeland, do CEO do 

clube, Jorge Braga, e do pre- 

sidente Durcesio Mello. À 

época, a expectativa em re- 

lação ao alvinegro era baixa 
e tudo podia acontecer 

— Estamos vivendo o Bo- 

tafogo nesses últimos me- 
ses. Brincamos com o nome 

da série. Foi acesso total 

mesmo ao clube — diz Fla- 

vio Winter, um dos direto- 
tes do documentário. 

inseridos no coração do 

clube, os integrantes da 

sm una PTLL mm 
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Equipe quiseram levar é d 

> Dosde que a permanência do 

Vascona Série E fol matematica- 

mente confirmada, no ultimo dia 

li, parece que o tempo passou 
mais devagar. Ainda que arrasta: 

do, finalmente chegou o dia do 

time de São Januário se despedir 

da temporada mais negativa de 

suahistória. Hoje às Jeh, contra o 

Londrina, no Paraná. j0ga sua 

Fluminense tem desafio diante do líder Atlético-MG 
Mineiros não podem conquistar 0 título matematicamente hoje; tricolor busca pontos na briga para Ir à Libertadores 

MARCELLO NEVES 
rante lo eres agido cor br 

Fo pouco para o Atléti- 
co-MG ser campeão bra- 

sileiro. Matematicamente, 

o Galo não terá como con- 

quistar o título hoje, no Mi- 
neirão, mas os 99% de chan- 
ces nás contas dos matemá- 

ticos da UFMG mostram 
que a taça está próxima. O 

Fluminense, porém, quer 

colocar um balde de água 
frianesta expectativa. Hoje, 
a intenção é buscar ao me- 
nos um ponto no duelo das 

última partida na segunda divisão 

em2021. 

> Às indefinições paraa tempora- 

a sêguinte permanecem: não há 

diretor de futebol, coordenador e 
técnico lechados para 2022. E 

tantas interrogações mantêmo 

gosto do ano fracassado por mais 

tempo. Pela primeira vez nasua 

história, o cruz-maitino disputará 

duas vezes seguidas a Série B 

> Auxiliar permanente cátrente 

daequipe desde a demissão de 

Fernando Diniz, Fábio Cortez 

escalará uma equipe que já tem 

uma cara de esqueleto para 2022. 

Dos 1 titulares, apenas dois 

estao como contrato para acabar 

v 9) 
Atlético-MG Fluminense 
Esmrpon; Mar la- Marços Faliga 

no (Guga), Samuel! Lavior, 
Nathan Siva Lucem Claro, 

Jurtor Alonso o Caril Bearo 

Gui horime Marion; Andrê 

drana; Al lar Ca egari 

Jairo Zaracio: (Monatoj e 

Hulk, Diego Tago; Luis 

Costa (Vargas) o Henrigua Caio 

Kano (Macho) Enubela o Fred. 

Local: Linerão, Horário: E 

Aribitra: Ml arié som Alves Sea (BA) 
Tranamisaõo TVOlabo e Bidos CEM 

6h para ficar mais perto da 
vaga na Libertadores. 

Para isso, o técnico Mar- 

cão terá retornos e desfal- 

ques. À boanoticia éa volta- 

do volante André, que cum 

priu suspensão contra o ln- 

ternacional, naúltima quar- 
ta-feira, e foi substituído 

par Wellington, Quem tarm- 
bém volta a ficar à disposi- 

ção é Nonato, que não pôde 
jogar na última partida por 

força contratual —já que es- 

tá emprestado pelo clube 
gaúcho ao Fluminense. 

Nonato pode ser uma op- 

e 

=") 

sea 

HE 

Personagem, Um dos destaques do primeiro episódio, o zaquero Kanu teve boa atuação na campanha alvinegra 

em dezembro: Marquinhos Gabri 

eleCano. Ambos não estão entre 

Ds mais queimados Com a campa- 

nha ruim. Pode ser até que per- 
maneçamna Colina, Castan, por 

outrolado, tem mais um ano de 
vinculo, mas está sem o menor 
ambiente para continuar, desgas- 

tado coma torcida. Às partes 

deverdo se sentar para negociar 

público justamente o lado 
humano do futebol. Eles 

ressaltam que a série não é 
sobre campo e hola, mas um 

retrato completo de como 

são as relações humanas 
dentro deum clube, da crise 

à festa total. 

— Ali tem tristeza, alegria, 
brig pa, Churrasco, medo... É 

uma sério de futebol, mas 

principalmente como o ser 
humano lida com a pressão do 
diaadia, as cobranças da torci- 

da — diz Gustavo Machado, 

que acredita mum olhar dite- 

rente de parte da torcida em 
relação aos jogadores após as 
sistir aos episódios. 

A busca pela quebra da li- 
nearidade na forma de con 

tar o ana do Botafogo pre- 

tende surpreender o espec- 
tador. Seia ele torcedor do 
alvinegro ounão, Um episó- 

dio que deve chamar a aten- 

De 

cdoéo “per timo, que joga 
luz na história de Chay, « 
meio-campo formado no 

tutebol de sete que ganhou 
os holofotes aos 30 anos, 
Machado não dá spoiler, mas 

destaca que os bastidores 

em torno da história de vida 
do jogador são marcantes. 

ADAPTAÇÕES 

Q roteiro do documentário 
teve de ser adaptado durante 

o curso do campeonato, € 

personagens novos acresci- 
dos à narrativa. Ainda não 
havia nada muito delineado 

quando Marcelo Chamusca 

deixou o clube e deu lugar a 
Enderson Moreira, Mas a 

troca acabou sendo favorá- 

vel à produção. 
— Para o roteiro, foiuma 

reviravolta grande. São téc- 

picos com perfis muito dife- 

rentes. O Chamusca não 

abria muito. O Enderson 

aceitou mais e ganhamos à 
personagem. Inclusive, 

chamou à atenção a impor- 
tância do trabalho do treina- 

dor na questão emocional. 

Vimos de perto que se os jo- 
gadores não acreditarem no 

técnico não vai ter bom re- 

sultado — conta Machado. 

O segundo episódio da sé- 
rie vai ao ar no dia 30, às 

23h30, no SporTV. O último 

está previsto parao dia 2l de 
dezembro 

uma saida consensual, em que 

ciube & jogador não satám na 

prejuízo 

> O Vasco deve ira campo com 

Lucão. Lêo Matos. Ricardo Graça, 

Leandro Castane Riquelme: 
Bruno Gomes, Caio Lopes, Mar- 

quinhos Gabriele Nenê, Gabriel 

Pec e Cano. 

ção para o meio de campo 
tricolor, já que Martinelli 

dd ie me = 

Olhona Liberta. T weuordo erica Marcão está em sétimo no Brasileiro 

está fora de combate desde 

que sentiu dores na coxa es- 

querda diante do América- 
MG. A lesão foi mais séria 

doque seesperavaço volan- 

te não deverá jogar mais 
nesta temporada. Nonato 

disputará posição com Ca- 

legari, que fez boa apresen- 
tação jogando pelo meio 

Outro desfalque confir- 

mado no Fluminense é o de 

Nina, também com lesãona 
coxa esquer daO zagueiro é 

mais um que dificilmente 

volta a atuar nesta tempora- 

da. Com isso, a dupla titula: 
deve seguir com Luccas Cla- 
ro e David Braz. 

O Fluminense é o sétimo 

colocado na Brasileiro, com 

51 pontos. 
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A O Rio Gastronomia está 

chegando com uma 

— programação feita de 

PRERENANE ingredientes muito especiais. 

Olha só! 

Apoio: —————— De volta ao formato presencial, 

vamos ter aulas com chefs e 

dá profissionais famosos em dois 
et dia GOSTO DA auditórios. Uma chance única de 
apps aprender ao vivo e ouvir dicas e 

szz0n1 histórias incríveis de quem 
) aspen E 

Ee Ra e» realmente sabe das coisas e faz 

muito pela nossa gastronomia. 
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Sesc ifood Pião do Prado, 

Jockey Club Brasileiro 

Ticketera Oficial 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia E] ingresso certo 

mm Saiba mais em 

ii riogastronomia.com 

RIO a fred (Oriogastronomia 

Realização Todos os protocolos sanitários indicados pelos 

autoridades do saúdo e vigentos durante o periodo de 
realização do evonto sorão seguidos. Será também 

6) Gl O BO exigido o passcporte do vocina, digital ou físico, com 
documento de idontificoção. Saiba mais no nosso-site 
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FURADO DECLUBES 
Fla perto de ficar OChelsea 
sem título grande no caminho 

ESPECIF AL LIBERTADORES PÁGINA 3 PAGINA E 

A taça é alviverde. Deyversen celebra o go! do título do Palmeiras na prorrogação. O atacante aproveitou falha de Andreas Pereira (próemo a ele) venceu Diego Alves é deixou os rubro-negros (Arrascneta, Arão é Rodrigo Caio) cabishaimos 

O TRI DA EFICIÊNCIA 
Mais eficaz, Palmeiras aproveita falhas do 
Flamengo e conquista a a Libertadores de novo 
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Muitos heróis e um vilão no tri do Palmeiras 
Deyverson sai do banco para marcar, na prorrogação, o gol que selou o tricampeonato da Libertadores para o alviverde sobre 

um Flamengo que soube dar a volta por cima dentro da partida, mas que foi surpreendido por um erro inexplicável de Andreas 

DOLHILAS ROCHA E 

RAFAEL OLIVEIRA 

esport aged cor te 

N ormalmente, uma das 

perguntas mais feitas 

antes de uma final é sobre 
quem serão herói do titulo, 
Na conquista do tricampeo- 

nato da Libertadores pelo 

Palmeiras, candidatos não 
faltaram. À começar, claro, 

por Deyverson. O carioca de 

30 anos saiu do banco na 

prorrogação para marcar à 

gol da vitória por 2a 1 sobre 

o Flamengo e ser eleito o 

melhor do jogo. Com detfe- 
sas importantes, Weverton 

também pode ser conside- 

rado um dos protagonistas 

da final. Mas o fato é que se- 
rá dificil lembrar da partida 

em Montevidéu e não asso- 

cia-laa Andreas Pereira. 
Como erro que entregou à 

bala nospésde Deyverson no 

lance do gol, o meio-campis- 
tado Flamengo foi responsá- 
vel por mudar os rumos da 

partida. Num jogo em que 

começou muito male cres- 
ceu no segundo tempo, a 

equipe rubro-negra foi pega 

desprevenida com a falha. 

— Mas acredito que daqui 
para fora não tem que ter 
culpado. Foi um ano difícil 

para todo mundo, É parabe- 
nizar o Palmeiras. E a gente 
val se levantar. Anoque vem 

tem mais —lamentou o go- 
leiro Diego Alves. 

Isso não significa que o ti- 
tulo caiu no colo do time 

paulista de graça. Foi uma 
equipe que entrou comuma 
estratégia bem definida. 

Mérito do técnico Abel Fer- 
reira,quechega à sua segun- 
da conquista seguida de Li- 
bertadores. Depois de um 

primeiro tempo em que te- 

ve tudo sob controle, viu o 
time ser dominado na etapa 

final. Mas soube responder 

da maneira correta na pror- 
rogação e forçar a situação 
do pol de Deyverson, 

— É um grupo que está de 

parabéns pela forma como 
jogou, contraumadversário 

muito forte. (Antes da parti- 
da) Eles foram eleitos cam- 
peões, como todo mundo 
estava falando. Deu Palmei- 

ras de novo na final. Uma 

instituição muito grande. 

As pessoas que falam muitas 

coisas antes do jogo preci- 

sam respeitar o Palmeiras 

TODOS OS CAMPEÕES 

TÍTULOS POR CLUBE 

y q 

Independiente Enca Juniors 
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(BRA) (BRA) 
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O lance. Diego Alves chegou a acertar a bola chutada por Deyverson com o pé, mas não fo o muficente para desviá-la do cam nho do gol e impedr a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo 

um pouquinho — desabafou 

o autor do gol. 

ARQUIBANCADA RUBRO-NEGRA 

Entre os torcedores, a su- 

premacia foi do Flamengo. 
A parte da arquibancada 
destinada a torcida do time 

carioca Ficou mais cheia do 

que a dos palmeirenses. 
Mas esta predominância 

não se refletiu dentro de 

campo. Com apenas 5 mi- 
nutos, o Palmeiras abriu o 
placar, com Raphael Veiga. 

Um gol com a cara de Abel 

Ferreira. Foram apenas três 
toques na bola: pela esquer- 

da, Gustavo Gómez lançou 

para Mayke avançar pelas 
costas de Bruno Henrique e 
cruzar paraomeia concluir. 

O pol deu ao confronto o 

cenário mais confortável 
pssive!] para o técnico por- 

tuguês. Ele recuou as linhas 

de marcação e deixou a bola 
com orival. Nos primeiros 

45 minutos, O Flamengo te- 

ve 65% de posse contra ape- 
nas 35% dos paulistas. Mas, 
jogando num 5-4-1 sem a 
bola, o Palmeiras soube 

anular bem as investidas 

Rive | Piate Pelaro! 
[URU] (ARG) 

1580, PEL 566, BE, SE 2005 
1582 E 15983 E Dia 

Nacional Flamengo 
(URL) (BRA) 

L 1580 E SRA ISBI E MO 

LDU Quito Once Caldas 

tEQUI (COL) 

PDR DERIM 

dos rubro-negros, que não 

conseguiram mostrar orga- 
nização na frente. 
A bagunça tática do time 

de Renato Gaúcho, some a 

questão física. Filipe Luis 
deu adeus à partida com 
apenas 31 minutos de jogo. 

Bruno Henrique, que nos 

últimos dias preocupou por 
conta de uma tendinite no 

joelho esquerdo, evitou fi- 
nalizar. Arrascacta, tam- 

bém recém recuperado de 
lesão, fez o primeiro tempo 

num ritmo claramente 

abaixo do necessário, Para 
completar, Everton Ribeiro 

não apareceu na partida. 
Apesar da maior posse, o 

Flamengo foi para o interva- 
lo com apenas uma finaliza- 

ção correta (contra três do 

Palmeiras): um levanta- 
mento de Gahigol para Bru- 

no Henrique, que escorou 

com a cabeça para Arrascae- 
ta concluir em cima de We- 
verton. Fal também o único 

momento em que o lado ru- 

bro-negro da arquibancada 
fez algum barulho. 
Na volta do intervalo, 

Abel cometeu seu maior pe- 

Estudiantes 

(ARE) 

4 
EIGA. GS. LO 

E Jú0a 

| ' 4 

R E $ 
Internacigra! Crugero 

(BRA) (BRA) 

20 E POLO 15726. EST 

Vasco Colo Cela 

(BRA) (CHI 

gl] rj! 

cadona partida: recuou ain- 

da mais a marcação. A movi- 

mentação atraiu os rubro- 
negros, que mudaram de es- 

quema e ganharam mais or- 
ganização E presença tia 

frente, Diante da ineficiên- 
cia ofensiva da primeira eta- 

pa, Renato Gaúcho trocou o 
tradicional 4-2-3-1 por um 
d-4-2. Bruno Henrique pas- 

sou a atuar ao lado de Gabil- 
golnafrente e Arrascaeta foi 
deslocado para a esquerda. 

GABIGOL EMPATA 

O nova desenho foi ampla- 
mente favorável para o Fla- 

mengo, ne manteve o com 

trole da bola e passou a ser 
mais perigoso na frente. Aos 
14, Bruno Henrique ganhou 

de Gustavo Gómez peloaltoe 

feza bola passar rente à trave. 
A torcida, ainda timida, 

acordou. E passou a invocar 

2019, na esperança de que 0 
roteiro da A nal contra o Ri- 
ver Plate pudesse se repetir. 

Pareciam estar prevendo. 
Aos 26, Gabigol tabelou 
com Arrascaeta e acertou o 

canto direito de Weverton. 

Mal até então, ele apareceu 

Atlético Macórial &an Lorergo 

(COL) (ARG) 

1585 E BONE PM 
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Palmeiras Flamengo 
Winverton, Mayha Diego Alves, is! 

(Gabriel Manino). [Mthenzinho), 

Eustavo Gómear. Hodrigo Cata, 

Luan e Prjuerez Cunvitd Lilo a Filipê 

(Felipe Meto): Lists [Renib): Aria, 

Daniio(Patrickco  Aniiraas (Pedro), 
Fuja) Tó Raso! Everton Elibesiro 

(Dando Barbosa), (Mocho! je 

Scapae Raphae! Arráscadta 

Veiga (Deypuai- à Vitinkeo): Betina 

son): Dido ftes- Hermrigue (Ko- 
nedy) e Gablgo!. eye Rory. 

Gols: IT. Rapha! vespa. sos Smino tos 27 
Galsgo aos 26 minctos.1T prorcógação: 
Deyetrson sos 4 minutos. Árisitro: Néstor 
Fitana (ARG) Cartões amarelos: Rodrigo 
Emo, Piaquerts Gabigol Gustavo Clmar, 
Arrascas ta e Felipe Melo. Público e renda 
Hãod vulgados Local: Estádio Contenário 

Chbonbedés- URU. 

na hora certa, Assim como 

na decisão de dols anos 

atrás, em Lima. 
O cenário da partida se in- 

verteu totalmente. O time 

cansado passou a ser o Pal- 

meiras, que não conseguiu 

mais ficar com a bola no pé 

por muito tempo — mesm 

que esta não fosse mais par- 

Colômbia 

POR PAÍS 3 
NT! 

Chile 

te da estratégia. O Flamen- 

go, por sua vez, subiu muito 
de produção, Encontrou os 
espaços que não achava no 
primeiro tempo, mas não 
conseguiu a virada até 0 api- 
to final, Se soubesse que 
acabaria pagando caro por 

isso certamente teria feito 

ainda mais esforço para fa- 
zer o segundo gol enquanto 

o adversário estava rendido. 
Aos 4 da prorrogação, o 

lance capital. Andreas Pe- 
reira errou o tempo da bola 

ao receber um recuo de Da- 

vid Luiz e foi desarmado por 
Deyverson, Cara a cara com 

Diego Alves, ele só precisou 

terum mínimo de tranquili- 
dade para chutar a gol. 
O erro não desestabilizou 

emocionalmente apenas O 

belga. Todo o time do Fla- 
mengo sentiu, O bom rendi- 

mento do segundo tempo se 

perdeu com excessos de 
passes errados e escolhas 
equivo cadas. Por mais que 

ainda houvesse mais 26 mi- 

nutos pela frente, o desfe- 
cho já estava decretado, O 

tricampeonato da Liberta- 

dores era do Palmeiras. 
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Como o Fla de 
outro patamar” 
deve ficar sem 
título de peso 
Duas temporadas após ano vitorioso, 

clube se vê em ciranda de treinadores 

e defasado em ciência do esporte 

PÃO PEDRO PONSECA 
ppiorisecafogoo contre 

caminha de romper à 
barreira de R$ 1 bilhão 

em faturamento, o Flamen- 

go ostenta, sem margem pa- 

ra muita dúvida, o melhor 
elenco da América do Sul, 

Goza desse privilégio com 

méritos: sabe identificar ta- 
lentos no mercado; pode 
oferecer a eles projetos es- 

portivo e financeiro atraen- 

tes; e tem habilidade para 
negociar. Por isso, mantém 

Arrascaeta e Gabigol no au- 

ge e atrai veteranos que pas- 
saram a vida na Europa, co- 

mo David Luiz e Filipe Luis, 

e, portanto, não se metem 

em furadas. Esse furor para 
acumular medalhões, po- 

rém, não se repete em ou- 

tras áreas, cuja importância 

dispara no sas E todo à 
medida que o futebol se so- 

listica. E ajuda aexplicar co- 

mootimedeoutro patamar, 

arrasador em 2019, passou a 

atual temporada sem levan- 

tar uma taça de pesa. 
A esta altura, já se sabe do 

tamanho que Jorge Jesus, ao 

centralizar as decisões im- 
portantes em sua comissão 
técnica, teve nas conquistas 
de dois anos atrás. Também 

é de conhecimento geral 

que o português não tinha 
interesse em deixar um le- 

gado de clube, oportunida- 
de desperdiçada pelo rubro- 
negro. Mas se não podia 
manter Jesus —ouao menos 
parte de seu know how — 

permanentemente no Ni- 
nhodo Urubu, adiretoriado 

Flamengo deveria ter 

aprendido outra lição: a de 
que investir em uma comis- 

são técnica de alto nível e 

em especialistas em ciência 

do esporte é tão importante 

quanto rechear o elenco de 
craques, Por melhores que 

sejam os carros da Merce- 

des, é preciso entregá-los à 
um Lewis Hamilton. 
A troca frenética de técni- 

cos após a passagem do por- 

tuguês é um dado objetivo o 
suficiente para evidenciar 

que algo não caminha bem 
—e já há algum tempo — no 
rubro-negro. Domênec Tor- 
rent, osucessor de Jesus, clu- 

rou pouco mais de três me- 

ses. Embora as fragilidades 
do trabalho dificultem a de- 
fesa do catalão, é preciso 

uestionar à competência 
e quem aponta e ejeta um 

profissional buscado no ex- 
terior em janela tão curta. 

Depois, veio Rogério Ceni, 
que se sustentou no cargo 
por oito meses, respaldado 

pelo título brasileiro comn- 
quistado no impedimento 
do colorado Edenilson. Em 
penhum memento, houve a 

segurança de que o ex-golei- 
ro navegava mar tranquilo, 

PARA SAIR DA INÉRCIA 
Quando o calendário es- 
trangulou o trabalho de Ce- 

ni, sobre quem também ha- 

via queixas em relação à 
condução do dia a dia no Ni- 

nho do Urubu e ao relacio- 

namentocomoutras figuras 

doclube, a “solução” foi Re- 
nato Gaúcho — o mesmo 

que levara 5 a O de Jesus no 

tal2019, Num primeiro mo- 
mento, pareceu funcionar 
como mágica: os sorrisos 

nos jogadores cumasérie de 

goleadas, nem todas coe- 
rentes com as partidas que 
as sediaram, chancelaram o 

bom gestor de vestiário, 
Mas o trabalho ruiu impi- 

edosamente numa assusta- 
dora regressão. O torcedor, 

que em 1980 aprendeue em 
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No quase. Gatypol, autor do pol rubro-negro, ontem. em Montevidéu: campeão há do(s anes em temporada quase perteita, equ pe precisa se reinventar 

2019 relembrou prazer do 

jogo envolvente, passou a se 

sentir insatisfeito mesmo 
diante resultados positivos. 
No momento mais crítico 

da temporada, seguinte à 
eliminação para o Athletico 
na Copa do Brasil, uma se- 
gunda crise foi deflagrada. 

Coma uma reportagem do 

GLOBO mostrou, o rubro- 
negro, apesar da receita bili- 

onária, perdera seus princi- 

pais profissionais de ciência 
do esporte para rivais no 
Brasile no exterior, E os re- 

pós com substitutos de me- 

nor nivel, a quem são prece 
salários defasados, alguns 

deles abraçados pelo víncu- 

lo que possuem com jogado- 
res ou dirigentes. 
Numa decisão em joga 

único, marcada por tensão e 

disputada em solo estran- 

Renato terá futuro discutido 
no rubro-negro e não deve ficar 
Pressão por troca de comando e no departamento médico aumenta 

DECO DANTAS 

diga rms a Dertra dat be 

vice-campeonato da Li- 
be rtadores aumentara À 

pressão no Flamengo sobre 

o técnico Renato Gaúcho, o 

trabalho da comissão técni- 
cae do departamento médi- 
co. Sobretudo pelo desem- 

penho ruim da equipe alia- 

do a mais um caso de lesão 
na final contra o Palmeiras. 

Filipe Luís saiumachuca- 

doainda no primeiro tem- 
po, e jogadores como Bru- 
no Henrique e Everton Ri- 

beirose apresentaram bem 
abaixo fisicamente, saindo 

no decorrer da partida. O 

próprio ba tentou 

preservar do maximo à 

elenco para a grande deci- 
são, mas já admitia que ha: 

veria sacrifícios. 
Arrascaeta, dúvida até a 

última semana, jogou 90 

minutos após ter lesão grave 

como Uruguai. O sucesso 
narecuperação, porém, não 
permitiu tempo para treina- 

mentos e maior afinação en- 
treos jogadores de ataque, 
A falta de ideias, aliada a 

este desempenho físico, cai 

sobre os ombros de Renato. 
Otecnico tem contratoatéo 

timde dezembro, emais três 

partidas do Brasileiro a dis- 
putar. Sem o Mundial de 
Clubes pela frente, a reno- 

vação é dada como imprová- 
vel até por seu estafe, O te- 
ma será debatido pela dire- 

toria a partir do retorno da 

delegação ao Rio, hoje. 
Recentemente, o treina- 

dorchegouacolocaro cargo 

à disposição após elimina- 
çãona Copa do Brasil para o 

Athletico. No entanto, a di- 

retoria apostou na volta par 

cima para a final da Liberta- 
dores, com apoio dos joga- 

dores. O presidente Rodolto 

Landim e o vice de futebol 
Marcos Braz chegaram a re- 
cuar em uma entrevista co- 
letiva do próprio Braz, que 

falaria sobre as lesões. 
O departamento médico e 

acomissão técnica ficaram 

pressionados por apresen- 
tar melhores resultados, 
mas também estavam con- 

trariados pelo clube não va- 

lorizar alguns funcionários. 
Nesse cenário, um processo 

de reformulação ganhou 

força, mas a diretoria pre- 
tendia fazer uma avaliação 
final ao término da tempo- 

geiro, a bola pode fazer um 

avoracadaumdoslados. Se 

tivesse sido campeão, o Fla- 
mengo não teria se redimi- 
do das escolhas ruins e de 

tantas atuações abaixo do 

minimo. Mas o revés contra 

o Palmeiras, seu rival mais 
forte no plano econômico- 

administrativo já há alguns 
anos, aliados aqueles diante 
do Athletico na Copa do 

Brasile do Atlético-MG no 

Brasileiro, facilitam o diag- 
nóstico. E improvável que 
Renato Gaúcho continue 

no cargo, pois a torcida tam- 

bém já o execra. Mas este 
não é o movimento dificil, e 

sim os que virão depois. 

O principal deles talvez 
seja reconhecer que o outro 
patamar não é um lugar on- 

dese fica por inércia. A con- 

corrência está aumentan- 

do; além do Palmeiras, ago- 

rã o próprio Galo, com seus 

mecenas, parece pa; ante dO 

suficiente para duelar a lon- 
go prazo no topo. De nada 

adianta o rubro-negro arre- 
matar astros de salários Tii= 

lionários se toda a estrutura 

para ajambrá-los não acom- 

panha as exigências do fute- 

bol jogado em alto nível 

PAPEL DA DIRETORIA 

A diretoria do Flamengo 
também precisará liderar 
umabriga, que não é sódela, 

por um calendário mais ra- 

zoável para o futebol brasi- 
leiro. O que inclui a parali- 

sação dos campeonatos na- 

cionais em todas as Datas Fi- 
fas, porque não écabivelque 
o clube Invista dezenas de 

milhões em salários para 

disputar um terço do cam- 

peonato enquanto seus 
principais talentos servem 

às seleções — de onde por 

vezes retornam lesionados. 
Aboa noticia parao rubro- 

ag ER é que o dinheiro será 
cada vez mais preponderan- 
te para o sucesso esportivo. 
E, nessa seara, o clube nada 

de braçadas, o que deve co- 

locá-la recorrentemente na 

briga por títulos. O Fla tam- 

bém parece ambicioso o su- 

ficiente para seguir cres- 
cendo, como sugere o proje- 
to de expansão para a Euro- 
pa. Mas Rodolto Landim, 

que no próximo fim de se- 
mana deve ser reconduzido 

para um segundo mandato 

na presidência, precisa 
equipar a estrutura do fute- 
bol de maneira mais profis- 

sional, rumo ao outro pata- 
mar de maneira definitiva. 

rada. Sem muito o que dis- 

putar, esse processo ganha- 
rá impulso no Flamengo, 
que tem eleiç do para presi- 

dente nosábado, dias dede- 

zembro. Landim é favorito, 
apesar do ano ruim no fute- 

bol, só com título estadual. 

A frustração pelo tricam- 
peonato do Flamengo é a 
terceira decepção de Rena- 

to Gaúcho em uma final de 

Libertadores. Nas duas an- 
teriores, uma foi como téc- 
nico, outra como jogador. 

A última decepção antes 
daderrota para o Palmeiras 
foi em sua primeira Liber- 

tadores como treinador, 

comandando o Fluminen- 

seem 2008, hã 13 anos, O 
time carioca pei deu para a 

LDU-EQU, nos pênaltis, 
po Maracanã. 
Como atleta, Renato Gaú- 

cha tropeçou noanoseguin- 

te ao primeiro titulo, com o 

Grêmio, em 1983, Em F984, 
o ídolo da camisa sete foi 

derrotado parao Independi- 

ente-ARG. Renato Gaúcho 

tem apenas o título de 2017 
como Grêmio no currículo. 



4 | Esportes 

Palmeiras é 
premiado pela 
firmeza nas 
convicções 
Abel Ferreira foi mantido no cargo em 

momento de instabilidade e, na decisão, 

impôs seu estilo para ser campeão 

BRUNO MARINHO 
iremeusiiinhoddedra dn Em 

Palmeiras toi premiado 
em Montevidéu pelo 

sangue frio ao longo do ano. 

Resistiu aos dias detormen- 

ta insana e manteve Abel 
Ferreira no cargo. Po de pa- 

recer estranho que um clu- 

be tenha algum mérito ao 
segurar mo comando um 

técnico campeão da Liber- 

tadores e da Copa do Brasil. 

Mas justamente o Flamen- 
go é exemplo de coma o ób- 

vio nem sempre é tão óbvio 

assim. Rogério Ceni caiu no 
rubro-negro com 59% de 

aproveitamento e dois tUtu- 

los nacionais, o Campeona- 

to Brasileiro e a Supercopa 
do Brasil — o último em ci- 

ma do próprio Palmeiras. 

Entreo fim de julhoe mea- 
dos de outubro, a pressão so- 
bre o técnico português foi 

enorme. Nas redes sociais, 

torcedores pediram a de- 

missão de Abel Ferreira, Afi- 
nal, foram três vitórias, seis 

empates e sete derrotas no 
periodo. Resultados que 
eram potencializados pelo 

estilo de jogo pouco vistoso 
daequipe. algo que loiassim 

desde sempre, diga-se de 
passagem, Oaproveitamen- 

to de 31%, somado ao jogo 
considerado pobre, poderi- 
am perfeitamente ter custa- 
do o posto do treinador. Se- 

riaa normalidade dentro do 

futebol brasileiro. 
Mas Abel Ferreira, dife- 

rentemente de Rogério Ce- 

nino Flamengo, minado pe- 
los atritos internos acumu- 

lados, nurica perdeu o ambi- 

ente no Palmeiras. Manteve 

a coesão do grupo de traba- 
lhó mesmo com a fase nega- 

Hivaca única coisa que tinha 

para prometer à diretoria 
era a promessa de melhora, 
(Os dirigentes compraram a 

ideia. O resultado foi visto 

na final da Libertadores. 

Domingo 2811.2021] O GLOBO 

Estrategista. Português Abe: Ferre;ra é c centro de um trabalho competente que faz o Palmeiras colecionar títuios: toi a segunda Libertadores do treinador 

OQ Palmeiras foi campeão 

ao impor sua maneira de 

pensar o jogo. Teve a assina- 
tura do treinador portu- 

guês, Precisoudetrês passes 

para chegar ao gol de Rapha- 

el Veiga e depois recuou às 
linhas para se defender. 

Conseguiu, um misto de 

mérito dos jogadores de li- 
nha e do altissimo nivel do 
goleiro Weverton, o melhor 

ematividade no futebol bra- 

sileira, com sobras. 

O estilo de Ferreira, des- 

vergonhadamente conser- 

vador, é adequado para o 
perfil de elenco que o Pal- 

meiras montou, diferente 

de Atlético-MG e. princi- 

palmente, Flamengo: em 
vez de medalhões, jogado- 

res capazes de resolver a 

partida em uma jogada indi- 
vidual, o alviverde é um 
grande coletivo homogê- 

neo, eficiente, no auge tisi- 

co e mental. Em um contex- 

to desses, a prioridade à 

consistência delensiva tem 

se mostrado uma escolha 
acertada desde o começo do 

trabalho, em outubro do 

ano passado. 

Foi um titulo com a assi- 
natura deste Palmeiras, 

dentro e fora de campo. En- 

tre as atuais três grandes po- 
tências do futebol brasileiro 
(Flamengo e Atlético-MG 
também entram nesse bo- 

lo), o time paulista é quem 

Weverton e Deyverson: a segurança e o improvável no tri 
De Gabigo! a Breno Lopes, Ultimas finais tiveram heróis esperados e surpreendentes. Ontem, Palmeiras teve os dois 

VITOE SETA 
eitor artobogbe vúm in 

ntes de a bola rolar para 

Pd Palmeiras e Flamengo, 
parravano ara expectal iva 

por um herói, como foram 

Breno Lopes e Gabigol nas 

conquistas de Palmeiras e 
Flamengo em 2020 e 2019, 

Se houvesse um, seria im- 

provável como o primeiro 
ou esperado como o segun- 

do? O campeão Palmeiras 

deu duas respostas: Wever- 

ton e Deyverson protagoni- 

zaramotricampeonato alvi- 

verde da Libertadores, no 

Centenário. 
Bem posicionado e aten- 

to, o goleiro fez defesas que 

garantiram o jogo de resis- 
tência do Plameiras após 
abrir o placar. Parou Arras- 

cacta e David Luiz em duas 

chances claras, lrente a 

frente. O gol de Gabigol foi 
um dos poucos momentos 

na partida em que o goleiro 

ndo mostrou excelência—a 
bola entrou em seu canto. 

Se não vivia seu melhor 

momento antes da final, o 

arqueiro da seleção brasi- 
leira voltou a lembrar por 

que num clube tão exigen- 

te na posição, tem vaga de 
titular absoluto hã anos, 
conquistada sobre concor- 

rencia qualificada. A conti- 

ança numa eventual dispu- 
ta de pênaltis passava mui- 

to pela sua presença debai- 

xo das traves. Religioso, co- 
locou na conta de Deus. 

— O que ele fez por nós ho- 

je tod lindo. Eu não tenho ou- 
tra coisa à dizer: louve ao Se- 
nhor, porque a sua misericór- 

diaé para sempre, A América 

mais uma vez é nossa. Eu te 

amo, Deus, Eu te amo, Pal. 
meiras —avaliou o goleiro ao 

tim do jogo, uma declaração 

que reforça a segurança do 
atleta na espiritualidade. A 

segurança mental da rocha 

emcampo do Palmeiras. 
Normalmente, as penali- 

dades sicomomento debri- 

lho dos goleiros. Numa fi- 

nal, quando podem ser cha- 
mados, de fato, de heráis. 
Mas se a partida não chegou 

aesse momento ehoje é pos- 
sivel clamar heroismo do 
goleiro pela eficiência, tudo 

se deve a um predestinado 

improvável, que entrou 
com uma pitada de sorte. 

Deyverson era um dos úl- 

timos nomes que o Palmei- 

Fense esperava que deci- 

disse a partida. O atacante 

é frequente alvo de criti- 

Cas, Derson agem de con- 

trovérsias e chegou a fazer 

os torcedores alviverdes 

temerem pelo seu futura 

nacompetição. 

DE VILÃO A HERÓI 

Segundos antes do gol de 
Dudu que classificou o Pal- 

meirascontrao Atlético Mi- 

peiro, na semifinal, Deyver- 
sonempolgou-secinvadiuo 
gramado. Virou uma espeé- 

cie de vilão. Motivou criti- 

cas e deu base para o clube 
mineiro pleitear a anulação 
partida sem sucesso. 

Numa das viradas irônicas 

que só o futebol pode pro- 
porcionar, acaixademensa- 

gens de Devyverson no Insta- 

gram, rede social em que q 
atacante está Sempre pre- 

sente e onde já viveu mo- 

mentos de amor e ódio com 

a torcida, mudaram de xin- 
gamentos para agradeci- 

mentos. “Nunca critiquei”. 

jargão humorístico dos tor- 
cedores para jogadores não 
tão queridos, virou frase fre- 

O ELENCO DO CAMPEÃO 

Weverton 

009 
NOME Benjamin Gustavo Luan Renan Marcos 

Kuscevic Gómez Rocha 

POSIÇÃO Goleiro Zagueiro Zagueiro Zagueiro Zagueiro Lat. direito 

IDADE 33 ares 25 anos 28 anos 28 anos 15 anos 3º anos 

J0508 22 Z 12 yu 8 10 

GOLS 0 0 i 0 l 1 

NOME Mayke Joaquin Victor Danilo Danilo Felipe 
Figuerez Luta Barbosa Melo 

posição Lat, direito Lat. esquerdo Lat. esquerdo Volante Volante Volante 

IDADE 2H anos 23 mos 28 anos 20 anos Ed amos 38 anos 

Joc0s 4 4 5 3 1 8 

cos 0 [i 0 1 | o 

nome Gabriel Gustavo Patrick Raphael Zé 
Menino Scarpa de Paula Veiga Rafael Rony 

POSIÇÃO eia Meia Volante Meca Meiz Atacante 

IDADE êlanos ET anos Ed anos 26 anos 28 anos 2h anos 

jomos . 5 7 10 12 a) 10 

GOLS o | 3 5 2 6 

E 

NOME Deyversom Dudu Gabriel Luiz Wesley William 
Veron Adriano 

POSIÇÃO Atacante Ponta Ponta Atacante Atacante Atacante 

IDADE 30 anos 29 anos 19 anos 34 anos 2? anos 35 anos 

Jos 5 7 4 7 12 4 

GOLS 1 z A) 1 D Z 

TAMBÉM CAMPANHA 
= PARTICIPARAM 

Vitórias Empates 
Jailson (d) 9 3 
Vanderian (1) jogos 

nome Abel Lucas Lima (1) 
Ferreira Giovani Henrique (1) 13 

Alan Empereur (2) 
carco Treinador Breno Lopes (3) Derrota 
jmmoos 13 vira (3) 1 

tem um modelo mais equili- 

brado, no sentido de gastos. 

Quando o ataque foi o setor 
menos produtivo daequipe, 

emvezdeiraomercado ma- 

vido pelo impulso, teve a tri- 

EZa para Esperar 05 Peborrvos 

de De YYCrsoOn E Dudu, em- 

prestados para Alavés (ESP) 
e Al-Duhail (QAT), respec- 

tivamente. O segundo me- 
lhorou o time. O primeiro 

teve estrela tez o pol do titu- 

lo em cima do Flamengo. 

quente nas redes. 

— E o segundo gol de titulo. 

Muita gente me cruciticou 
antes de chegar, quem é esse 

cara”. Estamos nahistóriado 
Palmeiras. O Breno Lopes fa- 

lou que era meu dia, oJorge 

falou que era meu dia. Se eu 
não acreditar em mim quem 

vai acreditar? —disse o ata- 

cante, escolhido o melhor da 
partida, lembrando o gol so- 
bre o Vasco que garantiu o ti- 

tulo brasileiro de 2018 para o 

alviverde, 

PARECE SIMPLES 

Deyverson aliou à persis- 
tência de um jogador intei- 
ra, que entrou no início da 

prorrogação para tirar um 

empate doplacar, comasor- 
te de um jogador que entra 

para a História. Num lance 

emque Andreas Pereira per- 
de o tempo da hola, teve o 
mérito de acreditar, roubar 

abola e finalizar bem frente 

a Diego Alves. Um lance que 
paes mas um pal- 

co carregado de nervosismo 
como uma fase decisiva de 

Libertadores já viu grandes 
jogadoreserrarem. 

Foi protagonista indiscu- 
tivel do título, com direito 
a chapéu, provocação e 

uma pitoresca simulação 

de agressão ao ser tocado 

pelo árbitro Néstor Pitana, 
provavelmente pensando 

que se tratava de um toque 

de um jogador adversário, 
Depois do jogo, fez todo o 

pacote que o transformou 
em umgrande personagem 
dentro e fora de campo: de 
agradecimento à família, 

exaltação aos ídolo do Pal- 

meiras à dancinha do su- 
cesso do TikTok “Late Co- 
ração Cachorro”, 

Deyverson passou de fol- 

clórico a folclore palmeiren- 
se, Weverton é a figura de se- 

gurança do tricampeonato. 
Mas o camisa 9 é o retrato do 

imponderável do futebol, as- 
sinalado em Montevidéu. 
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LIBERTADORES 2022 

seo6 
Chila Argentina 

Colóm 

Vélez Sarshieid 

RESTAM RESTAM 

3 vagas 3 vagas 

MARCELLO MEVES 
marcelo sesestficgdobo com lx 

A Copa Libertadores de 
2021 mal chegou ao fim, 

mas a edição de 2022 já está 
na mira de clubes tradício- 
nais espalhados pelo conti- 
nente; Tanto que 25 equipes 

ja garantiram matematica- 
mente a vaga para tentar o 
título na próxima tempora- 

da. O Brasilterá direito ano- 

ve postos —orecordena his- 
tória da competição — e vi- 
ve briga intensa pelos lupa- 
res restantes, 
Quatro brasileiros estão 

garantidos para tentar o 

quarto título seguido para 6 
país: Palmeiras, Flamengo, 
Atlético-MG e o Athletico 
— este último por ter sido 

campeão da Copa Sul-Ame- 
ricana. O Brasil ainda tem 
mais cinco vagas a serem 

distribuidas, preenchidas 

todas via Brasileirão, uma 
vez que Galo e Furacão, que 
decidem a Copa do Brasil, já 
estão-classificados. 

Neste momento, osclubes 
que estariam garantindo as 
postos via Série A são Corin- 

thians, Fortaleza, Braganti- 
no, Fluminense e Ceará. À 
última rodada do Brasileiro 

está marcada para 9 de de- 
zembro, enquanto as finais 
da Copa do Brasil serão em 

12.e15 do mesmo més. 

lá no segundo país com 
mais direito a vagas para a 
Libertadores, à Argentina € 

dois nomes estão garantidos 

na próxima edição. Primei- 

Bolívia 

The Strongest 

Brasil 

Atlético-MG 

RESTAM 

5 vagas 

RESTA 

À vaga 

RESTAM 

2 vagas 

O 

Paraguai 

RESTAM 

Ê vapas 

RESTA 

À vaga 

Próxima disputa da 
Libertadores já tem 
25 equipes garantidas 
Quatro brasileiros estão classificados. Argentinos são os 

principais oponentes no torneio, que começa em fevereiro 

ramente, o Colón, que fez 

história ao conquistaro títu- 
lo nacional pela primeira 
vez em 16 anos —aCopada 
Liga Argentina. Na ocasião, 
venceuo Racing por 3a 0, no 
mês de junho, 

DISPUTA ARGENTINA 

Como na Argentina há dois 
torneios locais porano, o se- 
gundo foi conquistado pelo 

River Plate, outro que já está 
garantido, A equipe de Mar- 
celo Gallardo foi cam peã da 

Liga Arpentina com trés ro- 

dadas de antecedência e se- 
guirá na luta pelo penta- 
campeonato. O River foi o 

último campeão antes dos 
três títulos seguidos do Bra- 
sile chegam como princi- 

pais rivais pela taça. 

Outro que está matemati- 
camente classificado é o Ve- 
lez Sarsfield, devido à boa 

campanha somada nos dois 
torneios. Porém, como ain- 

(4 

(8) += 
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Peru Uruguai Venezuela 

Sporting Cristal Pefiarol Ainda sem 
classificados 

LX | 

Alianza Lima | 

| 

| 

Universidad César Vallejo | 

RESTA RESTA RESTAM 
nenhuma vaga 1 vaga 4 vagas 

+ X 2a 
Força argentina. Jogacores do River Plate comemoram título ca primeira divisão: Boca ainda não tem iugar garantido 

da há rodadas a serem dispu- 

tadas, falta definir em qual 
colocação ele ficará. 
A Argentina ainda tem 

mais três lugares a serem 
definidos e corre o risco 

de não ter o Boca Juniors 

entre eles — neste mo- 

mento, os Xeneizes não 
estão na zona de classifi- 

cação. 
Na Bolívia, o The Stron- 

gest vive situação parecida 

comado Vélez: jáestácias- 
sificado pela boa campa- 
nha, masainda não está de- 

tinido se irá como campe- 

ão, vice ou classificado 

Rubro-negros foram maioria nas arquibancadas 
Final de ontem teve até pedido de casamento dentro do estádio Centenário; uruguaios pouco se envolveram com o jogo 

DONGLAS ROCHA 

Espanol puro OM CT CARE) 
esporte; on ht 

MEN EEqDÉS 

S: em campo deu Palmei- 
ras, nas arquibancadas a 

vitória toi rubro-negra. A tor- 
cida do time carioca, que 
ocupou a Tribuna Colombes, 

foi maioria no fim de semana 

em Montevidéu e, conse- 
quentemente, esteve em 

maior número dentro do es- 

tádio Centenário ontem. O 

setor reservado para atorcida 
carioca estava praticamente 

todo ocupado. No espaço do 

Palmeiras, que já era menor, 
havia espaços em branco — 
cerca de seis mil ingressos re- 

servados aos paulistas não fo» 
ram vendidos. 

Esso não intimidou a torci- 

da alviverde, que cantou 
desde antes da partida, au- 
mentando o volume com o 

primeiro gol. A do Flamen- 

go passou o primeiro tempo 
quase sempre em silêncio, 

uma música ou outra puxa- 

da pelas organizadas. O ce- 
nário, porém, mudou de- 
pois do intervalo. Com o 

crescimento do time e o gol 

de Gabigol, os rubro-negros 
fizeram muito barulho no 

mítico estádio uruguaio. 

Antes da bola rolar, houve 

espaço até para um pedido 
de casamento no estádio. 

Um torcedor do Flamengo 
pediu a mão de uma torce- 

dora do Palmeiras. A cena 

toi mostrada no telão e, em 
clima de brincadeira, fãs 
dos dois clubes fizeram coro 

para a moça não aceitar — 
mas ela disse sim. 
As ruas de Montevidéu fo- 

ram tomadas por palmeiren- 

ses e flamenguistas cerca de 
seishorasantesdeabola rolar. 
Eles se aproximaram do está- 

do com festa, contiança, 

muita cerveja e alguma con- 
fusão. Quatro Aamenguistas 
almoçavam quando foram le- 

vemente feridos por inte- 
grantes de uma crganizadado 
clube paulista. Mar vermelho e preto. Torcida do Flamengo lotou quase tado seu espaço 

Editoria da Aria 

através das Copas. À Bolívia 

ainda tem mais três vagas. 

TRADIÇÃO CHILENA 
No Chile, a situação está 

bem encamiihada. O Colo- 

Colo, que conquistou a Co- 
pado Chile, eo Everton, que 

todo vice-campeão, jAestão 

garantidos. Pela boa campa- 
nha no torneio pi ad 
Universidad Católica tam- 

bém tem vaga. Falta um re- 

presentante do país. 
Na Colômbia, a metade 

dos representantes já se de- 

finiu: o Deportes Tolima, 
que foi campeão do Torneio 
Abertura, e o Atlético Naci- 

onal, que conquistoua Copa 
da Colômbia. 
O Equador terão Emelec, 

campeão da primeira etapa 

da Serie A equatoriana, e O 

Independiente del Valle, 
que já está garantido pela 
boa campanha e falta defi- 
nir em qual vaga ficará, 
No Paraguai, três nomes 

de peso: o Libertad, campe- 

ão de Abertura, o Cerro Por- 

teho e o Guarani, a definir 
em qual vaga irão ficar. 
No Peru, todos estão defi- 

nidos: Sporting Cristal e 
Alianza Lima, os finalistas 
da Liga Peruana, o Universi- 

tario, terceiro colocado, e o 

Universidad Cesar Vallejo, 
quarto colocado, 
O Uruguai terá a tradição 

da Pefiarole Nacional e Plaza 
Colonia, menos conhecido 
no continente. Situação dis- 

tinta vive a Venezuela, que 

ainda não tem classificou. 

À população local pouco se 
envolveu com a partida, 

principalmente devido ao al- 
to preço dos ingressos. 

— A população daqui gosta 
muito de futebol, eu gosto, 

mas confesso que não vi muita 
gente entre os TIERIS conheci- 

des falando sobre o jogo em si, 
Falamos de um evento cultu- 

ral grandioso. Moro aqui perto 
doestâdio,mas só vejobrasilei- 
ros e latas de cerveja no chão 
— disse Matilde Mila. 

Apesar da crítica à bagunça 
deixada nas ruas, amoradora 

disse que de alguma forma se 

sentiu parte da festa: 
— O país sai ganhando, e 

de alguma forma nós parti- 

cipamos com entusiasmo. É 
um respiro econômico para 
o setor turístico depois da 

pandemia, e a cidade vibra 

diferente, com visitantes 

brasileiros que enchem ba- 
rese ruas com boa energia. 
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MARCELO 
BARRETO 

=ssorhigrstogicho cor da 

Se faltam ideias, 
entra o humano 

eyverson não sabia se queria ser jogador 

de futebol ou pagodeiro. Entre uma ativi- 

dade e outra, vendeu salgados, mas comia 
mais do que seus clientes e não deu certo. 

Nascido nos anos 90, incorporou o estilo dos 

boleiros da época: provocador, tingido, des- 
carado, mas também identificado com o tor- 
cedor — principalmente quando seu com: 

portamento, que manta EE nte considera ana- 

crônico noséculo XX], resulta em vitória. 

