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Canoas disponibiliza segunda dose 

N esta terça-feira 
(21), estará dis- 

ponível nos 27 postos 
de saúde de Canoas, 
na Região Metropoli- 
tana de Porto Alegre, 
a segunda dose da 
CoronaVac para quem 
se vacinou até 24 de 
agosto. A aplicação 
acontece das 8h as 
17h. A distribuição de 
senhas se encerra às 
16h45. 

E necessário apre- 
sentar documento de 
identidade com foto e 
CPF e carteirinha de 
vacinação com regis- 
tro da primeira dose. 
Pessoas que tive- 

ram Covid-19 devem 
aguardar o período 
de 30 dias após o 
início dos sintomas ou, 
em caso de assinto- 
máticos, do resultado 
positivo do exame R- 
PCR ou teste antígeno 
para se vacinar. Já 
para quem recebeu 

a vacina da gripe, O 
intervalo mínimo é de 
14 dias. 

serviço 

Terça-feira (21) 
2º Dose da Corona- 

Vac (Butantan) 
Público: pessoas 

que receberam a 1º 
dose até 24/08 

Locais: nos 27 pos- 
tos de saúde 

Horário: 8h às 17h 
(distribuição de se- 

Alisson Moura/Divulgação 

da CoronaVac nesta terça-feira para 
quem se vacinou até 24 de AgORTO. 

E - RE 4 — = . : 

E necessário apresentar documento de identidade com foto e CPF e carteirinha de vacinação com registro 
da primeira dose. 

nhas se encerra as 
16h45) 

Documentação ne- 
cessária: documento 
de identidade com 
foto e CPF e carteiri- 
nha de vacinação com 
registro da 1º dose 

Endereços dos 
postos 

CAIC — Rua Vinte e 

Um de Março, 100, Se- 
tor 4 A, Guajuviras 

Guajuviras — Av. 17 
de Abril, 1991, Guaju- 
viras 

Igara — Rua Dr. Al- 

fredo Ângelo Filho, 68, 
Igara 

santa Isabel — Rua 
Coronel Vicente, 191, 

Centro 

São José - Rua 
João Pessoa s/nº, São 
José 

Estância Velha - 
Rua São Mateus s/nº, 
Estância Velha 

Harmonia — Rua Ma- 

chado de Assis, 

Harmonia 

Santo Operário — 
Rua da àAssociação, 
331, Vila Cerne 

São Luis — Rua Teó- 
flo Otoni, 268, São 
Luis 

União - Rua São 
Borja, 395, Mathias Ve- 
lho 

Cerne - Rua Eng. 
Kindler, 1460, Vila 

Cerne 
Natal —- Rua Nossa 

Senhora da Concei- 
ção, 285, Harmonia 

Praça América — Av. 
Rio Grande do Sul, 
420, Mathias Velho 

São Vicente —- Rua 
Walter de Oliveira Ilha, 

90, Olaria 

Olaria —- Rua Alberto 

Rodrigues de Oliveira 
Alves, 25, Olaria 

Central Park — Av. 

das Canoas, 272, Cen- 

tral Park 

Mato Grande -— Rua 

201, República, 460, Mato 
Grande 

Concoban - Rua 

Rodrigues Alves, 769, 
Niterói 

Niterói - Rua Mare- 
chal Rondon, 132, Ni- 

terói 
Fernandes - Rua 

Gomes Freire de An- 

drade, 1036, Niterói 
Nova Niterói - Rua 

Quaraí, s/nº, Niterói 
Primeiro de Maio — 

Rua 1º de Maio, 534, 

Niterói 

Boa Saúde - Rua 
Boa Saúde, 1640, Rio 
Branco 

Prata - Rua Butten- 

bender, 244, Fátima 
Fátima — Rua João 

Nicolau, 218, Fátima 
Pedro Luiz da Sil- 

veira -—- Rua Mauá, 
1724, Rio Branco 

Rio Branco -— Rua 

Edgar Fritz Muller, 83, 
Rio Branco. 
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pós um feriado sem tré- 
A gua na ofensiva de imu- 
nização contra o coronavirus, 

nesta terça-feira (21) a Secre- 
taria da Saúde de Porto Ale- 
gre mantém o serviço para 
os públicos já incluídos na 
campanha. São mais de 
50 endereços disponibiliza- 

dos nos turnos da manhã, 
tarde e noite, alguns com 
atendimento até as 21h. 