Andreas Pereira teve outra dúvida sobre 

seu futuro profissional: defender à Bélgica, 
onde nasceu, ou o Brasil, país natal de seus 

pais, nas seleções de base. Filho de jogador 
de futebol, seguiu desde cedo o mesmo ca- 
minho e foi formado na escola europeia, 

mais voltada para a disciplina tática, Não é 
um jogador sanguíneo, mas corresponde ao 
quese espera de um atleta da nessa época. 

Um nasceu em Santa Margarida, no litoral 

sul do Rio de Janeiro. O outro, em Duftel, on- 
de se produz uma das mais tradicionais ceT- 

vejas belgas. O destino os colocou frerite à 
Irente —ou, se quisermos ser mais literais, es- 
te de costas para aquele — em Montevidéu, 
No estádio onde se decidiu a primeira Copa 

do Mundo, onde o Flamengo de Andreas co- 

memorou seu primeiro título continental, 
ande 00 Palmeiras de Deyverson sofreu sua 
primeira grande decepção internacional. O 

Centenário tem arquibancadas vintage, com 
uma estatua de Gardel Sem ada numa das ca- 

deiras, mas o gramado é novinho, vecém-re- 

formado. Foinele que achuteira do rubro-ne- 
grotravou, deixando a bola à feição para o ad- 

versário concluir a gol. 

E assim se escreveu o último capítulo da Li- 
bertadores de 2021, Duas histórias pessoais 

encerraram um confronto que começou em 
2013, quando o Flamengo começava seu pro- 
cesso de reestruturação financeira ganhando 

à Copa do Brasil enquanto escapava por pou- 
co do rebaixamento no 

Hoje é dia de Campeonato Brasilei- 

o torcedor ro, eo Palmeiras voltava 

rubro-negro daSérie B para, ele tam- 
aceitar que o bém, se salvar no limite 

personagem não Do ano seguinte — com 

foi Michael. 40 pontos, a pior cam- 
Fui Deyverson, parnha de um time que 
oanacrônico não caiu. De lá para cá, 

campeão Os novos rivais interes- 

taduais se consolidaram 
como os primos ricos do futebol nacional. 

Contrataram craques, ganharam cinco dos 

a ap nais titulos de 2019e 2020 e chega- 
ram à final da Libertadores de 2021 para um 
tira-teima histórico. 
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Renato Gaúcho e Abel Ferreira, os treina- 
dores, tinham uma disputa pesa cal: quem 

conquistariaa Libertadores pela segunda 
vez. Ambos chegaram criticados à final. Re- 
nato, por não conseguir tirar dos cri aques 

que o Flamengo tem um estilo otensivo à al- 
tura de Jorge Jesus, o campeão de 2019, 
Abel, por não fazer de um Palmeiras igual- 
mente rico um time capaz de mais do que se 
fechar na defesa e explorar os contra-ata- 
ques. Em Mantevidéu, tiverama chance de 

provar que seus críticos estavam errados. 

Não conseguiram. Um empilhou substitui- 
ções sem sentido para resolver os proble- 
mas que, como diz a cada entrevista coleti- 

va, Se devem ao excesso de jogos e ao tato de 
seu time disputar muitas competições si- 
multâneas. Outro parou o ânibus na entra- 

dada área, a exemplo de seu conterrâneo Jo- 

sé Mourinho, econfiou nos contra-ataques. 
Quando faltam ideias de jogo, é preciso bus- 

caraemoção da final no detalhe, na mística, nas 

histórias pessoais. E hoje é dia de o torcedor ru- 
bro-negroaceitarqueo personagem não foi MI 
chael. Foi Deyverson, o anacrônico campeão, 

Sonho do Mundial tem Chelsea no caminho 
Ingleses, que perderam para o Corinthians em 2012, fazem boa temporada e despontam como clube a ser batido no torneio, que 
será disputado em fevereiro, nos Emirados Árabes; pela Recopa Sul-Americana, Palmeiras terá o Athletico como adversário 

MARCELLO NEVES 
anancalho eve vt ogfatoo com bo 

taça mais desejada da 
Â América do Sul está nas 

mãos do Palmeiras após 

vencer q Flamengo, ontem, 
em Montevidéu, e e conquis- 

tar o tri da Libertadores. 

Além de mais um importan- 
te título, o alviverde garan- 
tiu presença em mais duas 

competições na próxima 

temporada: o Mundial de 
Clubes, que será disputado 
em fevereiro, nos Emirados 

Arabes, e à Recopa Sul- 
Americana, também no pri- 
meiro semestre de 2022. 

O Mundial é o sonho de 

consumo de jogadores, diri- 
gentes e to rcedores. À pró- 

xima edição deve ser a últi- 

ma no atual formato, adota- 

dopela Fifa em 2005. A enti- 
dade planeja fazer uma re- 

formulação no torneio, que 

já deveria ter ocorrido neste 
ano, com a participação de 
24 equipes e realização na 

China, mas o plano teve que 

ser adiado por causa da pan- 
demia da Covid-l9, 

Anteriormente, o torneio 
Festa azul. NGolo Kante levanta a taça da Champions League após a vitóra do Cheisea sobre o Manchester City na fina disputada em maio deste ano 

panhol Cesar Azpilicueta. 

O treinador alemão To- 

mas Tuchel é candidato e 
favorito ao prêmio de me- 

lhor técnico da temporada 

na Rola de Ouro, da revista 

“France Football”. 
Diferentemente dos anos 

anteriores, esse Mundial te- 

racontornos diferentes. Por 
sernormalmente disputado 
em dezembro, o calendário 

Lazia com que os sul-ameri- 

canos, com quase 80 jogos 
disputados na temporada, 
chegassem cansados fisica- 

mente para a disputa da tor- 
neio, enquanto os europeus 
estavam no meio de suas 

temporadas. 
Nesta edição, os brasilei- 

ros irão parao Mundial após 

um período de férias e, con- 

sequentemente, melhores 

fisicamente. Jão Chelsea es- 
tará envolvido com as oita- 

vas de final da Champions, 

que terão seu jogo de ida em 
fevereiro, em data ainda a 
ser marcada. Ou seja, a ten- 
dência é que o torneio tenha 

atenções dividias e não seja 
prioridade para os ingleses. 

estava p revisto para aAcoOnte- 

cer em dezembro, no Japão. 
Mas o país que foi sede dos 

últimos Jogos Olimpicos in- 

formou à Fifa que não teria 
condições de organizar a 

competição. O Rio de Janel- 

rochego tia mostrar interes- 

se sem sediá-lo, mas Abu 
Dhabi, nos Emirados Ara- 

bes, foi escolhida como no- 
vacasa da disputa. 
Os sete participantes do 

torneio já estão definidos: 
além do Palmeiras, estarão 

na disputa o Monterrey 

A CAMINHO DO MUNDIAL 

O chaveamento da competição 

PLAY-DFE 

Ai-Jazira 

MD) Auckland City 

Os participantes 

Al-Hilal 

(Arábia Saudita) 
Campeão da Liga dos 

Campeões da AFC (Ásia) 

2021 

QUARTAS DE FINAL | 

tercedor Vencedor a 

EAF. AFC oo Contacal UEFA qu Conmebol O Vepondor | mm | 

[ Car. “AE O ou u Concacal — 

EAF AF: nat Concaçal 

MEX (Concacal), o Chel- 
sea-ING (campeão euro- 

peu), Al-Hilal-SAU (cam- 
peão da Asia), ALAhIy-EGI 
(vencedor da Champions 
africana), Al-Jazira-EAU 
(representante do pais-se- 

deje o Auckland City-NZL 
(indicado pela Oceania). O 
atual campeão é o Bayem de 
Munique, da Alemanha. 

CHELSEA DIFERENTE" 

Será de responsabilidade do 

Chelsea manter o domínio 

europeu no Mundial. O Ve- 

Al-Ahly 
(Egito) 

Campeão da Liga dos 
Campebes da CAF (África) 

2020-21 

PLAT-DEF 

Monterrey 
(México) 

Campeão da Liga dos 
Campeões da 

Concatal 2021 

lho Continente faturou 13 
titulos nas últimas 14 edi- 
ções —o Corinthians de Ti- 

te toi a exceção, tendo con- 
quistado o último título da 
América do Sul em 2012. 

As equipes europeias so- 

mam 34 títulos no total, 
contra 26 dos sul-america- 
nos, contando a extinta Co- 

pa Intercontinental eo tor- 

neio realizado pela Fita. 
O Chelsea entra como a 

equipe a ser batida na edi- 

ção de fevereiro. Muita coi- 
sa, claro, pode acontecer até 

FINAL 

3º LUGAR 

Perdedor 

Pardedor 

Auckland City 
(Nova Zelândia) 

Escolhido pela Confederação 
de Futebol da Oceania apés o 

cancelamento da Liga dos 

lá, mas o clube inglés des- 
pontacomouma das melho- 
res equipes da Europa nesta 

temporada. Não apenas pe- 
loscraques que tem noelen- 
co, como os volantes N'Golo 

Kantée Jorginho, ouo refor- 

ço do atacante Romelu 
Lukaku, mas por ser uma 
equipe forte coletivamente, 

O Chelsea lidera o Cam- 
peanato Inglês com 29 pon- 
tose apenas uma derrota em 
12 jogos. Hoje, tem clássico 
contra o Manchester Uni- 

ted, às 13h30 (de Brasília). 

Chelsea 
[Ing-aterra) 

2020-21 
Campedes 2021 

Campeão da Liga dos 
Campeges da Europa 

Na Liga dos Campeões, à ti- 
me estána ponta do seu gru- 
po. com quatro vitórias e 

uma derrota, e já se classifi- 
cou para as oitavas. Na ter- 

ça-feira passada, aplicou po - 

leada de 4a 0 na Juventus. 

Derrotado pelo Corinthi- 
ans em 2012,0 Chelsea éo 
único clube considerado 

grande na Inglaterra que 

ainda não venceu o tor- 
neio, Dos 23 inscritos pelo 

Chelsea no Mundial de 

2012, apenas um segue no 

clube; o lateral direito es- 

Onde será a competição 

Al-Jazira 
(Emirados Árabes! 

por ser o alua campeão 

nacióona! lacal 

Representante do país sede 

RECOPA CONTRA ATHLETICO 

Já à Recopa Sul-Americana 
será disputada em partidas 

de ida e volta, em 23 de feve- 

reiro e 2 de março. O adver- 
sário do Palmeiras serão 

Athletico, que conquistou a 

Copa Sul-Americana deste 
ancao vencer o Bragantino, 
Os dois times disputa- 

rãoa Recopa pela segunda 

vez. Em 2019, 0 Athletico 
toi derrotado pelo River 
Plate. Jão Palmeiras per- 

deu parao Defensay Justi- 

cia neste ano, 

EuIRADOS 
ARARES DME 

Palmeiras 
Campeão da Copa 
Libertadores da 
América 202] 

Editoria de Arte 
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EDIA REMO RAÇA 
Eduatdo grácab ogtado comb 
MAO RLLE 

Por Ú ontemporâneo 

de ficção mais importan- 

te de Cuba, vencedor do 

prémio Princesa de Astúrias 

de Literatura, o Nobel da 
língua espanhola, em 2015, 

Leonardo Padura lança apo- 

ra no Brasil “Coma poeira 

ao vento” (Boitempo), ro- 

mance calcado em experi- 

ência, direta ou indireta- 

mente, vivida por grande 
par te de seus conterrâneos: 

o exilio. No livro, o escritor 

apresenta o Clã, grupo de 
| migas pal tidos pela DE 

grafia e pelo tempo, mas 
unidos por laços fortes de 

amizade e pela sensação de 
pertencimento a um pais 

muito mais complexo do 

que fronteiras traçadas pelo 
maniqueismo polit OO 

Indicado aos prêmios 

tranceses Médicis e Femi- 

na, ia categoria romance 
estrangel ro“Como poeira 

ao vento” foi lançado no 

momento em que manites- 

tações pela liberdade de 

expressão e contra a crise 
econômica dura- 

mente reprimidas pela di- 
tadura cubana, O autor de 

“O homem que amava os 

cachorros” e criador do 

icônico detetive Mario 
Conde convetsou com O 

GLOBO por vídeo da casa 

em que vive em Havana 
desde que nasceu, há b6 

anos, quatro anos antes da 
Revolução Cubana. Padu- 

ra fala da censura e do blo- 
queio econômico norte: 

americano, da repercussão 

da declaração do ex-presi- 
dente Lula ao jornal esp 

nhol El Pais 

tensões na ilha, de sua pai- 

xão por Rubem Fonseca e 
Chico Buai que, e ainda ex- 

plica por que se debruça 

sobre o exílio sem jamais 

ter vivido fora de Cuba. 

Era 

sobre as 

Osenhor já havia tratado do 

drama do exílio em “O 
romance da minha vida”. Por 

que decidiu voltar ao tema? 

Odesenraizamento que está 

no centro do exílio é uma de 

minhas grandes obs s.O 

livro de 2002 era centrado ná 

Higura histórica do poeta José 
Maria Heredia (que lutou pela 

independência cubana e viveu 

no elo, nos EUA e no México, 
mé a morte). Desta vez, calquei 

anarrativa a partir daamizade, 

refúgio fundamental para 

quem parte e para quem fica. 
Assim nasceu o Clã, grupo de 

amigos que experimenta oexi 

lo, cada qual de uma maneira. 

O senhor, no entanto, jamais 

deixou de viver em Cuba. 

Experimentou o exílio a 
partir da experiência de 
pessoas próximas? 

sim. Em 1968, eraum tipico 

adolescente cubano fã de bei- 
sebol e quem me levava aos jo 

posera meu tio, inmão mais ve- 

lho de papai, que não tinha fi- 

lhos homens. Eu, claro, o ado 

rava. Pois ele foi tentar a vida 

em Nova Tork. Lembro bem 

da despedida, na casa de meus 
avós. Partir para os EUA, nos 

tempos da Cuerra Fria, era um 

velório, jamais veriamos aque- 
la pessoa novamente. Lembro 

do choro, da tristeza. 

Eosenhor nuncamais o 
reencontrou? 
Vinte é quatro anos de- 

pois, em 1992, fui pela pri- 
meiraveza Nova Yorke bati 

em sua porta, no Queens. O 

mais dramático para mim é 

que revivi, emocionado, os 

detalhes daquele dia (da 

partida para os EUA), cele, 

ENTREVISTA LEONARDO PADURA, 

PRECISAMOS DA 
NOSSA CULTURA, 
DOS CHEIROS, DO AR 

AUTOR CUBANO LANÇA 
NOVO ROMANCE, MARCADO 
PELO TEMA DO EXÍLIO, 
E AFIRMA QUE, APESAR 
DA FALTA DE LIBERDADE 
NA ILHA, NUNCA PENSOU 
“SERIAMENTE' EM PARTIR 

olhos arrepalados, retru- 

cou: “mas jura, Leonardo? 
Foi assim 

lembro de nada” Crisos). O 

tio criou uma couraça para 
se proteger da nostalgia. 
Ele era quase analfabeto, 
antes de imigrar pouco saiu 
do mesmo bairro em Hava- 

na, e, para resistir a uma 
mudança tão 

mesmo” Não 

grande, se 

d peu A Su LER Ta Le. 

O senhor considerou deixar 
Cuba? 

Vouusar o plural poisessa 

seria uma decisão que teria 
de tomar com minha com: 

panheira de quatro déca- 

das, Lucia. Jamais pensa- 

mos seriamente nesta pos- 
sibilidade. Precisamos da 
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Mudança. 

Lecnardo 

Paduradizqueo 

tuturo dirá seo 

pais moldado 

pelos Castro vai 

desaparecer 

“O processo 

EvOUL VD E 

mevitáve e Cuba 

não é exceção 

LES fuder dé 

cultura, dos cheiros, doar 

cubanos. Aqui estão mi- 

nhas histórias, meus perso- 

nagens, minha linguagem. 

Por sorte, sempre pude pra- 

ticar meu ofício, mesmo 
enfrentando a censura e a 

dutoCenstira. 

NA PÁGINA 2, O QUE ESTÁ 
Tate AliB 

EM JOGOU EALIR 
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CACÁ 
DIEGUES 
depurar ederrtomtagdoba ctrr Br 

A MELHOR 
LUZ 

N do sei exatamente por que, nunca lhe 
erguntei, mas Renata nunca desfez na- 

da do quarto de Flora, Ele está lá intocado, 
vizinho do cômodo queuso como escritório, 

do jeito que minha filhao deixouhá cerca de 
dois anos e meio. Ontem à noite, atravessei 
sorrateiramente sua porta, fui roubar na es- 

curidão uma folha em branco do caderno de 

quatro furos de Flora. Tinha urgência em 
anotar o que estava em minha mente, não 
dava para Es perar am anhecer. E nem sen 

preosolnos traza melhor luz. 
Nesse caso, eu estava na escuridão que Ro- 

berto Gervitz nos avisara ter sido acesa e de- 

cretada. Além de ser um cineasta muito talen- 

tosa, Roberto é também um liderde classe, es- 
tando sempre na primeira linha dos que de- 
fendem nossos interesses, Ele se dirige ans, 

em defesa de nós mesmos, os realizadores do 
cinema nacional. 

Pensei que esse ano, por causa das eleições, 
não nos fosse acontecer mais nada apesar da 

campanha sistemática do governo contra oci- 
nema nacional, sobretudo através dos servi- 
ços culturais. Doce ilusão, é sempre como di- 

ziao Barão de Itararé: o Brasil é feito por nós — 
temos que desatar os nós, para fazer alguma 
coisa por ele. 

O nó, dessa vez, estava na brutal exclusão 

dos realizadores da gestão da Cinemateca Bra- 
sileira, Depois da decisão 

correta de entregá-la, a 

partir do ano que 

vem, à Sociedade 
Amigos da Cine- 
mateca (SAC), 

os burocratas da 
secretaria Es- 

pecial da Cultu- 

ra, sem pergun- 

tar nada à nin- 
guém, resolve- 

ram vingar-se dos 

realizadores, elimi- 
nando sua representa- 
ção nú Conselho Técni- 

ALGUÉM PRECISA co Consultivo da insti- 
EXPLICARA LULA tuição. Ora, esse Conse- 

A DIFERENÇA lho, qu a e na prática deci- 
ENTRE ORTEGA E de sobre o futuro, é nos- 

sa velha e clássica rei- 

MERKEL ELA vindicação, de todos os 
NUNCA MAN DOU que lutaram pela Cine- 
ATIRAR PARA mateca nesses últimos 
MATAR EM quatro anos de inferno. 
MANIFESTANTES Inclusivee sobretudo os 
DA OP OSIÇÃO realizadores. 

A burocracia estatal 
conserva a presidência e o poder dao Conselho 
em suas mãos exclusivas, subvertendo o espiri- 
to que originou sua criação. Essa mesma buro- 

cracia, enquanto impõe um representante dos 
distribuidores e exibidores no Conselho da Ci- 
nemateca, alija dele e dela os realizadores, res- 

ponsáveis pela qualidade dos filmes deposita- 
dos noacervo. E ainda reserva um únicoassento 
para o representante dos produtores, quando 
havíamos previsto dois, reconhecendo sua im- 

portância na fabricação do filme, 
Como realizadores, temos que lutar pelo 

espaço que nos cah ENCssa Peprese ntação, 

sem prejuízo de outros setores. Lutamos é 
vamos continuar lutando pela proposta dao 
Conselho, com ampla justa representação 
de todos. Quem vai nos ajudar nessa luta, 
em benefício da relação justa entre repre- 
sentação democrática e qualidade? Quem, 
nesse país, se dispõe a isso? 
Que país mais ingrato! Não dá nem para vi- 

brar e apoiar sem restrição a SE que, tinha- 
mos esperança, poderia nos livrar nas próxi- 
mas eleições da maldição do autoritarismo ig- 
norante dos Balsonaro. Alguém precisa expli- 
cara Lula adiferençaentre Daniel Ortega e An- 
gela Merkel, Enão há deserGleisi Hoffmann. E 
queachete do governo alemão, apesar de tudo, 

nunca mandou atirar para matar em manifes- 
tantes da oposição; nem eliminou, pelomesmo 
método, nenhum de seus concorrentes em su- 

cessivas eleições. Quanto mais sete! 
Játinha em meu poder o que precisava para 

escrever o artigo em defesa dos cineastas, 

não precisava mais de outra folha do caderno 
impávido de Flora. No fundo, voltei à escuri- 
dão no quarto dela apenas para dar boa noite 
a minha filha. Além da pintura colorida de 
seu corpo e da placa azul meio gasta da rua 
Marielle Franco, Flora havia pendurado na 
arede, ao lado de sua cama, um cartaz com 
de tras negras desenhadas, todas iguais e sem 

enteites: “Lute como uma garota. Como tu- 
dooque lhe pertencia, o cartaz ainda está lá, 
na parede de seu quarto. 

TRADUTORA 
APRESENTA DUAS 
OBRAS AINDA 
INÉDITAS NO 
BRASIL DA 
POETA E ARTISTA 
CHILENA CECILIA 
VICUNA, 
RADICADA EM 
NOVA YORK, QUE 
PARTICIPA DA FLIP 
QUARTA-FEIRA 

DIRCE WALTRICK DO AMARANTE 

Especial porra COLOR 

À poeta e artista plástica 

chilena Cecilia Vicuna, 
radicada em Nova York, é 

uma dos EO TIMES ue integra a 

lista de convidados da Festa 
Literária Internacional de 
Paraty (Flip), que este ano 
não tem um autor homena- 

gcado, mas um tema central: 
ômundo vepetal eos saberes 
da Hloresta. 

Para Vicufia, que 
na quarta-feira, às 
18h, participa da 

mesa “Fios de pala- 
vras” com Leonardo 

Froés e Júlia de Car- 
valho Hansen, artee 

ativismo caminham 
lado a lado, e à pre- 
servação dos sabe- 

res da floresta passa 
por decisões políti- 
cas. Ela destaca, por 
exemplo. que a 

Amazônia não per- 
tence “a nenhum 
governa, pertence a 

ela mesma. Aselva é 

ela mesma”. 
A respeito dacultu- 

ra indigena e seu 

massacre, a artistãá 

chilena — de quem a 
editora Medusa pu- 
blicou, em 2017, 0 |li- 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

vro “Palavrarmais”, em tra- 
dução de Ricardo Corona — 

diz que é um projeto crimi- 
noso do qual todos nós somos 
cúmplices, não só os dirigen- 

tes. Acabar com a cultura in- 
digena é reduzir a possibili- 
dade fatura da Humanidade, 
afirma, Isso parque a cultura 

ameríndia vê o todo, a natu- 
rezacoser humano, canima- 
do e o inanimado, 
Porém, cutras minorias 

também vêm sendo atacadas, 
como as mulheres, que, se- 
gundo Vicufia, conservam a 

unidadee a união: "Essaéaar- 

tedas mulheres, porisso estão 
sendo perseguidas no mundo 
todo, porque delas depende a 

continuidade da vida”. 

Dirce Waltrick do Amarante 

é ensaísta, tradutora e autora, 

entre outros livros, de “Cem 
encontros ilustrados”, que re- 

cria um encontro com Cecilia 

Vicufia e outros escntores. Es- 
tá traduzindo, para a editora 
Muminuras, *Palaure e fio: an- 

tolagia poética”, antologia de 
poemas da autora chilena, 
ainda sem data de publicação 
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POESIA DE MÃOS 
DADAS COM 
A NATUREZA 

APALAVRA DA TERRA 

SEMENTE 

Umsom casemente douniverso. 

Uma-semente é a palavradaterra. 

Em 1971 propus a Salvador Allende celebrar um dia da semente: 

colher.e plantar sementes. Transformar terraços e tetos emjardins, 
praças é parques em bosques, as cidades e os campos em um êden! 

Allende riu e disse pensativo: “Talvez para o ano dois mil” 

Porminhaconta cofhia sementes e fazia mudas minúsculas 
Quando as árvores alcançavam alguns centimetros, su as presenteava, 

Etapas da semente 

Reunir muitas sementes em um lugar 

paraofhar e amar sementes 
Só um gesto coletivode amor poderia parar a destruição, 

o corte eo incêndiodos bosques! 

Asemente esperou todo esse tempo para ser semeada 

Algumas esperam uns minutos, outras três mil anos oumais. 

Guardiãs de um tempo interior, sabem quando brotar, 
Algumas têm peso, outras paraquedas. 

Vulva geometrizada 

toda semente é uma nave espacial esperando brotar. 

O POEMA É UM ANIMAL 
Opoema 

é um animal 
Atundando 

aboca 

Nomanancial 

Tradução de Dirce Waltrick do Amarante 

Luta constante. Instalação de Cecilia Vicufia ma Bélgica: posta chilena di que arte é ativismo caminham lado à lado 

“O QUE ESTÁ EM JOGO E A 
NECESSIDADE DE LIBERDADE' 
Quem parte também leva um 
pedaço do país, cessa ideia é 
importante parao livro não? 
ve minha família mesmo, 
ag seguiu vivenda, fo- 

e sua terra original, co- 

mo se em Cuba ainda esti- 
vesse, E também quem ten- 
tou algo talvez ainda mais 
complexo: reinventar-se 

sem esquecer do passado. 
Todos estão representados 
em “Como poeira ao vento”, 

Como está vendo a 
repressão oficialaos 
protestos por liberdade de 

expressãoe contra a 

ditaduraemseu país? 

Oque também está em jogo é 
odireito, anecessidade de li- 

berdade de manifestação po- 
lítica, À censura de qualquer 
opinião divergente (da do go- 
verno) é uma prática antiga 
aqui e aconteceu anterior- 
mente, por exemplo, com a 
marginalização de religiosos 
e gays. Não quero me viti- 
mar, mas, se não contasse 
com editores fora de Cuba, 

uma parte de meu trabalho, 
por exemplo, não seria pu- 
blicada ou sequer escrita. 

Ementrevista ao El País na 
semana passada, 0 

ex-presidente Lula foi 
questionado sobre a situação 
política em Cuba, E se ele 

considerava ser possível, ao 
mesmo tempo, condenar o 
bloqueio americano que 
dificultou, por exemplo, a 

aquisição de seringas para as 
vacinas contra a Covid-19, ese 
pedir, nas ruas, liberdade aos 
opositores do governo. Qual a 

mo é o correto. Uma posição 

não nega a outra. O bloqueio 

norte-americano já dura 60 
anos e às EUA mantêm uma 
politica muito pp Cum 

tra Cuba. Mas também é cor- 

reto afirmar que Havana 
precisa oferecer liberdade 
de expressão e dé pensa- 

mento para as pessoas. Im- 
pedira circulação de opini- 
Des que nao SE | am as suas À 

um sinal de 

fraque ZA, 
mais do que 

de força. 

resenhistas 

destacaram — “Tomoposira 

ofatode aovento” 

Barack Autor: Leonardo 

Obama Padura Editora: 

aparecerem  Esitempo Trada- 
Seunovo ão Momca 

livro, mas Stahel Páginas: 

não os 544 Proço 6583 

Castro. Foide 
caso pensado? 

Foi. Fidel e Raúl são tão pre- 
sentes aqui que são onipre- 
sentes. Não precisava men: 
cioná-los. 

A Cuba dos Castro, ela 
também, pode um dia 

desaparecer “como poeira 
aovento”? 
São futurodirã. Há, forada- 

qui, a percepção de que a soci- 

edade cubana parou no term 
po, pois o sistema político e 
econômico segue sendo o 

mesmo, mas isso não podera 
ser mais equivocado. Ela mu- 
dou, e muito, especialmente 

nosúltimos 20 anos, coma re- 

volução tecnológica da infor- 
mação. E continuarermos mu- 

dando. A água sempre passará 
porcimadas pedras, O proces- 
so evolutivo é inevitável e Cu- 
ba não êexceção. 

O senhor temmuitos leitores 
cativos no Brasil. Lê o que é 
produzido aqui? 

Muito menos do que gosta- 
ria. Releio sempre que posso 
Rubem Fonseca, que teve im- 

portância cerrtral para mim. 
Ele foi modelo para esta lite- 
ratura aparentemente polici- 
al, mas que também é social e 

exercício literário. O que es- 
crevemos não tem por objeti- 
vo resolver um mistério, mas, 

sim, revelar uma realidade 

específica. Também adoro a 
Patricia Melo e o Chico Buar- 
que. Li tudo dele que chegou 
em minhas mãos e não vejo a 

horade ler seus novos contos, 
(Eduardo Graça) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 
ga tncia gui com 

EE onlunapatciskoço! 

E semana, em “Um lu- 

gar ao Sol”, Cauã Rey- 
[nú ond apareceu numa cena 

em que matutava;"O que eu 

ainda não sei sobre você?”. 

Era Christian, se referindo 
ao irmão, Renato. Nanovela 

de Lícia Manzo, como se sa- 

be, ele ocupou o lugar do gê- 
meo morto, Eles nunca con- 

viveram e só se conheceram 

UM ATOR 
EM PAPEL 
DUPLO E 
EMESTADO RA 
DE GRAÇA 
CAUÁ REYMOND exceção de Ravi (Juan Paiva) — acredi- 
IMPRESSIONA tam que estão lidando com Renato, E 
COM SEUS rig Renato mais maduro e pigs 

| o, mas a mesma pessoa. Nem Bárbara 
nino E (Alinne Moraes), sua mulher, imagina 

o 7 averdade, embora já tenha notado que 
ESCAPAM AQ ele mudou. Esta não é a primeira vez 

CLÁSSICO ue uma-novela explora os possíveis 

MANIQUEÍSMO conflitos que seabrem em torno de pê- 
DOS FOLHETINS meos idênticos. Um exemplo muito 

conhecido é o de "Mulheres de areia”, 

brevemente, já adultos. O públicoestáapar de Ivani Ribeiro. Na versão mais recente, 
de tudo, masos demais personagens — com Gloria Pires brilhou no papel duplo de Ruth 

MEDOS É 
TRAUMAS 
DE UMA 
PERITA 
CRIMINAL 
TALITA DIVANEL 
luis densiagdisto com = 

N o início do laboratório 
| na polícia clentífica em 

São Paulo para o trabalho 
em “Insânia” Carol Castro 

tomou um susto com a co- 

incidência. À perita crimi- 
nal que à recebeu disse; 

“Bom dia, eu me chamo 

Paula”. O nome é o mesmo 
da protagonista da série 
que estreia na próxima sex- 

ta-feira no Star+, a primei- 

radeterror psicológico da 

PRESTES A VIVER 
LUMA DE 
OLIVEIRA NO 
CINEMA, CAROL 
CASTRO EXPLORA 
LOUCURA EM 
“INSÂNIA SÉRIE 
DE TERROR 
PSICOLÓGICO: 
“ERA TUDO QUE 
BUSCAVA 

plataforma de streamingda 
Walt Disney Company que 
chegou ao Brasil no fim de 

agosto. Investigadora fo- 
rense que sofre um trauma 
e é internada numa insti- 
is psiquiátrica, a Paula 

da ficção percebe que nem 
tudo é o gue parece por trás 
dos muros do casarão que 
abriga os pacientes. 
Coma Paula reale outras 

peritas (onúmero de mu- 
lheres na função foi algo 
que chamou positivamen- 
te aatenção da atriz), Ca- 
rol esteve em cenas de cri- 
mes reais e no Instituto 

Médico Legal para acom- 
panhar necrópsias, O ci- 

, “ 

O E 

Cauã em cena, Ator não perde de vista as multidimensões do personagem 

e rp eo aboaeamá. Aquelaaltura (1993), 
a Globo já dispunha de recursos de tecnolo- 
gia necessários para que elas aparecessem 

juntas em cena. Foi marcante. Mas o quees- 
tamos vendo em “Um lugar ao Sol” é dife- 
rente. Uma das mais brilhantes autoras da 
sua peração, Liciaenveredou, sim, pelo me- 

lodrama. Mas não se limitou à dualidade ba- 

rata. Ela foi muito mais longe na criação 
desses personagens. Verdade que a internet 

logo apelidou os irmãos deo "Cauã pobre” e 

o"Cauárico”. Mas há muito mais separando 
os dois do que isso. Ela enfrentou o mani- 
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queismo fácil e vem obtendo sucesso nas di- 
ficuldades da sutileza, A cada sequência em 
que Christian é confrontado com algumitra- 
ço do irmão ou um acontecimento da vida 
dele que ignora, mil camadas se apresen- 
tam, O personagem mantém o tempo intei- 
roumcanalde diálogo consigo próprio. 56 0 
telespectador enxerga aquele seu olhar per- 
plexo, cheio de interrogações, O resultado é 

muito rico. Renato e Christian não são 
vilões nem mocinhos completos, Fogem às 
classificações tradicionais-e se aproximam 
de figuras humanas e palpáveis da vida real. 
Cauã Reymond provou seu talento inú- 

meras outras vezes. Ele já tinha também in- 
terpretado gêmeos. Foi em “Dois irmãos”, 

dirigido por Luiz Fernando Carvalho, E um 
atoraplicadoe intenso, Ele misturaemoção 
à técnica adquirida ao longo dos anos. Sabe 
calibrar essas forças e, impressionante, até 

aqui, não perdeu de vista por um segundo 
sequer as multidimensões de seu persona- 
gem. Essa trama a cargo de outro profissio- 

nal talvez não atingisse a mesma voltagem. 
Se não pelo texto primoroso, pelas atua- 

ções em geral e pela direção certeira de 
Mauricio Farias, vale acompanhar "Um lu- 
gar ao Sol” pará apreciar o desempenho des- 
se grande ator. 

Medo e suspense. Em “Insâr: a”, Carol Castro é a policial Pauta, internada num hosp tal psquiátrco onde acontecem s tuações assustadoras é suspe tas 

clo de preparação nunca 
tora tão completo para um 
papel, segundoaatriz, que 
teve a companhia de Rafa- 
ela Mandelli, sua colega 

de elenco e de “polícia” 
nesse processo. 

— Pela primeira vez na vi- 
da, posso dizer que vivi 
uma personagem do início 
ao fim, Tive um “antes” 
muito importante — diz 

Carol, de 37 anos, relem- 

brando as cenas pesadas de 
vida real que presenciou. 

— [) primeiro crime que vi 

foi um feminicídio por es- 
trangulamento. Nem pre- 
ciso dizer o quanto isso é 
intenso. 

Um detalhe; nesse dia, 
quem a acompanhou foi a 
perita Carolina. 

— Houve várias coincidên- 
cias, 0 que é curioso numa se- 
necomo essa —diz Carol, 

GÊNERO DA VEZ 
Recentemente em cartaz 
noscinemas com a comédia 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
e ÁRIES (21/34 20/04) Eecmesta: Fog taciadidad: iecpuiairo Mijoea comspiimme tau Lora 

fhzgperie: ouro Sebna à dijo oc tomas à ceragem 

» A vida convidash você à conquistar O imundo é é possival que sa entá 

tontido à aceitar o conyite Mas a melhor maneira de aproeeitar o sevi dia À mbaree- 

ganda suas enérgias o cuidando do seu bem-estar 

| TOURO (zu a 2075) Biseneroa larva Moeda adhoo Fino Sipras odengdas pri Eacorgo 

R age de: ts Galba digno adonioa 5 SscMoro 

A prorelade hoo é à prater Aprovete oia para programas colburais, 

gastronômicos ou qualquer Lim ami boa Compartia Plate je-se, mas esbeja alerta dá 

lentas do mprevesivel, o mindo é imenso Explode ds 

Eparto Verao Saber dps Calorias O aorardizado 

Ainda que você profa se mcolher hojá sorá cm da para decir suas 
prioriiades da ado em nome daquers qua você ama Escute O ainto está mos deta- 
has a 0450 lempo precioso não deve ser desperdiçado. 

GÊMEOS (21/5220/6) tenente: ie Modalhiade: láriivel Siga complamastar tagitiea 

dial 

CÂNCER (21/06 3.22/7) Deste água Metutidada:Impuidis. Sire comples as tor 

Dai 
Eupenescere Mperhe Luta Sober pra: Vric dia ialiçõees. 
So seu desejo hoje [oe d de se rovimentos. aproveito para vomitar várias 

terefas eusar à criatividade a seu tavor. Costudo. cudado com à êncesso de idea, O 

fimiportante É priotizor a prálica é O prazer 

Sei fase a gpa Vadoriaa à trarasnoo. Ef 

“Dois mais dois”, a carioca 

conta que thrillers psicoló- 
gicos são seus favoritos tan- 
to como espectadara quan- 
to atriz. 

— Sempre busquei esse lu- 
gar. Por isso que, quando vi a 
teste, falei: "Meu Deus, pre- 

ciso pegar essa personagem”. 
Era tudo que buscava na mi- 
nha carreira. Gosto de sus- 
pense com essa pegada de 
terror também. Ouso dizer 
que o longa “O juizo” (com di- 
reção de Andrucha Wadding- 

LEÃO (ER T oa DB) Les anta Fogo Madaindado Fis Seg nd hos ploenierida, Equario Ratgpinhe: 

A coragem é 2 didadoa serão tuas aliadas hojé Uma bas duentura ho fará 

bem, desda que você ala com responsalsbdacde é prudáneia. Ter os pós finmes na 

redlutado fa própostionará vma cipes-bncia mágica. 

| VIRGEM (23/82 22/59) seseste Tama Mosaidade Vnties Sipra sompiemertar: Petmes. 
| Regecbe escuro Sobe o sipor Mona engine 

O contato com a natureza, em especial a terra, O ajudará a se aprosimar cla 
vocÊ Às emoções se unrão dos persamentos A ohsorração o ajudará à filtrar aquilo 
gue é real dando nome e forma às suas emoções 

- LIBRA [237% 422/10) tuemecio: se Mociaiigado: Egas Gig ng cem plot: dies 
Bmparta: Vira Cobra o vigea; Escritos o eres ação, 

O quo você pode descobri po cpndorta do gue lar, Eco sua rbupa mais 
conortável, degusiando sua comeda favorta não há fortuna que pague. Sua inimida- 

de será sad porto seguro Destrule ca sua corTeaa nbr 

[9 ESCORPIÃO (22/00 a 21/11) rremesto: água Mutsbenio: fes, Hagra sumplecnandar Teus 

ppm ai 

Eagasia Mino fobia o migo Eaiaricá do rarridarm açes 

Os dias tim do dsigdo postrnameno a apdilado, E essa nom sempre É 

terdtafhol Vock poderd contar comi amigos é disidis eaperências Voltar à Mónção 

para ó coletivo d um bom mma de se tortalecer 

ton, roteiro de Fermanda Torres 

caindo com Fernanda Monie- 
negro no elenco) foi um aque- 
cimento. Tinha o suspense 
caminhando paraoterror,di- 

gamos assim, é a minha per- 
sonagem era 0 fio condutor 
domedo —diz Carol, que, no 

ano que vem, volta aos cine- 
mas numa outra pegada, na 
cinebiografia de Eike Batista, 
“Eike — Tudo ou nada”, mo 

papel de Luma de Oliveira, 
ex-mulher do empresário. 
Em “Insânia”, por sua 

vez;a ideia de explorar o 

medo surgiu a partir das 
leituras das obras de 
Freud e Carl Jung feitas 
pelo criador e um dos ro- 

teiristas da série, o argen- 
tino Lucas Vivo, 
— Meu trabalho consiste 

em observar a conduta hu- 

mana e, em 2018, me inte- 

Vessel munto eq explorar [6] 

tema da loucura e dos so- 

nhos — diz Lucas, também 
um consumidor de thril- 
lers psicológicos. 

SAGITÁRIO (z2/1 a 71/17) Diesecta: Fogo tindaldacdo: sivcáves digo dbeplemac tas 

Cras fepode pra Seb d dijndo fis o sisises. 

Todo grande sónho coméça coin vm poquéno passo Suas ideias estado 

hervihando & ão parecer Dna distantes da realidade Conbca com plans pieial 

seis E com à que você pode lasir boxe pára criar o amanhã 

Fes CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1) temente fera Modalitade: rpubiio, Suns 

ho 
aeee dr toa Cro Reparo Sara Saba E Sg ERÍCETA à porção 

Por ma:s que você aa com praticidade sLas ações prec-sarão de um 
propósito Mantenha a conesdo com sua força inlerior e conte no impanderdvel 
lamibrando-se que hã mag, no mundo do que podémos mensusr 

o 
que a 

Ea 

AQUÁRIO (21/12 3/2) Deserto: se Maagiisdo Dom Bigea nosplem ee tar Ledo Bepater 
raro Gees gra Valor q au tareicolacho 

O momento proirá ntrospoção Did porte mdada pará a emoção é taplora a 
profundidade dos seus sentimentos como pm gobrmarino inmesiga o fimo do mar 
Lim grana bosgura poderá sm revplar detea umersão, 

PEIXES (20/24 20/7) tiemesta água Madelitado Slutrat Sipra ces plemmarrtar: diego 
Bjus fe iii Dali o gro VS drag içõão 

Haja você será desafiado à coocer dois desejas e planos em prática 

Prelira às shoes possbesis & drive suo resrelência Aprosiho o dia para bótar a casa 

a cabaço dd cotação em óndeim Abolha se 
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TUDO ESTÁ 
EM SEU LUGAR 
NO CULTO À 
BENIHTO DI PAULA 
LUIZ FERNANDO VIANNA 
gta! paia CLAN 

emita Di Paula tinha mo- 
EB tivos para chegar aos 80 

anos —que completa hoje — 
descompromissado com 

presentee futuro, Jácricuno 

passado enormes sucessos, 

como "Retalhos de cetim”, 
“Do jeito que a vida quer” e 

“Charlie Brown”. Em 2019, 

perdeu um filho, dor que se 

emendou coma reclusão hor- 

cada pela pandemia. Apesar 

detudo, está em fasede reno- 

vação — quase à revelia de si 
próprio, é verdade. 

Foi outro filho seu, o músi- 

co Rodrigo Vellozo, que con- 

seguiu sacudir a vida do pai. 
Concebeu o álbum “O intali- 

vel zen”, assinado por ambos 

e que chega hoje às platator- 
mas, São 12 músicas com- 

postas por Benito, todas iné- 

ditas. quase todas recentes. 

Hã parcerias com Romulo 
Frões (codiretor artístico do 

álbum). Rodrigo Campos e 
Clima. Entre os arranjado- 

res e instrumentistas estão 

Campos, Marcelo Cabral e 
Thiago França. Qu seja, É à 

turma de São Paulo que este- 
ve, nos últimosanos, portrás 

de CDs marcantes de Elza 

Soares e Jards Macalé. 

— Eunemseicomoo Rodri- 
go me convenceu. Chega um 
determinado momento da vi- 

da que você já fez o que tinha 
de fazer. Vou completar 80 
anos, 50 de carreira, Não quie- 

ria compor, fazer show — diz 

Benito, que, entretanto, feste- 
jará a data no palco do Vivo 

Rio, numa apresentação de 

dois pianos ao lado dotilho. 

FORÇA DA NATUREZA 

Rodrigo reconhece que, so- 

bretudo a partir dos anos 
1990, 0 pai enveredou por 

um caminho muito comer- 

cial, Passou a ser visto como 

alguém folclórico, com seu 
cabelo comprido pintado e 

suas roupas de cigano. Mas 

afilho considera seusdiscos 
da década de 1970 inovado- 

res, nas composições e nas 

instrumentações. 
—O sucesso foi tão grande 

que a persona ficou à frente 

do gênio criativo. À música 

sai com muita facilidade, é 
uma forçada natureza —diz 
Rodrigo, de 39 anos. 

Perguntado se é genial, 
Benito rechaça: 
—Clarú que anão! Faço um 

trabalho simples, para à po: 

vo, sem preocupação de ela- 
boração, Sou popula r. Eu, 

Luiz Gonzaga, Ataulfo Al- 

ves, Zeca Pagodinho, Xande 

de Pilares. jáChico Buarque 
É Caetano Veloso, dos quais 

ecusou fã, são a elite. 

“OQ Intalivel zen” não foi 

pensado para o grande pú- 
blico. Os arranjos não são 

previsíveis, as letras trazem 

amorte como um dostemas 

principais, e Benito canta 

por vezes com voz soturna. 
— A voz de 80 anos é uma 

das coisas mais bonitas do dis- 
co — afirma Romulo Fróes, — 

Eu, cavaquinhista (fã de Nel- 

son Cavaquinho), acho linda 
essa voz cheia de arestas. 

Durante a pandemia, Ro- 

mulo e Rodrigo lzeram parce- 
rias que resultaram no álbum 
“O mestre-sala da minha sau- 

CANTOR E 
COMPOSITOR 
CELEBRA 
80 ANOS COM 
LANÇAMENTO 
DE INÉDITAS NO 
STREAMING HOJE 
E DOIS ÁLBUNS 
A CAMINHO COM 
VÁRIOS ARTISTAS 
EM TORNO 
DE SUA OBRA 

dade”. Foi realizado pelo filho 

de Benito para enfrentar a dor 

da perda súbita de seu irmão, 
Amlrê, ans 36 anos. Parte das 

músicas que estão em "O infa- 

livel ser” tem esse trava. 

Na entrevista, o único 
momento em que Benito 

muardou seu humor fol ao 

falar de André. E se resu- 

miuauma frase: 
-— Era uma pessoa muito 

importante. É uma pessoa 

muito importante. 
O artista guerreou bastan: 

te na vida. Nascido em Nova 

Friburgo, mudou-se para 0 
Rioemorounum barraco no 
Morro da Formiga. Depois, 

toi para Santos e São Paulo, a 

tim de ajudar suamãe eos 14 
irmãos. Ensinou violão para 

iniciantes, mas descobriu 

numa boate de Santos que 0 

piano se imporia ao barulho 
da casa, Fez algo aparente- 

mente impossivel: transpós 

para o piano os acordes do 

violão, embora a posição das 
mãos seja inversa, 

—Eu olhava para as mãos 

do Ret pote qne pe rgumta Val, 

como ele consegue fazer is- 

so? Hoje, consigo imitar um 

pouco — conta Rodr igo, pia- 

mista formado pelo Conser- 

vatório Brasileiro de Música 

e que estudou na famosa fa- 

culdade de música de Berke- 
ley, nos Estados Unidos. 

— Vinicius de Moraes dizia 

que adorava minha batucada 

no piano —lembra Benito. 
Batizado Uday Vellozo (ir- 

mão de Jorciney, Urneicy, 

Jorcelipe, Joaracy, Joacira...), 
virou Benito Di Paula porque 

um nome à italiana faria 

mais sucesso. Sua popula- 
ridade lhe rendeu proble- 
mas. Um deles foi ser trata- 

do como parte de certo 

“samba joia”, classificação 
pejorativa que a imprensa 
deu a artistas como Luiz 

Avyrãoe Agepé. 
— Nos meus discos tem 

timbale, tumbadora, Ai vem 

surdo, cavaquinho. Uma 

mistura danada. Não sou 

sambista, sou sambeiro — 
diverte-se. 

— Ele sempre caminhou só- 

gimho, foi um lobo solitário. 
Por causa do sucesso, foi alvo 

de preconceito —diz o filho. 

Outro problema foi ser ta- 
chado de alienado ou coni- 
ventecom a ditadura. Apesar 
do que escreveu em Prote- 

ção às borboletas” (“Tudo à 
que eu penso é liberdade/ 

Não quero ser maltratado 

nem exportado desse meu 

chão”), ficou marcado por 
“Tudo está no seu hugar” O ti- 

Injustiça 

glória. 

Benito, que 

toialva de 

preconceito por 

silã música 

popular e solreu 

Com acusações 

de alignação 

dirantea 

ditaduramiitar. 

hoie só colhe 

edolos. Mas diz 

que não genial; 

“Claro que não! 

Faço um 

trabalho 

umpies, para 

& povo, Sem 

PreDCUp AÇÃO 

de elaboração” 

tulo foi entendido como ele 

gio ao regime. Ele diz detes- 

tar política e políticos. 
— Eu precisava trabalhar 

para comprar uma casa para 

aminha mãe. Se eu tosseme 

preocupar com outra coisa, 

não conseguia. Comprei du- 

as Casas para ela e pensei: 
“apora tudo está no seu lu- 

gar”, Os babacas achavam 

que erã o pais. Por que não 

me perguntaram? 

DE JOÃO BOSCO ACRIOLO 
Rodrigo está produzindo 

para o próximo ano um ál. 

bum em que artistas rein- 

terpretam composições do 

pai. Entre outros, estão con- 

firmados João Basco, Raober- 
ta Sã, Criolo e Teresa Cristi- 

na. Ela vai cantar “Proteção 

às borboletas. 

— E uma canção que amo — 
diz Teresa. — Benito é recot- 

Pai prodígio. Comoete consegue?” perguntava-se ctiha Rodrigo Veilozo,a/uno de Berkel 

dação da infância, é encontro 

de família. Sempre que ouvia, 

eu estava feliz. É uma pessoa 
que acimiro muito. 
Zeca Baleiro pravará um dl. 

bum apenas colo repertório 
de Benito. Escolherá 14 músi- 
cas das 35 que já separou. 

— Ele é um baita cantor, 

rei do suingue. É suas letras 

têm aquele tam de filosofia 

popular, sempre fluentes, 

deliciosas. Algumas aborda- 

gens poéticas são o máximo 
em termosdeoriginalidade, 
como "Pare, olhe e viva”, em 

que ele reflete sobre a vida e 

a morte após ver um cami- 
nhão tombado na estrada. 

Em live que realizou em 

março passado, Xande de Pi- 
lares ouviu de Caetano Velo: 

so ser responsável pela recu- 

peração denbra de Benito. 
— Não tenho essa preten- 

são, mas, se tive um pap el 
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nisso, fico muito feliz, Vou 

continuar regravando coi- 
sas dele, Sci quase todo o re- 
pertório. Abraço à causa — 
dizo sambista carioca. 

'ROUBA A CENA. DIZ XANDE 
Ele recorda que a gravadora 

não queria que Benito parti- 

cipasse do DVD “360º” 

(2012), do grupo Revelação, 
do qual Xande fazia parte. 

Ele insistiu e, como diz, o 

idolo “roubou a cena. No 
YouTube, a participação tem 

34 milhões de visualizações. 

Para Romulo, Benito tem 

“mágica que-não é dada a qual- 

quer um: ser extremamente 
comunicativo e inventivo”. 

E destaca uma faixa de “O 
infalivel zen”, que é “Meu 

retrato”, cuja letra diz: “Ho 
je sou feliz no meu presen- 

te/ O passado francamente/ 
Só me ensinou a viver”. 

ey, sobre Benito 

FOTO: DE Ema SON DANTAS "a 
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LUOCAS OLIVEIA 
bc aliieiosDagicêa com br 

SEU queria viver pra sem- 

E pre”. bradavam entre 

(muitas) lágrimas os cerca de 
500 espectadores que lotaram 

o Studio SP na noite da última 
quinta-feira para ver e cantar 
como trio paranaense Tuyo — 

com ingressos esgotados uma 
semana antes do show. O ver- 
soéda faixa “Abisme”, a última 

a ser incluída no segundo dis- 

co do grupo, “Chegamos sozi- 
nhos em casa”, lançado duran- 
te a pandemia e indicado ao 

Grammy Latino. Mas também 
representa a] que sentiam os 

fãs ali presentes em comu 
nhão, e mais ainda omomento 
das irmãs cantoras e composi- 
toras Live Lay e do multi-ins- 
trumentistá Machado. E, co- 

mo segue a canção, “Pra viver 
o sempre tem que não lem- 
brar/ Que foi feito pra ter fim”, 
Depois de tocar para uma 

plateia com mesas no Vivo 
Rio quatro dias antes, esta foi 
a primeira troca mais direta 

de calor entre Tuyo e seu pú- 

blico; que só cresceu durante 
a pandemia. E ganhou adi- 

qões estelares: na semana pas- 
sada, Emicida publicou em 
seu Twitter que “Tuyo é bom 
demais” e disse em live que “é 
genial o que eles têm feito”. e 

recebeu como resposta um 
“estou há três dias ouvindo no 
repeat” da cantora Priscilla Al- 
cantara, recém-campeã do 
“The masked singer Brasil”, 

De fato, Tuyo é uma banda 

que deveria ser ouvida —e, se 

possível, experimentada ao 
VIVO, para testemunhar a sim- 

binsecom os fis que já decora- 

ram todas as novas letras. Va- 
lências apresentadas no ál- 
bum de estreia, “Pra curar” 

(2018), como a ambiência so- 

nora que dosa com primor o 
eletrônico co orgânico, os vo- 

Reflexões e sonoridade. Lio. Lay e Machaco (da esquerda para à É reta) são mass literais nos versos do novo d sco. que é também mais pop, para dançar 

A FORÇA 
DE TUYO 
QUE SE 
NOTA NOS 
PALCOS 

DIOGO 
OGUEIRA 

Samba de Verão 

QUINTA . 23/72 

Ingressos em: www.eventim.com.br 

Obrigatório comprovação de vacinação contra COVID-19 

cais afinadíssimos e marcan- 
tes, as letras de exacerbação 
emocional que propõem 
olhar para dentro, foram 
mantidas e aperfeiçoadas. A 
imagem folk eletrônica do 
primeiro disco deu lugar aum 
som abertamente mais pop, 
com elementos muito pre- 
sentes de R&B e house. Me- 
nos violão e mais dança. 

Inspirado pela separação fi- 
sica dos integrantes, que dei- 
xaram de morar juntos, “Clhe- 
gamossozinhosem casa” éum 
discorepletode refrões de fácil 
entendimento, por mais que 
trate de temas profundos. Lay 
diz que ésobre “um cansaço de 
ir embora”, enquanto Lio 

aponta que elas se deram “a li- 
berdade de dedicar tempo, si- 
lêncio cespaço para pensar co: 

mo é complexa a coisa deestar 
viva”, algoque paraelapode ser 
visto como “antinatural” par 

serem três músicos pretos, € 

“na maior parte do tempo, o 
que pessoas como eu estão fa- 

zendo é ficar vivo”. As falas sur- 

gem na série documental 

“Fragmentos”, disponível no 
YouTube, no quala Tuyo disse 

caas 18 faixas do álbum eapre- 

senta versões alternativas. 
— À pente martela em tópi- 

cos como saúde mental, orga- 

nização emocional, e o “Pra 

curar” serviu como pretexto 
para usarem o diabo da palavra 
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INDICADO 
A PRÊMIOS E 
ELOGIADO POR 
EMICIDA, TRIO 
PARANAENSE 
RETOMA SHOWS 
COM INGRESSOS 
ESGOTADOS E FÃS 
EM LÁGRIMAS 
COM LETRAS 
DO NOVO DISCO 
JÁ DECORADAS 

resiliência —diz Lia, por Zo- 
om, no dia seguinte ao show, 
— “Chepamos sozinhos em 

casa” émais literal. As vezes, as 
coisas que te afligem são tentá- 
culos do que uma sociedade 

Otganizou para te massacrar. 
Não tem lição para tirar. Mas a 
graça da humanidade é que a 
gente consegue desenrolar be- 

leza e organização nas coisas. 

'PARECE UM DELÍRIO! 
Enquanto começa à acon- 

tecer nos palcos do pais, 
“Chegamos sozinhos” tem si- 
do prestigiado em premia- 

ções. Nodia 8. ataixa "Sonho 

da Lay” disputa o Prêmio 
Multishow de canção do ano, 

ea banda tem indicações ao 

Music Video Festival. Apesar 
de terem voltado de Las Ve- 

gas na semana passada sem o 
sonhado Grammy Latino — 
Anavitória fiçou com o tro- 

féu de álbum pop contem: 

porâneo em português —, o 

trio celebra a experiência. 
— Não considero que sai- 

mos de mãos abanando — 

acredita Lay. — A gente ter 

conseguido ir foi uma falha 
na matrix. Fareceum delirio, 

= 

engate 

OXOX Op eques 
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U: das principais referên- 

cias da arquitetura paulis- 
tana e brasileira, Ruy Obitake 
desenvolveu umestilo marca- 

de pelo uso de curvas e cores, 

a partir da inspiração no ma- 
dernismo de Oscar Nie- 

mever, de quem foi um dos 

principais discípulos e ami- 

gos. Formado pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo 

(FALU-USP 4 em 1960, era o fi- 

lho mais velho da artista visu- 
al Tomie Ohtake (1913-2015) 
etoio autor do projeto do ins- 
tituto Ce leva o tome da 

mãe, no baimo de Pinheiros 

Outros de seus projetos 

mais conhecidos foram os 

edificios dos hotéis Renais- 
sance (1997) e Unique 

(1999), em São Paulo, e da 
Embaixada do Brasil em Tó- 
quio (1982). Os parques 
ecológicos do Tietê e de In- 

daiatuba também são de sua 

autoria. Sua atuação ficou 
marcada pela preocupação 

com as habitações popula- 

res, transformando em rete- 
rência internacional o con- 

junto habitacional que fi- 
couconhecido como os” Re- 

dondinhos” (2005) de Heli- 
ópolis, na Zona Sul da capi- 

tal paulista. 

Ohtake foi diretor do De 

partamento de São Paulo do 

Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (1AB) da gestão 1972- 
1973, presidida por Paulo 
Mendes da Rocha, outro 

icone da arquitetura brasi- 

leira que morreu este ano, 

em 23 de maio, a05 92 anos. 
Um dos principais prêmios 

da carreira de Ohtake foi 

justamente conferido pelo 
IAB, o Colarde Ouro, entre- 

gue em 2006. 

Estagiário de Oscar Nie- 
mever, Ohtake fazia ques- 
tão de dizer que foi com um 

dos pais de Brasilia que 

aprendeutudo, 

DY 1 (53 E (o) 
FESTIVAL BRASIL 

RUAN DE SOUSA GABRIEL 
ragga je Prscigpatha ceu des 

orrane Silva, conhecida na 
L internet como Pequena 
Lô, anda ocupada. Desde a 

voltados eventos presenciais, 

ela-não para. Vira e mexe, é 
convidada a participar de al- 

gum programa de'TV. Quan- 

do a encontram na rua, os fãs 

querem abraçá-la, e os mais 

“emocionados” até choram. 

Lô ainda está se acostuman- 

do ao contato mais próximo 
com o público. Durante um 

bom tempo, só se relacionava 

comos fãs pela teladocelular. 
Lô estourou no primeiro se- 

mestre do ano passado, no au- 

ge do isolamento social, com 
videos hilários no TikTok, a 
rede social preferida da gera- 

ção £. Hoje, ela acumula mais 

de 54 milhões de seguidores 
no TikTok e outros 4,1 mi- 
lhões no Instagram. 

Apesar da correria, Lô 

aproveitou uma ida ao salão 
de beleza para atender uma 

ligação do GLOBO. Na próxi- 

ma quinta-leira, ela participa 
do Wired Festival Brasil e 
conversa com o ex-BBB Gil 

Dimngo 2 

OBITUÁRIO « RUY OHTAKE 

AUTOR 

a Ea o o E" O o o 

DE TRAÇOS QUE DERAM 
CURVAS E CORES AS CIDADES 
—Ruyera modernista tam- 

bém, não negava a influência 

do Oscar. Ele influenciou 
uma geração misturando a 
arquitetura moderna carioca 

com a paulista — diz o arqui- 
teto Paulo Niemeyer, neto de 
Oscar, que lista o hotel Uni- 

que como uma obra-prima 
pela “monumentalidade-na 
simplicidade”. — Meu avô 

brincava: "Todo o aniversá- 

rio Ruy está aqui. Esse é ami- 
go mesmo . Porque o Ruy 

sempre pegava um avião e vi- 

nha para o Ro no aniversário 

cele ficava esperando, 
Em 1997, 0 próprio Oscar fa- 

lou ao GLOBO sobre o disci- 

pulo: “A criatividade e à com- 

etência de Ohtake fazem de- 
le um dos mais legitimos re- 

presentantes da moderna ar- 

quitetura brasileira. Eleapren- 
lr aliçãodequeousodo 

concreto sugere uma arquite- 
tura mais leve e mais solta . 
Ruy Ohtake morreu na ma- 

ntã de ontem, aos 83 anos, em 

seu apartamento em São Paulo, 

em decorrência de uma mielo- 
displasia (tipo de câncer de me- 
dula). Ele foi cremado ontem, 
em cerimônia reservada à fami- 

lia e aos amigos próximos 
Diretor do Ttaú Cultural, 

instituição que desenvolveu 
diversas parcerias com q 
Instituto Tomie Ohtake, 
Eduardo Saron lamentou a 

DISCÍPULO DE 
NIEMEVER E FILHO 
DE TOMIE OHTAKE, 
O ARQUITETO 
CRIOU PROJETOS 
MARCANTES DE 
SÃO PAULO, COMO 
OS HOTÉIS 
RENAISSANCE 
E UNIQUE 

Eras ELA ed Do Te 

Ousadia Ruy 
Olitados [acima) 

gohHote 

Lrique. umcos 

edificios mais 

conhecidos de 

S5o Paulo, por 

sua forma que 

romeo a 

Lim navio 

QUERO DAR ALÍVIO NO MEIO 
DE TANTA NOTICIA TRISTE 
INFLUENCIADORA 
DIGITAL PEQUENA 
LÔ USA O HUMOR 
PARA COMBATER 
O CAPACITISMO: 
NO WIRED FESTIVAL 
BRASIL, ELA 
DISCUTE CRIAÇÃO 
E CONSUMO DE 
CONTEÚDO COM 
GIL DO VIGOR, 
NA QUINTA-FEIRA 

do Vigor e o youtuber Seth 

Kugel, do canal Amigo Grin- 

go, sobre “Criar ou consumir 
conteúdo?” Para Lo, criar 

conteúdo é coisa séria, 

— É uma responsabilidade 

muitogrande. Quero fazer al- 
go que chame atenção €, ao 
mesmo tempo, traga algum 

alívio às pessoas no meio de 
tanta notícia triste — explica. 
Mineira de Araxá, Ló tem 

umasindrome rara e nasceu 
com membros curtos. Mede 
1,3m. Ela também usão hu- 

mor para combater o capa- 
citismo, o preconceito con- 

tra pessoas com deficiência 
(PcD). Ló acredita que o pú- 

Se 

Ê 
Fenômeno na web. Em pouco mais de um ano. Pequena Lô chegou à marca de 5 Am hões ce seguidores no TikTok 

morte de Ruy , em comuni- 
cado: "Ruy é de uma família 
que sempre transbordou ar- 
te e que permanece de for- 

ma definitiva entre nós. As- 

sim é com o legado que sua 
mãe, Tomie, nos asd 
com muitas de suas obras 

que podem ser vistas a céu 
aberto, ao lado damilitância 
cultural de Ricardo (irmão 
de Ruy, arquiteto e presidente 

do Instituto Tomie Ohtake). 

Assim é com os traços mar- 

cantes da arquitetura deixa- 

da por Ruy, cuja elegância é 
essência os torna únicos e 
indissolúveis desta maravi- 

lhosa família que se mescla 

com a cultura brasileira . 

PREOCUPAÇÃO SOCIAL 
Marcela Abla, vice-presiden- 

te da Região Sudeste do Insti- 
tuto de Arquitetos do Brasil, 

ressaltou o papel social do 

projeto dos “Redondinhos”, 
em Heliópolis: 

— Ruy tinha muito claro a 

atuação do arquiteto para 

as populações de baixos re- 
cursos, já que, no Brasil, 50 
milhões de habitantes vi- 

vem em habitações precári- 
as. Ele dizia que cabia tam- 
bém aos arquitetos o esfor- 

ço em resolver esse proble- 

ma e sugeria que a imple- 
mentação do Plano Diretor 

nas cidades deveria partir 

da perileria. 

O TAB também destacou a 
perda do arquiteto que, “com 

mais de dO anos de trajetória 
profissional, projetou inúme- 
ras obras desde os anos 1970, 

contemplando residências 

unifamiliares, edificios resi- 

denciais, comerciais, pro, ELOS 

corporativos, institucionais e 

culturais”: "O IAB lamenta 

protundamente a perda Ruy 
Oltake, que não só deixa sau- 
dades coma também obras 

que marcaram uma identida- 

de naarquiterora brasileira” 

blico tem cada vez mais in- 

formações sobre PeD e que 

isso se deve, em grande me- 
dida, ao trabalho de influen- 

ciadores digitais. 

— Hoje as pessoas me 

olham e não veem sóa minha 
deficiência. Elas me conhe- 

cem pelo meu trabalho —diz 

Ló, que começou a comparti- 
lhar vídeos engraçados na in- 
temetem 2005. 

Quando está do outro lado 
da tela, consumindo conte- 
údo digital, Lô dá preferên 

cla-ao humor, à moda e às 

notícias. 

— Culinária não tanto, 
porque não sou muitode co 

zinhar. E uma fofoca às ve- 

des val bem — confessa. 

O Wired Festival Brasil 

acontece nos dias 1º 22 de de- 

zembro. O tema desta edição 
é “The lab of us” (algo como 
“nós somos nosso próprio Ja- 

boratório"). Além de debates 
com nomes de peso, o públi- 
co terá acesso a atividades 

oferecidas pelos patrocina 

dores do evento, food truckse 
até um happy hour no fim do 
dia. Para assistir aús debates é 

necessário se inscrever no si 

te http: /fowrwre ingressocer- 
tocom/wired-festival-brasil, 
Os ingressos são gratuitos, 

porém limitados. O Wired 

Festival Brasil é uma realiza- 
ção Edições Globo Condé 
Nast e UGLOBO, com apre- 

sentação de Invest.Rio/Pre- 
feitura do Rio e patrocinio de 
C&A, Draft Line e Unico. 
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SERIAIS siim 

METELIX E PARTIRDE MQUE AMLAZOM PRIME VIDEO, À PARTIR DE SEXTA-FEIRA 

AJUDANTES DO PAPAI 
NOEL OU MONSTROS? 

O terror natalino dinamarquês transforma 05 folclóricas 

elfos em criaturas sangunárias À série acompanha uma 

família que viaja para uma ilha, povoada por cases seres e 

por uma comun idade rei giosa extremista, com o intuito 

de passar 0 Natal, Mas tudo dá errado quando a caçula da 

familia eva para casa um bebé elio 

NETE EA RA DE QUIT FERA 

ENTRE MISSÕES E 
AMEAÇAS ALIENÍGENAS 

O reboot da série disá anos 1960. que já recebeu duas 

indicações aa Emmy na categoria de efe bos visuais, 

chega à terceira é d'lima temporada. Judy (Tapor 

Russell). Perry (Mina Sundwall e Will | Manel] Jemkors) 

estão presos em um paneta mistenoso e onge de seus 

pas Jahn e Maureen, que tentam reencontrar os filhos, 

QUEM RIPOR ÚLTIMO 
PODE DOAR R$ 350 MIL 

comediante Tam Cavalcante, celebrado por personagens como João 
Canabrava e Ribamar, e à humorista Clarice Falcão são os 

apresentadores do novo reality show do Prime Video, “LOL: Serir, já era” 
éaversão brasileira da franquia “Lastone laughing” e parte da reunião de 
dez talentos do cenário atual da comédia nacional. 
Com seis episódios. o programa traz nomes como Nany People, Thiago 

Ventura, Bruna Louise e Diogo Defante para desafiarem uns aos outros e 
ver quem consegue ficar mais tempo sem rir. Mas é claro que eles fazem 
de tudo para atrapalhar essa meta. Quem conseguir resistir na seriedade 
ganha R$ 350 mil, que será doado a uma instituição de caridade escolhida 
pelo vencedor. 
O reality é adécima adaptação da série japonesa Hitoshi Matsumoto 

Presents Documental, origem da “Lastone Laughing”. Tom Cavalcante e 
Clarice Falcão entram para um time que já conta com apresentadores 
famosos pelo mundo como Eugenio Derbez, na série mexicana, e Rebel 
Wilson, da edição da Austrália. 
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STARZPLA À djs DEHOIE | 

CRIME EM NOME DA FAMILIA 

E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Produzido pelo rapper 50 Cent, o novo episódio da 

segunda temporada está disponível na plataforma À 

séria foca na história de Tariq St. Patrick (Michas! Raney 
Jr), gue fo obrigado a assassinar seu professor, Jabam 

Rieynólos (Justin Mehtanus). Aos poucos, ele se atasta 

doque mas quer proteger: sua tamíra 

METEU A PARTIR DE SEXTA FERA e 

HOMOSSEXUALIDADE 
ASSUMIDA NO ESPORTE 

pu na: 

Conhec-do por ter partcipado do realhy sho “The 

bacheior”, à ex-jogador profissional de futebol americano 

Colton Underaoco vai em buscade entender seu muido é 

cesutoconhecimento. Após ter =to chartageado, ele 

decdiu assum ra homessenual dade Na séne, o atleta 

Guer entender qual seu papel ra comunitade LGBTNAP+. 

CRUZADAS 
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Sensacionaliata 
ISENTO DE VERDADE 

Infectologistas estudam se 
Moro é variante de Bolsonaro 
E" meio às pesquisas sob re mutações de 

virus da Covid-19, estudiosos brasilei- 
ros da área iniciaram a avaliação sobre o 
chamado Moro-22 e suas conexões como 

Bolsonaro-18. 

“Vistos a olho nu parecem bem diferentes, 
mas, sob a luz do microscópio, as semelhan- 
ças saltam”, diz um infectologista que defen- 

de a tese de um ser variante do outro. Uma 
das diferenças é o nível de mortalidade de 
Bolsonaro-l8, que é muito gr ande.” Apesar 

de a variante Moro-22 já ter defendido o ex- 
cludente de ilicitade para a PM que mais ma- 

ta no mundo, ela ainda parece inofensiva”, 
completou o pesquisador. Sobreseanovava- 

riante vai seespalhar no Brasil, os estudiosos 

estão em dúvida se os anticorpos contra Bol- 
sonaro que a população adquiriu também 
servirão contra ela, 

Governo autoritário e lançamento 
de filme dos Beatles fazem brasileiro 
achar que acordou em 1968 

N elson de Souza acordoumais 
| um dia preocupado coma 

situação do país: inflação alta, 

treia de um filme dos Beatles. 
Foi o gatilho que faltava para 

Nelson ter certeza que tinha 

JOBS A LADO DA 

O BONEQUINHO VIU 

“Corra que a polícia vem aí” 

Comédia estrelada por Olavo de 
Carvalho, passada num carro 

que foge para um aeroporto nó 

Paraguai. O Boneguinho riu muito, mas só 

porque tinha tirado uma pedra nos rins. na 

véspera e estava rindo de qualquer coisa, 

arroubos autoritários do gover- 
no, perseguição a inimigos e 
proteção | (eacobertamento de 

tuga) de aliados. Ao lero jornal, 
deparou-se comanotícia da es- 

acordado nos anos 60. Em surto, 
o homem foi sedado e encami- 
nhado a um hospital. A família 

pediu para que ele seja acordado 
somente em 2023. 

Entreouvido por aí 
— Não como mais carne. ., 

— Vegetariano? 

—Assalariado. 

LA 484 JARDIM = 
pianio ob é snipas 
à e mliçãoo, aii om Lj 

BEM- ESTAR NINO 
Tres de Torta Te hem tod mms o ta da 

Conteúdo que informa, 
entrevistas que inspiram. 
Acompanhe as últimas discussões em comportamento, as 
mais novas tendências em arquitetura e o que há de mais 
atual em estudos e pesquisas sobre a criação dos filhos. 

Cardiologistas alertam para risco de 
infarto em esquerdistas toda vez 
que Lula relativiza ditaduras 

Ds com as pesquisas, o ex-presidente Lula ga- 
| nharia as eleições se elas fossem hoje. Mas tem algo 
que Lula perde todos os dias: a oportunidade de ficar 
calado. Depois de o ex-presidente comparar o ditador 
Daniel Ortega, da Nicarágua, com a lider alemã Angela 

Merkel, cardiolopistas recomendaram que simpatizan- 

tes da esquerda com histórico de doenças cardíacas 
parem de ler notícias, Ou troquem de candidato. 
“Outro dia, um paciente que é professor de História 

me ligou reclamando de uma dor forte no braço es- 
querdo quando o Lula ressuscitou debate sobre a 
regulamentação da mídia”, disse um médico, 

Fim da polêmica: alta dos alimentos faz 
ceia de Natal ter passas sem arroz 

O govermo Bolsonaro conseguiu deixar até o Grinch 
iene dir api O manstro que rouba o Natal perdeu 
o trabalho para a inflação. 

Papal Noel estranhou as cartinhas que tem recebido. 

Muita gente está pedindo gasolina de presente e em vez 
de meias, está pendurando galões na janela. 

O Natal desse ano será o da lembrancinha. Lembrança 

do tempo em que a mesa tinha huxos como arroz. 
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O M — JU = ( Dois anos, uma pandemia e muitos 

cancelamentos depois, a moda mudou 

S = UJ JU M = | (5 OS tanto que a dona de um daqueles umbigos, 
a modelo Rita Carreira, acabou se 

tornando a recordista de destiles da São 

" inco modelos com diferentes Paulo Fashion Week, algo inimaginável 

corpos, idades e raças até bem pouco tempo atrás. 
estamparam a capa do nosso Gorda, preta e 

especial de verão no final empresária de si mesma 
À de 2019. Duas delas eram numa indústria orquestrada 

“curves”, “plus-sizes”, ou, em bom por agentes e bookers, Rita Pd 14 

português, mais gordas do que o padrão não ganhou a capa desta 4. VITRINE 
habitual, e uma me chamou especial edição à toa. Tornou-se a 
atenção, por ter um umbigo parecido com | orosto, 0 corpo € a voz 
o meu. Sim, isso mesmo. Parece loucura, empoderada da moda, 

mas cá estou eu falando sobre meu próprio arrancou aplausos no 

umbigo na carta de abertura da revista que. meio dos desfiles e criou 
edito. Calma, juro que vai fazer sentido. levantes na internet contra 

É que, tão logo me reconheci na barriga os intangíveis padrões 
daquela modelo, comentei com a editora de beleza. 

assistente Joana Dale e percebi Como diz a consultora 

que não estava sozinha. “Nossa, Má, eu | demoda Glória Kalil ao 

também”, ela disse. — jornalista Pedro 
“Eu me identifiquei com Diniz, autor da 

a menina ruiva. Aquela 

era a primeira vez que nós 

duas, grandes defensoras 
da representatividade nas 

matéria que começa na página 

14, “só espero que não seja 

uma mudança momentanea, pu ; 

porque na moda muitas ) £ I 
revistas de moda. havíamos coisas são passageiras”. VIAGEM É 

nos sentido verdadeiramente toe Rita Carreira e sua carreira 

representadas. vão mostrar que não. 

MARINA CARUSO 
rRcarusolimogiobo com br 

EDITORA-CHEFE Marina Caruso DIAGRAMAÇÃO Cristina Flegner ) 

EDITORA DE MODA Larissa Lucchese sn NO INSTA Celaogiobo | 2 MARTHA MEDEIROS 

EDITORA ASSISTENTE Joana Dale ELA NO FACE facebook com/Ela0Globo 

REPÓRTERES Eduardo Vanini, ACESSE NOSSO SITE 3 

Gilberto Júnior, Livia Breves, oglobo.com.br/ela ( ) LUANA GENOT 

Marcia Disitzer e Matheus Krúger E-MAIL C . ) 

EDIÇÃO DE ARTE Dushka e Mayu Tanaka revistaelamoglobo.com.br )J£ BRUNOASTUTO 
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Marina entre 

partedas 

1.500 pinturas 

e desenhos em 
exibição no 

CCBBdoRio 
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A VIDA ENTRE A ESTAMPARIA E AS : MM) [RES 
ARTES PLÁSTICAS DA PAULISTA CEA Tra NE 

MARINA SALEME, QUE ESTA COM DUAS O Rs | [e Ê y 

EXPOSIÇÕES EM CARTAZ NO RIO Ê ú | diam 

A artista plástica Marina Saleme, de 63 anos, cresceu entre fd q mermo | ' 

panos e hos. Filha de um industrial do ramo têxtil. ela se 

divertia naquele universo das cores, formas e texturas. Com = a “ qa , 

o olhar afiado conquistado ainda na infância, a | | 
auieta de Amro uien arts ça 1 A partir de uma fotografia 

pal Sta de Amernrana ULU SO LC PessoO He cl de uma mulher, ela desenhou 

diversas vezes a mesma artes e, pouco tempo depois, pela moda. “Minha o 
cena, em pequenas variações 

história com tecidos e estampas começou muito 

cedo, desde as minhas primeiras memórias. 

As cartelas com as padronagens que tinham na 

fábrica eram meu brinquedo tavorito. Além disso, A? 

sempre gostei de roupas, mas a relação com a 

moda era melo particular. Eu gostava de inventar 

jeitos de usar”, recorda. 

Em paralelo, Marina curtia desenhar e pintar, 
e a união desses universos deu origem às obras da 

artista, que expõe desde 1992 regularmente em 

galerias e museus. Seu mais recente trabalho pode 

ser visto no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio, 

até dia 12 de dezembro. “Apartamento s” reúne uma 

série de quase 1.500 pinturas e desenhos que lalam 

de espera, solidão e separação. Ela escolheu dimensões pequenas, 

com no máximo 25cm por 35cm, e se inspirou na imagem de 
uma mulher sentada que se deparou ao folhear uma revista. “Não 

era uma foto muito grande, mas me impactou e voltei à página, 0 

que quase não acontece em um mundo com tantas informações. 

Sentia a moça sozinha, isolada”, destaca a artista, em cartaz 

também na galeria Múltiplo, no Leblon. “Logo em seguida, veio 

a pandemia e o trabalho ganhou ainda mais sentido”. 
Saleme também assina estampas e garante que as duas 

criações não competem entre si. As pinturas não migram para 

as TOUpAS € vice-versa. Não sei bem como explicar, mas O registro 

é completamente diferente, eu viro uma chave, é outra estética. 

A única coisa em comum é a familiaridade com as cores, 

combinações e misturas”, explica ela, que vende suas roupas nas 

multimarcas Pinga, Dona Coisa € Pitanga. “A prodi ção artística 

é uma atividade que precisa de silêncio, concentração, tempo, 
paciência, rellexão. Já a criação das estampas é uma atividade 

quase hídica, uma paixão. Vou aos ateliês e trabalho diariamente, 

mas não separo o dia para produção de arte ou de moda, 

depende da minha vontade”, diz. & 



FRONT 
Por JOANA DALE E EDUARDO VANINI 

NE RES 

QUENTES 
NANDO REIS E NEY MATOGROSSO 
FAZEM SHOWS BENEFICENTES NO 

HOTEL EMILIANO, EM COPA, DIAS 2 E 3, 
RESPECTIVAMENTE. A SEGUIR, FALAM 
SOBRE À RETOMADA DOS PALCOS. 

Volta aos palcos: 
“Fazer show é júbilo. 

Atrocácomo 
público quando 
estou no palco, 
junto coma banda e 

agora com meu filho 
Sebastião, é sempte 

muito emocionante. 
Foi muito duro ficar 
sem fazer show 

também do ponto 
de vista financeiro, 
para mim epara 
toda a equipe”. 

Música preferida 

do Ney: “É odisco 
todo 'Água do céu 
— Pássaro' (1975)3". 

Desejo para 2022: 

“Que a gente 

consiga resgatar Os 

valores de civilidade, 

sociabilidade 
e humanidade” 

10 REVISTA ELA 

Volta aos palcos: 

“Fiquei muito feliz, 
eolhavapataa 
bandaeviaque 
todo mundo 
tambémestava 

sorridente. Só que 
acontéceu uma 

coisa engraçada: 

esquecitodas as 
minhas marcações. 

Vou precisar de 
algumas vezes para 

me entender de 

novo. Eintuitivo”, 

Música preferida 

do Nando: “Al 
star”, que é dele 

para a Cássia Eller. 

Desejo para 2022: 

“Quero que tudo 
isso de ruim que 

esta acontecendo 

no pais vá embora. 

Tudo mesmo, sabe?” 

e 

MARIELLE PRESENTE 
A campanha com vaquinha para a produção de uma 

estátua de Marielle Franco acaba de divulgar a pose que 

será usada no monumento. À vereadora assassinada em 

2018 vai aparecer com o punho erguido e um sorriso no 

rosto. “Existem centenas de monumentos em homenagem 

a figuras racistas e machistas. Já passou da hora de 

celebrarmos quem lutava por um mundo mais justo”, 

afirma Anielle Franco, diretora-executiva do Instituto 

Marielle Franco. A estátua será erguida em um local a 

definir. Captação: estatua. institutomariellefranco.org. 

reco: RA senso À 

BA 

O ano de 2021 está sendo especial para a poeta carioca Luiza 

Mussnich. Ela lançou seu quinto livro, “Tudo coisa da nossa 

cabeça” (7Letras), teve um filho, João, e acabou de fazer 30 

anos, nessa ordem “Tomei para mim a missão de aproximar 

a poesia das pessoas”, diz Luiza, que no seu último livro 
apresenta uma sequência de 29 listas poéticas. "É uma forma 

mais simples de fazer poesia, sem simplória”, deixa claro JORGE BISPOCHANDO). LEO AVERSA (NEY). MARIA ISABEL OLIVEIRA (AMIELLES E CHRISTY BARLEY (LUIZA) 
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CRÔNICA 

MARTHA MEDEIROS 
marthamedeirosO terra. com.br 

A QUEM ENCONTROU 
A CARTEIRA QUE PERDI 

rezado, prezada, 

nem por um segundo cogitarei que você 

enfiou a mão na minha bolsa num 
momento em que eu estava distraída, 
Minha intuição diz que você não 
cometeria essa indelicadeza, É mais 
provável que eu tenha esquecido 

a carteira sobre a bancada de uma loja, 
na hora que estava pagando algo, ou a deixei cair no chão do 
shopping durante uma manobra desastrada, talvez ao colocar 
a alça da mochila por cima do ombro — tenho a mania tola de 

deixar ziperes semiabertos. Você chegou logo depois e deparou 
com aquele objeto ali, abandonado, dando sopa. 

Já soube que você não foi até o setor de achados e 
perdidos, ninguém me chamou pelos alto-falantes, ótimo, 
um mico a menos. Tampouco me mandou uma mensagem 
pelas redes sociais, deve ser um dos poucos tímidos 

que ainda restam. Por via das dúvidas, fiz um boletim 

de ocorrência, por favor não se ofenda, Agora você tem 
em mãos um cartão de crédito inútil, já que bloqueado, 
e 1100 reais em dinheiro vivo. Já não uso dinheiro pra nada, 

mas havia dois pagamentos em cash a fazer naquela tarde. 
Me conta, criatura de sorte, por onde vai começar? 

Torço para que você se matricule em 
algum curso, que sonhe em fazer aulas 

de dança ou teatro, e que a quantia seja 
suficiente pra arrancada. Ou que você 

entre numa livraria e saia com três 
sacolas repletas de poesia e ainda compre 
ingressos para ir a um show com os 
amigos. O troco você destina a uma 
rodada de cerveja e bolinhos de bacalhau, 
avise a turma que é por sua conta. Não 
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me decepcione sendo sovina com dinheiro que caiu do céu. 

Puxa, você não tinha me dito. Seu filho sonha com a 
camiseta oficial do time dele, pediu de Natal. Agora ficou 

sem desculpa, atenda o garoto, mas seja um Papai Noel 
para sua mãezinha também, ela está devendo uma fortuna 
na farmácia. Se você ainda não está por dentro do preço 
dos medicamentos, vai cair duro quando souber o quanto 
a coitada desembolsa para se aliviar das dores da artrite. 

Olha, não é porque estou ligeiramente envolvida no 
assunto que vou me sentir no direito de me meter, mas já me 

metendo: dá para lotar o carrinho do supermercado, dá para 

encher o tanque e dá para pagar as dívidas mais urgentes, se 
você tiver juízo. Ou entrar no primeiro ônibus para o litoral 

com seu amor e trocar um longo beijo em frente ao mar. 
Claro, dá para poupar, depositando cada centavo no banco, 
mas não vejo graça nenhuma. Se a carteira perdida fosse 
de um desempregado, seria calamitoso, mas vá que o 

desempregado seja você: gaste. Bombons, camisa nova, um 

corte de cabelo, outra tatoo, assinatura de um canal, luzinhas 
na sacada, Recompense minha perda fazendo bom uso do 
seu desejo. Lamentarei menos se você atenuar a falência 

geral e ser estupidamente feliz por um dia. & 

mm TORÇO PARA QUE VOCÊSE 
MATRICULE EM ALGUM CURSO, QUE 
SONHE EM FAZER AULAS DE DANÇA, 
E QUE A QUANTIA SEJA SUFICIENTE 
PRA ARRANCADA. OU QUE VOCÊ 
ENTRE NUMA LIVRARIA E SAIA COM 
TRÊS SACOLAS REPLETAS DE POESIA ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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CAPA 

JARIREIRA 
ME SUCÊSS 

RECORDISTA DE DESFILES DA SÃO PAULO 
FASHION WEEK E NOME FORTE EM 
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, RITA CARREIRA 
É A PERSONIFICAÇÃO DO QUE A MODA 
BUSCA HOJE: INCLUSÃO, DIVERSIDADE 
E EMPODERAMENTO FEMININO 

Por PEDRO DINIZ | Fotos LEO FARIA | Edição de moda LARISSA LUCCHESE 
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"MENINAS DIZIAM QUE, SE EU DESISTISSE, 
NÃO HAVERIA NENHUMA MODELO NEGRA 
QUE AS REPRESENTASSE. 1550 MUDOU 
MINHA PERCEPÇÃO SOBRE A LUTA! 
RITA CARREIRA, MODELO 

sorriso fácil parece vir do Rio de 

Janeiro, A prosa envolvente, de Minas 

Gerais. E a irreverência, da Bahia, Mas 

foi em Diadema, na Grande São Paulo, 

que Rita Carreira, atual expoente da 
(real) beleza brasileira nasceu. 

Recordista de deshies da última São 

Paulo Fashion Week, a modelo de 28 

anos riscou a passarela de sete marcas diferentes, em uma correria 

insana de trocas de roupa, makes e fotos que sintetizam a ânsia 
da moda em rever seus intangíveis padrões de beleza. 

Rita não é apenas a modelo “plus size” do momento ou 
uma das tops negras mais engajadas na luta pela diversidade 
na indústria marcada pelo racismo. É, como diz, “uma mulher 
obstinada com a ideia de que o sucesso não está apenas vinculado 

aum único do”. “Ainda me olham com aquela cara de nossa, 

você, modelo? Luto para que um dia não precise mais explicar.” 
Na moda, os olhares são de admiração pela trajetória de 

alguém que, por quase seis anos — contados desde a primeira vez 

em que pisou na passarela, no Fashion Weekend Plus Size —, não 

conseguia furar a bolha e agora estrela campanhas internacionais. 
Embora esteja no mercado há 11 anos, foi em 2016 que Rita 
viralizou ao criticar a máxima de que “o magro é feliz, e o gordo, 
doente, fracassado”. A partir daí, passou a enxergar um propósito 
para a carreira. “Meninas diziam que, se eu desistisse, não haveria 

nenhuma modelo negra que as representasse. Isso mudou minha 

percepção sobre a luta. Decidi ser minha própria referência” 
Empresária de si mesma, em uma profissão dominada por 

agências e bookers, passou a angariar seguidores e publicidade 

nas redes. Saiu do anonimato para virar o que chama de 

“modelo influente”. Nada de influenciadora digital: “Não largo 
a moda de jeito nenhum. Já pensou se o Instagram acabar? 
Ainda vou ter minha profissão, não perderei o que construi.” 

E construiu muito. O sucesso recente de sua linha de calçados 
extra grandes — ela calça 43 e veste 48 —, para as Lojas Eurico, é 

prova. “Foi uma realização, é algo realmente necessário. Imagina 
se uma mulher com número maior de sapato quebrar o salto 
no shopping? Já não ficará mais descalça”, brinca a modelo. 

A capacidade de se colocar no lugar do outro, chamada 

de empatia pelo mercado que raramente a exerce, conquistou 
dezenas de milhares de seguidores (até o fechamento desta edição 

eram 162 mil) e a matriz global do Instagram, que a considera uma 

das mulheres que melhor imprime o conceito de “body positive”. 
“Rita se destaca não apenas pelo biotipo, mas por oferecer um 

conjunto que envolve personalidade e a beleza de mulheres que 
não se sentiam representadas pela indústria”, afirma o sócio-diretor 

de uma das maiores agências de modelos do país, a Way Model, 
Anderson Baumgariner. Segundo ele, essa mudança de padrões 
é um movimento irreversível. “Nos 23 anos em que trabalho no 
mercado, nunca vi uma transformação acontecer tão rapidamente. 

É uma vitória, tanto para a moda quanto para as mulheres.” 
Consultora de estilo que acompanha o vaivém de tendências 

no país desde os anos 1970, Gloria Kalil explica que a moda, assim 
como outros setores, é cobrada a rever os míveis de exigência e 
exclusividade não apenas dos padrões físicos dos modelos, mas 
também em questões de raça e gênero, “Estava mais do que na 

hora. Só espero que não seja uma mudança momentânea, porque 

na moda muitas coisas são passageiras”, aponta. 
Como diz Baumgartner, não parece que seja. A moda 

internacional também percebeu o talento de Rita, que se prepara 

para estrelar a campanha digital do perfume My Way de Giorgio 
Armani. Foi a própria modelo quem dirigiu a si mesma na peça 

publicitária e fechou contrato para dar rosto e corpo à 
recém-lançada linha de maquiagem de Carolina Herrera. 

Rita também participou dos primeiros capítulos de “Verdades 
Secretas” 2 e voltará nos últimos, em uma cena do desfile final. 

Tudo por conta própria, já que há poucos meses rompeu o contrato 

com sua antiga agência, a Ford Models, para criar o seu escritório 
e gerir os trabalhos. Caminho, aliás, parecido ao que fez explodir a 
carreira da colega de profissão Gisele Biindchen. “Sou muito grata 
pela parceria com a Ford. Mas, queria fazer as coisas do meu jeito, 

dar minha cara aos projetos. E um desafio, mas adoro correr atrás, 

fechar contratos e parcerias”, afirma. Graças a isso pode pôr em 
prática a decisão de não cobrar para desfilar nas marcas de estilistas 

negros que a sondaram para o casting da São Paulo Fashion Week. 

Entre elas, Isaac Silva, Az Marias e Angela Brito, 

Silva, porém, fez questão de pagar o cachê da amiga que 
desfila há três coleções para ele. “Ela representa as mulheres 
que não tinham coragem de subir numa passarela, de falar 

de maquiagem e se posicionar. Provou que a verdadeira beleza 
do Brasil está nas curvas e abriu espaço para outras mulheres 
serem felizes como são”, diz o estilista. D 
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“RITA É LINDA, EXUBERANTE, TEM ATITUDE. 
REPRESENTA O FUTURO DA MODA. NÃO BASTA 
DESENHAR PARA MULHERES QUE USAM 
MANEQUIM 50, TEMOS QUE MOSTRA-LAS" 
LENNY NIEMEYER, ESTILISTA 

Lenny Niemeyer, que fechou a São Paulo Fashion Week com 

um desfile apoteótico no Caminho Niemeyer, em Niterói, domingo 
passado, fez questão de Rita na passarela que celebrou seus 30 anos 
de carreira porque a vê como “o presente e o futuro da moda”. “Ela 

é linda, exuberante e tem atitude. Não a vejo como uma modelo 
plus-size. A vejo como uma modelo e ponto”, diz. Famosa pelo 
beachwear sofisticado, a estilista sempre trabalhou com tamanhos 
grandes em suas araras, mas não via a diversidade nas passarelas: 

“Percebi que não basta vendermos para quem usa do manequim 
36 ao 50, temos que mostrar esses corpos”, resume, 

A coragem de Rita em ajudar a romper paradigmas e fazer 
seu próprio nome é herança da mãe, Rosa Maria, com quem mora 
(e divide as funções administrativas da empresa), acompanhada do 
cãozinho Otávio, em São Bernardo do Campo. Orfã desde os oito 

anos, a matriarca criou a filha com a ajuda de sete irmãs, por quem 
Rita e seus três irmãos mantêm um carinho especial. “Minha mãe 
é, sem dúvidas, meu símbolo e espelho de força feminina.” 

O pai da modelo, Silas Carreira, mora em Santa Catarina 

com o filho caçula. “Meu pai é muito presente. Foi responsável 
por nos ensinar a amar a cultura e querer descobrir coisas novas. 

Íamos muito a museus, lugares que minha mãe, por ter uma 

origem mais humilde, não teve acesso na infância.” 
A gratidão é recíproca. Dona Rosa se derrete pela garota que, 

ainda pequena, deixava evidente a vocação de liderança. 

“Sempre foi a que organizava a brincadeira com as outras 

crianças”, relembra. “É muito bonito quando a gente ensina o 
caminho aos filhos e colhe pessoas de caráter.” Foi a mãe quem 
esteve ao lado de Rita nos momentos de dúvida e desânimo, 

quando ouvia coisas do tipo “a moda não é para você” ou “por 

que não vira passista de escola de samba?”, 
“Sabiam que eu tinha potencial para ir longe, mas preferiam 

encaixar a mim, negra, com curvas, dentro da mesma caixa 

histórica carregada de preconceito e hipersexualização do corpo 
negro”, diz Rita. De todas as dores, o racismo é a que a modelo 

mais luta para extirpar. “É mais dolorida, e a primeira de todas, 
que nos impede de ocupar lugares que são nossos”, Mesmo a 
turma da moda, diz, costuma pisar na bola. “Tem gente que vê 

meu sucesso, mas não compartilha nas redes, não fala sobre, não 
torce. Se eu fosse branca, o comportamento seria diferente,” 

Ciente de que boa parte das mudanças ocorridas na indústria 

20 REVISTA ELA 

perpassa pelo medo do cancelamento, Rita aponta o movimento 
“Black Lives Matter” (Vidas Negras Importam), ocorrido após 
o assassinato de George Floyd por um policial branco, no ano 
passado, como a virada de chave para uma mudança urgente. 

“Uma mulher retinta tem menos possibilidades do que eu, que 
sou mais clara. Assim como uma mulher de corpo maior tem 
menos oportunidades para modelar. Mas vejo tudo como um 
processo, uma luta em estágio inicial que não vai parar por aqui,” 

E não parou. Ao menos, não para Rita. Mesmo quando 
conseguiu dinheiro alto por seus trabalhos, a modelo continuou 

com o ofício de vendedora em lojas e de corretora de seguros, “para 
complementar a renda e ter segurança de pagar as contas em dia”. 
Foi só em 2017, quando os saltos se tornaram maiores, que tomou 
coragem para largar os empregos é focar na moda. Em 2020, 

estrelou a capa da Vogue Brasil, momento que define como o mais 
feliz de sua carreira. O próximo, diz, será estrelar uma campanha 
da Fenty Beauty, marca de beleza de Rihanna 

Enquanto o futuro é planejado, Rita se esmera no presente. 

Regrada, não dorme sem demaquilante, sérum noturno 

e hidratante. Quando acorda, repete a receita, adicionando 

apenas o filtro solar, presença corriqueira na Louis Vuitton 
que carrega a tiracolo, onde enfia os básicos smartphone, um 
perfume francês com notas de figo — cujo nome pediu para 
não revelar — e um creme de mãos da Lancôme. 

Canceriana com ascendente em sagitário, combinação curiosa 

que lhe daria uma sensibilidade profunda aliada ao olhar prático 
sobre a vida, a top exerce o lado romântico nas horas que 
consegue passar junto ao modelo senegalês Mohamed Deme, 

com quem, sem dar muitos detalhes, diz que “vive um romance”, 

Rita aprendeu às turras olhar no espelho e enxergar sua melhor 
face, mesmo que ainda lide com o preconceito de quem não 
enxerga a si próprio. Em uma das várias horas presa à cadeira de 

maquiagem na correria da semana de moda, nossa equipe ouviu 
um maquiador famosos pedir para não sair na foto porque estaria 

“gordo demais”. Passado o desconforto com comentário, Rita 
enxergou ainda mais a sua relevância. “Entende? É por isso que 
estou aqui também, para fazer as pessoas pararem de se diminuir 

por uma característica. Sabe, esse tipo de olhar sobre si machuca, 
e as pessoas param de viver por causa dele”, desabafa. 

Se depender de Rita, não param mais. & 
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BORBOLETAS 
NO ESTOMAGO 
ESCRITORA E ROTEIRISTA THALITA REBOUÇAS FALA 
SOBRE NOVOS LIVROS E FILME, ALEM DA DESCOBERTA 
DO AMORE DA MENOPAUSA, EM PLENA PANDEMIA 

Por CAROLINA RIBEIRO | Fotos GUITO MORETO 

ma brinquedoteca ocupa a estante 
no centro da sala do apartamento, 
com vista para o mar de São Conrado, 

da escritora e roteirista Thalita 
Rebouças, de 47 anos. Em miniatura, 

um circo, uma roda-gigante e uma 
máquina caça-níqueis decoram a 

| primeira prateleira do móvel. 
Embaixo, estão a coleção de “ursinhos trogloditas” — como 
identifica uma série de bonecos comprados em viagens —, 
e um pote de bilhetes com a etiqueta “365 dias de amor”, que 

ganhou de uma fã. Nos andares seguintes, encontram-se os 

seus livros, centenas. “Tudo isso funciona (refere-se ao circo 

e à roda-gigante), mas como é 220 volts e as entradas não 
são compatíveis, nunca liguei”, apresenta Thalita. 

Ao contrário dos objetos decorativos, Thalita é plugada na 
tomada. “Sou agitada, ansiosa e minha mente inquieta é rellexo 

disso”, admite. E haja bateria: a escritora carioca está escrevendo 
três livros. Um deles é o “Confissões de um garoto inteligente, 
purpurinado e (intimamente) discriminado”, que termina a série 

“Confissões”. “Depois de abordar autoconhecimento no primeiro, 
homofobia no segundo e transtornos alimentares no terceiro, falo 

de suicídio neste”, antecipa. Outro é um compilado de crônicas 
publicadas no Jornal Extra, ainda sem título. E o terceiro é 
“Falando sério sobre adolescência”, em parceria com o marido 
Renato Caminha, terapeuta de jovens. 

Em 21 anos de farta carreira literária e, mais recente, 
cinematográfica e teatral, a autora-fenômeno do público 

infanto-juvenil vendeu 2,3 milhões de exemplares. Entre 

as publicações que mudaram sua vida, “Tudo por um popstar” 
repetiu o sucesso das livrarias no cinema e nos palcos; “Fala 

sério, mãe” a colocou no mapa e nas listas de mais vendidos; 

e “Confissões de uma garota excluida, mal-amada e (um pouco) 
dramática” a provocou a se reinventar. A adaptação deste 
último para o streaming é a mais fresca estreia da Netflix, na 
qual dá uma canja integrando o elenco. “Gosto de me ver, acho 

que não faço feio, não”, brinca. Para o ano, estão engatilhados 
um documentário sobre empatia, também ao lado do 
companheiro, e o lançamento das traduções da série 

confessionária. França, Alemanha, Itália e Espanha estão 
na rota. “O sonho da minha vida é ser publicada em francês. 

Sempre me encantei com os franceses lendo em cafés, 
sacolejando no ônibus e no metrô. Sinto borboletas no 

estômago”, revela Thalita. O lançamento será dia 11 de janeiro 
na Embaixada do Brasil, em Paris. Um hábito que ganhou 

em viagens é o de espalhar livros em bancos de praças e 
restaurantes. “Acho que livro tem que circular. Quantas pessoas 
não leem por que não têm grana?”, provoca a escritora. 

EM 21ANOS DE CARREIRA, VENDEU 
2.3 MILHÕES DE EXEMPLARES: NO 
MOMENTO, ELA ESTÁ ESCREVENDO 
TRES LIVROS, UM DELES EM 
PARCERIA COM O COMPANHEIRO 
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No último mês, Thalita viajou de férias para Portugal, onde 

comemorou um ano do relacionamento com o psicólogo Renato 

Caminha. Eles planejam escrever a quatro mãos “Falando sério 

sobre adolescência”, um verbete, de A a Z, que definem como 

uma conversa entre arte e ciência “Queremos ajudar os pais 

a passarem por esse momento delicado dos filhos, com 

os hormônios em ebulição. Então, vamos falar de bullying, 

depressão, suicídio, familia tóxica, masturbação”, eruimeTa. 

Thalita está fazendo uma pesquisa com adolescentes de 16 anos 
para o projeto. “Hoje me espanta que meninas desta idade falem 

Thalita está 
fazendo uma 

pesquisa com 

adolescentes 
de lb anos: 

"Nao esperava 

ouvir que elas 

nãosetocam” 
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menos sobre masturbação do que eu nos meus 16 anos. 

A gente defende tanto meu corpo, minhas regras, o feminismo 

bombando. Não esperava ouvir que elas não se tocam e não têm 

vontade”, observa. À escritora também prepara para o cinema 

uma adaptação do livro “Era uma vez a minha primeira vez”: 
“Vou colocar uma personagem masturbadorinha”. 

Se por um lado a pandemia a deu de presente o amor da sua 

vida, aos 45 anos, por outro, a premiou com a menopausa. Ela 

coloca as mãos no rosto e faz uma conchinha em volta da boca 

para falar do tema. “Não precisa abaixar o tom de voz para falar 
disso. Quanto mais a gente falar, mais vamos nos libertar. Entrei 

na pandemia e parei de menstruar. Um monte de amigas estão 

na mesma”, diz Thalita, que está fazendo reposição hormonal. 

“Nunca me senti tão gostosa e feliz”. É ela própria quem emenda 
a conversa na decisão de não ser mãe, tomada aos 28. “Fazer 

lho é fácil e gostoso. Criar é super difícil. Muitas mulheres 

me perguntam se eu não tenho medo de me arrepender. 

Eu tenho vontade de fazer a mesma pergunta para quem teve”, 

Profissionalmente, Thalita descreve que ficou “absolutamente 
estranha” no começo da pandemia. “Achei que fosse tirar de 

letra, pois a minha rotina de escritora é muito solitária. Trabalho 

em casa há 20 anos. Mas fiquei oca. Imagina as mil Thalitas 

que moram dentro da minha cabeça, todas cheias de tesão e 

criatividade, ficarem mortas?”, desabafa a autora que passou três 
meses sem ler, escrever e ver filmes. O que a salvou foi o roteiro 

de “Pai em dobro”, lançado em janeiro na Netflix. O longa é 

o primeiro projeto da sua carreira em que o audiovisual nasceu 

antes do livro. “Eu implicava com a ideia de tanta gente meter 

o bedelho no roteiro e hoje acho divertido trabalhar em equipe”, 
opina Thalita. O “gatilho” para colocar a trama no papel partiu 

da observação de um encontro com o amigo e ator Eduardo 

Moscovis, com as filhas mais velhas, de 22 e 21. Meses depois 

do episódio, fez o convite; “Você vai ser o pai do meu filme?” 

“Me surpreendeu que foi tudo muito rápido, da ideia até ela 

escrever o roteiro. Ela achou graça na maneira como convivo 

com as meninas, € velo O insight de escrever a história de um 

homem que descobre ser pai de uma filha já adulta, de 18. 

A princípio ele não sabe lidar e depois acaha se apaixonando e 

se vendo carente dessa relação”, detalha Moscovis. “A Thalita é 

empreendedora, inquieta e produtiva. À forma como ela produz, 

se envolve e participa do filme como atriz é linda”. 

“FAZERFILHO E FÁCIL EGOSTOSO. 
CRIAR É SUPER DIFÍCIL. MUITAS 
MULHERES ME PERGUNTAM SE 
EU NÃO TENHO MEDO DE ME 
ARREPENDER. EU TENHO 
VONTADE DE FAZER A MESMA 
PERGUNTA PARA QUEM TEVE” 
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MINA MANA MONA, FEIRA DE ARTE, MODA E GASTRONOMIA, 

REUNE MULHERES CISE TRANS NORIO 

Por EDUARDO VAINI | Fotos MARIA ISABEL OLIVEIRA 
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o olhar para a história da própria 

família, a artista visual Mayara 

Velozo puxou o fio de uma rede 

de matriarcas. Avós, tias e 

mães trabalhavam com roupas 

e costura, numa relação que se 

revelou um rico material de base 

para a sua produção artística. 

“Uso o tecido como suporte para explorar a memória”, 

resume a moça, que combina tramas e panos para produzir 

parte de suas obras. 

O histórico familiar reverbera também na maneira como 

Mayara enxerga o oficio. “Encaro a união entre mulheres 

como a possibilidade de criar o próprio nicho, enquanto 

o mercado ainda nos exclui”, afirma. Nada mais natural, 

portanto, que ela seja uma das 17 artistas participantes da 

Mina Mana Mona, que acontece no próximo domingo, a 

partir das 15h, na nova sede da associação cultural Despina 

((despina.rio), em Santa Teresa. Diretora artística do 
espaço, Consuelo Bassanesi descreve o evento como 

uma feira de artes, ativismos, publicações e roupas, mas 

reconhece que é também um 

posicionamento político, ao promover a 

união de mulheres de todas as identidades. 

“Nossos projetos sempre incluíram pessoas 

LGBTOIAP+”, diz. “Acreditamos que a 

história do ativismo feminista é construida 

juntamente com pessoas trans e 

não-binárias.” 

Fundada em 2013, a Despina 

funcionava, até no ano passado, na Rua 

do Senado, onde abrigava exposições, 

residências artísticas e cineclubes. Agora, 
acaba de reabrir as portas no novo 

endereço, num imóvel compartilhado 
com o Espaço Mova, este voltado à dança. 

“Unimos forças para dar continuidade a 

projetos artísticos num momento em que 

tantos espaços foram fechados na cidade”, 
ressalta Consuelo, lembrando que a 

programação inclui bar e comidinhas 

veganas da KuzinhaNEM, projeto 
gastronômico da CasaNem, voltada ao 
acolhimento da população LGBTIAP+. 

Se o mote é agregar, Yuki Hayashi, que estará no 

evento com o coletivo de moda Fudida Silk, formado 

por travestis, afirma que a premissa cai como uma luva 

em tempos de ódio. “Sempre nos abraçamos e nunca 

houve um espaço de disputa entre nós (mulheres trans 

e cis). Se uma subir e a outra continuar numa situação 

vulnerável, não adianta. & 

Diretora 

artistica 

do local, 
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A artista 

Yuki Hayashi 
posa com 

a produtora 
cultural Naomi 

Savage 

Detalhe de peça 
de Aline Besouro, 
que está entre 
as 17 mulheres 
participantes da feira 

Artistas posam 
nasede da 

Despina, que 
abre as portas área 

E ] "TRAMA LM AD 

ao público dia 5 Re na og | 
f 

REVISTA ELA 27 



a NT | 

4 | | |- 

| d E a o a 

E E 

PAM RIBEIÍE 
FAZ SUCE 

SEM DEIXAR |: 
A REALIDADE 
DI IDIO 

Por EDUARDO VANINI 

Fotos FERNANDO EDUARDO 



inda criança, Pam Ribeiro 

conseguiu olhar para o céu e ver 

o futuro profissional traçado entre 

os pontinhos luminosos que 

apareciam à noite. “Sempre falei 

que gostaria de trabalhar com as 

estrelas, embora não soubesse 

como isso seria possível”, 

recorda-se a astróloga. 

Dona do perfil no Instagram (vabruxapreta, com 63 mil 
seguidores, ela deu vazão a esse interesse com os dois pés 

bem firmes no chão. O diferencial é justamente 

propor uma abordagem do universo 

místico sem qualquer 

deslocamento da realidade. 

“Fico nervosa com essa coisa 

de se justificar tudo pelo 

signo, comenta a moça, que 

participa, no próximo dia 6, da 
mesa “Nem tão esotérico assim”, 

na Bienal do Livro, no Rio, ao 

lado de Claudia Lisboa e Verônica 

Alves. “Achei esse nome perfeito, 
As pessoas têm mania de tomar uma 

atitude errada e, depois, falar que é 
tudo culpa do “mercúrio retrógrado”, 

em vez de assumir o 'B.O. provocado 

por elas mesmas.” 

Parte desse papo reto astral tem a 
ver com a sua trajetória de vida. Também 

especialista em tarô e reiki, Pam mora 

na periferia de Osasco, na região 

metropolitana de São Paulo, e costuma 
usar a palavra “favelada” em suas 

apresentações. “Achava muito irônico 

ver as pessoas falando sobre energias 

ruins que emanamos como Ela coleciona 65 

justificativa para o que sofremos, 
sendo que na favela é muito claro que 
o sistema é o que causa boa parte dos 

Mi SBGQUIDOTES 

no nstagram 

problemas”, afirma. 

Foi com um desabafo sobre o tema que ela viralizou 
no Instagram, em 2019. A postagem fez tanto sucesso que 

a trouxe vários seguidores identificados com a sua visão 
sobre o universo holístico. Abriu-se, então, um portal para 

a carreira digital, Além das consultas individuais, Pam 

criou dois cursos on-line. Um deles é o “Tarô favelado”, em 
que transporta os arquétipos presentes nas clássicas cartas 

usadas no jogo para a realidade das periferias. É o caso da 
Sacerdotisa. Geralmente apresentada na imagem de uma 
mulher mais velha e sábia, ela foi associada às professoras 

“AS PESSOAS TÊM MANIA 
DE TOMAR UMA ATITUDE 
ERRADA E, DEPOIS, FALAR 
QUE É TUDO CULPA DO 
'MERCURIO RETRÓGRADO" 

da rede pública na versão da taróloga. “A maior parte 

da literatura produzida sobre o tarô foi feita por homens 
brancos ricos, que idealizavam essas figuras. 

Mas estudei em escola pública e, quando era 

pequena, tive uma professora que foi essa 

fonte de sabedoria para mim. Vejo essas 
mulheres como verdadeiras sacerdotisas”, 

conta a moça, que planeja lançar cartas 

em que as figuras sejam apresentadas 
dessa maneira. 

Já no curso “Consciência erótica”, 
ela Herta com a face mais apimentada. 

Adepta do BDSM, sigla em inglês 

para bondage, disciplina, dominação, 

submissão, sadismo e masoquismo, 
Pam usa toda a sua bagagem para 

ajudar às pessoas a ativarem a 
criatividade através da sexualidade. 

“Há quem faça isso por 
meio da produção de contos 
eróticos, da leitura de livros 
ou de músicas. Eu as ajudo 

El entenderem eue O sexo não 

deve ser tratado como um tabu.” 
Ao transitar por todos esses 

umiversos, Pam avisa que 

não renega a importância 

do acompanhamento clínico. 

Com a pandemia, ela passou a 
ser procurada, mais do que nunca, 
por pessoas que tiveram a saúde 

mental afetada, sendo que algumas 

desenvolveram quadros de 

depressão. Nesses casos, a astróloga 

sempre relorça junto às clientes — a grande maioria é de 
mulheres, ela diz — a importância de buscarem apoio com 

psicólogos e psiquiatras. “Baseada na minha própria vivência, 

também tento aconselhá-las a não se culparem tanto. Algumas 
chegam até mim dizendo que se sentem perdidas e sofrem por 
não estarem cumprindo rituais. Costumo dizer que, às vezes, 

a gente precisa se perder um pouco para se encontrar. Quando 

estamos excessivamente conectados a essas práticas, podemos 

enxergar o mundo de maneira ilusória e fantasiosa.” & 
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LUANA GENOT 
lgenotosimaigualdaderacialcorm br 

PEQUENAS GRANDES 
ALEGRIAS 

la ensolarado no Rio de Janeiro, e eu 
rumo à nublada capital paulista, para 
ir à São Paulo Fashion Week. Muito 
bem acompanhada, ouvindo “Mano 
a Mano”, podcast do rapper Mano 
Brown — e recomendo fortemente, 
se você ainda não ouviu. No voo, 

o reproduzi o episódio com a entrevista 
dos atores Taís Araújo e Lázaro Ramos. Uma questão em 
especial me tocou. Mano pergunta se é possivel que diretores 
brancos falem e construam, com propriedade e complexidade, 
personagens negros, para além das narrativas engessadas 

e limitadas que conhecemos. De um lado, Taís acredita que 

eles não pesquisam o suficiente por achar que sabem tudo 
sobre pessoas negras. E, por esta presunção, não conseguem 

desenvolver a multiplicidade e a densidade das narrativas. 
Além disso, ela ressalta a necessidade de ter pessoas 

negras com poder de decisão, entre diretores e produtores, 

para contar narrativas a partir de suas próprias visões, com 
suas estéticas e linguagens. E que estejam em maior número 

nos sets, não apenas como consultores contratados, isolados 
ou “tokenizados” nas equipes majoritariamente brancas, 

com a função apenas corrigir frases racistas. 

Logo após esse trecho, pausa no podcast: aterrissamos 
em São Paulo, Chego ao destino em pleno Dia da Consciência 
Negra, convidada para ver, ao vivo e a cores, os desfiles potentes 

de Az Maria, Angela Brito e Apartamento03, que tocou 

profundamente a todos com seu conceito de cura. E ainda Isaac 
Silva falando lindamente da Bahia com um ambiente 
envolvente, dançante e muitas cores. 

No dia seguinte, de volta ao Rio, vi, 
em Niterói, Lenny nas passarelas. 

Todos estes desfiles representaram, 
para mim, um momento histórico. 

Gente, vivi para ver a SPFW com cotas 

para, pelo menos, 50% de pessoas negras, 
indigenas, gordas e com cabelos brancos 
nas passarelas. Que bom que ações 
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afirmativas estão aí, como direitos conquistados para 
sustentar as oportunidades para grupos antes desfavorecidos. 

“Pelas pequenas (ou grandes) alegrias da vida adulta, eu vou”, 
parafraseando Emicida. Chorei, confesso, por ver um caminho 
pavimentado por tantas e tantos se tornar, finalmente, parte 
de uma realidade possível e, tomara, perene. Uma 
representatividade mais próxima ao que é a população brasileira 
em suas cores, origens, corpos, idades, e não um copia-cola, 

tentando imitar a moda europeia e seus padrões. Passou um 
filme na minha mente, de anos atrás, quando fui modelo de 
passarela e os agentes não me enviavam aos castings por ser 

negra. Ou quando só era escolhida para trabalhos com temas 

“étnicos”, relativos à Africa, como se pessoas negras não 

pudessem aparecer em qualquer desfile ou campanha. 
Voltando para 2021, sei que avançamos. Notei tanta gente 

negra que admiro sentada na fileira A, ocupando a maior 
parte da plateia de alguns dos desfiles. Incrivel! Mas muitas 
daquelas cenas históricas e dignas de registros passaram em 
branco por muitos fotógrafos, que ainda precisam atualizar 
seus olhares para referências não brancas. E outros tantos 
avanços se fazem necessários, especialmente na inclusão de 
mais pessoas com deficiências nestes espaços, por exemplo. 

Concordo com Taís e Lázaro que a inclusão é um processo 

sedento, Sempre queremos e precisamos de mais. Precisamos 
dos criadores, das plateias, de mais fotógrafos, mais jornalistas 
e assessores de imprensa negros e diversos em todos os espaços. 

Precisamos ampliar o poder e a forma da construção das novas 

narrativas. E que este amplo conceito de inclusão chegue num 
ritmo tão rápido quanto o andar nas passarelas. & 

a GENTE, VIVIPARA VERASPFW 
COM COTAS PARA, PELO MENOS, 
50% DE PESSOAS NEGRAS, 
INDÍGENAS, GORDAS E COM 
CABELOS BRANCOS NAS 
PASSARELAS. CHOREI, CONFESSO ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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Vestido 
Christopher 
Kane no AV - Art 
& Vintage, colar 
Fang, anéis 
Sauer. Na pág. 
ao lado: camis 



MODA 

Top Argalji, 
colar Sauer, 
gargantilha 
Sara Joias, anéis 
Sauer, 
assinada por 
Nildo José. 
Napãg.ao lado: 
vestido vintage 
na The Storage, 
relógio Cartier, 
pulseiras Sara 
Joiais, anel 
Sauer e pulseiras 
Tiffany&Co. 
(mão dir.), anel 
Sara Joias (mão 
esq.), poltrona 

assinada por 
Nildo José e 
mesa assinada 
por Luciana 
Martins e Gerson da 
de Oliveira 
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AULGIBA! 

Blusa Horto, pulseira e 
relógio, ambos HStern, 

anel Sauer (menor), 
anel Sara Joias (maior), 
colar e brincos Sara 
Joias (sobre amesa). 
Napág.ao lado: 
conjunto Cris Barros 
na The Storage, colar & 
relógio, ambos HStern, 
anéis mão esq. Sauer, 
anel mão dir. HStern, 

E poltrona assinada 
por Sergio Rodrigues 





MODA 
% 





O ml 

Naomi 

Campbell 
veste o look 
de trabalho 
explosivo 
da Versace 



FOTOS GET TYIMAGES 

UNIFORME 4 
DA TEMPORADA À 

NO RETORNO AO ESCRITÓRIO, 
OS TERNOS ROUBAM A CENA E 
GANHAM VERSÕES VIBRANTES 
E MODELAGEM MAIS AMPLA 

A retomada ao trabalho presencial encontrou nas 
passarelas uma grande aliada. Se depender de marcas 

poderosas como Versace, Valentino e Stella McCartney, h E atendência 

pijamas e moletons — companheiros fiéis no home office KR, ares 

durante a pandemia — estão com os dias contados, abrindo nas passar 
caminho para 0 terno, onipresente na temporada de verão 

2022. Atualizado, o visual agora é vibrante e relaxado, 

refletindo o desejo por conforto e otimismo. 

Donatella Versace convocou a top inglesa Naomi 

Campbell para personificar a tendência, ao vesti-la com 

terno laranja e pink. Na Valentino, Pierpaolo Piccioli 
promoveu uma explosão de cores ao apostar no look verde 

e roxo. Stella McCartney e Ann Demeulemeester seguiram 

por caminhos mais esportivos. O modelo clássico, mas 

com twist, ficou a cargo de Michael Kors. 
“Estávamos celebrando o paletó oversized antes 

da pandemia. À peça ficou em stand by e agora está 

voltando”, observa a stylist Manu Carvalho. “Essa 

modelagem mais ampla traz vantagens como conforto, 

espaço e mobilidade. E o colorido é uma busca clara 

por escapismo depois de tudo que passamos.” 
Para a consultora de moda Renata Bitencourt, a mulher 

retorna ao escritório poderosa, sexy e alegre. “O toque 

feminino fica por conta dos recortes inusitados e tons vivos, 

misturados sem medo”, diz Renata, 

Manu ressalta que a calça skinny pode ser substituída por 

modelos tipo pantalona. “Porém, com a cintura mais baixa, 

o q também foi natural acontecer durante a pandemia... 

Uma vez que as calças cairam do corpo organicamente.” & 
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MODA 
Por GILBERTO JÚNIOR 

SEMPRE 
ANGHL 
Longe das passarelas 
há quase dois anos, 
a top piauense 
Lais Ribeiro foia estrela 

do desfile da Torinno. 
na São Paulo Fashion 

Week, “Senti frio 
na barriga”, disse 

a modelo, guenão é 

mais uma das angels 
da Victoria's Secret, 
mas segue trabalhando 
para a marca. 

Como está sua relação 

coma Victoria's Secret? 

A marca foium divisor 
de águas na minha 
carreira eme 
impulsionou para 
que eu pudesse chegar 
até aqui.Hoje, a grife 
funciona no formato 

collective Seguimos 
trabalhando juntos, em 
colaborações pontuais. 

Acompanho com 

admiração todo o 
processo deevolução 
e inclusão (a etiqueta 
forcriticada no passado 
de promover apenas 
um tipo de beleza) 

O conceito de sexy 
mudou na indústria? 
É muito importante 
enxergar a beleza em 
todas =s suas diversas 

formas A beleza real vem 
de dentro É uma questão 
de energia 
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aah. Vil 
Li =* 5 JUNTOS 

EFORIES 
Acontecerá entre os dias 

3e 5 de dezembro, no Museu 

do Meio Ambiente, no Jardim 

Botânico, a edição especial 

de fim de ano do Carandaí 25. 

São 90 marcas, com metade 

oriundas de outros estados. 

como São Paulo, Goiás, Minas 

Gerais, Espírito Santo e Santa 

Catarina. “Nosso movimento 

sempre levantou a bandeira 

da colaboração e neste evento 

vamos comemorar nove anos 

de muitas conquistas, fazendo 

a economia criativa girar”, 
diz Tati Accioli, que fundou 

o evento em 2013. 

— "A 4 (4 

A Oficina Reserva acaba de 

inaugurar sua primeira loja 

de rua, em Ipanema, na 

Visconde de Pirajá. Além 

do ateliê e do bar, a marca 

“abraçou” o canteiro em 

frente para transforma-lo, 

logo mais, num bicicletário. 

Nas araras, a calça 247 é a 

grande estrela. À peça parece 

jeans, mas é, na verdade, 

moletom. Para o verão, aliás, a 

grife apostou em quatro novas cores, 

como bordeaux, azul estonado e 
marrom chocolate. Preço: R$ 549. 

PARAQO BEM 
DE TODAS 
À Verkko estampou 
frases em adinkra 
(um sistema de escrita 
africano) numa linha 
de camisetas. Quinze 
porcento da venda 

de cada peça (R$ 160) 
será revertida para 
apoiara CasaNem, 

espaço de 
acolhimento para 
pessoas LGBTQIA + 
em situação de 
vulnerabilidade. DIVULGAÇÃO E GETTY IMAGES (LAIS RIBEIRO 



2 CRM SZBGBTA-S 

HAIM CESAR MALEH TRIM 2,77 

Eiretor thendet 

a +70 planos de saúde credenciados 

O melhor da Reumatologia, 
Ortopedia e Fisioterapia 

Você tem direito 
a uma vida ativa, 
feliz e sem dor 

e Consultas em Ortopedia, 
Fisiatria e Reumatologia 

º Medicina do Esporte 

* Urgências Ortopédicas 

e Exames Diagnósticos 

º Fisioterapia 

Acupuntura 

e RPG 

º Hidroterapia 

Quiropraxia 

y e Reabilitação Perineal 

e Reabilitação Neurológica 

e Reabilitação Pós-Covid 

As sam =] Telefone, e Whatsapp CENTRO DE REUMATOLOGIA E ORTOPEDIA BOTAFOGO 

5, BSM (21)3182 8282 | 
À "asa * RuaVoluntáriosda Pátria, aos: Á /, 
4 FP AA Botafogo - Rio de Janeiro - RJ á 4 



MODA 

JOGO 
C7ANNÍniO 

O tênis está on. Peças tradicionais 

do esporte, como a minissaia 

plissada e a camisa polo, foram 

atualizadas e ganharam a 

companhia de sneakers. O look 

garante conforto de sobra 

dediaouanoite 

pro | 

MA irpmeo á 
REIS Lita bd 
cost paniá — a - 
:erantotadae - 7 
iduiiKREnte: 

| 
ICONE E 
Símbolo de libertação das mulheres 

nos anos 1960, a minissaia marcou 

presença na última temporada de 

Paris Fashion Week em diferentes 

modelos. Os esportivos estão em alta. 

2 
URBANO 

O sneaker branco é uma 

LACOSTE, R$ 504 

peça cu ringa do armário. 

Opte por versões com pontos 

decor para jnusitar. 

ADIDAS, RS 149 
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ROMÂNTICO 
Clássico que conquistou de 

Audrey Hepburn à princesa 

Diana, o colar de pérolas 

deixa a produção mais elegante 

e com efeito hi-lo. 

HSTERN, PREÇO SDOE CONSULTA 

| 
VERSÁTIL 
A camisa polo saiu das 

quadras de tênis para ganhar 

as ruas na década de 1930. 

Clássica e atemporal, vai 

bem na reunião de negócios 

e no happy hour. 

LACOSTE, R$ 389 

=— 

> 
| =" 

CABÍ FER À 

TAN) 
Hit dos anos 1990, a 

bolsa saco é prática 

e oferece espaço 

de sobra para 08 

itens dodia a dia. 

SCHUTZ, R$ 490 GETTY IMAGES 
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fo. foto fique só olhando. inovação, cultura, aprendizados, 

bs Mergulhe no futuro. networking e pessoas incríveis. 

E oi 
Planetário d 

01 e 02/12 cá - ns Evento gratuito. 
Retire seu ingresso 

INGRESSOCERTO.COM/WIRED-FESTIVAL-BRASIL Jo lgo Te Nfelo|[-Ejigo 3 

JESKA GRECCO 
ALGUNS NOMES PODCASTER E APRESENTADORA | ade Si o de a 

DO PODCAST OFICIAL DO BBB + aa | 
CONFIRMADOS 2 DIÁRIO DE BORDO E IMAGINA ba DA MARÉ 

JUNTAS. 

VITOR PEÇANHA RAQUEL VIRGINIA 
CO-FUNDADOR DA ROCK A. — INTEGROU A BANDA AS eb igaa aii 
CONTENT E AUTOR DO | BAHIAS E A COZINHA MINEIRA, BLOGUEIRA DE 
BEST SELLER OBRIGADO f DUAS VEZES INDICADA AO BAIXA RENDA. 

PELO MARKETING. á GRAMMY LATINO. 7 | 

RUXELL NOBEAT BUUBA AGUIAR IVAN COSTA 
PRODUTOR DE SUCESSOS CO-FUNDADORA ea PENN 

| GLORIA GROOVE, LULU COLETIVO FALA AKARI. leem alga SA 
SANTOS ENTRE OUTROS. EXPERIENÇE. 

| GIL DO VIGOR 
CHRISTIAN ULMANN CARL Dao ECONOMISTA, 
dapencadpran PROFESSOR E COMPOSITOR RC os 
PROJETOS DO CENTRO DE GRANDES HITS DO POP DIGITAL E REPÓRTER 
INOVAÇÃO IED BRASIL <p> NACIONAL BRASILEIRO. 

O evento seguirá todos os protocolos sanitários vigentes na época da 
dele l[rís [oia [o RESTo) fo Rc) (To [io [o Nida folia fofo ja (= o [= DVio [oii nTa fofa [o MST [o jo Du pto [Bafo R=7| dc) 

APRESENTAÇÃO PATROCÍNIO REALIZAÇÃO 
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VINHO 
TINTO 
Todos os olhares 

vão para a boca vinho 

laqueada, contornada 

com lápis e pintada 

com batom mate 

por baixo do gloss, 

A maquiadora 

Fernando Suzz 

apostou na mulher 

madura e sedutora: 

“A pele nadae o cabelo 

com pomada efeito 

molhado ressaltam 

acorea textura do 

grilsalho. A palavra 

aqui e imponência”, 

O a 
Cams 

—— — £ 
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SHUTTERSTOCK E DIVULGAÇÃO 
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a ATENTO E 
À aolooktrança 

| boxeadora, é q a à 
preciso, antes 4 A 
gar volume 

aos fios e. a 

Já ouviu felar em mindful eating? 
A técnica de comer com atenção 
plena chegou para resgatar e 

modernizar Os conceitos de 

q como aproveitar a refeição, 

VA A E U TÃ longe do celular e observando 
cores, cheiros e texturas dos. 
alimentos. De quebra, auxilia: 

Usada por mulheres no ringue para deixar 0 cabelo bem longe dos olhos, a trança 

boxeadora tem feito a cabeça de moças estilosas, como Anitta e Iza — e já chegou às a diferenciar fome fisica da 

ruas. Vale criar usando fitas coloridas, arriscar tranças duplas, triplas... Para tentar em “emocional. "Pode ser uma aliada 

casa, comece pela básica, “A dica é usar um produto para dar volume aos fios. Divida no no controle depeso, mas 

meio e inicie lá de cima, puxando para trás em meia lua. Importante lazer tranças meio restrição e contagem de calorias 

trouxas”, indica a cabeleireira Paola Ribeiro, do salão Jacques Janine, BarraShopping. não entram nesse script”, revela 

a nutricionista Gabriela Maia, 

PENTEADO DE BOXEADORA, OBSERVAÇÃO 

DOS ALIMENTOS, BOCAO LAQUEADO a A QU E 1 À qm 

E FOCO NO COURO CABELUDO AJU DA 
Ê do 

Uma linha toda dedicada ao 

couro cabeludo. É a novidade 

SOBRE AROMAS ei 
E CORES ingrediente Microbiotic 

À linha mais premium de Booster para, digamos, 
fragrâncias da Dior La Collection dar uma força às boas 
Privee, chegou ao Brasil pelo bactérias que vivem na 

E-commerce São 2] essências pele Um deles, o spray 
“embaladas nos icânicos vidros Elevating Recovery 
da maison, coloridos pelos tons (R$ 646) hidrata e 
diferentes dos perfumes. O amado acalma O couro após 
vermelho de Christian Dior está no tratamentos químicos 
Rouge Trafalgar, de aroma frutado e exposição ao sol. 
(R$ 6593. shop diorcom br davines com.br 
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DEPOIS DE UM LONGO PERÍODO EM CASA, A REGIÃO DEVE SER 
A ESTRELA DO VERÃO 2022, COM DIREITO A TRATAMENTOS 

INOVADORES PARA TRATAR FLACIDEZ, CELULITE E MANCHAS 
Por KARINA HOLLO 
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k, em pleno 2021, falar de projeto 

verão é meio demodê. Mas estar em 

paz com as suas curvas, não. E depois 
de quase dois anos escondido em 
casa por conta da pandemia, é capaz 

de o bumbum precisar de uns 
retoques para voltar ds areias. 

“Hoje, a principal queixa é Hacidez. 
Com o envelhecimento, os glúteos ficam 'achatados e 
perdem firmeza. O que há de mais moderno é o tratamento 
em multicamadas, do músculo até a epiderme, o que antes 

não era possível”, diz o dermatologista Alessandro Louza 

Alarcão, de Goiânia, que atende no Rio duas vezes por mês, 
na clínica Juliana Neiva. “Muitas querem aumentar essa parte 

do corpo — e isso promete ser o boom da estação”. 

O médico destaca o uso de bivestimuladores, para mais 

colágeno, e também de preenchedores de ácido hialurônico, para 

maior volume. “A vantagem dessa substância é ser biocompatível 
e reabsorvível, com duração de até um ano e meio”. Para quem 

não está confortável com a celulite, é hora de tratar derme e 
epiderme, eliminando as irregularidades. “Podemos usar 

ultrassom micro e macrofocado ou microagulhamento profundo 
associado à radiofrequência. E também laser de picossegundos 
e os fracionados, para dar mais viço”, explica Alarcão, Mas 
o médico faz um alerta: “Não vale esquecer da alimentação. 

Os principais inimigos são o açúcar, o estresse, o sol”, 

Para simplesmente dar um up, é possível injetar um 

grande volume de ácido hialurônico, próprio para a área, 
e de bioestimuladores — no procedimento conhecido como 

Boom Booster. O tratamento, com anestesia local, tem até 

duas sessões, “A área pode ficar um pouco dolorida e com 

alguns hematomas por uma semana”, diz Igor Manhães, 

dermatologista na Clínica Les Peaux, no Rio de Janeiro. 

EM CASA 

Uniformizador, 
saves 88.90 

A tendência é mesmo combinar procedimentos para 

melhores resultados. “Sobre a pele do glúteo é possível atuar 

com radiofrequência e bioestimuladores à base de ácido 
polilático, que estimulam a síntese de colágeno, deixando a 
pele mais firme e tratando a celulite”, diz o cirurgião plástico 

Luciano Esteves, da clínica Libert, no Rio. Ondas acústicas 
também são indicadas. “O resultado é duradouro e não deixa 

o problema voltar como antes”, explica a dermatologista 

Valéria Campos, de São Paulo. 
Os especialistas salientam também que a atividade física não 

pode ser deixada de lado, já que é essencial para ter aumento de 

massa muscular e diminuição do percentual de gordura no corpo. 

Porém, algumas tecnologias podem potencializar os treinos. 
“O CMSlim consegue fortalecer a musculatura, inclusive do 
bumbum, com HI-EMT (Treinamento Eletromagnético Muscular 

de Alta Intensidade )”. conta a média Luciana Caldas, da Clínica 

ASLC, em São Paulo. O aparelho turbina os resultados da 

malhação em 30 minutos, ao estimular diretamente o músculo, 
que se remodela, ganhando tônus — e ainda queima gordura. 

Mesmo se você for adepta só da malhação, dá para ligar 
o turbo. É essa a intenção do método e.body. “São 20 minutos 

de treino funcional com eletroestimulação, que equivalem a 

duas horas de academia, para queimar até 350 calorias, com 
uma contração muscular muito melhor é intensa”, explica 
Marijana Marjanovic, fundadora da ebody. Um colete e faixas 

(nos braços, nas coxas e nos glúteos) estimulam 

profundamente a musculatura enquanto são realizados 

agachamentos, avanços, abdominais. 

Finalmente, se o problema for manchinhas na região, na 

clínica Juliana Piquet, no Rio, o novo laser Lavicen é o queridinho 

do momento. “Ele pode ser usado no rosto e corpo para tratar 

manchas e linhas finas, e ser associado a peelings manipulados, 
deixando a pele hidratada e macia”, diz Juliana. & 

| 
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DELÍCIAS À VISTA! 
Já comprou o seu ingresso para o Rio Gastronomia 2021? 

| g Estamos de volta, morrendo de saudades e com tudo o 

Arie em que a gente ama: alto astral, grandes shows, ótimos 

Conservas | restaurantes e trucks, aulas incríveis, feirinha de cachaças 
| e de produtores do Rio, mais espaço e muita diversão. 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mm Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados pelas autoridades de saúde 
e vigentes durante o periodo de realização do evento serão seguidos 
Será também exigido o passaporte da vacina, digital ou físico, com 
documento de identificação. Saiba mais no nosso site. 

Patrocínio 

Naturgy*” (Ceatalr SEBRAE 

Porcerio Ticketaria Oficial 

Zona Sul WP Sesc ifood LJ ingresso certo SIND GATO. sucsaste 
Coriocas de Coração 



O QUE HÁ DE MELHOR EM GASTRONOMIA, DESIGN, VIAGEM E LIFESTYLE 

“RO 
Por LÍVIA BREVES | Fotos TOMÁS RANGEL 



MONO 
E MULTIPLO 

MARCEL NAGAYAMA, TERCEIRA 
GERAÇÃO DA TRADICIONAL 
FAMÍLIA JAPONESA, ABRE 

DELIVERY DE LUXO NO LEBLON 

Quando um Nagayama resolve empreender é certeza 

de que vem algo bom por aí. O Mono — que acaba de abrir 

as portas no Leblon, tem um pequeno (e lindo) balcão virado ERA 
para a Rua Rainha Guilhermina, de onde saem os a ais 

pedidos de delivery e take away — é mais um 

projeto certeiro dos Naga. 

O voo solo de Marcel Nagayama, de 33 anos, 
terceira geração da tradicional família criadora do 

japonês Naga, com endereços no Rio e em São Paulo, 

é mais jovial, moderno e tem um menu especial, 

pensado para viajar bem, criado a quatro mãos pelos 
chefs Thiago Maeda, responsável pela culinária 

quente, e Marcelo Shinohara, pela fria. “O Mono tem 
autenticidade e é mais contemporâneo. Mas sem fugir 

das minhas raizes e sem invencionismos. Aqui, 

respeitamos os padrões e os conceitos da clássica 
gastronomia nipônica”, garante Marcel. 

Pense em pratos como tartare de Bluefin (R$ 95) 

e tataki de wagyu uruguaio com marmorização AS 

(R$ 200), que derretem na boca; em opções quentinhas 

como o gohan salteado com porco e polvo, finalizado 

com um ovo perfeito e molho apimentado (R$ 62) ou 

o macarrão frito salteado com porco, camarões e vegetais 
(R$ 75). Além de entradas, rolls, sashimis e sushis. 

“Oferecemos uma cozinha japonesa com toque mais 

moderno, algo que é tendência no mundo inteiro. Pelo calor 

do Rio, acho ainda que a salada shirataki, com macarrão 
de batata-doce, molho de mel e vinagre de arroz mais 

acidulado, vai ser sucesso”, aposta Maeda. 

Pedidos: (21) 3807-9217. & 
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Vista de uma das 
suítes do hotel 
Le Meurice e, 
no detalhe, 
decoração de 
quarto reformado 
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ideia de passar 11 horas mum avião, 

depois de 1 ano e 8 meses de reclusão 
forçada pela pandemia do novo 
coronavírus, ainda pode parecer q 

| | assustadora para alguns. Mas ganha E 

UM PASSEIO PELAS contornos sedutores se o destino, > 
EXPOSICOES MAIS | do outro lado do Atlântico, for Paris. a 

DISPUTADAS DA E Paris de braços reabertos aos turistas 5 
TEMPORADA EM PARIS com um leque de novidades em hotelaria, gastronomia e cultura. r 

E PELOS REFORMADOS Não à toa, os 15 voos da AirFrance que partem toda semana E 

QUARTOS DEICÔNICOS do Brasil rumo ao Charles de Gaulle andam bem disputados. No : 
HOTÉIS DA CIDADE embarque, é exigido o passaporte sanitário. Já na partida, vale deixar “ 

um print do QR Code do comprovante de vacinação, obtido via É 

Por JOANA DALE ConecteSUS, salvo no rolo da câmera do celular, pois este é exigido * 

na entrada de todos os museus e em alguns restaurantes. E 
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O COMPROVANTE DE VACINAÇÃO, 
EXIGIDO NO EMBARQUE, TAMBEM 
PRECISA SER APRESENTADO NA 
ENTRADA DE TODOS OS MUSEUS 
E EM ALGUNS RESTAURANTES 

Uma das 
cerejeiras de 
Damien Hirst 
em exposição 
na Fundação 

Cartier (3 esq.) 
o chef Jean 
Imbert e suas 
criações para O 
restautante do 
Plaza Athênée 

(adir. e abaixo) 

Sala com as 
pinturas de Monet 
na concorrida 
mostra da coleção 
Morozov, na 

Fundação 

Louis Vuitton 
(acima eâdir); 
aesg, interior 
da loja de 
departamento 
Samaritaine 
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VIAGEM 

Visitantes no 
Hôtel de La Marine 
(abalxoj e, no 
detalhe, o telhado 

de vidro; à direita, 
obradasériede 
Bertrand Lavier 

que integra a 
Coleção Pinault À 

LOCALIZADO NA PRAÇA 
CONCORDE, O HÓTEL DE 
LA MARINE ESTÁ ABERTO 
À VISITAÇÃO DO PÚBLICO 
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Terraço da 

exclusiva Suite 

150 do Plaza 

Athéneêe, que 
ganhou estilo art 
deco; a esquerda, 
prato assinado 
por chef estrelado 
servido na classe 

executiva de volta 
para o Brasil 
da AirFrance 



FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

O uso de máscara continua obrigatório em ambientes fechados, 
incluindo as lojas. Nas ruas, a maioria dos transeuntes e ciclistas 

circula para lá e para cá sem máscara — no meio do ano, quando 

foi registrada a queda nos casos de contaminação por Covid na 
França, o país retirou a obrigatoriedade da máscara ao ar livre. 

Em geral, o distanciamento social segue respeitado, mas, 
em alguns casos, é impossível de ser praticado. Como nas salas 
das exposições mais concorridas da temporada. Em cartaz na 
Fundação Louis Vuitton até 22 de fevereiro de 2022, a “Coleção 
Morozov — Ícones da arte moderna” tem diariamente fila 
na porta do escultural edifício projetado pelo arquiteto Frank 
Gehry. Os bilhetes VIPs, com entrada pela lateral, são uma boa 

alternativa para quem não tem tempo a perder. 
É a primeira vez que a coleção de arte moderna é exibida fora da 

Rússia desde a sua criação, no século XX. Os irmãos Mikhail e Ivan 
Morozov tinham 20 e poucos anos quando começaram a comprar 

obras-primas de Cézanne, Gauguin, Matisse, Renoir, Picasso. 

A sala dedicada aos quadros de Monet é uma das mais concorridas. 
Já a pintura “A ronda dos prisioneiros”, de Van Gogh, fica sozinha 
em um ambiente escuro, com fila na porta: trata-se de um trabalho 

feito durante sua internação voluntária no asilo psiquiátrico de 
Saint-Rémy-de-Provence, datado de maio de 1890. Dois meses 

depois, ele morreu. A visita faz valer cada segundo de espera. 
Em menores dimensões (e sem fila), “Cherry Blossoms” é a 

Hirst na França. São 30 telas em grandes dimensões que revelam 
diferentes fases e nuances da floração das cerejeiras no belo edifício 
da Fundação Cartier, É uma visita mais rápida, mas não menos 
interessante. Fica em cartaz até 2 de janeiro de 2022. 

Outra exposição que anda dando o que falar (bem) é a 
“Ouverture”, com o acervo da coleção particular de François 

PARTE DAS SUÍTES DO PLAZA 
ATHENEE E DO LE MEURICE 
ACABARAM DE PASSAR 
POR REFORMAS: QUARTOS 
FREQUENTADOS PELA REALEZA 

Pinault, o nome por trás do grupo Kering, co erado 

de luxo que detém as marcas Gucci, Saint Laurent e Balenciaga. 
Em junho, o empresário abriu um museu para chamar de seu 
em Paris — ele já tem dois em Veneza, na Itália. Instalado 

no histórico edifício da Bourse de Commerce, o novo espaço 

dedicado à arte contemporânea da Cidade Luz abriga 
a impactante mostra inaugural até 16 de janeiro de 2022. 

A rotunda do prédio — construido no século XVI 
originalmente para ser a residência da rainha Catarina di Médici 
— ganhou intervenção do arquiteto japonês Tadao Ando, No 
térreo, encontra-se a instalação “Untitled” (2011-2020), de Urs 

Fischer, com nove impressionantes esculturas de cera, e uma 
divertida série de Bertrand Lavier. Entre instalações, fotografias e 
pinturas, há um representante brasileiro: Antonio Oba. A coletiva 
apresenta, no total, seis pinturas do artista nascido em Ceilândia, 

cidade-satélite de Brasília. Ao fim da exposição, no último andar 
do prédio, uma cortesia de Pinault: café e água para os visitantes, 
à vontade. Sem dúvida, é um museu para entrar no roteiro. 

Assim como o Hôtel de La Marine, na Praça Concorde. Antigo 
guarda-móveis de Luís XV, o conjunto arquitetônico foi sede do 
Ministério da Marinha por mais de 200 anos. Depois de 15 anos 
de reformas e a instalação de um belíssimo teto de vidro 
desenhado pelo arquiteto Hugh Dutton, o espaço foi aberto pela 
primeira vez ao público. As visitas, que devem ser agendadas com 
antecedência, são acompanhadas por fones de última geração que 
narram fatos históricos e ainda simulam diálogos reais. A varanda 
é parada obrigatória para muitas fotos. No térreo, o restaurante 
Mimosa já está entre as melhores novidades gastronômicas. 

Outra boa-nova é a escolha do jovem chef Jean Imbert, amigo de 

Neynar, para assumir os restaurantes do hotel Plaza Athénée, lugar 

ocupado há anos pelo estrelado Alain Ducasse. À mudança teve em 
vista o resgate da culinária francesa raiz. O novo menu já está em 
cartaz no Relais Plaza. O hotel, membro da Dorchester Collection, 
está com os 22 apartamentos do 7º andar reformados no estilo 
art déco. O destaque é a Suíte 750, de 100 metros quadrados, 
com living, sala de jantar e terraço com vista de tirar o fôlego. 

Na Rue de Rivoli, o Le Meurice também tem uma bela 

paisagem enquadrada na sacada, contemplando do Louvre à Torre 
Eiffel Recentemente, parte dos quartos do hotel foram totalmente 
renovados. Aos domingos, é servido no restaurante um brunch 

dos sonhos. As cinco etapas podem ser percorridas com calma, 
finalizando com as criações do chef pátissier Cédric Grolet. Dali 
do hotel, uma caminhada de 15 minutos leva até a Samaritaine, a 
famosa loja de departamento que acabou de reabrir. Na volta para 
o Le Meurice, que também faz parte da Dorchester Collection, dá 

para terminar esse roteiro de luxo no equipado spa da marca suíça 
Valmont, com novo menu de tratamentos. Entre as massagistas, 
uma portuguesa já virou a queridinha da clientela brasileira. & 

Joana Dale viajou a convite da Atout France, da Air France 
e dos hotéis Plaza Athénée e Le Meurice 
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FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

desmame LEOPARDI 
com jeitão artístico têm se multiplicado no Dirigido pela artista plástica e museóloga 
mercado, com arquitetos, artistase designers | Helena Leopardi (foto), o ateliê traz como marca 
criando estampas autorais, para dar forma desen hos azuis partidos. “Normalmente, são quatro 
a produtos prontos ou desenvolvidos sob azulejos que, juntos, formamo padrão original efi cam 
medida, seguindo um briefing. Feitos muito interessantes quando desfigurados”, explica 
artesanalmente com a técnica da serigrafia, Helena, que gosta de focar o trabalho em paineis para 

a azulejaria passar a ser vista como arte e não apenas 

um revestimento funcional. (matelierleopardi 
as peças passam por uma queima em forno a mais de 900 graus 
para fixação da tinta. E vão parar não apenas em cozinhas 

e banheiros, mas em varandas e até na sala. Reunimos aqui E 

quatro charmosos ateliês paulistas dedicados ao tema (que, | | | aci da 

aliás, inspiram um roteiro delicioso — fica a dica para quem | 
for à capital paulista). E o melhor: aceitam encomendas 

do Rio. Os preços partem de R$ 580, o metro quadrado. 

CALU 
Logo que se formou em Arquitetura, Calu Fontes 

(foto) recebeu a encomenda de fazer um pequeno 

altar para uma capela em Ilhabela, São Paulo. Entrou 

de cabeça no tema dos azulejos, pesquisando em 

Salvador, em São Luis, buscando referências 

portuguesas... Apaixonada, nunca mais saiu desse 

universo. Hoje, tem um ateliê em Alto de Pinheiros, 

cheio de personalidade, onde expõe suas peças 

lindamente desencontradas. (wcalufontes 
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LURCA 
Quem gosta de decoração, já deve ter visto 

alguma foto por aí de azulejos de traços (em 

cima, no projeto da Ina Arquitetura). Leva 

mesmo esse nome — Traço — e virou o carro 

chefe da Lurca, que tem um catálogo com mais 

de 80 modelos. Por semana, a marca queridinha 

do momento tem produzido cerca de 120 

metros quadrados de azulejos, em sua fabrica 

no interior de São Paulo. (mlurca azulejos 
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Ao todo, o Estúdio Mica possui 28 modelos de 

azulejos, distribuídos em sete coleções. O ateliê 

nasceu após um ano sabático da arquiteta Gabriela 

Prusas (foto), para repensar a carreira. Inscreveu-se 

em um curso de cerâmica nesse período e, ali, 

encontrou o que gostaria de fazer “Amo o trabalho 

manual e enxerguei na azulejaria contemporânea 

um nicho ainda novo e com grande possibilidade 

de crescimento”, conta. (imica azulejos 

FOTOS DE MAIRA ACAYARA [GALA DE JANTARI, CMODVIEDO (Md). EVELYN MULLER (COZINHA EM CIMA) GUILHERME PUCCI (COZINHA EMBAIXO E DIVULGAÇÃO 



CiAyHO FERNANDES (PADUA VILAS E DHVULGAÇÕES 

VEG 
A ITALIANA 
O restaurante e bar de vegetais Teva, 

em Ipanema, está com novidades para a 

temporada. A fregola carbonara (R$ 72) 

é uma delas. A massa italiana de sémola 

tostada e em forma de bolinhas recebe 

cogumelos, ervilhas, molho de castanha 

de caju e crocante de alho-poró. 
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CAPETOPARA ACASA 
Não só as roupas da Isabela Capeto que são lindas. A casa da estilista é 

um cenário encantador. É seu amor por decoração fez com que ela criasse uma 
coleção de almoladas com o mesmo estilo de seus looks. cheios de estampas, 

poas, bordados. São dois formatos, quadrado e retangular, e todas têm algum 

trabalho manual e penduricalhos de metal e miçangas. "Sempre tive vontade 

de lazer essa linha. As almoladas são como pessoas vestidas com as minhas 

jaquetas”, diverte-se ela. Custam de R$ 380 a R$ 600 e estão à venda no site 

(isabelacapeto.com.br) e no ateliê em Botalogo (Rua Mena Barreto, 8). 

CLIMA, 
DE FESTA 
Do ParáparaoRio, 
a confeiteira Geane 
Ferreira lançou 
a Bake Gourmet, 

focada em cupcakes, 

entremets, verrines, 
macarrons e naked 

cakes. Esse dafoto, 
perfeito para as festas, 

leva massa pão de ló 
leve e molhadinha com 
recheio de creme 
de nozes com doce 

de leite (R$ 299, 25 
fatias). Encomendas: 
(21) 98143-2653. 

PAULA  — 
NO RIO 

A designer Paola 
Vilas acaba de 

abrir loja no Rio 
Fica no Leblon 

(Rua Rainha 

Guilhermina, 116) 

e tem, além de 

suas joias 

escultóricas, itens 

de decoração. O 

espaço, projetado 
pelo arquiteto 

Ricardo Campos, 

ganhou paredes 

esculpidas 

à mão por ela 

REVISTA ELA 61 



CRÔNICA 

BRUNO ASTUTO 
bruncastuto!Gamail com 

EM CASA COMO KAISER 
esta semana, começam em Paris, 

Mônaco e Colônia os leilões da 
coleção privada de arte e objetos 
do estilista Karl Lagerfeld, um dos 

maiores nomes da moda do século 

XX, morto aos 85 anos em 2019. A 

lista de itens vai de três Rolls Royces, 
| uma escultura Balloon Venus de Jeff 

Koons e um retrato seu assinado pelo artista japonês Takashi 
Murakami a coisas mais prosaicas, como os mais de 200 pares 

de luvas sem dedo que usava nas últimas duas décadas, as 270 

fronhas de travesseiros rendadas, roupas e três tigelas em que 
comia sua gata luxuosa, Choupette. 

Tudo estava distribuído entre sua casa de campo perto 

de Versalhes, o apartamento no 19º andar na torre Millefiori 

de Mônaco, os dois apartamentos e o escritório em Paris. 

São quase 1.100 lotes, selecionados entre 4.000 objetos pela 
casa de leilões Sotheby's e que revelam sua faceta tão pop 

quanto erudita — como as poltronas dos mestres do art déco 
Louis Sie e André Mare, a cadeira Zênite do designer 

australiano Marc Newson e peças assinadas pelo arquiteto 
alemão Bruno Paul, que participou em 1914 da célebre 

exposição Deutsche Wekbund. A famosa biblioteca, com 
mais de 100 mil livros, está fora da venda, isso sim me 

deixaria absolutamente louco. 

Não vou me alongar mais no acervo impressionante. O 

que me intrigava, na persona colecionadora de Karl, era sua 
capacidade de, sempre, ao longo de toda vida, absolutamente 

se cansar de tudo que juntava, inclusive amizades — e vender 

sem dó, não levando quase nada para os próximos capítulos 

da existência. “Gosto de colecionar, mas detesto possuir”, 
disse certa vez, numa entrevista, esse atirador de aforismos. 

Outro deles: “Eu não corro atrás de nada; eu corro para 
correr”. E ainda: “Quando estou comprando algo, detesto me 

dirigir a particulares. Os leilões me fascinam, porque você 

paga o preço da vontade”. 

Foi assim que, em novembro de 1975, ele 

leiloou em vida, em Paris, sua impressionante 

coleção art déco, que começara apenas três 

anos antes, quando da famosa exposição da 
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galeria Anne-Sophie Duval na Bienal de Paris, que 

redetonou a febre desse estilo nascido nos anos 1920 e 1930, 
Ou quando vendeu em Mônaco, em 2000, quase todas as 
peças do famoso grupo italiano Memphis, que decorava seu 

apartamento de Montecarlo. 
No mesmo ano, ele dispersaria sua mais impressionante 

coleção, com mais de 400 peças: a de móveis, objetos e obras 
de arte do século XVIII. Fazia 20 anos que Karl vivia como 

um castelão em sua mansão parisiense, onde circulava 
batendo leques entre enormes lustres de cristal. Mas as 

circunstâncias mudaram drasticamente; não só fisco francês 

resolveu fazer uma batida em seus impostos exigindo-lhe 
altas somas, como também ele resolveu inaugurar um novo 
estilo de vida, depois de um famoso regime que o levou a 

perder 42kg em 13 meses. “A vida, como os livros, são 

capitulos. O perigoso no século XVIII francês é que a gente 

pode se deixar fatalmente envelhecer, roncar numa hiteira 
Louis XV, nas cadeiras morfologicamente confortáveis. 

O design contemporâneo é mais cruel e o obriga a sempre 
caminhar, a se questionar, anão viver num museu de suas 

memórias e a ir adiante”, justificou ele, Com US$ 28,5 

milhões no bolso, ele radicalizou a decoração de suas casas 

com uma simplicidade suntuosa, em linhas puras e retas, 
paredes cinzas e chão preto, toneladas de orquídeas brancas, 

gadgets high-tech e megajanelões sem cortinas. “É como 

uma incubadora para recém-nascidos”, define. À maior parte 
dos objetos do leilão de agora vem dessa fase. 

Em suas derradeiras entrevistas, Karl Lagerfeld disse 

que detestaria homenagens póstumas ou ter suas criações 

expostas em museus. Depois de mim, quero que tudo vá 

para a lata de lixo. Enterro? Prefiro morrer”, respondeu, 
ao ser questionado como desejaria ser lembrado. “Gosto 

da atitude dos animais na floresta, que somem para morrer. 
Sou como o poema de Friedrich Rúckert: Ich bin der Welt 

abhandeln gekormmen”, “Para o mundo, eu desapareci”, & 

“EU NÃO CORRO ATRÁS DE 
NADA: CORRO PARA CORRER”, 
DISSE KARL LAGERFELD ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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Após nova ameaçã de fechar - SA 
casa de espetáculos no Via Parque 
reabre sob nova direção, em janeiro 



ALA, BARRA! 

P1B 
BIENAL DO LIVRO: QUEM SÃO OS CURADORES BATALHA DOS BLOCOS VOLTA A SER 
E O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O EVENTO REALIZADA NO PRÓXIMO SÁBADO 

A festa da cerveja termina na Barra 
BRUNO KAMICA/24 5-T019 

"2 PN PPP q é 4 4 «vs 4 STETENÊA 

ice o“ 4 4 à 4TATATA 

A unidade do Brewteco no 
Jardim Oceânico (Avenida 

Olegário Maciel 231) vaisero 
bar oficial do pós-evento da 

- E er - 12º edição do Mondial dela 
Fala, Barra! Bié rasiicad ' 
PP êre, que será rea izado entre 

minhadas aos os diasZe5de dezembrona 
Jornais de Bairro Marina da Glória. Será a pri- 

e av meira vez que a marca estará 
andar -CEP entre os expositores do even- 
20230-240€ to. O Brewteco da Barra tam- 

na pot bém será um dos pontos de 
bl am embarque em ônibus da 

devem ser assi- ) a 
naid à nani Squad, parceira do festival, 
como os e-mails, quetransportarão os amantes 

se e dns dacerveja até a Zona Sul pelo 
completo, ende- : RA erp ag valor deR$ 50 (ida evolta). 
remetente. Haverá um outro ponto de 

Quando o texto embarque para o Mondial de la 
não tar sulicien- Biêreno BarraShopping. À 
Lemente conciso, 

passagem deve ser comprada 
pelo site voudesquad.com.br 

e tem horário marcado, 

serão publicados 

os trechos mais 

relevantes, 

oglobo.com.br/rio/bairros 
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Atrações também 
para não hóspedes 
Hotel LSH reabre com eventos musicais 

MAÍRA RUBIM 
maira rubimSogtobo com be 

hotel cinco estrelas 
LH, que por pouco 

não foi aberto em 2016 co- 
mo Trump Hotel, fechou 

as portas no começo da 
pandemia e reabri pu no úl- 

timo dia 29, como LSH by 
Own, Para movimentar o 

negócio o ano todo, a nova 

administração planeja 

uma série de eventos que 

possam atrair também não 
hóspedes. 

— Queremos que as pes- 
s0as vivam à EXPpOLCHCLA 

de estar no hotel e estamos 
prontos pila oferec EI CSSse 

acolhimento — garante o 
argentino Leonardo Las- 

centre, novo gerente-geral 

do LSH, 
No dia 12, um domingo, 

às 15h, será realizada a pri- 

Ei Lição 

JH 

Ho 
ERA, 

[4 pa Pira pa — 
a una” PL Pa 

1 

11 PARRA! 

+ 

dd q ã 

LSH by Owum. 0 Ferr cinco estreias promoverá eventos para não hóspedes 

BARRA O GLOBO 3 
Dominge 28 11 20H 

meira festa: o Sambinha 
por Ai, com DJs e roda de 

samba com o Grupo Dire- 

triz. O cardápio e os drin- 

quesficarãoacargo dochef 
Alexandre Vichi; e o in- 

gresso, cujo preçoaindase- 
rá determinado, poderá 

ser comprado pelo site Bi- 

lheteria Digital. 

Outros planos são a rea- 

lização de eventos de fim 
de tarde à beira da pisci- 

na, pequenos encontros 
com atrações musicais € 

oferta de cardápios espe- 
ciais nos seus dois bares. 

O hotel também vai alu- 

gal Copaços pata empre- 

sas. Os eventos poderão 

acontecer à beira das pis- 
cinas do 3º e do 12º andar 
eem cincosalões, 

Av. das Américas, 15.500 
te (E) Gamericasshoppingrio 

em De a q ii ço a e E a ada e Tt El Rar] Pros 

Promoção 

SORTE 

“8400: MPRAS mm 
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FIDADE / MERCADO IMOBILIÁRIO 

Torre H deve ter obras 
retomadas no ano que vem 
Empresa que adquiriu 84% das unidades aguarda licença da prefeitura 

MAÍRA RUBIM 

maicircbimBogioba com.br 

som as obras interrompi- 
dasem 1984 pela Desen- 

volvimento Engenharia, 
que decretou falência em 
2005, a construção da torre 
cilíndrica Abraham Lin- 
coln, mais conhecida como 

Torre H, pode ser retomada 
no próximo ano. A Capital 1 
Investimentos Imobiliários, 

empresa que adquiriu cerca 

de 380 das 443 unidades do 
em preendimento, informa 

que aguarda a licença da 
prefeitura para iniciar o tra- 
balho, processo que estaria 
em sua fase tinal, 

O prédio passará a se cha- 

mar Niemeyer 1.685. Anto- 
nio Carlos Osorio, sócio-ad- 

ministrador da Capital 1, diz 
que já há uma assembleia 
marcada para o próximo dia 

8 para formalizar a implan- 
tação do condomínio de 
construção, formado quan- 
douma incorporação imobi- 
liária é concluída pelos pró- 

prios adquirentes, em regi- 

me condominial, 

— À partir do momento 
em quea licença for obtida, a 
previsão de término das 

obras é de 36 meses, Adquiri- 
mos muitas unidades em 

leilões promovidos após a fa- 

lência da Desenvolvimento 
Engenharia, e outras 22 fo- 

ram compradas de adquiren- 
tes originários, que não dese- 

javam mais participar da 

LEQMARTINS [1522038 
ha 

Torre H. 

Obras pararam 

eml984,e 

construtora 

decretou 

falência 

conclusão das obras — deta- 
lha. — Apesar de existir uma 

Associação de Adquirentes, 
há 15 proprietários que não 

conseguimos localizar. 

ENÇONL 

28 de novembro 
16h = Oficina de Cartões de Natal 

18h — Teatro Amor de Palhaço 

12 de dezembro 
L6h=Oficinas de Tortinhas na Cozinha da Mamãe Noel 

H8h= Teatro Branca de Neve c a Noite de Natal 

Av. das Américas, 8585 

a “RE e — :% 

[6h — Oficina de Fantoche de Papai Node Rena 

L8h — Teatro À Pequena Vendedora de Fúsforos 

pj NH am 
VOGUE 

5 de dezembro 

19 de dezembro 
[6h - Oficina de Artes Soldadinho e Bailarina 

Eh — Teatro O Quebra Nozes 

vocue Nf sau | EO) ARCO 



Já imaginou descobrir que você não está 

corretamente protegido ou não receber um 
atendimento adequado quando realmente precisar? 

Esta situação é mais comum do que você imagina. 

Por isso, na hora de contratar um seguro para 

proteger seu bem, sua família ou a si mesmo, 

você precisa da ajuda de um especialista. 

5 Você não paga nada a mais por iss 

Ão renovar ou contratar O seu seguro, 

não deixo de procurar à WIM Central de Seguros. 

Faça o seu seguro de forma mais inteligente, 

aliando o melhor da tecnologia ao melhor de 

Se você ainda não conhece a WIM, 

é hora de conhecer. 

WIM - Descubra a forma mais Inteligente de fazer o seu Seguro. 

wimcombr | (11) 5504-5222 | (11) 99228-278 (WhatsÃop) 



Bisneto de Niemeyer 
atualiza projeto 
Arquiteto conceberá fachada e área de lazer 

cl a Capital 1 Inves- 
timentos Imobiliários, a 

estrutura da Torre H estáem 

“perfeitas condições”, e se- 
rão mantidas as caracteristi- 
cas e divisões originais do 
projeto de Oscar Niemeyer. 
A empresa afirma que a Às- 

sociação dos Adquirentes da 
Torre H obteve uma licença 

na prefeitura para realizar a 
manutenção da fachada e da 

estrutura nos últimos anos, 

o que evitou sua degradação. 

— Serão feitos uma mo- 
dernização da fachada e o 
detalhamento dos sete mil 
metros quadrados da área 

de lazer localizada no tér- 
reo, com edículas para 

confortoe lazer dos condô- 
minos, Este projeto é de 
Paulo Sergio Niemeyer, 

bisneto de Oscar. Toda a 
estrutura foi revisada; e as 

alvenarias da fachada fo- 

IDADE / MERCADO IMOBILIÁRIO 

digádia idlipdi dad dd 

RESETE 

ram removidas — afirma 

Antonio Carlos Osorio. 
No momento, a estrutura 

tem um elevador do tipa 
cremalheira, cujo custo é 
pago pela Capital 1. 

— Todos os custos da em- 

37 Modernização. 
= Térrcoteráárea 
“  delazerdesete 

. mil metros 

quadrados 

TE 

“MATE 

presa serão ressarcidos na fi- 

nalização da obra. Aprovei- 
tamos para salientar a im- 
portância do compareci- 

mentode todos os adquiren- 
tes com a documentação re- 
gularizada (à reunião), pois 

todosos condôminos devem 

participar financeiramente 
paracobriroscustos daobra. 
Fazemos parte da Associa- 
ção dos Adquirentes e mui- 
tos ainda não regularizaram 

a situação jurídica das uni- 
dades adquiridas: algumas 

não estão registradas em 

seus nomes — frisa Osorio. 
O aposentado Luiz An- 

tonio Ferreira G. Ley her- 

dou em 2001 um imóvel 
na Torre H que havia sido 
comprado por seu tio em 
1970. Desde então, aguar- 
davaaretomadadas obras. 

—Mantive a minha uni- 
dade e gostei de saber que 
asobras terão continuida- 

de. Moro no Jardim Oceã- 
nico e provavelmente vou 
alugar o imóvel —diz ele. 

Conheça o novo formato de aula do BRASAS que 

vai revolucionar o seu jeito de aprender inglês. 

Aja 
F Aulas 

dinâmicas, ferramentas modern 

de aprendi 

Dafra VOCÊ 

a Rs? 

Pi a] 

Gola 

atividades 

emos contrato de 

E 
[Ss 

do digital e muito mais 

BRASAS 
ON 

brasasonline.com.br 
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O Globo - Projetos de Marketing 

Finais da 15º edição da 

Taça Rio de Futebol Soçaite 
serão transmitidas ao vivo 

No próximo domingo, 4 de 

dezembro, a bola vai rolar 
nos campos do Clube da 

Barra AFBNDES com a deci- 
são da Taça Rio 2021, cam- 

peonato que conquistou o 
coração dos cariocas e que 

reúne a nata do futebol 

amador, além de ex-cra- 

ques do nosso futebol. 

A novidade para a torcida é 

a transmissão ao vivo das fi- 

nais pelo Youtube nos canais 

Zyontv Oficial e Taça Rio de 

Janeiro de Futebol Soçaite. 

Durante o mês de novem- 

bro, 1.200 atletas, divididos 

em 48 equipes, do sub-7? 
ao máster, vêm lutando 

para permanecer na dispu- 
ta pelo título. No caminho, 

jovens talentos revelados e 

peladeiros consagrados de- 
ram um show no gramado, 

levando a torcida ao delírio, 

Num dia, arquibancadas to- 

madas por pais e familiares 
dando aquela força para 

seus pequenos craques nas 
categorias de base. No ou- 
tro, a galera amante da boa 

pelada empurrando suas 

equipes preferidas no vete- 

rano e no máster. 

Defendendo o Caça e Pes- 
ca no máster, o ex-atacante 

Romário deixou sua marca 
logo na primeira rodada, 

abrindo o placar na vitó- 
ria de 4a 2 sobre o SPS. Na 

segunda rodada, o Rei da 

pequena área fez mais um 

contra o Benfica. 

O Baixinho, que já disputou 

quatro finais e conquistou a 
prata no máster no ano pas- 

sado, veio cheio de garra para 

faturar o título desta vez. 

O secretário estadual de Es- 
porte e ex-árbitro FIFA, Gu- 

temberg Fonseca, marcou 

presença na segunda rodada 

e aproveitou para relembrar 

sua atuação como árbitro da 
inesquecivel final de 2004, 

São vários Os aspecios que 

distinguem a Taça Rio no 
universo do esporte ama- 

dor; a excelente organiza- 

ção, a estrutura das sedes, 

a qualidade do gramado 

sintético, o alto nível das 

equipes e a participação 

de ex-jogadores da Seleção 

Brasileira. Importante tam- 

pe E — 
Alexandre Mala, presidente da Taça Ria, Romário e Gutemberg Fonseca, secretário estadual de Esporte, 

Foto Adriano Fontes 

Lazer e Juventude do Rio, antes da partida do Caça e Pesca, equipe que o Baixinho defende desde 2002. 

bém destacar a boa e velha 

camaradagem entre atletas 

e torcida, o que faz dos dias 

de jogos uma grande con- 

fraternização, com muita 

emoção no campo, resenha 

E Zoação na arquibancada e 
muitos abraços no final. 

Quem vai levar O título? As 

informações detalhadas e 

os confrontos das finais em 
cada categoria estão no site 

tacariodejaneiro.com.br. 

A transmissão no Youtube 
terá início às 9h, com nar- 

ração de Kadu Macri. Os 

duelos ficarão gravados 
para que os finalistas pos- 

sam assistir depois. 

Os interessados em partici- 
par em 2022 já podem fazer 

a pré-inscrição de suas equi- 

pes no site. À organização 

planeja estender o convite 

para atletas do sub-15 e da 

principal masculino, com 
idade livre, além de ampliar 

a estrutura para reunir 64 

equipes em 8 categorias, to- 

talizando 1.600 atletas. 

A 15º edição da Taça Rio de 

Janeiro de Futebol Soçaite 

tem a organização da AMC e 

o patrocínio da WIM Seguros, 
La Copa, Ultra-V Print, Zyon- 

Tv, Tag Sports e MYF. 

Todas as informações contidas nesta página são de responsaho dade do anunciante * 

Finais da Taça 
Rio de Janeiro de 

Futebol Soçaite 

Data: 04/12/2021 

Horários e categoria: 

9h -sub-7 | 12h-sub-13 
10h -sub-9 | 17h - veterano 
Wh-sub-11: 18h- máster 

Local: Clube da Barra 

AFBNDES 

(Av. Ayrton Senna nº 550 - 

Barra da Tijuca) 

Ingresso: entrada franca 
Site: tacariodejaneiro.com.br 

Instagram: Etacariodejaneiro 
Transmissão no Youtube: 

Zyontv Oficial 
Taça Rio de Janeiro de 

Futebol Soçaite 

Na hora em que precisar, 

esteja realmente Descubra a forma 
| mais inteligente de 

fazer o seu Seguro. 

wim.com.br 

(m 5504-5222 

(1) 99228-278] 
WhatsApp 



SAÚDE / EVENTO 

Treino ao ar livre 

com Gabriela Bahia 
São Conrado terá ainda evento no Fashion Mall 

Co videos em que ensina 

séries de exercícios para 

lazer longe da academia, a 

educadora física Gabriela 
Bahia (Ggabriela bahia) já 

conquistou mais de 330 mil 

de seguidores no lr IStapgrar Il. 

Os fãs cariocas terão uma 

chance de fazer um aulão 

com ela ao vivo, no próximo 

sábado, na Praiade SãoCon- 

rado. A recomendação é ir 

com roupa confortáveletra- 

2208 e 
N 

jes de de banho, para um 
mergulho pós-malhação, e 
levar tapete detreina, prote- 

tor solar e boas enerpias, 
Batizado de Na Batida do 

Treino — Edição Especial Ve- 
rão Que Lute 2,0,0 aulão será 

no gramado ao lado da pista 
de pouso de asa-delta, Emba- 

lado pelo som da DJ Carol 

Emmerick, o evento come- 

cara às 7h, com treino para o 

corpo todo, alongamento e 

FISIOTERAPIA 

ERCRE RACE CRR ERRO 22 ANOS DE EXPERIÊNCIA BRERARAGAMA RAMAN ANA 

Gabriela Bahia. Evento celebra retorno aos encontros presenciais 

meditação. Apoiadores co- 
mo a loja de artigos esporti- 
vos Decathlon e o quiosque 

Saga sortearão brindes. 
— No começo da pande- 

mia surgiu o Na Batida do 

Treino, que junta exercício fi- 

sicocom música—conta Ga- 
briela, — Ele já teve versões 

on-line e no formato drive- 
in, e este evento éuma forma 

de celebraro retornodos trei- 

nos presenciais. O gramado 

M&B FISIOTERAPIA ESTA DE CASA NOVA 

(SHOPPING DOWNTOWN, BLOCO 21 C, SALA 203) 

Um espaço novo, moderno e respeitando 
todas as exigências necessárias para um 

atendimento seguro e confortável 

Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F 

ESTACIONAMENTO 

(21) 2491-4354 | (21) 99971-8685 

de São Conrado é um dos lu- 
gares mais lindos do Rio, 

No mesmo dia, das 10h às 

15h30m, o Fashion Mall terá 
oevento Alegria!, de bem-es- 

tar e autoconhecimento, cri- 

ado pela terapeuta integrati- 

va Helen Pomposelli. O ini- 

cio será às 10h30m, com aula 

de ioga de Adriana Camargo. 

Do meio-dia às 13h, Helen 

Pomposelli realizará a prati- 

ca Movimento Corpo Ener- 

Te. 

1. | 
ge dy a as 

Ei] 

E RO NTHAL 

DIVALDO ARDE 

gético — Dançaterapia. 
Das 13h30m às 14h30m, 

haverá oficina para confec- 
ção do colar dos Guardiões 

da Semente, ministrada por 
Carmel Farias Puri, coorde- 

nadora do projeto Coletivo 
Sementes da Terra, com par- 

ticipação de mulheres das et- 
nias Puri e Potiguara. Haverá 

ainda meditação oferecida 
em parceria com o Lavanda 

Spa, das 14h40m às 15h30m. 

Alegria! terá ainda comidi- 
nhas, degustação e venda de 

chás, exposição e venda de 
artesanato di Idligena e sortel- 

osde brindes. Para participar 
das atividades, será preciso 

se Inscrever previamente pe- 

lo telefone (21) 99979-6777, 

Mais informações pelo site 

perviverebene.com.br. 



O) ROMs PANDIDDAND, 
ESPECIALIZADO EM ARTE DESDE 1967 

RPTAÇÃO DE 
GRANDE LEILÃO 

DIRETO 
“s> Transporte (2) Único com duas (Visita . “| Seguro 8 Maior índice «& Compradores AR 

residêncial das peças X de vendas “ aníveis por nossa sedes próprias 
internacionais conta para leilões (021) 2548-714] 

CREDIBILIDADE HA 54 ANOS NO MERCADO DE ARTE 

é BUSCAMOS PINTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

b JÓIAS PD RELÓGIOS (ROLEX, PATEK PHILIPPE. VACHERON E OUTROS) 

b PRATARIAS DP MOBILIÁRIOS bb ESCULTURAS 

b TAPEÇARIA DE PAREDE, DE GENARO, COLAÇO 

» E OUTROS ARTISTAS b OBRAS DE ARTE EM GERAL 

ENVIE AS FOTOS E A 

DESCRITIVA DA PEÇA PARA: 

(O) (21) 99697-9790 
><] haddadúrobertohaddad.com.br 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A a | 

Copacabana - R3 (Sede Própria) os www.robertohaddad.com.br Ro PABRITADATA 
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APA / CULTURA 

Reforma. Os painéis azuis do segundo andar da casa estão sendo substituídos por placas madeira. A obra deve ser concluída até o fim do ano 

ad 
= 

Palco histórico se torna 

complexo multiuso 
Casa onde funcionou o Metropolitan, no Via Parque, e foi várias vezes 
rebatizada é comprada por trio de empresários experientes. Além de 
shows, espaço vai receber competições de e-sports e terá estúdio 

MAÍRA RUBIM maira rubimbogicho com br 

casa de espetácu- 
los no Via Parque 

que já atendeu 
pelos nomes de 
Metropolitan 

— com o qual se consagrou 
—, ATL Hall, Citibank Halle 
KM de Vantagens Halle abri- 
gou shows históricos reabri- 

rá as portas no dia 15 de ja- 
neiro, como um complexa 
multiuso batizado de Qualis- 
tage e com show de Maria 
Bethânia acompanhada do 
maestro João Carlos Martins 
e orquestra. Apesar de a 
Qualicorp, administradora 
de planos de saúde, ter ad- 

quirido os naming rights, a 
gestão será dos empresários 
Alexandre Accioly, Bernar- 
do Amaral e Dody Sirena, 

que compraram a casa em 
março, após 11 meses de ne- 
gociação. O GLOBO-Barra 

visitou as obras, um investi- 

mento de R$ 10 milhões, 

que começaram em junho e 
devem ficar prontas até o fim 
do ano, revelando a nova 
identidade criada pelo arqui- 
teto João Uchãa, que apos- 

tou em painéis de madeira 
para substituir o antigo azul. 

— Foi muito triste ver lojas 
e restaurantes fecharem na 

pandemia. Via abertura do 
Metropolitan e, quando lina 
coluna do Ancelmo Góis so- 
bre a entrega da casa, liguei 
para o superintendente do 
shopping e em seguida para 

o Bernardo, que já sabia que 
a Time For Fun tinha deixa- 

do a administração — diz 
Accioly, dono da rede Body- 
tech e um dos responsáveis 
pela volta das Noites Cario- 
cas, na Urca. — Perdemos 

tantos cinemas e teatros da 
cidade para farmácias, su- 
permercados e academias 
que seria uma pena perder 

esse espaço também. 
A expectativa é que o Qua- 

listage realize 90 eventos, 

sem contar os corporativos, 
no anoquevem. Já estão con- 

firmados shows de Roberto 
Carlos, Lulu Santos, Elba Ra- 
malho & Padre Fábio de Me- 
lo, Martinho da Vila, Parala- 
mas do Sucesso, Zé Rama- 

lho, Nando Reis e Mundo Bi- 
ta, entre outros. Amaral, que 

faz a curadoria dos artistas, 
afirma que ainda devem ser 
promovidos 12 shows inter- 
nacionais, entre eles os de 

Greta Van Fleete A-ha. 
— Como o câmbio faz com 

que os cachês internacionais 
tenham valor mais alto, os 
preços desses ingressos serão 

um pouco mais caros. Alguns 
artistas conseguem enxergar 

que é preciso fazer um ajuste 
no cachê em dólar para tor- 

nar viável a vinda ao Brasil, 

mas não são todos — diz, 
Com capacidade para 

9,500 pessoas em pé e 3.500 
sentadas, a casa poderá re- 

ceber, além dos shows, es- 
petáculos de teatro e dança, 
musicais, palestras e com- 

petições de e-sports. 
— (0) espaço está sendo to- 

do equipado com fibra ótica 
para ser “plug and play” e es- 
tamos conectados ao link 
olímpico, o que proporciona 
uma internet de grande velo- 
cidade — conta Amaral. 



4 pe AQUI TEM OFERTAS 
BLACK DE VERDADE! FRIDAY ss 
CHATUBA 12X 

SEM JUROS!|| 

DE TRIUNFO ; y TRIUNFO 

Revestimento 50 * soe Revestimento f 6 
33x57tem Extra De “30;m: Ê 33x57cm Extra Ba “3 Am 
Ret.Vintage Prata o, à | | | Ref:Belo 
Cós daNE f Cós 45602 

Delta dm Delta 

f m É: 

| Polido 

Piso Gresalato —— 90 Piso Gresalato 
TixTiem Extra De 55 Nº TixTlem Extra Dec 99, 
Rel: Alvorada Rel: Navona 
Bege Acetinado : ces sim 
Cód doira = re ec e terereo 

A d RORATO 

ms Kit Armário 
Siena Suspenso 

| Ducha Acqua Duo É 
127V ou 220V Purificador 
Cores: BC/RG,BK/RG de Água 
5500W, 6800W, Gioviale 
TEDOW Rei T4MmDZ 

: Cód 4920549204) Cód 12888 Tinta Acrílica + AG205/49207/4027 B/dO2OS “AA Si 
Decora Matte s0 inta Acrilica MR TT. E so 
Fosco De «429, Fosco Completo De Des499, De «649 De 249," 

TE 

Balde Z20L Branco Neve 2 qua e: 4 | 

Branca 20L a mão, É 2. 
e get me = — ——— ed —E——————— e dee im 

E! Lavatório é 

; 

j mia | jo Espelho 55,5em 
“o 4 Cores: Aya, 

Branco, Preto 

Cod SSBBD/ASGRA) 
mEECE: 

De «249,ºº 

(mm) chatuba.com.br O 21 97002-6609 (p) » 4003- 4456 , ps HM Aponte a câmera 
à EL TIMEAE 

AV. AYRTON SENNA, 2541 - sHopPING AEROTOWN ERES mes cas 
[1 Para pagamento no cartão de crec-io [VIGA MASTERLARO, AMER CAM EXPRESS) em até 124 sem juros, pamela mimimade R$ 50,00 válidos até 30/TV2LA. [2] Vejacono ções em nossas lojas. (1/2) Preços anunciados valitos ste 307/207) ou témr ina do estoque | 0 quecmmer primero) Ospreços estão 

je toxa alteração sem auiio presto Fotisecõres meramente iusiratvas, podendo haserear ação caimpressão. Comu be nessos perentesp ora vendas nogtacado Mapestão nono: nos pregósdos prod bos aqui anne adora colacaçõõe à frete Aesercamo não dire tode comp rpossve sermos de datação 



APA / CULTURA 

Projeto de arquiteto do Rock in Rio 
usa luzes para unir público e artistas 
Qualistage também terá cardápio diversificado, e camarotes ganharão banheiros 

FOROS DE ALARIA [5 ABEL OLIVEIRA 

Bar. No espaço localizado no primeiro andar, os clientes poderão comprar alimentos como pizzas, sanduiches e aperitivos, além de bebidas 

O: sócios lembram que a 
casa de espetáculos foi 

construída junto com o Via 
Parque Shopping e projetada 
pelo arquiteto Sérgio Dias 
para abrigar grandes atra- 

ções, oque na época, por si só, 
já era um diferencial, 

— As outras casas da cidade 
toram adaptadas. Aqui, em 

qualquer cadeira em que vo- 
cé se sentar vai ver bem o pal- 

co. Não há nenhuma coluna 

que atrapalhe o espectador, 
esteja ele sentado ou em pé. 
São nove vigas enormes que 
permitem d sustentação e 

ão até o fim do palco. Além 
disso, temos cem ganchos EH 

teto, e cada um suporta uma 
tonelada — detalha Amaral. 
Accioly destaca ainda a es- 

colha do arquiteto João 
Uchõa para a revitalização: 

— É ele quem faz o Rock in 
Rio, tem uma cabeça voltada 
para o entretenimento. Va- 
mos ter um projeto de luz 
que vai permitir que o públi- 
co seja inserido no mesmo 
ambiente do artista que esta- 
ra no palco. Por exemplo, na 

noite do Roberto Carlos, a 
plateia poderá ser luminada 

com azul. Na noite do funk, 
poderá ter todas as cores. 

Uchõa esclarece que toda a 

parte estrutural também está 
sendo reformada, assim co- 

mo as poltronas, os camaro- 
tes (que agora terão banhei- 
ros jeacozinha. 
— Não é um banho de loja, 

é uma reforma total para 

transformar o espaço em 
multifuncional e dar a ele 

uma imagem nobre e impo- 
nente. Os painéis poligonais 

Sócios. Accioly (à esquerda) e Bernardo Amaral vistoriam as obras 

em laminados de madeira, 
pur exemplo, loram penisa- 

dos para melhorar a acústica, 

fazendo com que o som bata 
e não volte. E uma técnica 

usada em casas internacio- 
nais e funciona bem porque 

mistura estética e acústica — 

explica o arquiteto. 

O Qualistage terá dez ca- 
marins, entre coletivos e pri- 

vados, e três salas de produ- 

ção. E um estúdio de cem 
metros quadrados que pode- 

rá ser usado para gravações e 

entrevistas após os shows, 

entre outras finalidades. 
— Esse estúdio poderá ser 

alugado independentemen- 

te da casa, e, caso seja neces- 

sário, o palco também poderá 
se tornar um estúdio, Nosso 

segredo é ser multiuso. Aqui 
já tevecirco, vale-tudo, balé e 

até pista de patinação— diz 
Amaral, 
Outra novidade é que o 

Qualistage terá cardápio di- 
versificado, trisa Accioly: 

— Aqui só se comprava 

chope e pipoca. Vamos ter 

uma carta de drinques e vi- 

nhos, além de pizzas, sanduí- 

ches e aperitivos. Geralmen- 

te, os eventos devem come- 
ar por volta das 21h e termi- 

nar perto de 1h, quando tudo 
já está fechado. Por isso, re- 
solvemos investir forte nesse 

serviço, que será prestado 

por uma firma contratada. 
Amaral, filho do empresá- 

rio da noite Ricardo Ama- 

ral, trabalhou como gerente 
de marketing do Metropoli- 

tan em 1994 e se tornou di- 
retor-geral da casa seis me- 

ses depois da inauguração. 
Volta agora como sócio e 

com o mesmo cargo que 
conquistou aos 23 anos. 

Tem na memória uma lista 

de casos do espaço, cujos ta- 
petes ainda estavam sendo 

colados quando as portas se 
abriram no dia da inaugura- 

ção. Ele cita dezenas de ar- 
tistas que fizeram história 

naquele palco, entre eles 
Roberto Carlos, Legião Ur- 

bana,  LucianoPavarotti, 

Barry White, Lou Reed, Di- 
ana Ross, Donna Summer, 

Jô Soares, Gilberto Gil, Cae- 
tano Veloso, David Copper- 

field e Cássia Eller. De Tim 
Maia, acabou ficando ami- 

go, depois de intervir quan- 

do o cantor ameaçou não 

subir ao palco, em 1996. Em 

breve, ele poderá aumentar 
sua coleção de histórias. 
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IENAL / LITERATURA 

Coletivo de curadores 
para garantir diversidade 
Feira será realizada entre 3 e 12 de dezembro no Riocentro 

ANA BEATRIZ MARIN 
anamaria rpaBoglaba com br 

E“ agosto quando Tatia- 

Em na Zaccaro, diretora da 
GL Events, respon sável pe- 

la realização da Bienal do 
Livro, decidiu que promo- 

veria o evento, “Correndo 
riscos, eladiz, pois, apesar 

doavanço nocalendáriode 
vacinação contraocorona- 

virus, o momento ainda 
inspirava cuidados. De lá 

para cá deu tempo, inclusi- 
ve, de apresentar duas no- 
vidades: o formato híbrido 
e a ampliação do número 
de curadores, que nesta 

edição chega a 11 pessoas. 
Deventoserá realizado en- 
tre os dias 3€e 12 de dezem- 
bro no Riocentro. 

O time de curadores é 
responsável pela Estação 
Plural, que abrange toda a 

programação de debates 
da Bienal. As discussões 
serão presenciais (alguns 
convidados participarão 
virtualmente) e terão 
transmissão ao vivo no site 

doevento, 
— Temos o compromisso 

de fazer com que a progra- 
mação da Bienal contem- 
ple uma grande diversida- 
de de temas e de público. 
Queremos falar de 
LGBTQI+, história, políti- 
ca, empoderamento femi- 
nino, literatura de perife- 
ria, autores negros, livros 
para adolescentes, ficção e 
não ficção... E vimos que, 
para que pudéssemos tra- 
zer um olhar multidiscipli- 
nar e transversal para todas 

LECMARTIRS É EAR 

Experiência. Rosane Svartman coordena o time de curadores: “Mais curadores signífica mais olhares” 

Exclusão. O jornalista Edu Carvalho refletirá sobre “maiorias minoritárias” 

as mesas, precisaríamos 
chamar especialistas de to- 
das as áreas — diz Tatiana. 

Um deles é a cineasta Ro- 
sane Svartman, que coorde- 
na o grupo com a também 
cineasta Letícia Pires e fez a 
curadoria da Arena sem Fil- 
tro em 2017 e 2019, 

— Já em 2017 pude perce- 

ber que alguns mediadores, 
comoa(escritora) Ana Paula 
Lisboa, poderiam enrique- 
cer os debates como curado- 
res. Por isso, em 2019, fize- 

moso convite a ela, Este ano, 
quando nos propuseram au- 
mentar ainda mais esse nú- 

mero, achei ótimo. Mais cu- 

radores significa mais olha- 
res. E cada um traz a sua ex- 

periência e a sua escuta para 

construir essas mesas — diz 
Rosane. — O grande salto da 
Bienalem 2021 foi ter pensa- 
do nisso de forma mais am- 
plae desde o início. 
Nodia 11, às 1h elamedia- 

rá a mesa “O bem viver”, que 

refletirá com os escritores Fa- 
brício Carpinejare Ana Clau- 
dia Quintana Arantes e a jor- 
nalista Michelle Soares sobre 
comoviverde foma plenaem 
momentos dificeis. 

Estreante na curadoria, o 
jornalista Edu Carvalho par- 
ticipa da Bienal desde 2017, 

quando começou publican- 
do conteúdonas redes sociais 
do evento. Em 2019, foi esco- 
lhido para mediar uma mesa 
que refletiu sobre o conceito 
de felicidade com os pensa- 
dores Mário Sérgio Cortellae 

Luiz Felipe Pondé. Este ano, 
falará sobre “maiorias mino- 
rizadas” na mesa “Invisíveis”, 
dia 12, às 15h, ao lado do jor- 

nalista Caco Barcellos, do an- 
tropólogo Julian Spyer, do 

ativista social Rene Silva e da 
vereadora Erika Hilton, 

— (O Brasil real está pul- 
sando na Rocinha, onde eu 
moro, na comunidade ri- 
beirinha da Amazônia, no 
Centro de São Paulo... São 
essas pessoas que ajudam a 
escrever esse grande livro 
aberto que o país é. E os 

participantes da mesa dia- 
logam com elas através dos 
seus trabalhos, Será mes- 
mo que são invisíveis? — 

questiona Carvalho, 
A programação comple- 

ta da Bienal pode ser con- 
sultada no site do evento, 
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IENAL / O QUE VOCÊ PRECISA SABER 

Espaço infantil será o maior da Bienal 
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O espaço infantil Metamoríoses ocupará 60Ômes eráo maior 

da Bienal. É composto por quatro salas, que reunirão a exposição 

interativa “Leitura em metamorfose”, painéis de LED coloridos 

com imagens da natureza, brincadeiras que propõem o dialogo 

sobre o tempo e um vídeo sobre a importância da literatura e da 
arte. Crianças com deficiência visual podem fazer visitas guia- 

das, com agendamento pelo e-mail visitaguiadaf?glbr.com.br, de 
segunda a sexta, às 8h30m; e sábado e domingo, às 95h30m. 

Haverá mais livros de ficção à venda 

Dá 

Re, Eu ELITE Ho 

Segundo Tatiana Zaccaro, diretora da GL Events, organizadora 

da Bienal, haverá mais publicações de ficção à venda nesta 

edição. Cerca de 80 editoras já confirmaram presença no even- 

to."A Bienal acompanha as tendências do mercado editorial, e 

a programação é sempre um reflexo do que está acontecendo 
no mundo” afirma Tatiana. “Sempre se leu pouca ficção no 

Brasil. Mas, na pandemia, houve um aumento exponencial 
desse tipo de leitura”. Os organizadores estimam receber cerca 

de 400 mil pessoas, 200 mil a menos que na última edição, 
devido às medidas de restrição. 

Todos os debates serão transmitidos ao vivo 

e DAR E pe A Ed Rudd . e + 
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an) BIENAL DO LIVRO 2021 
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PROGRAMAÇÃO Em: Poe SAM 
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Pela primeira vez em 20 edições, todas as mesas de debate da 

Bienal serão exibidas ao vivo, pela plataforma 360º, lançada 

em janeiro e hospedada no site do evento. O formato híbrido, 

implementado agora, se repetirá daqui em diante. O site da 
Bienal do Livro tem reportagens, entrevistas, podcasts, lança- 

mentos e venda de livros e continuará sendo atualizado para 

que os leitores mantenham contato com conteúdos do mer- 
cado editorial constantemente, e não apenas durante a feira. 

Protocolos de segurança devem ser seguidos 

pr 
a | o | E 1 e g : 

a -BEME snes 

A Bienal ocupará 100.000m no Rioc entro. Metade do espaço 

terá área livre, seguindo os protocolos sanitários. Maiores de 12 

anos precisarão comprovar a vacinação, e o uso de máscara é 

obrigatório. Dentro dos pavilhões, foram ampliadas as distânci- 

as entre os estandes, e haverá totens com álcool em gel. Afeira 
seráde 3a 12 de dezembro, ea visitação ocorrerá em dois tur- 

nos; é preciso escolher um ao comprar o ingresso (R$ 40, a 

inteira), disponível exclusivamente pela internet. O funciona- 

mento será das 9h às 21h, de segunda a quinta; das 9hàs 22h, 
as sextas; e das 10hás 22h, aos sábados e domingos. 



As mais jovens participantes da feira 

DOMINGOS PELO TO 2S-2-2018 
[e 

As gêmeas Eduarda e Helena Ferreira (foto), de 13 anos, e Lua 

Oliveira, de 14, são as participantes mais jovens da feira literária. 
As irmãs estão à frente do canal Pretinhas Leitoras, no YouTube. 

e participarão de uma mesano dia 7 de dezembro, às 17h. Lua 
criou a biblioteca Mundo da Lua, na Ladeira dos Tabajaras, em 

Copacabana, onde vive, e estará em um debate dia 12, às 1h. 

BARRA O GLOBO 17 
Dominge 28 01 202 

Evento terá 13 atrações internacionais 

A americana Julia Quinn (foto) é uma das 13 atrações internacio- 

nais da Bienal, Seus livros foram traduzidos para 37 idiomas e 
ultrapassaram 15 milhões de exemplares vendidos, sendo mais 

de dois milhões no Brasil. Ela é autora da série “Os Bridgertons”, 
que inspirou o sucesso homônimo da Netflix. Outra grande 

atração é Junjilto, considerado o mestre do terror japonês. 
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Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservas&portobelloresort.com.br www.portobelloresort.com Dr Rodovia Ric - Santos km 434 Mangaratiba RJ - CEP 23860-000 



Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 
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CHOCOLATES SAUDÁVEIS 
A Luckau, nova parceira do Clube, ofe- “Entrou 

rece 15% OFF a assinantes em sua loja 
ontine. A marca é especializada em 

chocolates saudáveis e funcionais, sem prejuí- 
zos para o corpo, Saiba mais no site do Clube. 

DIVULGAÇÃO 
| 

MAIS DE 
800 CURSOS 

Estude com 30% de 
desconto nos cursos on- 
line e em DVD da Apro- 
va Cursos. Encontre no 

site do Clube o código 

promocional da oferta. 

PRODUTOS 
DIVERSOS 

Aproveite 20% OFF em 

itens essenciais para a 
saúde da marca carioca 
Nº21 na Black Novem- 
ber da rede Drogasmil. 
Veja mais em nosso site. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo “Foto” e posicione a 
câmera de modoa captar o código. Y 

Feito isso, a câmera mostrará no topo E 

da tela à opção para abrir o link. [=] 1 

EVENTO / PRÊ-FOLIA 

Na Barra, vai ter grito de 
carnaval antes do Natal 
Batalha dos Blocos será realizada sábado, na Ilha Itanhangá 

AfroReggae. O bloco, nascido do projeto social homônimo, se 

ai ter pré-carnaval na 
Barra no sábado que 

vem. Os foliões que acham 
que já é hora de retomar a 
testa que mais simboliza a al- 
macarioca estão convidados 

para a terceira edição da Ba- 
talha dos Blocos, que voltará 

a ser realizada no próximo 
sábado, na Ilha Itanhangá, 

na Lagoa da Tijuca. O evento 
vaidas 15há lh, comentrada 
gratuita (sujeita à lotação do 
local), Empolga às 9, Toca 
Rauuul, Bloco AfroReggae, 

Batucada Dú Nosso Bloco, 
Bloco Bandalha, Banda do 

Caramuela e D] Nai Kiese 
serão as atrações. 

O Bloco Bandalha, exclu- 
sivamente feminina, foi cri- 
ado para o evento e reúne 
personalidades que são refe- 
rência no carnaval do Rio, 

como a trombonista Katia 
Preta (Samba de Santa Clara 

e Bangalafumenga), a saxo- 

fonista Denize Rodrigues e a 
Aautista e saxofonista Joana 

Saraiva. Eleserão segundo a 

animar o público, a partir 
das 17h30m, depois da apre- 

sentação do Batucada Dú 
Nosso Bloco, marcada para 

as 16h. Depois virão Cara- 
muela, às 18h30m; Afro- 

Reggae, às 20h30m; Toca 

Rauuul, às 22h; e Empolga 
às 9, àmeta-noite. Nai Kiese 

comandará as carrapetas 
nos intervalos, 
O evento também terá live 

painting de murais criados 

pela artista Malu Vibe, atra- 
ções circenses comandadas 
por Natalia Santanna, do 
bloco Amigos da Onça, eum 
glitter bar, onde os presen- 

tes poderão se purpurinar 
com ajuda de maquiadoras e 
degustar drinques. 
Para não haver problemas 

ah 

rá um dos seis a se apresentarem no evento 

D/PERTL ESTUDIO FOTOGRAFO 

er 4a dá 

com a Lei do Silêncio e com 
os vizinhos, os organizado- 
res prometem que, a partir 
das 22h, 0som daárea exter- 

na será desligado e a festa 
continuará em espaços fe- 
chados. A sustentabilidade, 
arantem, é outra premissa 

da Batalha dos Blocos, que 
terá coleta seletiva e não 

usará material descartável. 
A produção promete tam- 

bém seguir os protocolos sa- 
nitários necessários contra 

a Covid-19, exigindo com- 

provante de vacinação e uso 
de máscaras nas áreas fecha- 
das da Ilha Itanhangá du- 
rante o evento. Alcool em 
gel será disponibilizado ao 
público. E não haverá distri- 
buição de ingressos no lo- 
cal; eles deverão ser reserva- 
dos pela plataforma Sym- 
pla. À classificação do even- 
toé18 anos. 



VENHA PARA UMA ESCOLA 
BILÍNGUE DIFERENCIADA! 

FORMAÇÃO INTELECTUAL, 
SOCIAL, EMOCIONAL E 
EMPREENDEDORA, DO 

BERÇÁRIO AO ENSINO MÉDIO. 

= | ) | ” 

i = | aa O est PE q o. A 
PAINII ke Tudo Rojo] do LE 1] A 

(Danglo.barra 
www,angloamericano.edu.br 



DIVERSÃO 

TCHAIKOSVKY 

A Orquestra Rio Sinfônica volta 

sábado, às 19h, à Cidade das 
Artes, palco onde fez sua estreia, 

ha dois anos. Desta vez. apresen- 

tará um programa com obras de 

Tchaikosvky, como “Polonaise”, 
da Ópera “Eugene Onegin” Con- 
certonº lpara piano e orquestra 

Es 
| a 

na 

- ESTAMOS DE CASA NOVA 

(SHOPPING DOWNTOWN, BLOCO 21 €, SALA 203) 

Um espaço novo , moderno e respeitando todas 
as exigências necessárias para 

um atendimento seguro e confortável. 

* Atendimento Personalizado * Avaliação diferenciada 
= EEE SP Ri PRA EE AS DES ECT a? a! y ed Ade] E e 4 E Pç =4| t a “www.mebfisioterapia.com.br . 
Ed br SR ess, 

Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F 

Tel.: (21) 2491-4354 « (21) 99971-8685 
ESTACIONAMENTO 

em sibemol menor e Sinfonia 

rº Bem mimenor".R$ 70 (intei- 
ra). Mário Barcelos será o regen- 

te; e Nivaldo Tavares, o solista. 

ADOÇÃO 

Hoje tem feira de adoção de 

cães e gatos no 2º piso do Ameé- 

ricas Shopping, no Recreio, das 

llhãás 15h. À ação é em parceria 

comogrupoG.A.R.R.A. O fotó- 

grafo Jayme Rocha estará a 

postos para fazer fotos de tuto- 

res e animais. Quem não quiser 

levar um novo amigo para casa 

pode ajudar doando itens como 

ração e potes de comida. 

Afeira Junta Local estará hoje, 
das llhas 19h, na Praça Central 

do Downtown. Serão cerca de 50 
expositores de alimentos arte- 

sanais, incluindo Padaria Alvéo- 
le; Troço Bom, de laticínios e 

queijos; as marcas Mô e Quetzal 

AÇÃO BENEFICENTE 

SME 
E: 

DivLILGAÇÃEL SA MADER ANTI 

(foto). de chocolates bean-to- 

bar; eascervejas Three 

Monkeys, W-Kattz e Carioca 
Brewing Co. Às 13h,haverão 
bate-papo “Vinhos naturais: 

uvas enada mais”, e às 15h, show 

com Didã e a banda Banjhamba. 

Nos dias 4 e 18 de dezembro, dois 

sábados, às 19h,0 Shopping 

Metropolitano Barra vai ser o 

ponto de partida da carreata 

iluminada: veículos antigos per- 

correrão condomínios da Barra 

com o objetivo de arrecadar brin- 

quedos, alimentos e roupas para 
famílias carentes. A ação é uma 
parceria como clube Lords VW. 
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Conceitos 
para conectar 
com as famílias: 

(4 Facilidade 
(4 Acolhida e respeito 
(4% Funcionalidade 
(4 Competência nos resultados 
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K a a da região! Un ICO. 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO | | 
Instituto Nossa Senhora da Piedade - Unidade Jacarepaguá 

Estrada do Pau Ferro, 945 - Jacarepagua (21) 3392-252] 

Gon o 9916-5895 
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Educação Infantil Ensino id | Ensino FURdaonta I Ensina Medio Horário lomentar 
A partir de Tano deidade 1º 205º ano Pã? sério Da Educação Infantil ao 

5º ano do Ensino Fundamental 



ASTRONOMIA / NOVIDADES 

Cardápio reforçado 
com variedade 
Região ganha mais opções de bares, restaurantes e cafés 

ANA BEATRIZ MARIN 
ana.mária rpaBogiaba com br 

A praia pizzaria Audácias, no 
Barra Top, tem apenas 

uma mesa para 12 pessoas e 
faz somente um único aten- 
dimento presencial por dia, 

mediante reserva. É o pró- 
prio Rodrigo Schweitzer, 

chefe proprietário do estabe- 
lecimento, quem prepara os 
pratos e atende os clientes. 
De resto, só delivery. O negó- 
cio, pequeno e intimista, co- 
mo ele define, é um sonho 
acalentado hã cerca de seis 
anos, E é, também, uma das 
novidades gastronômicas da 
região de Barra e arredores. 

— Essa mesa é o meu xodó. 

Ofereço um menu fechado 
paraumgrupodenomínimo 
dez pessoas com pizzas que 
não estão no cardápio. Mas 
isso não impede que elas pe- 
çam algo do menu. Tudo é 
negociado na hora de fechar 

areserva — diz Schweitzer, 
vencedor da terceira edição 

do programa “Hell's kitchen 
— Cozinha sob pressão”, 
No cardápio, criações au- 

torias como a Pig Sensation, 
com porco marinado, moza- 

rela ao molho de costela tos- 
tada e cebolinha fatiada e fi- 
nalizada com mel e infusão 
de gengibre, pimenta tailan- 
desae grana padano. E ainda 
aCalábria DeVine, feitacom 
calabresa com molho de ce- 
bola caramelizada e finaliza- 
da com cebolinhas, grana 

padano e redução de vinho 
tinto. Todas as massas são 
preparadas com farinha es- 
pecial para o delivery. Gato Café. Giovanna Molinaro com felinos na matriz da casa, em Botafogo 

Lo 
E TE e md 

— Ela é fermentada por 48 
horas em temperatura con- 
trolada. É uma massa que 

aguenta bem o delivery é 
não vira uma “língua de ca- 

chorro” —diz Schweitzer. 
No Via Parque, a arquiteta 

Giovanna Molinaro abre a 
segunda unidade do seu Gato 
Café no dia 1º de dezembro, 
Assim como a matriz, em Bo- 

tafogo, o estabelecimento é 

dedicado aos amantes dos fe- 
linos e conta com uma área 
reservada para os que estão 
em adoção, Ali, o cliente só 
pode entrar sozinho, sem a 

companhia do seu bichinho, 
se já tiver um. O trabalho é 
feito em parceriacoma ONG 
Focinhos de Luz. 
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Audácias. À pizza C alábria Devine, com res molho de cio UT grana padano e redução de vinho tinto, é uma das criações autorais 

— investimos mais na área 

do parquinho, com a instala- 
ção de prateleiras nas pare- 
des e pontes que unem umas 
às outras, Também vamos 
colocar uma pequena árvore 
para eles subirem — diz Gio- 
vanna, que decidiu abrir a lo- 
jaapós uma viagem ao Japão. 
A unidade da Barra tam- 

bém vai oferecer produtos e 
serviços exclusivos, como o 

Patolito, um snack especial 

para os gatinhos, além da 
possibilidade de tirar fotos 
numa Polaroid e levar como 
recordação. O Gato Café 
vende ainda comidinhas co- 
mo waffles, brownies e tor- 
radas, além de canecas, bot- 
tons e blusas da marca, 



Sena DELÍCIAS À VISTA! 
Já comprou o seu ingresso para o Rio Gastronomia 2021? 

Estamos de volta, morrendo de saudades e com tudo o que 

a gente ama: alto astral, grandes shows, ótimos 

restaurantes e trucks, aulas incríveis, feirinha de cachaças e 

de produtores do Rio, mais espaço e muita diversão. 

941216 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

Café lranita Liga dos Botecos 

mo Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

COMIDA Todos os protocolos sonitários indicados pelos 
pl 

outoridades de saúde e vigentes durante O 
MUSICA período de realização do evento serão seguidos 

Será tombom exigido o possoporte da vacina, 

digital ou físico, com documento de identificação 
Soiba mais no nosso site 

Are em 
aCalaToin [o NCido [To [<A DOT | pit iario | 

Realização O GLOBO 
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— .Cidodo Anftriã — Patrocínio Mostor nn patrocinio 
Oque o Santander 
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CONHEÇA O ESPAÇO PONTAL: SUA NOVA CASA 

DE FESTAS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES! 
Um novo conceito de festas e eventos que reúne paisagismo, arquitetura e 

estrutura integrados à natureza do Recreio dos Bandeirantes 

O ESPAÇO PONTAL É O LUGAR PERFEITO PARA VOCÊ REALIZAR: 
Casamentos | Bodas | 15 anos | Formaturas | Corporativo | Infantil | Churrasco 

AGO POX 

Sr. 

Marcas de grife no 
ParkJacarepaguá 
Bar do Zeca e Heaven Delhaye estão entre elas 

Bar do Zeca. O chef Toninho Momo investiu em pratos executivos 

= À abertura do ParkJacare- 

paguá, novo shopping da 
Multiplan, há dez dias, tam- 

bém movimentou o cenário 
gastronômico na região. 

Sucesso no Vogue Square, 
na Barra, o Bar do Zeca Pa- 

godinho, que tem shows de 
samba como carro-chefe, 
ganhou uma filial no centro 
comercial, onde existe uma 
variedade maior de pratos 

executivos criados pelo chef 
Toninho Momo. As novida- 

dessãoarrozde camarão, ar- 
roz de moela, pernil com 

maionese, tilá pia com arroz 

de brócolis e arroz de coste- 

la. Os pratos serão servidos 

de segunda a sexta, do meio- 
dia às 16h, e custam entre 

R$ 30 (individual) e R$ 88 
(para duas pessoas), 

novos drinques, elaborados 
pelo mixologista Dom Co- 
lombia, como Coisa de Ma- 

landro (cachaça, licor de 
açaí, licor de amora e suco de 

limão) e Veraneio (vodca sa- 
borizada, soda especial fran- 

cesae limão-siciliano aroma- 

tizado com ervas), 
Já Rata Gomes, campeão 

do“Masterchel” em 2018, 
chega ao ParkJacarepaguá 

com a segunda unidade do 
seu Porquinho (antes bati- 
zado de Seu Porkinn'), As- 
sim como na matriz, inau- 

gurada no NorteShopping, 
em 2020, o fast casual ven- 
de quitutes à base de porco. 

Quem também levará sua 
grife para 0 q ping é a 

chef Heaven Delhaye. Es- 
pecializado na gastronomia 

(07, «A E contatomespacopontal.com.br — O objetivo é atender italiana, o Nonna Per Hea- 
A? (Em) www.espacopontal.com.br Lo perhil dos clientes do ven, que deverá abrir esta 

| ly 4 | gespacopontal shopping sem deixar de semana, oferecerá pratos 
| = e preservar anossaessência, como Racchetta alla Carbo- 
4 e que é a comida de boteco nara, mix de queijo, bacon, 

A, ç R, Wilfred Penha Borges, 347 | Recreio — diz Toninho Momo, gema de ovo caipirae ramos 
ne dá Tels.: (21) 3802-5041 (21) 97812-9598 & A casa conta também com . detomilho. 



OLIMPIC 
O GLOBO 

Vamos para a reta final 

Acompanhe tudo o que rola. 
intercolegial.com.br 

f) PdluitcidetoJlTo TETRA /intercolegial 



Mercedes Herrera. Brincos 

de prata e cristal: R$ 1.800 

(mercedeshererajotas.com.br) 

Marilon. Brinco Bruna, feito a partir de 

Elo, Brincos com base cápsulas de café: R$ 79 (Gmarilon.atelie) 

de resina e mistura de 

materiai: R$ 198 

(Geloacessorios) 

ÃO 
o 

me S mi C o Isla. Argolas de couro, prata e cristal de quartzo Alê Ceroy Acessórios: 

incolor: R$ 324,50 (mundoisla. com.br) Miniargolas douradas 

com pingentes é 

JACQUELINE COSTA pérolas barrocas de 

grs água doce em diferentes 
tamanhos: R$ 79 

À assimetria é um truque (Ealeceroyacessorios) 

antigo da moda para 
quebrar a mesmice de 
shorts, saias, vestidos e blu- 
sas. Agora, ela voltou com 

tudo também às orelhas, 
Muitas marcas de joias e 
acessórios perceberam que 
a procura pela quebra da 
monotonia aumentou e in- 

vestiram em brincos chei- 
os de personalidade e dife- 
renças. Aliás, essa diferen- 
ça pode ser enorme de um 
lado para o outro ou estar 
apenas em um detalhezi- 2 
nho a mais. Tendência para Mânica Rosenzweig + Duda S 
quem está cansada de usar Drumond. Brincos de ouro, Atelier Dayrell. : 

tudo combinadinho e para turmalinas melancia e rubilitas: Brincos Olho: R$ 130 E 
quem adora ousar. R$ 7400 (monicarosenzweig.com) (Edayrell dayrell) 



Phelps do Inter? Aluno 
conquista 1/7 medalhas 
Prestes a se formar, Murilo Faria já disputou seis esportes 

Sesc 

(TER 

CTULIA COSTA 
pula gosta rpatbedgisho com br 

O GLOBO 

S: tl esporte ê guiado por 

exemplos, em cada es- 

cola há um Michael Phelps, 
recordista de medalhas 

olímpicas (28),em potenci- 

al. Prestes a se formar, Mu- 

rilo Faria, aluno de 18 anos 

do Santa Mônica Centro 

Educacional, despediu-se 
do Intercolegial, evento re- 

alizado pelo GLOBO em 
parceria com a Sesc RJ, com 

17 pódios na soma de todas 

as SAS participações. 

Prata no xadrez sub-19 

não federado e bronze no 
skate sub-18 livre, Murilo 

faturou duas medalhas nes- 

ta edição. Ele já disputou 
também natação, judô, luta 
olímpica e (ufa!) atletismo. 

—Esporte para mim é tu- 
do, é a minha vida. Não 

quero parar nunca. E im- 
portante ter uma competi- 

ção como essa na vida dos 

alunos desde pequenos. Is- 
so é tudo na criação de uma 

boa sociedade — afirma. 
O aluno garante que trei- 

nar éasua rotina diária. 

— No horário de pausa, 
em vez de descansar, eu 

trocode esporte —explica. 

Seus planos agora são es- 
tudar Educação Fisicaeser 

professor, assim como Cle- 
cio Martins, técnico que o 

ajudou a subir no pódio em 
tantas modalidades. 

— É muita responsabili- 

dade e muito trabalho, mas, 
ao mesmo tempo, é um 

grande prazer estar com os 

ABÇRIVO FEGSQAL 
LO di 

Multicampeão. 

Murilo Faria, de 

18 anos, posa 

com suas 

medalhas 

conquistadas 

| ao longo do 

Imtercolegial 

alunos. Eu faço questão de 

trocar a cobrança pelo in- 
centivo —contao professor 
de educação física. 
0 39º Intercolegial será 

encerrado com as dispu- 
tas do vôlei de praia no 

próximo fim de semana. 

Parao Intercolegial 2021, o Sírio-Liba- 
nés elaborou protocolos com medidas 

de segurança contra a Covid-19 para to- 

dos os envolvidos nas competições. 

PRAIA OU SERRA? NA DÚVIDA, PROGRAME OS DOIS. | 
TEM SEMPRE UM HOTEL DO SESC PERFEITO PARA VOCÊ. 

CERCO HTMA FRINGE: GESE MIDIA FEIRA, 

Os Hotéis Sesc RJ estão abertos, com uma novidade: agora você também 

pode aproveitar a Unidade de Cabo Frio, que acaba de ser inaugurada. 

São 5 Unidades entre serra ou praia. Escolha a sua e boa viagem 

O custo-benefício que só os Hotéis Sesc têm e tarifas ainda mais baixas para comerciários. 

Todos os protocolos de segurança na prevenção da Covid-|8 estão sendo respeitados 

Faça a sua reserva e mude de ares em av FOOT epa 52" ou pelo telefone 4 

APONTE 

UU CELULAR 

E FAÇA 



28 |0 cLoBo | Banana 
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r E EEnVE OC LITEIO 
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Ambulância 

192 

Biblioteca Popular 

de Jacarepaguá 

3369-6915 

Cedae 

08002825113 

Comlurb 

1746 

Corpo de Bombeiros 

193 

Defesa Civil 
199 

Hospital 

Cardoso Fontes 

2425-2255 

RC 
REFRIGERAÇÃO 
Desde 2013 

Consertos em Geral | 

Hospital 

Lourenço Jorge 

3111-4652 

Light 

08000210196 

Parques e Jardins 

2323-3521 

Polícia Militar 
190 

Polícia 

Rodoviária Federal 

2471-0111 

Suipa 
3295-8771 

LONMSU 

E] Electrolux 

RN cerer, 
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ARTES E ANTIGUIDADES 

CONSTRUÇÃO E REFORMA 

DECORAÇÃO E ARQUITETURA 

ENSINO E CURSOS 

LIVRARIAS E PAPELARIAS 

MEDICINA E SAÚDE 

MUDANÇAS E TRANSPORTE 

Domingo 28. NOVEMBRO 2021 

GUIA DE SERVIÇOS 

Geladeira: Freezer - Frigobar: Ar Condicionado 
Maquina de Lavar - Manutenção Preventiva de Ar Split 

| vesa ER 
Renan Coelho - Técnico 

Pesquise no Google: hHps://g.page/r/CcAgusP|BopBEÃO Faça já o seu orçamento: 

(O (21)99667-1383 / 3646-3942 

(Dre.refrigeracao2013 Est. do Itanhangá - Barra da Tijuca 
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LAR SÃO JUDAS TADEU 

Águi o amor confinua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS PACOTE PARA FERIADOS E SISTEMA DAY CARE 

Suítes c/ Varanda + Enfermagem 24 horas « Capela * Assistência Médica » Jardim » Sala de Leitura 
Fisioterapia * Nutrição * T. Ocupacional 

Responsável Técnico: Dr. André Santos Felix 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite, nosso Site: WWW www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

REAR Gerar Fernandes e Lopes 
TA Moradia e hospedagem com atendimento | MARMORARIA | 
E- de excelência para terceira idade. CER a 

d, Contortáveis acomodações com ar-condicionado e TV, ALVO RADA 
» Assistência médica, serviço de enfermagem e de cuidados 24 hora 

| " Olerecemos uma equipe de multiprofissionais voltada para 0 
bem-estar fisico e social do idoso. 

he o todos os et de segurança para Covid-19, 

Eni 
Av. Cesário 7" Melo, 232, Campo Grande www.centrogeriatricofel.com.br 

Tel.: (21) 2419-0211 = Cel: (21) 99988-1132 contatoçicentrogeriatrico.com.br 

* Granitos Importados e Nacionais 

* Soleiras * Peitoris * Box 
* Fechamento de varandas em 
cortina de vidro 

* Vidros jateados, bisotados e laminados | 

Av. Ten. Cel. Muniz Aragão, 2362 - Anil | 

alvoradamarmores Eyahoo.com.br 

Tel.: 2534-4310 D 2445-4995 / 2445-4985 
| & 99978-3331 

bemPaqui 
O GLOBO 
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ARTES É ANTIGUIDADES 

COMPRO ANTIGUIDA DES 
e Pratarias * Quadros nacionais e estrangeiros 

e Esculturas de mármore e bronze * Porcelanas 

e Marfins * Cristais « Galle « Dao.Nancy * Santos | 
e Móveis Sérgio Rodrigues, Tenreiro, Zanine e outros 
e Moedas antigas * lapetes persas 

Sr. Gelson 
Rua Siqueira Campos, 143 — Loja 111 - Térreo - Copacabana Atendemos aos sabados, 

Teis.: 2236-4770 / 2548-9683 / 99913-5443 O | | domingos e feriados 

——— — — 
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Relorma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação, ia iai 

Modificação sob medida, Capas, Cortinas, Colchões, menamanta Qrátio edi | VRRRAADIEAS Da 
Persianas e Papel de Parede (venda e colocação) GI IB dtIS fem] À 

Parcelamos em todos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! q 

é=)2mmdecoracao.combr contato 2mmdecoracoes com.br E) mm decoracões 1 
' êmm decorações 4 
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| | FOME DE QUE? 
Ana O ldulia 
Cuttnoridos 

Reveillon tera 

queima de fogos 
ogloba com br no Forte do Pico 

PÁGINA 12 

Grafites em trechos da RJ-104 contam a história de São Gonçalo 

ADEMI CALCULA fechar 
o ano com R$ 1,7 bilhão em 
vendas, e empresas do ramo 
imobiliário esperam 
movimentar R$ 2,1 bilhões 
em 2022 na cidade, 300% 
acima dos R$ 484 milhões 
do ano passado. Em Icaraí, 
metro quadrado ultrapassa 

os R$ 20 mil mms 

BM GUEDES iram 

ORÊNCIO DE FREITAS ns EE 

Hospitalpode E 

deixar de fazer E slbaes 

cirurgias OR , 

PÁGINA 2 

EMICARAÍ 

Exigência 
para novas 
construções 
PÁGINA 4 

e a 7 E Ss = 
ELA Mi Sea, Exa a : - 

OPÇÕES PARA AS CRIANÇAS Dois grafiteiros finalitamo desenho de um pássaro numa parede parte dahistória da ocupação indigena em São Gonçalo. “Nossa 

“a |] Es d a lateral da estrutura do viaduto da RI-104 que corta o bairro de Ideia é resgatar ahistória da cidade. Os indigenas, 05 animais 

-AHOnIas GÊ e. ' Alcântara. em São Gonçalo. O trabalho é parte do projeto Cidade locars e a floraque, inclusive, podem ser encontrados até hoje 

ro» IP Ilustrada, coordanado por Marcelo Eco, grafiterro gonçalenso de Estamos retratando ssoruma região bem caótica, com muito 

férias vol tam projeção internacional, Mais de dez artistas participam da emprel- barulho emuitainformação. À ideia d trazer um pouco de respiro 

tada. Eles finalizaram o primeiro painel, que mostra nquezas refienão em meioa isso tudo”, diz Marcelo Eco. Além dos murais em 

d ter procura naturais; estão terminando o segundo, sobre o desenvolvimento Alcântara, receberão pinturas as estruturas dos viadutos do 
PÁGINA 14 dolbairro;e se preparam para iniciar o terceiro, que val contar Colubandé, de Santa Luzia e de Maria Paula, PAGINA 16 
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Comissão aciona MP 
contra desativação 
do Orêncio de Freitas 
De acordo com denúncia recebida por vereadores, 

hospital deixaria de realizar cirurgias nas quais é referência 

MADSON GANA 
mude garra fogkbocam br 

A: informações de que a 

preteitura pretende de- 
sativar serviços, incluindo 

procedimentos ci úrgicos, 

do Hospital municipal 

Orêncio de Freitas (HOF), 
no Barreto, no ano que vem, 
vereadores se mobilizam 

para impedir que a medida 

se concretize. Na sexta-te- 

ria, a Comissão de Saúde da 

Câmara Municipal acionou 

o Ministério Público, de- 
nunciando a falta de partici- 

pação popula nesse movi- 

mento do município e soli- 

citandoao orgão um investi- 

gação para esclarecer a situ- 

ação. Esta semana, o grupo 

vai convocar uma audiência 
pública para debater q as- 

sunto. O vereador Paulo 

Eduardo Gomes (PSOL), 

presidente da comissão, 
afirma que, caso está deci- 

são se confirme, "haverá 

uma evidente violação de 
um dos mais importantes 

O csglobo.com.br/rio/bairros 

princípios do SUS”. 

—Eoprincipio que deter- 
mina a participação da soci- 

edade nas decisões que en- 

volver a gestão dosserviços 
de saúde. Participei da Con- 

ferência Mu nicipal de Saú- 

de e da construção do Plano 

Municipal de Saude e acom- 

panho o Conselho Munici- 
pal, e posso assegurar que 
emnenhuma destas instán- 

cias houve SOC INEMÇ do d 

possibilidade de fechamen 

toc nem de redução dos ser- 

viços do Hospital Orêncio 
de Freitas. Pelo contrário, 

Q 
“Não se faz qualquer 
mudança dessa 

dimensão, que impacta 
a população, sem 
debate público” 

Daniel Marques, 

vereador (DEM) 

uma das diretrizes votadas e 

aprovadas por unanimida- 

de na 8º Conterência Muni 

cipal, realizada entre os dias 

26 e 28 de abril de 2019, ori- 
entaaa np tação dos PECUT- 

sos humanos e materiais da- 

quele hospital, com oobjeti- 
vo de minimizar a fila e au- 

mentar os procedimentos 
relativos às cirurgias de res- 

ponsabilidade daquela uni- 

dade — afirma, 

A-denúncia sobre a desati- 

vação de parte da unidade 
foi feita por servidores, que 
teriam sido comunicados 

pela Fundação Municipal 

de Saúde. O vereador Dani- 

el Marques (DEM) diz que, 
ao saber da informação, en 

trou em contato com a dire- 

cão do hospital. 
— A divetora-geral, Célia 

Maria Gouveia, disse que foi 

apanhada de surpresa ao sei 

informada de que a unidade 
deixaria de ser um hospital 

de referência em cirurgias 
para se tornar um simples 
centro de apoio a pacientes 

Fralda Hipopó 
Baby MEGA 
Tados os tamanhos 

DESCONTO 

ESPECIAL 
NA COMPRA DE 

2 UNIDADES 
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Drkncio de Freitas. Corr aineaça de ser desalivado, o hospital municipal no Barreto bem futuro incerto 

operados no Hospital Oceá- 

nico, em Piratininga, que 

hojeéumaunidadedestina- 
da ao tratamento de Co: 

vid-l9 — conta, 

Marques lembra que, por 
décadas, o Orêncio torma 
cirurgiões. Atualmente, in- 

forma ele, são IB residentes 

nolocal, 

— Então, haverá um im- 

pacto enorme na formação 
desses profissionais nacida- 

de, Não se taz qualquer mu- 
dança dessa dimensão, que 

impacta diretamente a po- 

pulação, sem debate públi- 
co, Tem que ser algo muito 
bem justificado. No mini- 

mo, deve ser explicado poi 

que se optou por deixar a 
area do Barreto sem hospi- 

tal, Se nada for esclarecido 

pela Secretaria municipal 

de Saúde, entraremos com 

uma ação judicial para im- 
pedia o desmantelamento 

do hospital —avisa, 

Além de internações e 
atendimentos de urgência e 

de primeiros socorros, à 

Orêncio de Freitas é rete- 

rência em cirurgias de estô- 
mago, vesícula, 

pâncreas, intestino (desde 

apendicite até tumores), + 

DNVArio, VTEro, prostata, hér- 

tireoide, 

nias, varizes, hemorroidas e 

timose. A unidade também 

oferece acompanhamento 
na área de neurologia, bem 
como exames de endosco- 

pia, patologia, ultrassono- 
grafiae raio X. 

Editor: fon Calmon Fdho (mtoo Poginho com br) Editora assivbenine edição qe -ine: Liar Fernandes (io ogicboa com br, Diagramação Ligia Lourenço 

Tedoborsera: Poesias 2554-5000, 52855 Ma Patlic dado! 2524-4755. Faturamento: 2534-5484. Cribditos 2524-5860 Endereço: Ras dl arqest de Pomba 25, 8º amdos : CEP DODIO-MO. E-maik staatberordogioto com br 
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A Secretaria municipal de 

Saúde informa que o Hospi- 

tal Orêncio de Freitas segue 
com o atend mento à popu- 

lação funcionando normal 

mente. Não esclarece, no 

entanto, qual será a estraté- 
gia do municipio para a uni- 

dade a partir do anó que 
vem. A pasta afirma ainda 

que está realizando um es- 
tudo de qualificação da rede 

hospitalar e que, neste âm- 

bito, o Hospital Oceânico 
Gilson Cantarino vai reali- 

zar, à partir de 2022, cirur- 

vias de câncer de mama, 
dentro das ações do Propra- 
ma Niterói Mulher, que tem 

por objetivo a melhoria no 
acesso ao diagnóstico e ao 
tratamento adequado, 

- KH Colgate 

- Total 12 Clean Mint 
Leve 4 pague 3 

Kit Sabonete Protex 

Leve E pague 5 

Ofertas válidas para o Estado do Rio de Janeiro, de 22 a 30/11/2021, enquanto durarem nossos estoques. Pagamentos à vista ou cartão de crédito". Imagêns meramente 
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preços deste encarte não são cumulativos para convênios empresariais. "Parcelamento válido para compras acima de R$ 500,00 (quinhentos reais) em até 12x sem juros. 
Condição válida durante todo o més de novembro de 2021. 
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Metro quadrado ultrapassa os R$ 20 mil em Icaraí 
Público de alto padrão é o foco do mercado imobiliário, que espera movimentar R$ 2,1 bilhões em 2022 na cidade; 

apartamento no condomínio que será construído em terreno da antiga sede do Clube Regatas chega a custar R$ 13 milhões 

LEDMARDO SOTHLE 
Eemsunda adere ogiads com br 

mpresas do mercado imo- 
biliário estimam um movi- 

mento de compras na cidade 
para o ano que vem de R$ 2,1 
bilhões, um salto de mais 

300% em relação aos R$ 484 

milhões do ano passado. Para 
dar a volta por cima na crise 

provocada pela pandemia e 

atingir a meta, à aposta é no 
público de altissimo padrão. A 
expectativa se justifica pelo 

apetite da classe média alta, 

que já comprou quase metade 
das 144 unidades do empreen- 
dimento de luxo The Edge Re- 

sidences, lançado na última 

sexta-feira. Um apartamento 
no condomínio que será cons- 

truído na Praia de Icaral, no 

antigo terrena do Clube Rega- 
tas, chega a custar R$ 13 mi- 
lhões, o que faz o valor do me- 

tro nadrado ultrapassar 05 
R$ 20 mil, o mais alto já prati- 
cado em Niterói segundo 

agentes do setor. Pelo indice 

Fipezap, o valor médio atual- 
menteno bairro éde R$ 7,557, 
A expectativa da Associa- 

ção das Empresas do Merca- 
do Imobiliário (Ademi) de 
Niterói é fechar este ano com 
R$ 1,7 bilhão em vendas. So- 

mente o The Edge Residences, 
que será erguido pela Soter 
Engenharia, deve movimen- 

tar R$ 550 milhões, maior va- 
lor alcançado por um em- 
preendimento imobiliário na 

cidade até hoe. O condomínio 
terá duas torres, de 14 andares 

cada uma, Som apartamentos 

de três e quatro suites, com va- 
randas amplas e vista para o 

mar Ou para o cinturão verde 
localizado no marro atrás do 
empreendimento. Os jardins 

da tachada e das áreas comuns 
do condomínio foram projeta- 
dos pelo Escritório Burle 

Marx. O apartamento mais 

barato custa R$ 149 milhão, 
Para atender o apetite do 

público de alto padrão, a Gafi- 

sa planeja lançar em abrilum 
empreendimento do mesma 
nivel em um terreno na esqui- 
nadas ruas Tavares Macedo e 

Presidente Backer, em Icaraí. 
A área é cobiçada por agentes 
dosetor há mais de 30 anos, 

Para adquirir oespaço, a cons- 

trutora precisou negociar 
com seis famílias que eram 
donas de imóveis no local. O 

condomínio terá 74 aparta- 
mentos, distribuidos em nove 
andares. Uma unidade com 

170 metros quadrados e qua- 

tro suites custará em média 
R$ 3 milhões. 

AREMA PARA GAMERS 

A procura pelo luxo também 
fez a construtora niterolense 

União Realizações se unir à pa- 

ranaense Mônaco para criar 
ummnovo condomínio exchasi- 
vo em um dos últimos terre- 

nos da Boa Viagem. Lançado 

este mês, o Lazuli, na Rua Ar 
tônio Parreiras, também terá 

Vito jicginda: Prep mostra como serão as varandas do The Edge esc QUE Será Erpih ai ummeos últimos terrenos da Praia de ltaral 

jardins projetados pelo Escri- 

tório Burle Marx e promete 

manter à a disposição dos mo- 
radores uma arena gamer eaté 

um centro de treinamento de 

alta pertorrmance, com piscina 

semiolimpica indoor, esteiras 
profissionais de corrida e rolo 

de treino para ciclismo com si- 

muladores da Maratona de 
Boston e do Tour de France. 
Serão 12 unidades, o quedeve 

movimentar mais de R$ 300 

milhões em vendas. 
Para Bruno Serpa Pinto, vi- 

ce-presidente da Ademi de Ni- 
terói e presidente da Spin, o 

que impulsionou os lança- 
mentos de alto padrão na cida- 
de foram as mudanças que a 

pandemia trouxe na forma de 
morar da classe média alta. 

— Não é uma questão de ser 
alto luxo ou não, mas as pesso- 

as estão repensando a forma 
deviveredando cada vez mais 
valor à moradia. Muita gente 

está optando por gastar me- 

nos em VIAgeTIS ECOITIpIAS Cd- 

ras no exterior para morar ca- 

da vez melhor. À tendência 

não é comprar um metro qua- 

drado, mas uma experiência 
diferente. E essa nova safra de 
lançamentos entrega isso — 

argumenta. 

ALÉM DO LUXO 

Para além dos empreendi- 

mentos de alto padrão, o 
mercado também aposta 
em imóveis mais baratos, 

como o Flow Samta Rosa, 

que será construido na Rua 
Doutor Mário Viana e terá 

apartamentos de um e dois 

quartos à partir de R$ 220 

mil. Lançamentos com uni- 
dades de apenas um dormi- 
tório não são vendidos na 

região há pelo menos mais 

deuma década. 
A Ademi de Niterói prevê o 

lançamento de 24 novos em- 

preendimentos nacidade em 
2022, totalizando 2.91 uni- 
dades, Este ano, foram 14 

empreendimentos (1.559 

unidades); e em 2020, ape- 
nas sete (384 unidades). 

(4 

Celebre o Natal e Réveillon em meio à natureza 
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nossa programação imperdível: música 
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Comemore o fim de ano em familia 
Ultimos lugares disponíveis! Garanta já a sua reserva! 

proteção e segurança 

FAÇA JÁ SUA RESERVA 4020-8005 

sua família e aproveite 
SO vivo, 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 
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Construções em Icaraí 
precisam de Estudo de 
Impacto de Vizinhança 
A pedido do MPRJ, Justiça determina que prefeitura exija 
laudos para edificações com mais de seis pavimentos 

LEONARDO SOTHEE 
empre aúdre É oggieiao cimo br 

ara autorizar construções 

com mais de seis pavimen- 
tos em Icaraí, a prefeitura terá 
que continuar exi gindoa apre- 

sentação de Estudo de Impac- 
to de Vizinhança. À determi- 
nação foi dada pela Justiça, na 
semana drop em decisão 

parcialmente favorável a uma 
ação civil pública movida pela 
Promotoria de Justiça de Tute- 

la Coletiva de Delesa do Meio 

Ambiente do Núcleo Niterói 
do Ministério Público do Esta- 
do do Rio de Janeiro (MPRJ). 

A medida vale para todos 05 

empreendimentos imobiliá- 

rios residenciais ou comerci- 

ais de grande porte (com mais 
de seis pavimentos) a serem 
construídos no bairro. De 

acordo com a decisão da 10º 
Vara Civel da Comarca de Ni- 
terái do Tribunalde Justiça do 

Rio de Janeiro (TJRJ). a multa 

éde R$ 250 mil para cada li- 
cença em desacordo com o 
determinado na sentença. 

A ação civil pública ajuizada 
pela Promotoria de Justiça 
destaca que o estudo deve ser 

exigido como condição para a 

licença de construção e preci- 
sa apresentar a relação de to- 
dos os empreendimentos 

multifamiliares e comerciais 

com mais de seis pavimentos 

aprovados no bairro de Icaraí 

desde 18 de fevereiro de 2013. 
Naquela data, o MPR] obteve 

decisão liminar favorável, por 

unanimidade, junto ao Orgão 
Especial do TJRJ, mantendo a 
obrigação de Estudo de Im- 

pacto de Vizinhança para à 
construção de imóveis de 
grande porte em Icaraí. 
“Aprefeitura diz que a Se- 

cretaria municipal de Urba- 
nismo e Mobilidade está 
cumprindo regularmente a 

decisão liminar proferida 

em 2013 e vem exigindo o 
Estudo de Impacto de Vizi- 
nhança para todos os em- 

preendimentos imobiliári- 

os de grande porte, residen- 

Domingo 2811.2021] O GLOBO 

Regra. Edific os na Prala de lcaraí: obras para prédios de grande porte no bairro precisam apresentar audo especíhco 

ciais multifamiliares ou co- 
merciais com mais de seis 

pavimentos em lcarai. 

A prefeitura infórma ain- 
da que a Procuradoria-Ge- 
ral do Município está recor- 

crendo daliminar, “tendoem 

vista que a decisão judicial 
impõe a desconsideração 

total do critério legal adota- 

do pela Lei Municipal nº 
2,050/03, que regulamenta 
Estudo de Impacto de Vizi- 

nhança (EIV) no âmbito do 
município de Niterói” alega 

em nota, Sem mencionar o 

dispositivo da legislação 

que estaria em contradição 

com a medida determinada 

pela Justiça. 

LEI EM TRAMITAÇÃO 

Com a promessa de simplifi- 
car normas impostas a futuras 
construções e estabelecer pa- 
drõesque qualifiquem as viase 
as espaços públicos, está tra- 
mitando na Câmara munidi- 
pal o projeto de uma nova Lei 
Urbanística para a cidade ela- 

borado pela prefeitura. A pro- 
pasta cria 15 zonas de uso dis- 

tintas, com parâmetros espe- 

cíficos, e institui a outorga 
onerosa para todas as edifica- 
ções com mais de dois pavi- 

mentos na cidade fora de tave- 

las, mas não altera os parâme- 
tros construtivos. em Icaraí. 

Uma das principais mudanças 

apresentadas é a permissão pa- 
raconstrução de prédias de 12 
a 15 andaresna partedaorlade 

Charitas que vai da Estação das 

Barcas ao Clube Naval. 

Moradores da rua do Horto de Itaipu cobram pavimentação 

MAGO (GAMA 
muadson parstogabo com bn 

Moss da Avenida Al- 
À tivo Mendes Linhares, 

aruado Horto de Itaipu, rei- 
vindicam Soluções como as- 

Falto e calçamento para aca- 

bar como problema crônico 

de alagamento da via. Eles 

reclamam que, quando cho- 
ve, 0 local se torna pratica- 
mente intransitável para 

pedestres e veículos, devido 

aos bolsões d'água. 
— Moro aqui há dez anos, 

e esta rua e as adjacentes 
nunca receberam asfalto. 

No primeiro semestre, que- 
braram a rua para colocar 
manilhas e não deram con- 

tinuidade à obra. Depois 

disso, à situação piorou 
muito. À qualquer chuvi- 

nha, formam-se verdadei- 
rascrateras alagadas. Acho a 

ornamentação de Natal da 
cidade muito bonita, mas fi- 
co indignada por a prefeitu- 

ragastar dinheiro com isso e 

nós permanecermos esque- 
cidos — diz Hélia Carestia- 

no Nogueira, de 77 anos. 

A Emusa informa que a 

Avenida Altivo Mendes Li- 
nhares está incluída no pro- 
jeto de urbanização, drena- 

gem e pavimentação de Ser- 

raGrande e Maravista, que 
está em andamento, E PECÊ- 

berá asfalto, novas calçadas 

e meio-fio. Não diz, no en- 

tanto, quando a via passará 

por essas intervenções. O 
órgão afirma que, dentro do 
programa, está sendo feita à 

última fase de drenagem, na 
Avenida Central. À previsão 
de conclusão desta etapa é 

até o fim de novembro. Aln- 

da este mês, mais 15 vias de- 
vem ser asfaltadas: 

OT; do estado e 
mtransp arência 
ico Fetieral. 

pelo Ministério Públ 

H8 cidade do estado em 

|º lugar no ranking de 
saneamento do estado 
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INCORPORADORA 

A Tegra parabeniza 
Niterói. Uma cidade 
que tem alma e o sorriso 
marcado na história. 

Niteroi esta completando-445 anos São mais de & seculos 

se desenvolvendo sem perder a essência da cidade 

à fegra se orquiha er; fazer parte dessa história com 

empreenaimentos que possuem alma como o Home 

Boutique e o Flua. Lugares feitos não apenas para mora! 

mas para apteciar tudo que Niterói oferece de bom 

Acesse tegraincorporadora.com.brírio 
e descubra seu imóvel ideal. 

Perspectiva ilustrada da fachada do Elua 
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Campeão 
mundial de 
jiu-jitsu em 
Abu Dhabi 
Atleta de projeto social no Barreto e 

aluno da rede publica, João Cleber 

ganhou na categoria 12/13 anos 

mje(o)lgf- 
uma escola 
o LU [-W- [old [jt- DE 
na ciência 

ue à planeta é redondo e 

relativamente pequeno ficou mais que 
pydente nestes Ultimos meses O que acontece 

Qua JT 1 Fi erie Ele | Who a | JE i Ad, 

r 1550, precisamos construir um mundo mais 

Md CLAMISLICTRE, TIME TAHLE É 

Porque só quanco aprendermos s ouvir e a 

poderemos compartilhar, de verdade, a lelicidade 

pi Ra A rd 4 E = Fipe éabnh TE TE DATa LOST AT UE o CIC Pg unica 

P-ge evemos Que afetam anúumaenmãaçde. QúMe e 

da vida é que nosajuda a dai pita Dor cima 
1 Pr: E , Ed ' 4 

UE fMidia GMC o ULC possa porco. 

por Clima Quando nos vimos CGiante do mato 

Mas a gente quer muito mais que 1550. Queremos que a ciência faça parte da vida das 

pessõas, contribuinco para a construção de um pais mais bem informado, ajudando a entender 

melhor o mundo e fazendo dele um lugar cada vez mais saudavel para se viver. Sem sustos globais 

E eo] JL + dj É 

[INSTITUTO 

gaylussac.com.br NOSSOMUNDOÉ+ 

COGNITA Escola integrante da Cognita, entre Os maiores grupos educacionais do mundo, com sede no Reino Unido 

| DENITERÓI 
PARA O MUNDO 

ERA a , 

Competitivo 

A preparação 

do atleta inclui 

quatro horas 

dianasde 

trenos físico, 

técnico e mental 

/ 
(RA 

SELT 

ALAS IN CALA, 
tradsoa gansdaglado com br 

à maior sonho do lutador 

O de jiu-jitsu mirim João 

Cleber, morador do Barreto 

e aluno do 8º ano na Escola 

Municipal Altivo César, é 
se tornar um atleta profis 

sional. Embora ainda haja 
um caminho a trilhar até 
atingir esse patamar, o jo- 

vem já está alçando voos al 
tos. Este mês, ele foi cam- 

peão mundialdamodalida- 

deem Abu Dhabi, nos Emi 

rados Arabes, na categoria 

12/13 anos. Oriundo de um 
projeto social que oterece 

aulas gratuitas para estu 
dantes da rede pública, o 

árvore de Bons Frutos 

(ABF), ele espera servir de 
inspiração para outros ado- 

lescentes 
— Fiquei muito felizcom 

esse titulo. Representar o 

Brasil num campeonato 
internacional foi a realiza- 
ção de um sonho. Significa 
muito para mim poder 

mostrar para outros jovens 
conto eu que É possível 

chegar lã quando acredita 

mos e temos oportunida- 
des. Tive uma rotina de 
preparação intensa para 
essa competição, dedican- 
do quatro horas por dia aos 

treinos — afirma João, que 

tem 13anos. 

Filho do mestre Cleber 

Borpes, lundador do proje- 
to, João foi a presentado ao 

jiu-jitsu pelo pai aos 6 anos, 

Aos 7, já participou da pri- 

meira competição. Mas a 

modalidade não conquistou 

seu coração lúgo de cara. Foi 
apenas há cerca de dois anos 
que ele viu despertar a pai- 

«ão pela arte marcial e co- 

meçou a querer competir. 
Conta que, atualmente, está 
há 13 lutas sem perder: 

— Uma das malores difi- 

culdades era pagar as inscri- 
ções de campeonatos. Nem 

sempre minha familia tinha 

dinheiro, é eu já precisei 
deixar de competir POr ISSO. 

No início deste ano,o ABF 

crioua campanha"Apadri- 

nhe um atleta”, para atralr 

interessados em custear 
IASCriçÕES de competi dores 

do projeto. É dessa forma 
que, desde então, cerca de 
30 atletas do programa, in- 
cluindo João, têmsido bene- 

ficiados. À passagemeahos- 
pedagem do atleta em Abu 

Dhabi foram financiadas 

pela Neltur; e à inscrição, 

paga pelo subsecretário de 
Educação, Thiago Risso. Pa- 

ta bancar alimentação e tes 

tes de Covid-l19, a tamília 

vendeurifas. 

O ABF, que atende 300 

alunos em comunidades de 

Niterói e do Rio de Janeiro 
Com professores voluntári- 

os, está precisando de apoio, 

Alguns múcieos estão sem 
treinadores, e o projeto gos- 
taria de poder contratar es 

ses profissionais. Quem 

quiser ajudar pode entrar 
em contato pelo telefone 

(21/98209.8282. 
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MAIS ESPERADO DA PRAIA DE ICARAÍ.! 
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FACHADA 

4 E 3 LUXUOSAS SUÍTES DE 140M” A 356M* COM VISTA PÁRA o) MAR, 

PARA O VERDE E PARA OS JARDINS DE BURLE MARX , 

o 

A PARTIR DAS 10H 
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Niterói 

APRESENTADO POR GS 
SOTER 

Soter lança em Icaraí o projeto 
mais sofisticado da orla de Niterói 
Amplas varandas, vista para a Baía de Guanabara e cinturão verde são marcos 
do empreendimento, que tem opções de três ou quatro suítes 

ve tal morar entre à 

mar e a montanha, 

com direito à mais bela 

vista da Baia de Guanabara 
câmelhor qualidade de vida 
do Estadodo Rio? The Edge 

Residences, na Praia de 

Icarai, em Niterói, reune o 

que há de melhor na região. 
A mais perfeita tradução 

de um projeto biofílico, o 
empreendimento de alto 
padrão da Soter Engenharia 
temomaior VGV dalustória 

da cidade: R$ sso milhões. 
Ovalor pormetro quadrado 
édecercade R$ 15 mil. 

Mal foi lançado, o empre - 

endimento já dá sinais de 
que será um sucesso de 

vendas: das nove cobertu- 

ras, Oito já estão reserva- 

das ao custo de até R$ 13 
milhões. E o que informa 

Rodrigo Pecly Moreira, di- 

retor comercial da Soteér, 

acrescentando que a ex- 

pectariva é a comercializa- 
ção de 60% do empreendi- 

mentoaté o fimdeste ano e 

das demais unidades até O 

final da úbra, previsto para 
até julho de 2025. 
The Edge Residencesterá 

duas torres de Lrés e quatro 

suítes, varandas amplas 
e vista para a haia é para o 
cinturão verde localizado 
atrás do empreendimento, 

que será erguidono terreno 
da antiga sede do Clube de 
Regatas Icarai 
— Case é O último terreno 

com tais caracteristicas na 

Praia de Icaraí, E, para uma 
localização tão especial, 
fizemos um projeto luxu- 

0so, que será um marco nã 

cidade — diz Peck. 

ENTRE TERRA E MAR 

Desenvolvido dentro do 

conceito de design biofi- 
lico, que na arquitetura 

significa a integração das 

pessoas com a natureza 

nas CONSEruÇÕES, O EMmpre- 

endimento reúne as princi- 

pais caracteristicas de um 

projeto AAA; beleza arqui- 
tetônica, sustentabilidade 

e um majestoso projeto 

paisapístico. 

— The Edge fica na “es- 
quina” da Baia de Guana- 

bara: em um dos cantos, 

uma ponta de terra sé insi- 
nua para o mar, debruçan- 
do-se sobre suas águas — 

diz o arquiteto Alexandre 

Feu, responsável pela fa- 
chada das duas torres. 

Ele explica que à sedu- 

ção exercida pelo som é 

movimento das ondas e 
pela vista para a cadeia de 

montanhas do fundo do 

terreno foi a sua inspiração. 
— A ideia foi contras- 

tar toda essa beleza natu- 

ral com as linhas retas do 

projeto, que desenha uma 
espécie de esquina, possi- 

bilitando à contemplação 

desse cenário maravilhoso 

— afirma Feu. 
Julio Kezem, v ee -presi- 

dente da companhia, res- 

salta que o The Edge tem 

como proposta reforçar a 
imagem de protagonista 
da Soter na modernização 

do mercado imobiliário na 

antiga capital do Estado do 
Rio de Janeiro. 
— Pensando no bem-es- 

tar dos moradores, além 

de integrar arquitetura é 

paisagismo, priorizamos 

um amplo espaço de 14 
metros de distância entre 

os prédios. Quando pensa- 

mos no quanto é bom morar 

implas varandas 

em Icaraí, sempre nos vem 

à mente a natureza exube- 

rante do bairro. E isso está 
presenteno The Edge. 
Avalorização do verde em 

espaços é ambientes cons- 

truídos, com estruturas 

ecologicamente eficientes, 
que priorizam luz e venti- 

lação naruráis, é hoje uma 

exigência do mercado de 

incorporação imobiliária 

é, nésse aspecto, o dire- 

tor comercial da Soter 
destaca o pioneirismo do 
empreendimento, 
— The Edge é um pro- 

jeto simbólico tanto para 

nós quanto para Niterói. 
Está localizado em um ter- 

reno grande c com carac- 
teristicas que o tornam 

único na praia mais dese- 

jada da cidade. Além disso, 
pela posição, as duas tór- 
res não sofrem como sol da 
tarde frontal, que afeta 90% 

dos prédios da orla. Outro 

ponto importante é que 05 
prédios na orla da praia, 
por serem antigos, não têm 

área de lazer espaçosas. En- 

tão, apostamos nesse dife- 

“Esse é o último 
terreno com essas 

características (mar & 
vegetação) na Praia 
de Icaraí. E, para uma 
localização tão especial, 
fizemos um projeto 
luxuoso, que será um 
marco na cidade” 
RODRIGO PECLY MOREIRA 
Diretor comercial da Soter 

rencial — garante Pechy. 

O projeto icônico foi 

desenvolvido pelos mais 

renomados arquitetos e 
paisagistas do Rio « de 

Niterói, 

— Convidamos a Feu 
Arquitetura para fazer O 
projeto da fachada, pois 

é especialista em empre- 
endimentos com vistas. O 
escritório potencializou 

o projeto, trazendo um 

desipn absolutamente tni- 

co paraa Praia de Icaraí, — 
explica Pechy. 

O paisagismo ficou à 

cargo do Escritório de 
Burle Marx, que projetou 
uma praça entre às edifi- 

Clos com um painel exclu- 

sivõão lado da piscina. Nes- 
se quesito, Pecly destaca a 

academia assinada pela Cia 

Athletica de 160m” cum sa- 

lão de festas integrado ao 
Espaço Gourmet com qua- 

se 250 metros, ambos com 

vista paraomar. 

O diretor comercial 

afirma que as unidades 
deverão ser majoritaria- 

mente compradas pelos ni- 

teroienses,maisespecifica- 
mente pelos moradores de 
Icaraí. Mas as caracteristi- 

cas de alto padrão e luxo do 

empreendimento devem 

atrair também pessoas de 
outras regiões do Rio. 

— Pard O carioca que 

busca qualidade de vida, 

serviços e comodidade no 
entorno, de preferência, per- 
to da praia, aqui há uma 

excelente oportunidade de 
investimento — argumenta. 

Ele ressalta ainda que, 

com a tendência de um 

modelo híbrido de traba- 

lho, a questão da distân- 

cia entre o Rio e Niterâi é 

minimizada, e os morado- 

res do Rio podém conside- 
rara opção de viver cm um 
local mais espaçoso, com 

o conforto e bem-estar 

proporcionados pela inte- 
gração da área construída 

à natureza: 

A Soter é uma incorpo- 

radora e construtora de 
Niterói, que adotou a ci- 

dade para receber a gran- 

de maloria de seus R6 em- 

preendimentos, Primeira 
no Ranking de Competi- 

tividade dos Municípios, 

realizado pelo Centro de 
Liderança Pública (CLP, a 

cidade aparece com grande 

destaque em três pilares 
específicos doestudo: sane- 
amento e meio ambiente 

(ui, inserção econômica 

(167) e capital humano (33º). 
Esses indicadores vêm 

impulsionando os inves- 

timentos do setor imobi- 

liário de alto padrão, es- 
timados em mais de R$1 

bilhão, de acordo com à 

Associação de Dirigentes 

do Mercado Imobiliário 
(Ademi), seção Niterói. 

Desse total, a Soter En- 

genharia responde, s0zi- 

nha, por cérca de R$ Boo 
milhões — ou 80% dos in- 
vestimentos previstos. 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAS.GLOBO.COM 
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APRESENTADO POR és 
SOTER 

Arquitetura e paisagismo 
integrados valorizam o entorno 
A integração do projeto aos elementos naturais é um dos diferenciais do 
empreendimento, que privilegia espécies da Mata Atlântica nas áreas comuns 

mais luxuoso empre- 
endimento da Soter 

Engenharia está localiza- 

do próximo à curva das fa- 
mosas pedras do Indio e 
de Itapuca, consideradas 

como dois importantes 

pontos turísticos de Nite- 
rói O The Edge Residençes 
conta com duas torres, a 
Bay ea Forest, num total de 

144 apartamentos, com 

três ou quatro suítes (áreas 

entre L$O é 350 m”) de va- 

randas amplas, com vista 

para a Baia de Guanabara 
e para o cinturão verde que 

permeia a região. 

— Tudo isso realçado por 

uma fachada de linhas 
retas que valoriza e emol- 

durã as imagens mais belas 

do Rio de Janeiro, que são 
suas montanhas e o mar, 
O empreendimento será o 

mais verde da praia. Outro 

9 TECNOLOGIA: 

Aquecimento de água central com 

energia solar e sistema de apoio por 

gás e/ou elétrico; 

Elevadores com operação de resgate 
automático; 

Bicicletários; 

Tomadas para biciclatas elétricas o 

previsão para Wi-Fi nas áreas comuns. 

Q SUSTENTABILIDADE: 

Água de reúso; 

Medidor de água individualizado/ 
hidrômetro individual, 

Madeira com certificação ambiental (DOF); 

Circuito elétrico com proteção (IDR); 
e coleta seletiva. 

Será o primeiro empreendimento em 

Niterói a ser entregue com previsões para 

instalação de carregador para carros 

elétricos em uma das vagas. 

diferencial são as exclu- 
sivas vagas de garagem 

preparadas para instala- 

ção de carregadores para 
carros elétricos — afirma o 
diretor comercial da Soter 

Engenharia. 

A Torre Bay, com apar- 

tamentos com vista fron- 

talà Praia de Icaraí, possui 

quatro apartamentos por 

andar, duas coberturas du- 
plex e duas lineares. Todas 

as unidades do Bay têm 

quatro suítes. Jão Forest, 

com vista pára a mata, 
conta com seis apartamen- 

tos por andar, trés cobertu- 

ras duplex e duas lineares, 
além de unidades de três c 
quatro suites. 

Localizado em uma das 

últimas áreas edificáveis 
da Praia de Icaraí, o The 
Edgeteráumadrea de lazer 

de2.000m*. 

— As áreas comuns é 
é) projeto como um todo 

foram pensados consi- 

derando às necessidades 

do público-alvo. Estuda- 
nos Os empreendime nLoOs 

do entorno para garán- 

tir plantas ainda maiores 
é melhores — afirma a 

gerente de Marketing da 

Soter, Paula Lavor. 

FOCO NO BEM-ESTAR 
A integração do ambiente 

construído a elementos da 

natureza é um dos diferen- 
ciais do empreendimen- 

to, que privilegia à Mata 

Atlântica na escolha das 
espécies vegetais que valo- 
rizam cada espaço. 

— (Quando criamos um 

projeto paisagístico, pro- 

curamos agregar sensibi- 
lidade so olhar de quem 

valusufruir — revela CGus- 

a 
- Es fi à 

FILL 
v 5 gpa 

ALTA 

tavo Leivas, arquiteto é 
paisagista do Escritório 

Burle Marx. 

Dentro dessa proposta, 
a piscina foi o elemento 
inicial da composição do 

paisagismo nas áreas de uso 

comum do condominio, 
— (Queríamos um espa- 

ço no qual os moradores 

sentissem prazer em estar 

presente, cujo uso não 
se restringisse aos equi- 

pamentos. (Quem estiver 

andando ao redor da pis- 
cina, seja morador ou vi- 
sitante, será impactado 

positivamente não apenas 

pelo desenho, mas também 

pela cenografia criada 
para o amhiente — argu- 

menta Leivas. 

De fato, o comportamen- 
to do consumidor é os di- 

terenciais demandados por 

eles em relação a um em- 

1] 

preendimento imobiliário 
foram base do projeto, 

— De olho nas tendên- 

cias, o Espaço Teen ganhou 
uma área para gravação de 
vídeos, que apelidamos 

carinhosamente de espaço 

TikTok, com iluminação e 

background — exemplifica 
a gerente de Marketing. 

Paula cita como mais um 

item de conforto a imstala- 
ção de um salão de beleza na 

área deuso comum. 

— Entendemos que se- 
ria uma comodidade po- 
der contar com esse tipo de 

serviço no próprio condo- 
minio, fazendo parte da ro- 
tina dos moradores, O Jar- 
dim loga também é inédito 

em nossos projetos. Temos 

certeza de que é o melhor 
empreendimento da vida 
dos nossos clientes, ideal pa- 

ratodas as fases da família. 

9 LAZER: o The Edge conta com piscina adulta 
com raias de 20 metros, piscina infantil com deck 

molhado e bar na piscina; sala de massagem; 

sauna; espaço de repouso; salão de beleza; 

brinquedoteca, espaço teen, espaço gourmet 

integrado ao jardim com árvores frutileras 

e horta orgânica; salão de festas e desk teen. 

Niterói 

À piscina é o ponto alto 
da vasta área de lazer 
do empreendimento, 
que tem mais de 
2.000m” e conta com 
salão de beleza é 
espaço teen sob medida 
para produzir vídeos 
nas redes sociais. 
x, 

Paraa concepção co de- 
senvolvimento de um em- 

preendimento da magni- 

tude do The Edge, a incor- 
poradora arregimentou um 
time de especialistas naarte 

domorar bem. Além da Feu 

Arquitetura e do Escritório 

Burle Marx, o projeto leva 
a assinatura da Rassan 

Arquitetura; a decoração 

dasáreas comuns foi desen- 
volvida pelo Studio Ro+Ca; 

e o projeto de iluminação, 

por Waldir Júnior. 
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Tratamentos de 
beleza em alta com 

chegada do verão 
Procedimentos que proporcionam resultados mais naturais 

e rápidos são os mais buscados nos espaços de estetica 

LÍVIA NEDER 
da cer dericagioto Dom tr 

À menos de um mês do ve- 

rão que promete ser O 

grande momento de liberta- 
ção, Caso à pandemia esteja 

sob controle, profissionais da 

cidade relatam um aumento 
na procura por tratamentos 
de beleza, principalmente os 

que surtem efeito rápido. Seja 
para cuidardo rosto, que ficou 
escondido atrás das máscaras 

é das telas por um longo peri- 

oda; do corpo ou dos cabelos, 

não faltam novidades e relei- 
turas de tratamentos em alta. 

Com resultados expressivos 

no combate à flacidez, os fios 
PDO de sustentação têm sido 

muito procurados por quem 

quer levantar a pele sem ne- 
cessidade de cirurgia plástica. 

Dermatologista do Rio Arte 

Estética, Katharine Lenz des- 

taça Que, por PECITHORET Dr esti- 

mulo de colágeno, além de 

proporcionar mudanças signi- 

ficativas quando aplicados no 
rosto, 014 di também podem 

atuar no tratamento corporal 
— Os fios podem ser usados 

no corpo em áreas como glú- 
tea, abdômen, braços, interior 

de coxas é mamas. Podem ser 

usados no rosto para tracionar 

otecido, além de estimular o 

colágeno. Para aquelas rugui- 

nhas na testa que não saem só 

com o uso da toxina botulini- 
ca, indicamos os fias — diz, 

Já quando o assunto é cor- 

po,o Rio Arte também dispõe 
de diversos tratamentos e 
protocolos combinados. Para 

o verão lançou o “Max bum- 
bum nuca”, que consiste em 
uma junção de procedimen- 

tos estéticos com ativos que 

são aplicados. Em poucas 
sessões, melhora o aspecto de 
celulites e à acidez e remo- 

dela o glúteo, podendo ter au- 

mento de volume, quando a 
paciente faz exercícios. 

HARMONIZAÇÃO OROFACIAL 
Não é de agora que a harmo- 

nização orofacial caiu no gos- 

to popular. Mas, além da apli- 

cação da toxina botulínica e 
do preenchimento com ácido 

hialurônico, as irmãs dentis- 

tas Daiane e Kelly Martins 
destacam à importância de 
cuidar do sorriso. Elas fazem 

dobradinha: Daiane é especi- 

alista em periodontia e im- 
plantodontia e trabalha com 

reabilitação oral, enquanto 
Kelly tem especialização em 
ortodontia e, com diversos 

cursos de capacitação em har- 

monização, dedica-se mais à 

harmonização orofacial, 
— Atualmente, quando o pa- 

ciente procura por estética fa- 

cial, já está buscando essa inte- 
gração, A odontologia estética 

está muito valorizada e, claro, 

a saúde vem em primeiro lu- 

gas. Uma prótesedesadaptada, 
perdas ússeas € inimeros pro- 

blemas odontológicos podem 

provocar assimetrias, e elas 
podem ser corrigidas e com- 
plementadas com a toxina bo- 

tulínica —explica Daiane. 

Kellycompleta: 
—A harmonizaçãoorofacial 

tem como objetivo harmoni- 
zar sorriso, dentes e face, real- 
cando a beleza de cada um 

tnas respeitando às caracteris- 

ticas e queixas do paciente. 

CABELOS E BOCA SAUDÁVEIS 
A combinação sol, mar e pis- 

cina é a queridinha da próxi- 
[Ei a Estação, mas COStuma ser 

agressiva para os cabelos. 
Propondo uma restauração 
profunda dos fios, até dos 
mais danificados, a profissi- 

ADEMI- Niterói Associação das Empresas da Mercado Imobiliário de Niterói 

Déficit habitacional vai movimentar 

vendas de imóveis em 2022 

A expectativa do mercado imobiliário para 2022 é positiva. Déficit 

habitacional, crescimento da popolação, formação de novas familias e forte 

demanda por imóveis de alto padrão vão movimentar o setor no próximo 

ano, O cenário é desafiador, mas haverá oportunidades de compra para 

todos os segmentos de consumo e renda, como esperam os especialistas. 

Existe um déficit habiraciona! rotal. À faixa de renda média corresponde 
expressivo no pais. É preciso construir 1,5 
milhão de novas moradias nas principais 
cidades brasileiras, por ano, para atender 
à demanda de familias de menor renda, 
segundo projeção do presidente do 
Sindicato da Habitação em São Paulo 
(Secóvi-SP), Basilio Jafet, em recente 

encontro promovido pela Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip), que 
reuniu especialistas de diversos setores 
para debater o futuro do segmento, 

Estima-se que ate 20M) 
necessárias 11,9 milhões de novas 

moradias, conforme destaca estudo 
da Ecconit Consultora Econômica, 

encomendado pela Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), 
divulgado no mico do amo. Trata-se 

de um cálculo do déficir habitacional 
estendido, que abrange as três principais 
faixas de renda, 

seTao 

A maior demanda, de 5,2 milhões 
de residências, fica entre as familias de 

menor renda, o que representa 44,4% do 

a um terço do total do déficit e uma fatia 
de menos de 6% para as faixas mais altas 
de renda. São novas familias se formando, 
mobilidade social e pessoas querendo 
espaços maiores para morar. 

A Abecip estima que os financiamentos 
com recursos das cadernetas do Sistema 

Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE) bata o recorde de R$ 195 
bilhões em 2021, Os resultados até aqui 
colaboram com a projeção positiva. No 
acumulado de janeiro a outubro, o valor 

financiado somou R$ 171,85 bilhões, 

alta de 85,9% em comparação com igual 
periodo do ano passado, 

Niterói comemora 448 anos de 
fundação oferecendo qualidade de 
vida aos seus moradores, Ào procurar 

um móvel na cidade, consulte um 
dos associados da ADEMI-Niterói, 
profissionais especializados e expertentes, 
é conte com assessoria segura desde 
à busca pelo imóvel desejado até o 
fechamento do contrato de compra. 

a dm a a ge 

; E Liga 
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Tendência. adido sda cido do Rio Ade Estédica, gue ter o tratamento com tos PRO de sustentação 

Hidravelas. Antes e depos do tratamento no ôquasso 

omal Carol Class, do Squasso 
Centro de Beleza, lançou à 
técnica Hidravelas, que une 

um blend de óleos essenciais 

e vegetais aquecidas com o 
calor das velas, 

— À técnica é indicada pa- 

ra todos os tipos de cabelos e 

êteitacamos fios ainda úmi- 
dos, Aceraenvolve os fios na 

hora de torcer os cabelos. Es- 

samisturanão permitequeo 

fopegue fogo, uma vez queé 
formada uma película pro- 

tetora em voltadele. Apenas 

as pontas duplas que apare- 
cem são cauterizadas, dimi- 
nuindo a porosidade — ex- 

plicaa profissional. 
Os lábios também merecem 

atenção espec jal nesse mo- 

mento em que são expostos à 
altas temperaturas. Especiali- 
zado em micropigmentação 

de sobrancelhas, o Espaço 

Adria também está oferecen- 

do o tratamento Hidralp, fai- 
to pela profissional Bruna No- 

Ea eai PÇ ÁREA 

Revitaliza. No Espaço Adria, hidratação labial protunda 

on bt irrigação 

Drofacial. Harmonização feita per Dalárie e Ke y Martins 

ta. Trata-se de uma hidratação 
labial profunda com ácido hia- 
lurânico cum blend devitami- 
nas que previnem e tratam as 

Hssuras, comoobjetivo de pro- 
porcionar vitalidade e rejuve- 
nescimento aos lábios. 

—U tempo quente, aexpo- 

sição solar e a água salgada 
provocam. ressecamento da 
área, E esse é um ótimo recur- 

so. À hidratação também res- 
salta a cor — explica Adria 
Noronha, à frente do espaço. 
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Sertanejo Ocantorsertanejoniteroiense João Gabriel co: 
e funk na 
Palm Club 

Conteúdo 
para as 
redes 

frVisita 
residêncial 

manda a festa de aniversário de 4 anos da Palm 

Club, em Piratininga. Qevento será realizado no 

próximo sábado, às 22h, com apresentação da 
dupla The Funk e do DJ Gelouko. Os ingressos, 

vendidos no site ingressocerto.com, custam R$ 20 

(feminino je R$30 (masculino), 1º lote, 

Especialista niteroiense em mídias sociais, Paula 

Tebett lança hoje, às 19h, no Bistrô Mac, seu primeiro 

livro, “Conteúdos autênticos para redes sociais”, 

Aobra, publicada pela Editora Girafa, apresenta, de 
forma leve e prática, dicas para empresas e pessoas 

que desejam criar conteúdos autênticos ese desta- 

carnomeio digital. 

NOT DI ROD E PAN DIDAND 

“* Seguro 
das peças 

(0271) 2548-7141 

+ BUSCAMOS PINTURAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

b RELÓGIOS [ROLEX, PATEK PHILIPPE, VACHERON E OUTROS] 

Teatro 

infantil: 
'Naruto' 

Viradouro 

A Sala Nelson Pereira dos Santos apresenta, sába- 
doe domingo. às 15h e às 18h, a peça infantil "Na- 

ruto”. O espetáculo conta a história de uma criança 
muito solitária, pois, no dia do seunascimento, um 
monstro poderoso conhecido como raposa de 

nove caldas foi apristonado dentro de seu corpo. 

Ingresso: R$60 (inteira). 

EM 

“AViradourorealbahojemaisumentaolómicona 
Amaral Peixoto. À concentração é às 18h, na Praça da 
República À escola tenta o bicampeonato com genre- 

do “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, 
dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. O 

desfile destacará o sentimento dos moradores do Rio 

nafolia de 1919, que marcou o fim da gripe espanhola. 

Niterói | 

Oator e humorista Yuri Marçal apresenta, na próxi- 
ma sexta-feira. às 21h, o stand-up “Nem seminha 

vida dependesse disso".na Sala Nelson Pereira das 

Santos, em São Domingos. O espetáculo combina 
os assuntos mais variados, desde fatos cotidianos 

atemas relevantes para reflexão. 

O ingresso custa R$ 80 (inteira). 

O“Nataldaesperança” hoje, terá a peça “Papai 
« Noelsempre vem" daCia. Fábula, no Horto do Bar- 

reto. às 11h: Gustavo Stefan + Oficina Cartão Natali- 
no (música infantil). no Horto de Itaipu, às lh; Circo 

Pururuca, no Caramujo, às 1h; show de Adriana 

Ninsk no Campo de São Bento, às 19h30m; e Mona 

Vilardo (foto)no Horto do Fonseca, às 19h30m. 

ESPECIALIZADO EM ARTE DESDE 1967 

APTAÇÃO DE PEÇ 
GRANDE LEILÃO DE VERÃO 

a! Maior índice «%% Compradores 
io) de vendas  “ anivei aniveis 

Jalssida le [e Ja ETE: 

+ ESCULTURAS 

» JÓIAS 

b TAPEÇARIA DE PAREDE, DE CENARO, COLAÇO E OUTROS ARTISTAS 

» MOBILIÁRIOS 

ENVIE AS FOTOS 
E A DESCRITIVA 

 PRATARIAS OBRAS DE ARTE EM GERAL 

(O) (21) 99697-9790 
DA PEÇA PARA: 524 haddadúrobertohaddad. com.br 

Rua Pompeu Loureiro Nº 27A 
Copacabana - RJ (Sede Própria) 

dc» Transporte & Unico com duas 
sedes próprias 
para leilões 

RO www.robertohaddad.com.br Ro PADRATOAaAra 
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Roteiro literário dos imortais 
Um circuito fterario está sendo criado no Ria, e Marco Ensochesd, 
presidente da ABL e morador de lacoatiara, espera que, em breve, 
Niterói se junte à iniciativa. Na capital, serão instelados placas nas 
cosas de imortais. Aqui, ele lembra dos niteroienses Marcos Almir 
Madeira e Antonia Callado (foto) e de José Cândido de Carvalho, que 
morou na cidade. Todos merecedores da honmria. 

FOME DE QUÊ? 
ANA CLÁUDIA GUIMARÃES 
Com Ludimília de Lima (hiterima) 
erva ego e úari ar 

Luzes da virada 

O réveillon da cidade t
erá À arte 

ovidade: pnet de ir 6 1 fazer 
Forte do Pico, em direção à 
Baia de Guanabara. 4 sec E 
emendar COlb eja 
beu na última semana à aval 

Rainha da folia FICA A DICA 

do Exército para os fogos. 
Fº co-orientando uma 

tese de doutorado que o 

Aliás... engenheiro André Valle HAMBÚRGUER 
teve a ambiciosa ideia NOVO NA ÁREA 

Os ingressos para a festado de abrir a fibrica de 
Clube Central já se espotaram. — cervejas “mais susten- 

tável do rmundo”. 
E Com sete pontos de deliver, 

Carnavalesco da Cubango, no Rio,a Hamburgueria Bob 
Trinta anos atrás, ele, João Vitor Araújo criou essa Beef desembarcou em lca- 

Caminho da cura professor e coorde- fantasia inspirada no Dia de rai O Burger House (R$ 36), 
nador do MBA em Reis: ela representao encon-— decostela bovina angus, 

Pacientes do HospitalOceã- | Gerenciamento de trode Chica Xavier temado | comcreamechecsee bacon, é 
nico Gilson Cantarino que Projetos da FGV, visi- enredo, com aarte deence- omais famoso da marca. 

estejam negativados para à toua Eibrica da Hei- nar Equeagrandeatrizche- Pedidos peloiFood. 
Covid agora podem recebera neken,em Amsterdam, e gou ão Rio, vinda de Salvador, 
visita de familiares. Aunida- ficou impressionado, em de janeiro de 1953, A 
de éexclusiva paraa doença. Assim nasceu a Mas- n família dela vai desfilar. 

terpiece, cervejariade a tb 
Piratiningapolítica-  Obra-prima. Os fonéisca 

Combate à evasão mentecorretacalta- Masterpiece, a cerveja Mais inclusão 
mente premiada: nO Mona Lisa e as latas 

O programa Poupança-Esco- seuprimeiroanode  colecionáveis Com nova presidente, a mili- 
lavai oferecer mais de duas aperação, ela acaha de tar Bruna Benevides, o Con- 
mil bolsas entre R$ 800 e ganhar duas medalhas na 10º edição do Brus- vejaria, que gera sua energia com painéis foto selho Municipal pelos Direi- 

R$ 1.200 anuais paraosalu-  sels Beer Challenge, na Bélgica. Nacategoria voltaicos, capta água dachuva paralimpezae  tosdas Pessoas LGRTI+ pa- at gp a 
nos que não abandonarem Other Sour Ale foiouro coma DarkSour de sanitários, produz brownies e palitos de malte nhoumais letrinhas: agora, PIZZA CARIOCA 
os estudos, Os vereadores mirtiloe framboesa, e pratacoma Mona Lisa, — comobagaçõe apoia a diversidade, defende os LGBTOIA+, CHEGA À CIDADE 
votam esta semana a amplia-  umacatharina sour de morango e seriguela. Na Masterpiece (ou obra-prima), Ingrid incluindo queers e assexuais. 
ção do auxílio paraestudan- — Antesdisso, faturou três medalhas no The Matos é a mestre cervejeira. Ela criou à re- Outra que atravessou a Ponte 
tes do 6º ao 8º ano. Rubia International Beer Challenge 2021, nalngla-  frescante Mona Lisa, que lembra um rosé, EE foi a Di Blasi Pizzas Artesanais, 
Secundino, secretáriade terra, competindo com cervejas lendárias. — Na dark sour ousei um pouco mais: quis Vagas em Charitas 
Govemo, diz que 37 escolas — Para ganhar, tem que buscar qualidade a sensação do bolo Floresta Nepra. 

estaduais e três federaisade- através dos melhores ingredientes do mundo, Eas latas das cervejas? Com pinturas 
riram ao beneficio, além de  contarcom processos de fabricação precisose  icônicas, são de um bom gosto sá. Uma 
12 unidades municipais. investir em inovação —diz Valle, CEO dacer- beleza pordentroeporfora, 

doniteroiense Vinicius Azulay. 
A casa atende só por delivery 

O estacionamento subterrã- (3627-0758) A Catupperoni (a 
neo será reaberto estasema- partirde R$ 35)éumadas 
na, com diáriaa R$ 10. queridinhas do men. 

Club E 
As ofertas anunciadas nesta página (=) : a 7 

| | Es ficarão disponíveis ao longo da semara. 
| Consulte condições em clubeoglobo. com.br paso 

CHANCE PARA local (Radial Oeste). eos 
CONHECERUM A cirmeirinha valia (fisica ma dig 
NOVO ANGULO tal) para entrar. Uma vez lá dentro, 

= assinante e acompanhante partici- 

DO MARAC AN Ã pam de uma visita em formato mo- 
| nitorado ao palco das maiores dis- 

putas doesporte brasileiro e mundi- 
É um gol de placa o bene- | al. Alêmde histórias sobre os duelos 
fício do Clube OGLOBO Asuma | nos gramados, registradas ao longo 
na Tour Maracanã, opro- dos 71 anos desde a fundação e con- 
grama de visitação do estádio mais  tadas ao longo do passeio, há home- 
conhecido do mundo. As condições 
exclusivas para assinantes garan- 
tem que VOCÊ, apaixonado ou apai- 

xonada por futebol. visiteo “templo 

sagrado” do futebol, junto a um 
acompanhante, pagando R$ 10 
mais barato no valor inteiro é apro- 

veitando o estacionamento grátis 
como benefício. Aofertaé válida pa- 
racompras feitas pelo site da inicia- 

nagens especiais a craques como 
Pelé e Garrincha —a exposição in- 
cluio uniforme que o “anjo das per- 

nas tortas” vestiu na Copa do Mun- 

do de 1962. Há ainda outros-eterni- 
zados no Hall da Fama, onde os 
“pés” de Neymar foram incluidos 

recentemente, junto a peças de 
mais de cem maiores jogadores que 
já brilharam naquele espaço. 

SAÚDE EM DIA, ECONOMIA TAMBÉM 

Assinantes O GLOBO 
têm desconto de até 

40% em medicamen- desconto 

tos de todas as categorias nas 
Drogarias Tamoio, em compras 
nas lojas físicas ou pelo delivery. 

Os pedidos podem ser leitos por 
telefone (21-2199-3200), com 
frete grátis, As condições são vá- 
lidas mediante a apresentação 
de carteirinha (física ou digital 
na validade) do Clube. 

DIVERSAS 
DELÍCIAS PARA 
TODA A FAMÍLIA 
Assinante O GLOBO 

tem 20% de desconto 
em todos os produtos 
da Anice Nero Gastronomia, €8- 

pecializada em massas ei de 
das leves, práticase, acima de tu- 
do, gostosas. Os produtos são en- 

viados em embalagens tamilia- 
res, com miquiládo massae 450 
gramas de molho, servindo até 
quatro pessoas. Também são 

oferecidos pasteis, quiches, em- 
padões e antepastos. Para a so- 
bremesa, o bolos e tortas ou do- 

ces como petit gateau, quindim 

e brownies. Pedidos devem ser 
feitos por meio do WhatsApp 

ai (21-97181-2525). 
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a 
Ssenal apresenta 

DELÍCIAS 
À VISTA! 
Já comprou o seu ingresso para o 

Rio Gastronomia 2027? 

Estamos de volta, morrendo de 

saudades e com tudo o que a 

gente ama: alto astral, grandes 

shows, ótimos restaurantes e 

CigijdoNo|- trucks, aulas incríveis, feirinha de 
santo Antônio cachaças e de produtores do Rio, 

mais espaço e muita diversão. 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

mo Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

fo jicdidolglito Tellura 
(9 /RioGastronomiaOGlobo 

Todos os protocolos sanitários indicados pelas 

autoridades de saúde e vigentes durante o 
período de realização do evento serão seguidos 

será também exigido o passaporte do vacina, 
digital ou físico, com documento de identificação 
Saiba mais no nosso site 

No [o No [ol HsTojisfojo jo 

reaização O GLOBO 

— (dade Antiinã — Poiracimio Master 4 Ovas Sandero — Potrocinio 

INVEST.Rio Ds Sosrromeria hj to aum 
E CSS suba | “i pd : e 

FE A Santander oa E Da : De Naturgy Ceatao SEBRAE 
Rio this SSantangerbrasil * ARTOIS 5 Ea as , | 

 REPELTUS à PELAS spancodagastronomia RE nm, 

ápgg. = Ticketorio Oficial —— Porcéria — 

Ea e ! zon e soma ) cãe ifeod RIORERE 
e eso O aspen fg om musgo ZonoNP Gosc food Llingressocerto SMA esc 

nr qr dia FA] 

RODE JANEIRO =" É 
Co E 
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DOCES NATALINOS 

AGUA 
NA BOCA 

Agendas abertas 
para encomendas 
LÍVIA NEDER 
Raio se derdagiano co be 

D' natalinos garan- 
tema tradição âmesa é 

aalegriada criançada. Para 

a felicidade de quem não 
tem tempo ou habilidade 
especifica para fazer as re- 

ceitas, chefs, doceiros e 

confeiteiros profissionais 
ja estão anotando os pedi- 

dos de encomendas antecl- 

padas, como legítimos pa- 

pais-noéis de forno e fogão, 
E uma dica: as agendas já 

estão cheias! Para adoçar a 
noite feliz, tortas, bolos e 
biscoitos decorados, além 

dos tradicionais panetones 

e rabanadas com sabor de 
infância, são garantia de 
sucesso nas mesas bonitas 
das festas em família. Este 
Ano reencontro de quem 

andou afastado e isolado 

no Natal passado agora é o 

presente tão esperado. 

Doce construção. À Eiscoilino (G8822-6571) tem diversas opções de 

besco Los decorados natalinos para encomenda e pronta-entrega. Desdcgo 

temmóúde'os que vão desde 05 unitários até essa cas nha comestieel (R$ 105) 

Ostentação. 

SUCESSO DOS 

pedidos via 

iFaad os bolos 

depote da 

Silvia Cornéilo 

[08193-3335). 

que agora tem 

Ilma lisicaeim 

Santa Rosa, 

ganharam 

versão Familia 

pardo Natal, 

com cerca de 

L8guila Ode 

Red Velvel custa 

R$ 129,90 

Domingo 2811.2021] O GLOBO 

Fosta na caixa. 

A cdemprês de 

bolbe dotes 

lana Signore |; 

(D8856-2836) 

mortou um kit 

personalizádo 

compesto por 

um baby cake de 

1em que serve 

até lZ tatas, 

acompanhado 

de uma 

gave nha com 

16 brigaderros 

gourmet, Custa 

REz30,eos 

pedidos para o 

Matal podem ser 

teles até cia ds 

Hamburgueria. 

A Bob Beel 

(9804-0809) 

tem poraóde 

mimirrabanacas, 

com panachede 

doce de elites 

um crccaniéda 

castanha de caju 

eflor de sal: 

R$25,90 

Vegano. Em 

parter acoma 

contelteira Luisa 

Mendonça, da 

Contlor, à Maré 

Chocolate 

(8205-0420) 

está lançando 

D'Sbu promo 

chacotone. com 

produção 

artesana:: R$ 70 

Colônias de férias retornam no verão 
Procura é grande por parte de pais que não podem viajar e buscam atividades para a criançada 

À importânciadasocializa- 
ção para as crianças ficou 

ainda mais evidente após o 

confinamento imposto pela 

pandemia. Com a retomada 
das aulas presenciais este 

ano, voltam com tudo as co- 

lônias de férias. Segundo os 
organizadores, a procura es- 
tá muito acima do normal, 

pela demanda reprimida. 

Para os pais que precisam 
trabalhar nesse período sem 

aulas, elas são a alternativa 

ideal para os pequenos brin- 

CaArem e gastarem energia, 

A programação do Clube 

Central aposta na iniciação 
em diversos esportes. 

— Teremos, ainda, dois 
passeios e um acampamento 
— conta o coordenador Pau- 

lo Hage. 
A frente do grupo de recre- 

ação Alegra, que fará colôni- 
asno Rio Cricket, no Quintal 

Confira datas, valores e programação 

> Alegra 

AcolônianoRio Cricket 

terá atividades criati- 

vas. gincanas. esportes 

e brincadeiras com 

água Valores: uma 

semana, R$ 615 (sóci- 
05/eR$700 (não sóci- 

05) duas semanas, 
R$790eR5 890; três 

semanas,R$900e 

R$1.040; quatro sema- 
nas.R$990e R$1130, 

Casas e condomínios: 

consultar valores 

Tel. /99588-8992 

> Cambalhota 

Ginastica artistica, 
artes tutebol eatividas 

des comápgua entre 

IUDANÇAS FÁBIO 
HUDANÇÃO RESIDEMC IRIS E COMEBCLAIS 

(27) BODE-BOTE | FIIGT-BRTA 

outras. Deja dBde 
janeiro, no Colégio 

Mata Vinagre. Valores 

com desconto de 20% 
até o dia 27/12: inte- 
gral,R$950; semanal, 

R$ 360. ediária, R$ 90. 
Tel.:99909-721 

> Clac 

Olicinas de ciroo, mus 

ca, teatro. capoeira, 

culinária entre cutras 

atividades. De 3a ?Bde 

janeiro segundaa sexta, 
das 13h às 17h30m. Valor 

por semana, 2º lote (de 

25/12 18/121 R$380 

ematé três vezes no 
cartão ou R$ 350 ávista 

Tel. 98862-2522. 

AGENDE SEU HORARIO! 

(E (21 97008-ses2 
- MONTAMOS E DESMONTAMOS 
- EMBALAMOS 
- REMOVEMOS COFRES E PLANOS 
- E MUITO MAISA 

> Clube Central 

Esportes, jogos, brinça- 
deiras na quadra e na 

piscina, gincana, passei 
05 e acampamento, De 3 
a31 de janeiro, das 13h 

às 17h. Valores até 

12/12: integral, R$ 820 
(sócios) e R$ 920 (não 
sócios): diária, R$ 120 

R$ 190: uma semana. 

R$315eR$ 390: duas 
semanas, R$Gl5ãe 

R$ 590; trés semanas, 
R$715eR$700. 
Tel. 99644-3875. 

> Praia Clube São 

Francisco 
Acolônia danáutica terá 

aulas devela, canoagem, 

passeio de veleiro, ginca- 

nas e jogos, entregutras 
atividades. Do dia3 a 20 

de janeiro Valores: uma 

semana, R$ 200 (sócios) 
2 R$ 325 (não sócios); 

duas semanas, R$ 3808 
R$ 620; três semanas, 

R$550e R$ 890 
Tel: 98247. 6981. 

> Sitio Festana Floresta 
Brimcadeiras, ginca- 

nas. circulto radical, 

banho de mangueira e 

contato comanimais, 

De I7a 28 dejaneiro, 

daslã3as 17h. Valores: 

umasemana, R$ 400; 
duas semanas, R$ 750. 

Tel. 99664-062. 

session) TESTES 

ã 
T APLICAMOS PALHA EM MÓVEIS MODULADOS 

Pg 

Natureza: Sítio Festana Floresta: atiwdade 20 ar livre E contato com animais 

de Contos e em casas e con- 
domínios, Alessandra De- 
rão diz que antes mesmo de 
abrir as inscrições já tinha 

mais de 7 nomes nalista de 

espera. 
— Em julho não fiz coló- 

uia porque a demanda por 

viagens estava reprimida ea 

procura não estava grande, 
mas agora está impressio- 

nante —afirma Alessandra. 

Proprietária do Sítio Fes- 

MPS RE TE com.br 

RESTAURAÇÕES ESPECIAIS 

ta na Floresta, Samantha 

Rodrigues destaca a im- 
portância das brincadeiras 
aoarlivre-e, no casa do seu 

espaço, em contato com 
animals. 

— Depois de um ano tão 

difícil, percebemos que. 

mais do que nunca, nossas 
crianças precisam se exer- 
citar, liberar a criatividade, 

mesmo com distanciamen- 

to—diz. (Lívia Neder ) 

É H:s= 
«Hm: 

âw. Rui Barbosa, 1090 . E o - Niteroi - Estr da 

24 27 14:6398 | 21. BEGDO 

LachoBiras 

1089 
MUDANCASFABIO COM.BR 
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5.000 Mº DE ÁREA DE LAZER 

PREENCHIDOS COM INTELIGÊNCIA 

É EXPERIÊNCIAS. 

QUARTOS COM ATÉ 178Mº 

E ATÉ 03 VAGAS DE GARAGEM 

QUARTOS COM ATÉ 114Mº 

E 02 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTURAS LINEARES 
COM ATÉ 393M?, 4 VAGAS DE 
GARAGEM E BOX PRIVATIVO 

REALIZAÇÃO CSTALTUNAÇÃO PISASCELHA 

LE : E IZAÇÕES Gu ibanco arbi Hlazulilife 

(9) lazuliniteroi 
NESSAS 

a Brasi qe LorEs GSPI N www.lazuliniteroi.com.br 
rokers SELF 
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Grafites contam 
parte da 
história em 
São Gonçalo 
Projeto Cidade Ilustrada está colorindo 
áreas do município cortadas pela RJ-104, 

como o centro comercial de Alcantara 

LEONAEDO SODRÉ 

ais de dez gratiteiros 
M estão mudando a pai- 

sagem no viaduto de 

Alcântara, em São Gon- 

calo, pelo qualpassam os 
veiculos que trafegam na 

RJ-104. Os artistas se pre- 

param para iniciar o ter- 
ceiro painel, que vai con- 

tar parte da história da 

ocupação indigena no 
local, Dois murais já es- 
tão prontos e retratam as 
riquezas naturais eo de- 

senvolvimento do bairro 
como ponto central da 

região há mais de dois 

séculos. 

O projeto, denominado 
Cidade Nustrada, é coor- 
denado por Marcelo Eco, 

gratiteiro gonçalense de 
projeção internacional, 
Participam da empreita- 

daaristas como Alla Aili- 

ta, Amanda Cabocla, 
Dyego Xamp, Eduardo 
Tex, Gustavo Gut, Halo 

Ogai, Marcelo Alia, Rafa- 
el Raf, Sirido Muroe Thi- 
ago Tr3p. Marcelo Eco diz 

queobra toi planejada 
para impactar quem pas- 
sa pelo local. 
— À nússa ideia é respatar 

ahistúriada cidade. Contar 

a histária de São Gonçalo 
antes mesmo deser São 

Gonçalo. Os indígenas, 08 

animais locaisea Hora que, 

inclusive, podem ser en- 

contrados até hoje. Esta- 
mos retratando isso numa 

região bem caútica, com 

muito barulho e muita in- 
formação. A ideia é trazer 

um pouco de respiro e refle- 

xão em meio a isso tudo — 

comenta Marcelo Eco, 

ROTEIRO DE MEMÓRIAS 
O primeiro painel finali- 
zado, chamado “Gênesis”, 
mostra imagens que re- 
metem ao cenário da regi- 

ão antes mesmo da colo- 
nização, com os mangue- 
zais, rios e animais que 

habitavam olocal. O se- 
gundo mural, ainda em 

fase de finalização, re- 

montaao desenvolvi- 

mento econômico do 

bairro de Alcântara, com 

o antigo porto, a estação 

detrem, as indústrias de 
canadeaçúcar, o bonde 
elétrico e tudo o que fez 

dolocaluma referência 

para aregião, 
O terceiro painel jáco- 

meçouaser riscado. Ne- 

le, as pinturas farão uma 
continuação do “Gêne- 
sis” com um foco maior 

na população indigena 
nativa tubinambá, que se 
aliou aos franceses contra 
os portugueses durante à 
Guerra dos Tamoios no 

século XVI 

Além dos murais em 

Alcântara, receberão pin- 

turas asestruturas dos 

viadutos do Colubandê, 

Intercoifture Brasil Academy é lançada em 
grande estilo 

A Intercoifture Interbeautê Brasil reuniu a nata do merca- 

do de beleza em São Paulo, para celebrar o lançamento da 

Intercoilfure Brasil Academy e o aniversário de 61 anos da 

instituição no Brasil (no mundo, são 96 anos). À comemo- 

ração também deu as boas-vindas à nova diretoria, eleita no 

mesmo dia, com a presença maciça de membros e parceiros 

de várias partes do país, No evento, que mostrou um pouco 

de como será esse grande empreendimento, foi exibido um 

video com mensagens do novo Presidente Mundial da Inter- 

coitture, Peter Plister, do Vice-Presidente Mundial e Presi- 

dente da Intercoifiure Alemanha, Markus Herrmann, do novo 

Chairman da Intercolflure World Academy, Joakim Roos, do 

Presidente da IBG (representante da marca Keune no Brasil), 

Gerson Raskin, do General Manager da L'Oréal, Tiago Car- 

valho, e do Gerente de Capacitação da Wella Brasil, Lucas 

Menendez. 

O evento seguiu todos os protocolos sanitários. 

Denise Araújo: a nova coordenadora da Intercoif- 
fure Interbeauté Brasil 

Niteroiense e um expoente do Make-up Artist, Denise Araújo 

chega com um curriculo invejável e muita repercussão, sendo 

tema do perfil na última edição da conceituada revista Profis- 

são Beleza e destaque também no Manu Luize | Fashion Blog- 

ger Além de diversos trabalhos e premiações de caracteriza- 

ção, efeitos especiais, editoriais de moda, cinema, TV e teatro, 

Denise estudou em escolas consagradas como Atelier Paris, 

Esculea Stick Art Studio. Make Up For Ever, entre outros. 

“Foi uma emoção muito grande ter recebido este convite, 

especialmente em poder representar a arte de maquiar junta- 

mente com 4? países de todo mundo”, afirma Denise Araujo. 

Por ser uma pesquisadora incansável e muito exigente com 

al 
x 
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Mais corés. Gralismos é Irutas estão nos painés p ntados nas laterais da estrutura do viaduto da RUA que corta o bairro de Alcântara em São Gonça é 

Inderme Fobbicitiro 

seu trabalho, o reconhecimento surge em premiações como 
o Prêmio INTE « considerado o Oscar da indústria televiste 
va latina trabalhando como Maquiadora e Caracterização na 
Minissérie À Casa das Sete Mulheres a 05 Qualidade Brasil e 

Top Of Business, também trabalhando como Maguiadora e 

Caracterização na Minissério Amazônia = De Galvez à Chico 
Mendes, 

Denise Araújo iniciou uma nova fase artistica, Além de con- 
tinuar fazendo sempre 0 que amou (Makeup), está cada vez 

mais compartilhando tudo o que sabe como Makeup Artist & 
Hairstylist e, publicou Trabalhos | Artigos Acadêmicos que 
estão atualmente sendo usados como base de Workshop 
realizados até os dias atuais. 

* Maquiagem Artística 

Caracterização & Efeitos Especiais FX - Profissional 

* Maquiagem Artística 

Body Painting Face Art « Profissional 

* Maquiagem Profissional 

Maquiagem HD | Fashlon | Tendências - Profissional 

* Maquiagem Profissional 
HD para Noivas e Madrinhas - Profissional 

* Maquiagem Profissional 

Maquiagem HO para Peles Negras, 

Madura & Oriental - Profissional 

* Penteados 

Penteados para Noivas e Madrinhas (Clássicas) 

Protissibrial 

(5) makeupdenisearaujo 

/makeupdenisearaujo 
, makeupdenisearaujo gmail.com 
ES (21) 98821 6807 

Animais 

natos 

da regido 

estão nas 

Imagens dó 

mural 

Raizes. Povos 

indigenas que 

hair tavam o 

local há séculos 

também são 

retratados 

é 
omni ad 
iai 

de Santa Luzia e de Maria 
Paula. Todo projeto estã 

sendo realizado com re- 

cursos de compensação 
ambiental pagos por em- 
presas que estão licenci- 

ando empreendimentos 

no município, 

PERTENCIMENTO 

Para osubsecretário mu- 
nicipal de Meio Ambien- 

te, Cláucio Brandão, que 

também colaborou com o 

projeto, como historia- 
dor, os grafites podem 
contribuir para a sensa- 

ção de pertencimento da 
população. 

— E uma forma de olhar 

para tráse vero processo 
de construção dessa cida- 
de. Uma cidade que teve 
um crescimento desorde- 

nado tão tenomenal que 
nodecorrer desse proces- 
so foram apagados muitos 

vestígios de sua história. 
Oobjetivo desse trabalho 
é resgatar essa história 
local, para que as pessoas 

que moram aquisaibam 

as riquezas e a importân- 
ciaqueo lugar sempre 

teve e continua tendo. E 

reconheçam isso —dizo 
subsecretário: 
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Oito dias voltados para os e o 

livros na Fazenda Colubandê SAÚDE EM DIA, 
E . 3 pos ; a PALAVRA DO ESPECIALISTA CHN 

À partir de sábado, festival literário reune cerca de 800 escritores e artistas, com 
leituras, oficinas, debates, teatro e outras atividades para adultos e crianças 

2. RAW- 
” sr ; E 

TRATAMENTOS INDICADOS PARA 
A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

MADISON GAMA Por Paula Borges | marsetingidichnitero.com.br 
uti garra Degado cam bn y 

A insuficiência cardiaca (0), também conhecida 

COMO IS uticiência cCaltiada congestiva, e uma 

doençg = Crór ita BIT QUE O coração E 30 É mais Cipar 

de bombear sangue suficiente para o corpo de forma 

etetiva, O que prejudica as necessidades básicas do 

Organismo e seu funcionamento, Caso não seja 
tratada de forma adequada a tempo, ela pode se 

desenvolver de forma silenciosa e induzir a falência 

do coração. 

Fazenda Colubandê, no 

bairro de mesmo nome 

em São Gonçalo, sediará, de 
dalldedezembro,oCircui- 

to Ler para Va-Ler, um festi- 

val literário cuja programa- 
ção inclui bate-papos com 
escritores; clássicos da lite- 

ratura como “O allenista”, 

de Machado de Assis, ence- 
nados no teatro; oficinas; 

saraus de poesia; batalhas 

de rap; e uma livraria com 

maisde cem milexemplares 
de todos os gêneros. Auto- 

res como Luiz Antônio 5i- 

mas, Ires Figueiredo, Vini- 
cius Gross, Pedro Rhuas e 

MC Marechal estão entre as 

atrações do evento. 

— Teremos também o cir- 
co poético, utilizando mala- 

bares, perna de pau e palha- 

Segundo a dta. Ana Luiza Sales, coordenadora do 
Programa de Transplante Cardíaco do CHN, a indica- 

ção do tratamento que melhor atende a condição do 

paciente deve ser definida pelo cardiolopista que O 

acomparha. Neste momento, olversos fatores, 

como idade, estado geral de saúde, estágio da IC e 
doenças associadas devem ser levados em conside- 

ração na etapa de reabilitação 

“Em casos mais leves, em que à insuficiência 

cardiaca é descoberta ainda em fase Inicial, o 

cardiologista pode optar pelo tratamento medi- 

camentoso, que diminul os sintomas e melhora a 

qualidade de vida do paciente, ou procedimen- 

Fazenda Colubanda Sede do festa Núisr: diaca! terá rá de espaços com diferentes atividades 

presença de 800 literatos e que sonhar: os últimos ca- foi lançado este ano. As hio- 

“ária, com aliteratura como 
Fio condutor; um jardim li- 

teráriocom narração de his- 

túrias para crianças; é uma 

area de HQs nacionais. O 
objetivo é proporcionar ex- 

periências para que as pes- 

soas saiam do encontro com 

artistase cerca de 30 espaços 
com atividades continuas. 

Um dos ambientes é o Falco 

da Palavra, onde o público 

poderá acompanhar pales- 
tras e lançamentos de obras 

de autores de obras juvenis, 

minhos de Belchior”, que 
analisa os dez anos que an- 

tecederam a morte do can- 

tor, Chris Fuscaldo, de Nite- 

rói, é uma das convidadas- 
das mesas de debates. 

— Vou participar de três 

encontros. Um deles vai ser 

grafias, que estão ganhando 
cada vez mais força após um 

periodo de censura, contam 

d história do pais, não ape- 

nas do artista — explica ela, 
que é dona da Editora Garo- 

ta FM Books. 

A fazenda fica na Rua Ex- complexidade que só é 

tos cirúrgicos como ponte de safena. Já em 

casos em que a doença estã em estado avança- 

do, o transplante cardiaco tende a ser indicado 

como a melhor forma de tratamento” 

O transplante de coração é uma cirurgia de alta 
à considerada quando outras escritores ligados à música € 

influenciadores que tenham 
relação coma literatura 

Autora de livros como 
“Discobiografia legionária”, 
uma história dos discos da 

banda Legião Urbana; “Dis- 

cobloprafia mutante”, sobre 

os discos da banda Os Mu- 
tantes; e “Viver é melhor 

opções de tratamento não obtiveram o resultado 

esperado pelo cardiologista. Segundo a dra, Ana 

Luiza, a cirurgia dura em média de 4 a 5 horas para 
ser concluida e o paciente deve ficar em internação 

na unidace ce terapia intensiva (U 1] para acompa- 

nhamento com a equipe especializada. 

vontade de ter contato com 
os livros, desmistificando a 

ideia de que ler échato e cri- 

ando a consciência de que à 
leitura abre portas para um 

universo mágico — afirma 

Bruna Reis, uma das organi- 
zadoras do evento, 
O Festival contarãa com a 

pedicionário Ari Raven s/ 
nº, Nos oito dias; o funcio- 

namento será das 9h às 18h. 

Ingresso: R$ 30 (inteira). O 
passaporte para todos os di- 

as custa R$ 70 mais um qui- 

lo de alimento não pereci- 

vel. Mais informações em: 
lersalaocartoca com.br. 

especificamente sobre o 
grupo Legião Urbana. Será 

um bate-papo comigo e com 
o ator Bruce Gomlev sky, 

que há mais de 20 anos in- 

terpretãa o Renato Russo em 

um musical. Os outros dois 

vão girar em torno da histó- 
riade Belchior, jáqueolivro 

Porém, existem alguns pré-requisitos para que O 

transplante cardiaco seja considerado, como idade 

máxima de 7Q anos, condição de saude favorável 

para a realização da cirurgiae o paciente ser compa- 

tivel com o órgão que foi doado = segundo as diretri- 

zes brasileiras para a realização de transplante. 

“Quando o transplante cardíaco é bem-sucedi- 

do, ele pode aumentar a sobrevida do paciente e 

devolver sua qualidade de vida. Mas, é muito 

importante que essa clrurpla seja acompanhada 

por uma mudança no estilo de vida do paclente, 

Que precisará adotar hábios saudáveis para 

preservar o novo órgão” tratamento” 

O paciente transplantado devera fazer consultas 

regulares com seu cardiologista, manter uma boa 

alimentação e exercícios fisicos em dia é tômar os 

medicamentos imunossupressores indicados pelo 

especialista. 

PROGRAMA DE 
INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA DO CHN 
Para oferecer ao paciente com insuficiência 

cardiaca uma linha de cuidado completa, o 

CHN criou o Programa de Insuficiência 
Cardiacá. Com acompanhamento de equipe 

multidisciplinar, O paciente é supervisiona- 

do desde a chegada na emergência cardio- 

vascular ou ambalatório de cardiologia, 
passando pela avaliação, exames comple- 
mentares e definição de tratamento até a 

alta hospitalar. Para saber mais informaç des 

sobre o Programa de Insufi- 

ciência Cardiaca do CHN, 
entre em contato peló 

numero 2) 2729-1000 

Tels: 2625-6692 / 3023-0805 / 99987- T815« ; 09325-1178. 
Ponto Cem Réis - Niterói 

Carolina Sotas 

COMPRO UIAS EM OURO 
BRILHAN 

LUra. Ana tulta Sales 

ALZIRA) 1 RO] LA 'RATARIA Coordenadora da Programa de 
Hr is 3 a tera Transgdante Cardisco do CHN 

INSER DO, FABRICAÇÃO DE JOIAS EM GERAL 

DU CH 
Complexo 
Hospitalar 
de Niterói 
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MI MERE 

SULUOLHA SEMPRE UMA El 

REDIBILIDADE HA 32 ANOS ? 

* CURRO OFERTA |* PAGO NA HORA EM DINHEIRO 

ATENDEMOS EM DOMICILIO 

ms md Sa fole Tio ad USAR EE E 
Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso 

www carolinajoias.com.bi 

O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 

Loia 92 
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CLASSIFICADOS 
DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS 
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Cobertura À vende por 

Rs 1.370.000 

dem 7 a 

lestral | Avenida Robasto See a 

f É E NE a 7 

Coberturád venda por n 
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ba 4 Ez 
leáral | Rum Ministra Olivia Rally 

Ganhe uma 

Alexa! 

Na compra e venda 

de um imóvel 
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ns 2.500.000 

Jia 4 Es 

a Ses; 

ADO à venda por 

r$ 995.000 
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Carbolnhas | drsris 5 Pesdgstar — loaatas TRI 

Ápio à venda por 

ns 950.000 

És 103: hi 3 = 2 

tearal | Rua CUtdvo Carmirio 

[êx, 175m* 

dyorda Soto de Sotómbirá 

En 144 

Piratininga) Ara António Augusto da Pas 

Anuncie já seu imóvel na melhor vitrine da cidade 

Para vender ou alugar, fale conosco! 

E rapido, é facil, é seguro. 

telha] h venda Dr 

ns 950.000 

e: 1 

Apto À veria Dor 

ns 650.000 

his 2 1 

Jardim learal | Rua Geraldo Mattna 

est re à wernda pros RSS Nas 

R$4.800.000 lh: 
Juid, 4 = 4 E, 412m! 

lcárai | Fra Migue de Es 

Apto à venda por 

ns 470.000 

Áplo à venda poí 
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Pendoótiba | Estrada da Paciênca 

EN 

| Aponte a sua 
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Saiba Mais 
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Amaral Peixoto. kml 5 k % | Í N 

Sem burocracia, assinatura 
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Praia de |caral, 17) 
[217 2703-1000 
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37) Z207-0000 
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GQ CLASSIFICADOS 
ANUNCIE & & 
2094-4339 
Massificadosdorho com br 

Domingo END 

IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

tdi) 

CENTRO RELSE GO Opor- 
tunado! eanfia morar me 
Centro! Lindo 

cirBD  TalnshRRES 
dO Scar 

CLNTRO Eine dodia Essju- 
gado Hm pervo mento 
mal morada, É Aluno dl 
vm, excelecte |ntalidade. 
Segurança JA Perto 

mira ToLOBLEL VAR. Sr 

Emmpõs Onde LLGI-RS 

1 Quarto 

AVALIAMOS * 
SEU IMÓVEL! od: 

CENTRO R$SDO DOO Loca d 
acho cnecstográica Bv 
Ega has, drdos Timl, via- 

3205-9422 
97048-1624 

EN Sida 
BOTAFOGO Eojado Doo di | 
ma planta Emi, vráta Ers- 
to, som iguarias, torinha, 
ásemmça, Locsitsção no- 
tre justa CITA Mitra, 

rig fe nen urge nato 

ucsmubr MPS Tehi-PRRES. 
FRBMIEDA ADO Sendo Sreiddi 

Ee 
is di rei 

fimo, est, daquarios, 
aros costa, Dep cormpista, 
vaga oram sirgisesa dra Cor 

Tala tagii-tiza 

BOTAFOGO ESMILODA Se- 
tençã! nor digito, duma- 

nd, Woranda, mista Crista, 
Sado, Igquartas (Loefteic) 
armários, banbero, cogl 
inha, Doda der luta remar 

vetrgiscatiro cem fr irem 
Engiaroirten 

Ipanema 
Vistão mar Ipanama! Apart-hotel de alto homo colado na 
praia = Posto 8, Prúmimo mo Metrô, andar alto, 4 saradas 
com porta da vidro, sala 2? ambientes, 2 quartos, suite, 
lavabo, Banheiro soca com box blindex Cozinha 
planejada com área Mobilado com moveis dé alto 
padrão. O condominto merece serviços de armumadeira, 
segurança 24 horas, rooliop possui uma piscina aquecida 

Edi; REVLSTAS 

Imúveis 

agi 1a 3 

Mararilhoso apartamento, so! da manhã, vésta mar o Pera 
da Gávea, 220 mê, todo msformado por arquiteto, amplo 
lyring 3 ambientes, varanda com agradavel ha gourmet 
com ciurmasquema de vidro, lavabo, original 3 quaria, 
atualmente com-2?, fodos bam amplos, sendo à? mues, uma 
suite master com amplo closet, banheiro social, corinha 
com dha gourmet, árem de serviço. 2 vagas ma ascritura. 

Cád: Sim ir 
E — = o 

& E Nonnis 
Pág d Pago del 

«FOTOS 

E «DETALIRS 

Jerdim Botênico 
Excolenia casa no coração do bairro. Rua tranquila a 
cobiçada, paro do Pirque Lage. 374 me de drea 
consinsda, piscina, ótima dress de lazer com 
gourmel é churrasqueira, sula de gintstica, varanda, 
4 eos, E quaros, 3 suites, 4 banhairos, 2 vagas de 
garagem, copa-cozinha, dependências completas, 
maravilhoso pro de madaira nobra mis arõas sociara 

Ipanema 
Localização Privileginda, Rua Anibat de Mendonça , entre a 

sFOTOA 

+» DETALHES ES] 

Praia de Ipanema é à Lagoa Rodrigo dá Freiima, junto no 
Restaurante Esplanada Grill o cubos úlimas restaurantos, 
lartã condução, uma unidade por andar apartamento 
desocupado, 24 da manhã, varandão, sao piso tábua 
corrida, 2 quartos, piso tibua comida, suite, dependências 
completa. 2 vagos da garagem 

Exa: 

com ar Tas 
DMbia a dir iiéoS 

Zini Spas Pena ados 
[E 

dao, | 
ências, inftegalreda- 

[= ed came po a MBerál | 

4 ou mais Quartos 

ÉS ai 
Praia Roca ButsTaga Err rs 

So Tal Sd) 
à sesMira 

Coberiuras 

Villa 
IPANEMA 

| dTTR Email: +iliganemarra 
DOF, SRD verde | 

arder ia rare Car dr, à- 

varas, abismos, Fa são 
Paio Tor iz Mitiara. 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

Sar pineastro 
À Tala THEE OSRAMNaS LaPo 
TED 

dai stepesos 

lança 

jo BM ML! 
Fam 

| SN deh 
CATETE SPA LiSS Dporbani- 
dido E citboa Varia Sa 
ta, duanes Sfavguroas, cor 
EBE C/StmTáHOs, À SMLa 
viga, Wragéddca stadd 

mia piscinas o de a Ta 

ESo 

3 Quartos 

| ES dolo 
EATETE RETRL DDO Dportu- 

| nada Pré Matrã, deta= 

Eh credo reed 
ro ocestro coin.br Fls 2550- 
BELA Zi bo-s Pad SrvIl tos 

Cosme Velho 

à Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

| ES demalasho» 
2557-6868 
97010-4794 

ES denso 
EC VELHO ESA. 000 Próx, 
Eslégio 5. Wireste, (Ebal) 
nais, inábe, Búpiartos, de- 
mrica, 

neidhs. É 250 cesadel=ramy 
| erasderpocsstro code br 
Tala PROT SDLE FA PO LOS Ma 

| neve LEãs 
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ÉS denulas 
EvELHO 41.605,00 Rndo- 

| mada ático localização, sala 
Zura Iuarandas, 
Musrtas dHultai rredtioa, 

piicisgo. EO ca aba mpo 

raciieargimera mira orem far Tide: 
ESS7-4568/9/010-4704 
Sevi Linda 

ES degli 
EvELHO REI DS Gol Mate 

à maca, tiro localização, sa 
| Jumbiaio LES, ET 
Deuartar 4 Bafba) aeestdisioa, 
Escolta, carinha, ar 
pasdéncias Peages intra botal, 
pincimas, É TÃO cotádeiar sigo 

Ep per err om or End 
255 *-6h068/97010-4794 
Evil ias 

Lebii 

o a 

Etdar 
E VELHO BSLAME DOS jmps: 
val! Leigos cumplotá, pe 
ta Zeméreniaa, ireado, virar 
da dquérica Saybei, 259 
een Coma-cgninia o 
E É r depenoêm 

tur rg pero se lSdes 
aSchelara med A vifProegioori Eros 

cem jar Tais To R-bORE 
FrObO-aroS Scvilars 

Casas é Terrenos 

SE Imp 
EYELHO ESMP .DOO Estadio 
ta focalização Csira igeroco 
Cds) frio pirita. From 
ASUICSEA, Lud irsmquia dirão 
miadá caqiia dg actias 

ob odo mplrda ce nckaa 
FERAS Gg Oca DO Com 
PRPTEDAST TRE RE 
EqelThEI 

Ss emas 
E VELHO PSL dro,DdO De- 

ples, vivia Crisia, cama 
das, ma Tombisnioa, davi 
tem ciovel, Copa-encinha, 

Eipira nos 
iacantro cara he Tr 205 7 
b bio Po Os Pd ur Lj TEA 

Flamengo 

Conjugados 

FLAMENTO PS DBO Ra 
lidade: Prós Meisi, Eaive- 

cenda cómiingado, mpfsrtea- 

disuima, qubads prirsgira lo- 
cocdo sbencinsa, fundos 3 
rush, claro, améjada, por- 
LariaZáha, Cprrtunidade 

risca bra ta 

RSA TA LOPO re ERRO 
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Falmsende 
Custo) Lalá Jopaada, Ha- 
merda cojinãa Memidas, 

tamhoiro amoio, dras servico 
seria, Roc ul má cama artária 
mA, vatio, depor Bineuda 

WenatrapoA TS- LES Er 
1ijaa 

FLAMENGO  Opartinnidado 
unia, máriegera msia 

enform potasama, sete! 
smario sapsraio cinoçãa 
trans fomos dy bo, CET pimao- 
da, ÁS GEpopora, q gem 
afro td, dr ARA, rar 
psto Nhateaça TRT HRS 
Eri 2a. 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEM IMOVEL! 

2557-6868 |: 
97010-4794 

Próximo a Lagoa, do Shopping Lebéon, playground salão 
de testas a portaria 24hs. Apartamento com vista lyvre é 
planta circular, muito claro e silencioso, ampdo living em 
é âmigentes, 3 quarios com armários, séndo uma guie, 
banheiro social, copa cozinha planejada, área de serviço 
a uma dependência completa. Lema vaga na escritura 

Edu: BOVL IMD 

a POTOS 

(21) 3205-9422 EAN dergiobasto 
e (21) SG 162 A EMPRESA QUE RESOLVE. 
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ri HELL E 
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Fr 
E ctg metmados eg era pare 

o gd dim e Pç mA ri 
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do CAS caisdal aa njoitm 
ra er aid Tais 
135 *-6048/SFOLO-A ras 
evo 
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pEmço, meios ren dos, doÊ 
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COB DAFT SboLosa Cama. 
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WunsisaoociBlS 7-0. lr. 
21.2 
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FLAMENGO RAF 000 Le 
coitado Nobre, RSfo Sal 
vob, primemo Metrô, Ar 
tesva, Mon], saia, 5 dera 
e fare sa, Carrao preso 
ja, Dep cormpinta veem 
eqiasim coómber ci 
ar pod 

PrdaMetra 10)0m?, salá 
lsmibienões, orgs! boa 
Las tredeformnião bosarioa 

memórias, banheira, cam 
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portariaddho, CPM caunda 
e a costroto 
mor Tels -saBn Pa 

SP Srrligão Scvlthas 

DESP eT 
acombr Tala b55?-da6d/ 
FRALDA PRA Ses iiras 

dsaplo CURADO vista iate 

mai mar, saia, varándão, 

RS Da DE Em- 
tocalização, Poda. 

Rerrada, alto Scr bh 
« Iquartoa, culto cólicas, 

em traga die Dao cor 
glota, garaçõer CER cornda 
ftsranjata forr brouCigm 
mm Tais 5 pa Pra 
&Po4 pevsiri? 

i re Lg 

Ela 
pe ei B41DhDpD 
Quadriss=eho Pres, Limi, 
vista Aterro, Salão Lem- 
Mentes, Equartas (25ollaas) 

Arenáriao,  Copa-casisha, 
Emas om Vaga Eperi- 
tarada, Maira. ElZdd cossd 

ires dterçiocas tra. 
mm br tes 2597-4668) 

gde-d7m SevlLa?o 

mbrha 
FLAMENGO REtEs o 
Essetaco ar, Leiocação, al- 
La juro, vista pesiâmica, 
anão Tambisetas, 1 suítes, 

eoriaha, depeadências 
comeirtes, Ivai escrtu- 
rodas CZK cassdeisrane 
resfisergiocastro com.br 
Teês ESTAM TO OPA 

SevilBla 

4 ou mais Quartos 

ASvelasho 
FLAMENGO ES: 
ta emite dir pr 
Eid pra, maião, digtartos 
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pe êniiaa, vago mttrtunda, 
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enquiras Psorgiocastra camidr 
fala SS Ta O PE Id PA 
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ineo 

FLAMENGO EF 406,200 lia 
loar- Eocalizroõo tramita, 
Bim, saulo 2 ambientes, d 
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portaria 2h. CORSO czsacel 
Pispeisas Lag aLetts Cem 
1 TolzIFET-EMA POLO 
Cry iidds 

FLEAME REC E$19.050 
Class vo, D/pess0m Cuiger- 

FEformado. 

Era CPB casado drama 
PES Sergio astro com.br 
Teis 255 1-0080/0/010-4744 
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metem 
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Ha, d serviço, Ee 
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cum br Tels 255"-SEBAy 

drorddisa Seiidia 

= ela 
FLAMENGO ES dos 
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(ima) JR» cade 
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oem br Taio 
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À na 
TRANIENA 

FLAMENGO dtrs da Prosrie 
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nmsisrióa, Od E O Custa, Fa 
tray ma A Wista Mtia- 

58 Emeit eliciganama mo 
VAL SDS, Sd rd 

fran Rat va amas, JENAMOS, É] 
Pista, Tisisdgradoa a Mitos 

filória 

1 Quarto 
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te EEE 
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ES enjlit masa 
HLRdA TÁ R$5M.000 Ence- 

Sado Sh José, vaia, quar- 
ta, frita, 2m mrmuá- 
mas, Bank. sor mi Cotinha é 
ármáros, à serviço CJIS0 
Dibdelir sie afasta 

tra com.br TedacPED 7a 

GRLD-A PRA God id 

AVALIAMOS 

2557-6968 
97010-4704 
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a 

ES denis 
UM AITA ESSO QUO Exce- 
eetetocmibação rem ttans- 
versa! amanhã samba, 
dgusrtos, demáros Fla- 
abrEiros sociais, cons df 

mmmõcos, dbbrviço de 
pendências ema porto 
meldêes cosedelaramperas o 
semiecastro comibe Teis: 
ESST-ABEd) HI -A Toa 

Ser LLAZA 

MERANITÁ RÉNDO DOS E Capi- 
tão Saloma. iFranto Cobai) 
Aourtseeno Pranto. deciar 
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ces, quragar ra Lie 
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Em 
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serena nodte, inda vista 
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LARANJEIRAS R:5304,000 
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Betró, = sciósd, condor: 
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AVALIAMOS 
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2557-6868 
97010-4794 

LARANJEIRAS A$sat000 
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banhos empregada, área 
emos s bene imeso, tassil or, 
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CEIFPROT pro Cro Padua 
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made, mediar sitha viga Hvra, 

ariglnsl Zouartos, eroritório, 
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mieródos partes tór Cyro | 

rejrren ngome ie gor 
Bbm ds 
PROA Sovildas 

Extelenta oportunidade! Casa comercial em um dos 
rs mais: fxchushos é cobiçados de Copacibana, 

aliro Palxoio. Próximo dos hospitais Copa Sta e Copa 
D'Or, nua tranquita. à poucos passos do Metrô. Linda Casa 
com 2 pavimentos, 366 mP, 12 malas, 7 banheiros, ólama 
copa-cozinha e excelento área externa, e qaragom. ideal 
para colágio, clinica médica, e ouiras diversas mlinidades. 
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Págnda 1 d 

Pra Você 
Regeus du É 

E lar 
LARANIO RAS &s 
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4 ou mais Quartos 

Esse 
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FEM, gp saredên, fer 
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co, deperd fa, Pvaçõo, a 
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pisneejóda, drops Dag 
a 

En oo Fut it ont 

ZONA 
NORTE 1 

Abafição 

Coberturas 

BEOAIÇÃO ESSDRNÇO Largo 
Ebuição AvDam Melia 
Chmara Coberbeis cio 
Tercaco cichancas ques, Sem 
vsga. So sm ia cormsebaras 
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táiiráção, Barão Bam Peto- 
[| Haia adqu tnepies 
sabem? área eme. De OK 
Br Oerta Tel SEBILSLTS 

Miser 

2 Quartos 

carinho, 
É ii ca, ER ammragado. me 
sm tuararra eras tro cer dar 
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Orientação aos leitores 

(Om) Classifone: 2534-4333 

20 palavras (corpo claro) 

“Preços para paguménio em 
cartão de crádito ou À vista 

Horários de 

Atendimento: 

—— A Classifone 
RS 98% 1 o AO) De segunda a sexta: 

- ' Did das Bh às 20h. 

| www.classificadosdorio.com.br 

mento o preços consulte o clasai- 
fone ou nossa loja. Preços válidos a | 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publi- 
cação de anúncios, favor consultar 
mr intogiobo com.br 

Horários de Fechamento: 
Frazos para publicação na edição 

do dia saguinto. 

Classifone q Loja 

add 1h 

atá 13h 

Err 

até 15h 

Para anúncios nas eeligõess de dleamérigo e 
segunda, o prazo e menta-ferra, sho o 20h. 

jormal O Globo não se rmeponsa- 
bilza pela procedência, veraci- 

dade dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pelo cumprimento des nmquisi- 

tos legais porventura exigidos no con- 

tado dós mesmos, sequer por even- 

tuanis prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos anúncios é de inteira 
responsabilidade do anunciante, 
Passoas físicas e jurídicas de má-té 

podem uwlilizar um voloulo da comuni- 

cação para fraudar é Judibriar os 
leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 

“ Antes de solicitar um emprástimo ou 

atatuar uma transação comercial, vor 

lique a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida, 

* No contraio devem conter à taxa de 

juros e a forma de pagamento, 

* Procure fazor quáalquar tipo de 
transação comercial apenas 
pessoalmanto. 

* Fomaça sóus dados passóaia, por 
fax e/ou telefone, apanas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

* Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta corréenta, valea- 
postais nte.) 

e AciRej:1e, 
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PAM LIES RSLBO 008 5 md 
da megeal, É Eros, apa 
ibama eherpsera percha, vieta M- 
VE Ss masmi, sele Iquarias, 
Lj compra Err bio 
Barmio. mare urge atira co 

mar CRS Tola izs2-0n080/ 
8985-145) SerElIa 

Casas e Terrenos 

2 = 

CAMBÉ MAMAS RÉL Dol ndo 

Cass 7 sabe congrdia 3 
atos subia cickeset) Janis 
disto, cópacártha, ia 

eroenqada, woraelãa qgura- 
Dem coberta, pisciaa Car 
Fars iudira He ari dr sa 

Tetzhit-287, 

learai 

à Quartos 

HE AAS ItiidiSdO Mme dê 
Rã. uma quado Câmpo de 

Cão Penta, junto escolas, Lo 
sedia, toldi ds Srviços 
Vecoédmo ante teor 

Elm, quartos (Isulbel, va- 
randa, qeHegem lazo com- 
pesto Dintto propriatório, Fed 
Sa ad 

3 Quartos 

Villa 
IPANEMA 

CARAI , inegjá, Boa Figea, 
Charndai, Edá Fiinshéa, 

cfertas cadoçiados da Re 
 JETAHPS, COMES dparta- 
matos cobirbitãa cido as 

regtãs 27 Mitorál, ettudar 
DIETAItES, dra lonreDes, SiÉRE 1 
res ES PT Td 
fo, 21-06460-7718, Ema t-ailk 
Do gera ircare bri Com 
Slasimos, Ria, 450 Fada, de 
resógolis o Mutorái 

Ingá 

4* Quartos 

Vilia 
IPANEMA 

IRÃ Si ADD Iplee E, va 
radio pomrirãa, vota da- 

tarah Ext de Guanabara, 
aquarios, UZ selos, OE gua 
o decolkario irragalo uti 

ra 2h-MeOM-T7A, sie eve 
oi Ea bs GTS TIDAS ID, 
maliisa poté clã 

Casas e Terrenos 

ES la 
ELZHOS R$11.960 000 Ma 
ado Cinirár POGAAS dabarod Er 

Dagmbrs Jouiios, vista cine 
Fes tDqdPica, Pesa Pricdi vã, 

ne-sergocastra ca br CITS 
Faia PPEST-DaSS/ 2277-4400 
qirqiga 

SERRAS 

Petrópolis 

2 Quartos 

PETRÓPOLIS  FRHMOA,ÕOO 
Centre E durejnos Eguti- 

da, qemptm Tale; ML 
| entar ErROS-BDRD Creci 
ALETA 

Teresópolis 

2 Quartos 

dao SS 1 a o A qa O O TT a el TA 

LPAMENTLA 

a Rio uia Fes Manhatro 
aci: iosinãa árma, prégro | 

| com tnfenestratura, estoria À 
| oiiraaito, Ti-DaSsA- Proa vt 
Ea ars. via pararalmoset 

am ar 

3 Quartos 

TPANTNLA 

TERESÓPOLIS Cliemies ca 
dasttados Cá EM co Já rniida, 

Comgram, apurfgementos, ca | 
| s25 cobar bares ae Toces doo- 

ha, Estuda parmeita aueliz- 

28 amet viissaseru ns 
ri dg rui Duo, afsiras BR, 

| Em Pata pintado a Tang 
dpudts 

| 

| Villa 

| 
| 
| 
| 

illa 
[IPANEMA 

SÃO Piá Claófins Cad tio 
dos Bia E Sao Paaha Perma- 
Em, Comprar, Slegam, imo 

| uia, Comistos: Ema eiisiga 
PHTTLIA E gre a ilaes, lo 

| GSE Sia rr ri Enio 
a ro is Doritos sedid- 
re do imvil, duto 
| Rka Sto Pauls, Tarasdools a 
emp 

Cas e turasos 

Villa 
IPANEMA 

SÃO Proto ES2020500 Mo 
remo Eder 7 04 suftam, no 
Lo 05 rr Destes, pá SC, 54 
Dar EMT Puto FACS Lda de 
gm, 21-MeMIR-IT ER Ermo: é 

diipacamarrove sfgrad.co 
ne, asiuca permuta So Pau- 
hã é Má de doníiia 

ir] 

gi 

imvestdort Leja dorpado 
Câmsáricas) hnousina 1la- 
nos doque: R$bG0, Área 
bota: dm, Possivel coa 
fesda Gova, sÃgual, CLA w 

a birmiscastra ce m,br 

Tai DOG DEAD POR ITE- 
4.555 

ES demo Toba 
DARRA Agesçãe mritido- 

ces! neestirmentos queróm!:- 
das CETS) Contratos boa 
cão cigrsades Empresas 
Resmuseração a parir Rá 
Db 60,00. Haspriica, Esca- 

ii, medo Lojas Gore ragui- 
trepa. CiiSD were setas 

ERC pa 
BARRA Oportunidade Le - 

tã, fmrrteesé Shsopiog du 
deméricas, Encelente Local - 
gução, Dimeto Propretária, 
Fnanciamesto Lrohleses, 
Passb idade Da várias 

Melia dades Combi 

EAPMTraaAS Te; 
PRETAS Cr add EPE asas TT doado cá tiE as GU Itasim tt dss tuas tits na ai tia do, Ato do o tra 

age Complata Taças mem | 

Eu 

ES 

LP Pe DE A Moção | 

dergibasko 
FREGUESIA RSETE COS A- 
| terão imeestidores Loja a- 
asguds Tereinário Curtas 

| REGREM. R$ZLBNDM Cosa 
| Comaçoal Excosenta hocadica- 
cão Arda jones: À 200082, do 

| ditónia, ?rafaa, peecina, iáidad 
puAcHnicas, GECDEs CAME. 
Poasibráizdo  inbarparaçãa. 

] CORO mir dorpinaçto som 

de Talsssiria 

imúveis Comirciais 
Tona Cantro 

EPA Ga vaT ia 

ÉS delas 
| CENTRO R$L SÓS DOS Loca- 
heaçãe comercial enceles 
ta, iojão Emrio de cod, ds- 
quima Bda Gio tanda cADu- 
vidas nberso Funa de per 
dEStre A SR Pg Dar a bra 

ombro 2 Talatms- 

RE 
| 
| 
] vid Derger astro. 
| br 6H Tale PREGO TEMA 

] 

| 

| 
! 

i 

| 
| TRIMPERPÊ-AA0O devidos 

* Ema. sossaltea 

tenBhatemai com Tal; 
| ChrnS LILA ça 
à sd pon dlsinri) SADiI-gEo 
[id tono a ira] 

| MAO (juistahpgs 

ema iosed dad ipérico cóm 

ção Tavira dep! Opirturh 
dad tens io! Cutgeam te da- 
[:] 

MES LATA/ 2. Bona 

| Severiii 

| 

| 
| Saias e Andares 

| 
| 

E 

| ÉS degola 
CENTRO R$B0 000 Dportu- 
náiaõe, extrente imuas ti 
amado! Localização mais 
febre Cortra, dv Ro Bran- 

cem br PRA] 

Mem 

] 
| 

| Gumnsbara,  PróniMietro, 
Va moita Sula AbmE, 

| Zarmibientas, pridio comer 
| ado, pita tata, cosmo, 
| epi pegar 
| d.combar CUSo Tels 2292- 
| Dodo Pora Lata Sersdaa Ea 

] 

Eee 
] 

] 

| 
| tantes tda darg deatisa 
ame 250 TolasBRGGS- 
| FR MAIA Sevdado 

1 

| 

ÉS Demjilado 
ENTRO R$700,000 Exce- 
dente cpsrturidado irvent- 

à mento, toca cação dxpeta- 
ocular, E ineguaians jumto 
Lergo Careca Sela Hmi, 
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“- «PROMOÇÃO» 

rag 

FALTELS NO ILNGNPE SA JS! 

280UT2] 

VAIDEFULL 

PNEUS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS 

A PARTIR 

ts 

Valido para pneus a partir do ARO 14 
Serviços de montagem + alinhamento + balanceamento, 
Consulte à regulamento com um vendedor. 

ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO | FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 

RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA | EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS Rudelagasjoj = 

CATALISADORES | CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

Parcele suas 7 
compras! 

Excelente atendimento, otimos 
preços, qualidade impecável e 

rapidez nos serviços. 

João Vitor bastos da Costa | Google EB 
tclientesatisfeito Mei Negócio 6, 

++wd 

CENTRAL DE ATENDIMENTO Pe o 

4 rd com 49,0) | » : / “Ecaçõe Gapaicrys Esmancde (3) f) Õ Ô St, NOSSAS REDES 51.10.1405 

, DO Ses 2 Manor Cont ço a Am HORÁRIO DE El INCIONAMENTO AV. NILO PEÇANHA, 1249 beja o. 7 Rr mis A e fin | A Q A A | SEG A SEX 8HAS 18:30H 
RUA OTAVIO TARQUINO, 1248 potes Bege 

NOVA IGUA CLVR.) EP 194 a SÁBADO 8HÃAs 14H 
O BFULLFNEUSGRASIL 4 

"OFERTA VÁLIDA ATÉ O TERMINO DO ESTOQUE OU ATÉ O PRÓXIMO ANUNCIO. RESERVAMOS O DIREITO DE CORRIGIR POSSÍVEIS ERROS DE DIGNAÇÃO 
TODAS AS OFERTAS ANUNCIADAS SÃO PARA COLOCAÇÃO NA LOJA, MONTAGEM DE PNEU A PARTIR DE R$10,00. CONSULTE-NOS: PONTOS DE VENDAS 
COM TABELA DE PREÇOS NO INTERIOR DA LOJA. * PARCELAMENTO EM ATÉ 24X SOMENTE COM JUROS ( SUJEITA ANÁLISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LOUSANGO),. FINANCIAMENTO EM DEBITO APENAS PARA CORRENTISTAS BRADESCO 
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(O day 

SEM JUROS ES visa E 2 CARNÊ 
— FARCELA MÍNIMA R$70,00. 

ompre s 
1 VE] I ] 1 Os 5 O 

ROUPEIRO 
VERONA PLUS 
| FORTA EPE 

AMENDÕA - BF WE / ANDA 

nel 000 
AvsARS E. se 7 , EM DINHEIRO 

bI 1X DE R$ te dá 

COM 7 COLCHÕES 0-33/14em 

R sã, 990, 

ai 
A 

“100% | TUM? 

á URI 

É COM? ESPELHOS 

E ——— - PRONTA ENTREGA 

ROUPEIRO R$] el 
IPANEMA 
CAMELA SDF WHITE E BRANCO 

ROUPEIRO... 
COPA 

0X DERSI29:80 | camna/orr mm 

HOME 

a LBA RIAS EM LED 

Fabricamos móveis sob medida para 
mesa, sala, quarto, cozinha e banheiro. 

— ARMÁRIO 

| ey y 
OX DE R R$7 99.00 reis 

R$52.69 

pa 
OX DE

 ns 26
9 1) 

2 bem fmima) 

a S%m [protunddade! 

o R 

OX DECT 0 | 

“Móveis e Decorações Ltda Es 
MÓVEIS COM ia E cons nr 

(5) Eparquelisboa.moveis E! /parquelisboa 

Passaum ZAP www.parquelisboa.com.br | EXE 

| 2180 Golo] 

1] 

| 

ROUPEIRO E EUROPA 
“2 POR] 

e COM ma 

cQ a”, 
dy) 0, 

E 29.00 OX DERS9 | 

HO INTERNO 

TEMOS QUTROS 
MODELOS E CINRES 

DO DUPLEX 
CAPELA 

BENio INQUI 

” GRANDE LIQUIDAÇÃO 
| DE MÓVEIS DE DEMOLIÇÃO 

ROUPEIRO 2690, N 

Taba 10X peRs269º BA se LU? 

CONJUN Oo DER MESA | MINAS DECC 

[33em florgura) 

| CONJUNTO DE co 
MESA ELÁSTICA sun ASá 

| DELÍRIO c/a cavemas 10X pers329 
VÁRIOS PADRÕES 

PUFF nº R$35( 350, 
Sp 

Qi 

RS uy, 

4,00 

Ta 

KO 

HOME | ond 
» NACIONAL RACK FÊNDK, POLTRONA BERGER 

tom R$1.189,) amu R$1.150, ÁRIOS PA vi, R$1,490, 
= O | : ——g— 

O | 

10X DE bi ko E “ox DE RS 1490 
15.40 

Blisk O0aMoVE 156 

pe im = e liasidsa=i do: ds ii E Nx 
ua Conde | Bonfim. ! . Hi a Haddock L bo, 54 - LIS MI dito RAPINA im seca braco icês lo hqs 

1] ad à o. 1 Oo BR 
TES [ 11] Z213-44 Ra. 

' : osan nena 
Ed sr + Ma Us E | 
as fima a pa pm 

— ” “j a = “ú 

PETI N: 415 é 
be jr! em L, pa Mim ml 

Fe | 

y 98 do Gelamb 2NTiA Rua Maddinnie Int 
ds E US SEG! SR IrA Fobia ii LA LODO, 
nESJE É FREE O =. Fo O = 
LIto- 3504] LILU- UM a A qa ni di na ni 
fo. di [| Na! E 

TERRA. A: FE PA 

SEM UNOS SOMENTE MOS 
ponderar bo no po 

sa E" 4 : 
Phntrmail menti hotmail.com 

rd pb [iris ie ndmtiae prt ig E e debe oia nt demand 

brtondets 

tendimento E] lojista Ls 

“LOJA Tr MÓVEIS PLANEJADOS 

Hi E J Estáci de 5a, 127 TER at; [| Lip 

PRIPE REINA: 2235-614 Copacabana 
Rua Estácio de Sá, 128 “Rua Barata espgri 194 LjC 
ao ce epa 

m ap Tm “ qi Bia Basada DI id ni a o ii 
Rua | arata Ribeiro, 194 - | Rua Barata Ribeiro, 334 Rua Buenos Aires, 100 

É a, Fa E t Des À É =] Í Ta) =) U 5 4 | ,- 
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42ANOS+1ZLOJAS *" MÓVEISO PARASUA HOMES, 

 UTILIDADESCÊCASA OU ettr 
SHOPPING re MATRIZ [Ludlid AS ET A 

— | - COMPRE NO SITE RETIRE NA LOJA Tp 

SOLUÇÃO EM MÓVEIS WWww.shoppingmatriz.com.br A Raro ne 

a cd, : E S FRETE 2 
= = RÁPIDO A, 
= = “APÓS CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO , » Vis 

[e L) RIDIGRANDE RIO 3 DIAS. | INTERIOR RIO E DIAS Ls 24 a 6º DA as 18h, Sáb 08 às idh 

um | PARCELAMOS P/ As : PROJETOS P/ | SIGA-NOS 7 CARTÃO 48% AX ERES O: OO 
= for einodo CONDOMÍNIOS BOLETO ., = CONDOMÍNIOS 2219-6021 shoppingmatriz com.br 

COM ARAFADOR 

BALCÃO CABINE DE E: BALCÃO ATENDIMENTO CABINE DE 
ATENDIMENTO RETO TELEMARKETING d EM L TELEMARKETING 
SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO , SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO | 
ANT X LIDO X P4S CM A120 X L9I X P72 CM | ANTXLIZ0 X120X P45 CM ATITX LOIX P7Z CM | ; 

BALCÃO ATENDIMENTO EM L 
+ BALCÃO RETO 

MESA PLATAFORMA 
DUPLA COM PÉ PAINEL 

MESA PLATAFORMA DUPLA 
COM PÉ PAINEL + 1 COMPLEMENTO 

SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO SM - CORPORATIVO 
ANT XLIZO X 220 X P45 CM ATTLX LO X P120CM ATT X L220 X P120 CM 

| | ne f | 

IPRATELERAS Um E É Ms Pe 

PERU TR na À vista 2.059,00 
E] 

10x 205, 

CHAFAZZ 

AR IL FAR ne AÇO ALI 
Edir o dor dom 

A vista a 509 DO À vista 1.979,00 

RT ani de SBem posse 10x 1 50% 10x ra 

= 
-— 
= 
Li 
— 

= 

ROUPEIRO 2 VÃOS HOUPEMHO À VÃOS MOLPEIRO E vÃOs 
GRANDES AMAPA PEQUENCE AMAPÁ PEQUENOS AMAPÁ 

dn Sd d SIC | É DRA 

Â vrata 609,00 
Do pt] 

sem 60, 10m 66, 10x 114, 

per date eloa à visita GAO,D0 à vista 1.142,00 

À vista 1.738,00 

50 
10x 1 T5, 

ADUPEIRO 4 VÃOS 
GRANDES AMAPA 

1 à EIÇÃ É MEC 

A vista 1.028,00 

10x 1 02,ºº 

MM ER 

Mira | ua 
edia Dobela o iria 

Du 
Lapa ERRA E FE 

É 

ELMO a 
GRECO À vista 1.878,00 

10x 1 87,9 

A vista 1,898 O 

10x 1 189,5 HA ER 
NM ar 



02 |0 aLoBo 

EXTENSÃO DE TOMADA 
SM - 104 - BRANCA 

É a ui 
JA ] L) 

SUPORTE PARA TV LEDILED 
ST ATO FIXO 

) Elma 

32 A 55º COM INCLINAÇÃO 
PRIME MULTIUSO 

MESA DE CENTRO 
PEDRA DA GÁVEA, ARCO DA LAPA, 
MORRO DOIS IRMÃO OU APOTEOSE 
AI XL 104 XPSSCM 

MINI ARS SUPERLIGHT 

al 

GAVETEIRO PARA 
MESA COM 2 GAVETAS 
AJD,23 L.0,37 PO,38 

A vista 149,00 

IA 90 
UA j q 

ARMÁRIO RARO 
A0,75 LOÃO PO,38 

A vista 379,00 

2 90 

LINHA SM BETA 
ET EE ES sas | 

Ê 

+ EH 4 
Sem; 

MESA DIGITADOR 
PÉ PAINEL 
T3A X 1D0L X BOP 

00 
i 
À vista So b,| 

E 
= “Th ar 

á 0X E 4 Ed Ta 

4 Fu ad | 

GAVETEIRO PARA 
MESA - 2 GAVETAS 

i 4 Of 
nda 1 

o, Vita 1) a j Ri 

a qm 90 
o) 

LINHA Sab DELTA 

MESA DIGITADOR 
PE PAINEL - BEM GAVETA 
A0,74 LDO PO GO 

ú 
a ima o À ' 
10X a ti 

=” 

ARMÁRIO ALTO 
1,80 LOBO POÇA 

is AP 
A vista 663,00 

RE 90 

GAVETEIRO MÓVEL 
COM 5 GAVTE 
A.0,81 LBÇAT P0,90 

A vista 329,0 O 

ox 32.90 
OA o p | 

CONEXÃO 
BD X BO. 

A vista 79,00 

. 90 
TOX É q 

MESA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL 
TIA X 120L X OP 

A vista 3 68,00 

“26 BU 10X SD, 5 

ARMÁRIO MÓVEL 

2 GAV 1 GAVETÃO 
MBM EL SODA P 48 

MESA DIRETOR 

PÉ PAINEL 

ATINLAGOXP TO 

A vista 448,00 

ARMÁRIO MÓVEL 
& GAVETAS 

A OZXL MXP: 40 

169,00 " e a 
4 via! 1 

AB 90 ai J À hn Pina? la 

k ei aa 

MEBA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL - SEM GAVETA 
AD, 74 L.1,18 POÇ8O 

279,00 
à Oii 

E Fu 
TOM dis : 

CORES 
BRANCO = PRETO 

FRESMO + MONTANA 

||| 
au: 

MESA DIRETOR 

PÉ PAINEL « SEM GAVETA 
AD TA L1,55 POBO 

j dio P 
À vista 319,00 

evo AM SU 
10X e” BE 

” 

ARQUIVO MÓVEL 2 GAVS, 1 GAY, P/ PASTA SUSPENSA 
ADE LOME POME 

CORES 
PRETO + BRANDO 

FRESNO + NOGUTIMA 

ARMÁRIO BAIXO 

2 PORTAS 
TECM X LIBOCM X P: 3ACM 

A + ms 4 “Fi pi 
HH visia Sd “Sp PA 

n ni Cd mi 

10X mu 1 | 

CONEXÃO 
Go x 60 

CORES 
PRETO + BRANDO 

MADRT RR APERTO 

Fera ALTO 
2 PORTAS 
AIG XL:BO XP; 38 

É is Dino ff 
A vista SU3,U | 

. [6] ri 

10x SU,” 

CONEXÃO ESQ ou DIR 
Ox TO 

in 99 00 E à viaim A VIBLO a, 

OM be pl 
10X A ur dy 

E, 

TENO) 

MALEIRO DOBRÁVEL 
CROMADO 
AESXALSSX PSC. 

E ra al b 
= | ) 

MEZA SECRETÁRIA MESA ALIXILIAR ARMÁRIO BAU MESA BECRETÁRIA ARMÁRIO ALTO 
EM “Lº PÉ PAINEL PÉ PAIMEL 2 PORTAS PÉ PAINEL 2 PORTAS 

Er TAXI X 150 X AGP THAN GOLXASP TECH XLTSCM XP SBC PAAX 13 X GOD MO XLTSK Pas 

RACK GAMER À vista 738,00 à vista 269,00 A vinta 489,01 À vista 449,00 À vista 809,00 

COM GAVETA - 8M "4 80 me 90 AO 90 AA 90 an 90 ev PR É env DE 9 cv AR 90 nv dA 90 nv AO) S 
VARIAS CORES Ê Dx Cl Sd! 4 EUA dim ss 1 UA E ] TUK Pen Fy 10X A RF 

os 348 EM | GAVETEIRO FIXO GAVETEIRO MÓVEL 
j GAVETEIRO PARA COM 2 GAVETÕES COMA GAVETAS 

E. MESA - 7 GAVETAS TA RLAGE Pas KREXL INE a | I | 

Ti Avsta 189,00 Avis 459,00 A vista 559,00 FABRIL 
Ti) À eg | o 90 E 90 EE 90 Mod VE 

ox TO,” 10x DD” 10X DO 
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1- Armário baixo com 
2 portas e 1 prateleira 
sem fechadura 
0,75m X 0,62m X 0,45m 

De 33800 

Por 345,00 

10x 34,90 
2- Estante alta 
com 4 prateleiras 
1,82m X 0,71Im X 0,28m 

De SES=U0 

Por 279,00 

10x 27,0 
3- Estante com 2 
portas e 3 prateleiras 
1,B2m X 0,/im X 0,29m 

De 42947 
Por 349,00 

10x 34, 

4- Estante baixa 
com 1 prateleira 

0,83m X 0,7 im X 0,298m 

De A 

Por 129,00 

10x 1 Ra 

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL 

&3 = |80 - FRIGORAR 

De: 229,00 
Por. 199,00 

10X 1 3,» 

e” 

MOVEIS 
UTILIDADES 

5- Estante média 

com 3 prateleiras 

1,21im X 0,7im X 0,28m 

De 

Por 198.00 

10x 1 9,90 

CADEIRA SECRETARIA 

GIRATÓRIA COM BRAÇO 

TS8 = TECIDO = TURIDA 

À vista 519,00 

10x D1,ºº 

AS CAMPEAS 

6- Gaveteiro fixo 
com 4 gavetas 
O,7êm X 0,45m X D,3im 

De 

Por 289,00 

10x 28,90 

CADEIRA, SECRETÁRIA 

GIRATÓRIA 558 

FIRENTE. - TECIDO PRETO 

A vista 509,00 

10X 50, 

PARA SUA 
07.47. 40]8 | E 

Las 
: E LF) 

valido. 

SIGA-NOS / 
NAS REDES f 

STATE 05) 

O aLoso |5.03 

ate 29/NQOV/21 

www.shoppingmatriz.com.br 

BRANCO - FRESNO « MONTANA 
HOGUEIRA « PRETO 

7- Mesa auxiliar 
em MDF 
0,75m X 0,90m X 0,45m 

De ; 
Por 125,00 

10x 12,ºº 

CADEIA SECRETÁRIA 
CHRATÓRIA 258 
SEM BRAÇO - TOSCANA 

À vista 359,00 

10X 35 as 

B- Suporte para 

CPU 
0,75m X 0,3im X 0,45m 

CADEIRA SECRETÁRIA FILA 

TURIM « TECIDO AZUL 

De: 229,00 
Por: 199,00 

10x À 9,ºº 

EM VENDAS 

8- Conexão para 
mesa Triângulo 
0,4Em X 0,46m 

À vista 29,00 

cos 2,90 

CADEIRA SECRETÁRIA T5B 

BASE BACK SYSTEM 

HS STSTEM EXECUTIVE 

À vista 699,00 

ox 69,9 

iubõa-: 
EMDGINA GERE EA Fixa 
1058- MS 5YST 
MNT ERR 

De EAD 
Por 209,00 

10x 20,ºº 

CADEIRA FIXA 
EMPILHAVEL 
1003 MS SYSTEM 

De. 

Por 259,00 

10x 25,ºº 

CADEIRA PRESIDENTE 
LUCSA - TECIDO 

NV, ITÁL ká - PRETO 

Dá 

Por 1.799,00 

1x1 79, 

CADEIRA [NRETOR 
BRAÇO ENCOSTO TELA 
ASSENTO PU BARRA - PRIME 

Lim 

Por 999,00 

10x 99,90 

CADEIRA DIRETOR - CAPRI 
ENCOSTO EM TELA 
ASSENTO EM E CREPE - PRETA 

De THD 
Por 1.038,00 

10x 03,º? 

CADEIRA DIRETOR 
ALTURA REGULÁVEI 
MATERIAL SINTÉTICO 
TREVIEO 

Db 

Pos 949,00 

10x 94,0 



BEBEDOURO 
DE PRESSÃO 
K4OCI A/C 127 OU 220V 
KARINA 
Á vista 1.309,00 

Nr) r | E | ) Ma aa 10x 1350, 
. 

“so 

À vista 28 9,00 

St 

MESA DE COMPUTADOR 
SM 400 - BRANCO 

ER O nf pa- 180 fil De: 169,00 Por: 159,00 

AVALE 

shoppingmatriz : 
«com.br 

SHOPPING 

MATRIZ 
CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO 
Cartões de crédio em até 10x a! juros: 

Parcela minima R$ 20,00 nos carbes 

Crédito mupeiho d Bprvação pelim 

eméros da Fráncóita. Em nossos 

preços não estão incluidos lrete e 

montagem. Obs Preços válidos alé 
2712021 enquanto cipar O a 

toque. Poderá haver tala de produto 

em alguma loja, jà que O anúncio & 
teto com muita  anivcadência 

HORÁRIO DAS LOJAS: Do 7º q &º 

das DO às 18h. Sábado das DB às 

tah. LOJA CASASHOPEINO [abér- 
ta de 2 a Sábado das 11 ds 20h, e 

sos DOMINGOS E FERIADOS dos 

4 às 20h) Consulle noss0s vendo 

dores cobra produlos dispónivers para 
entrega imediata 

PENHA OFFICE CENTER 
&s. Eraeil, 10540, SHOWRODM DE ep 

ED VBNDO / BOOM POZS | BODE - ZHB-DIRO 
Da) DOT TOS EdS 

BOTAFDGO (Fº Mona E 
AR Pol, Alvaro R DPiguus, 

trê, 3728 7958 

à) HABTT.TaOS 

pnarmão Sé 

 DOn0S-744E 

CAMPO GRANDE 
Mv Cosáro da Rolo, UM 

2219-M q ABISMO 
É) 20933-2354 

2410-3530 

O 99706-0823 

BEBEDOURO 
COMPRESSOR 
GARRAFÃO K30 

KARINA 

VENTILADOR COLUNA 
OSCILANTE 60CM 
BIVOLT - VENTISOL 
PRETO 

A vista 398 O 0 

MESA DE COMPUTADOR 
SM 500 - MONTANA 

rica “. | Õ ata! 

A vigia É 17,UWY 

| | | ] 

IA, | | 
*” 

- TUDO EM 

10x 
SEM JUROS EARCELA duilmdiida 

VALOR DE Dj boo, Ex 

5. JOÃO DE MERITI 
Rua do Ezped 1 165, Certo 

= HH 2638 TODA 

1) 98006-1385 

fas ata 

à vista 913,00 

4 Tas Mol Lad Egas 

[= vista 339, bl 

CARTÃO BNDES , 

48x 4 7 

 GOLETO 

MANILHA-ITABRORAI 
AR 1017 «Em 73 

2535-9159 

127 OU 220V 

NEGO 

Eae! 

ESCRIVANINHA TABLE TOP 
COM GAVETA EMBUTIDA 
SM MULTIUSO - FRESNO 
no: 240 fi Da- 4100 flfl 
De dis É 5 Ly For 133,4 é, 

PARCELANHOS Pi 
EMPRESAS 

asda! 

Av das Amóricas, 13533 Mus a 

43 TAADO] - 2437-280 

É) 0003-1225 

PIRATININGA 
Es Frómitoo da Cng Nunca 

gt! 

Us Ga761.087TA 

PROJETOS P/ EMPRESAS 

ANNE 
2219-6020 | 2219-6021 

CENTRO 

) g9707- 0525 

Domingo 28. 11202 

BEBEDOURO 
GARRAFÃO K31 
127 OU 220V - KARINA 

BEBEDOURO 
GARRAÇÃO - K11 
127 ou 220V - KARINA 

iq RO MT 7 o Mi À vista 889,00 À vista 899,00 
pes pç a 

au AC j “tl 
HOUX 6) = 10X 1 

a FA e a | J r, 

VENTILADOR DE TETO | 
3 PÁS - BRANCO COM MOGNO 
WIND LIGHT - VENTISOL 

MESA APARADOR MULTIUSO 
SM 
MONTANA 
À vista 189,00 
a OO 
i Êf 1 a Ma 

COMPRE PELO TELEFONE 

2221-8000 
2º a 6º DE às 18h / Sábado 09 às 14h 

CASASHOPPING (em cima da Madeiroi) 

Avenida Ayrion Senna 2150 à ándo tapas, 1O1/10% 

2431 -PEM 1 | 2 jd 3425-3648 

O) 99703-6321 ABERTA AOS DOMINGOS 

cipa Findo CAXIAS 
Era i jo, 200 die. Duques de Coxas, X53 

Mt - 27H 

E) 99762-0624 (| 99724-108 