Os drive-thrus estão sus- 
pensos mas é possível re- 
ceber primeira ou segunda 
dose em 36 postos de saúde, 
18 farmácias parceiras e três 
unidades volantes: shopping 

João Pessoa, Largo Glênio 
Peres e Escola de Samba Im- 
peratriz Dona Leopoldina. 

Também continua sendo 

oferecida a alternativa de 

agendamento por meio do 

aplicativo "156+POA”, ferra- 
menta que pode ser baixada 

para smartphone. Locais, ho- 

rários, imunizantes e outros 

detalhes podem ser conferi- 

dos de forma atualizada no 
site oficial prefeitura.poa.br. 

Dentre os segmentos que 

podem buscar o serviço es- 
tão os idosos a partir com 
70 anos que precisam do re- 

forço vacinal (desde que te- 

nham recebido segunda inje- 

ção há pelo menos seis me- 
ses), bem como as pessoas 

como baixa imunidade (mí- 
nimo de 28 dias desde o úl- 
timo procedimento) — trans- 
plantados e pacientes de cân- 

cer, por exemplo. 

No caso dos guris e gu- 
rias, a idade mínima para ini- 

ciar a imunização permanece 

a de 15 anos, apesar da nova 

orientação emitida pelo Minis- 
tério da Saude, na semana 
passada, para que fosse sus- 

pensa a vacinação de ado- 
lescentes. Esse grupo popu- 

lacional deve continuar rece- 

bendo o fármaco (da Pfizer) 

enquanto durar o estoque. 

Documentos 

exigidos 

Para a primeira dose (ou 

aplicação única, no caso da 
vacina da Janssen), é obri- 

gatória a apresentação de 

identidade com CPF. Não é 
mais necessário o compro- 
vante de residência, bastando 
uma autodeclaração simples 

com nome e o endereço — O 

objetivo é facilitar o acesso 
para quem tem dificuldade no 

que se refere a esse tipo de 
documento. 

Já para a segunda inje- 
ção, também se exige o car- 
tão de controle fornecido pelo 

agente de saúde na primeira 
etapa. Pode se dirigir aos lo- 

cais indicados quem recebeu 
O imunizante de Oxford ou Pfi- 
zer há pelo menos dez sema- 

nas ou Coronavac há 28 dias. 

Para receber o reforço, os 

idosos a partir de 70 anos 

precisam levar mesma do- 

cumentação exigida na se- 
gunda dose, desde que o car- 

tão de controle mostre que 
essa tenha sido ministrada há 
seis meses ou mais. 

Os imunossuprimidos, por 
sua vez, devem comprovar a 

condição de saúde, por meio 
de atestado, registro de alta 

hospitalar ou receita médica, 
bem como registro de se- 

gunda dose (ou dose única) 

há pelo menos 28 dias. 

1º dose de 
qualquer vacina 

— Sala especial no shop- 
ping João Pessoa - avenida 

João Pessoa nº 1.831 (bairro 

Azenha), somente para pe- 
destres (9h- 

— 36 postos de saúde (8h- 

17h, com alguns endereços 

atendendo até 19h, 20h ou 

21h); 
— Endereços e postos com 

Porto Alegre mantém vacinação 
contra covid em mais de 50 
endereços nesta erp, 
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Um dos locais disponíveis é o posto móvel no Largo Glênio Peres. 

atendimento noturno: dispo- 

níveis para consulta no site da 

prefeitura. 

2º dose de Coronavac 

— Para quem recebeu pri- 

meira injeção há pelo menos 
28 dias; 

— 15 postos de saúde (8h- 
17h); 

— Sala especial no shop- 
ping João Pessoa (9h-17h); 

— Possibilidade de agen- 

damento pelo aplicativo 

"156+POA'; 
— Endereços e postos com 

atendimento noturno: dispo- 
niveis para consulta no site da 
prefeitura. 

2º dose de Oxford 
— Para quem recebeu pri- 

meira injeção há pelo menos 
dez semanas; 

— Postos de saúde (8h- 
17h); 

— Unidade móvel no Largo 
Glênio Peres (8h-17h); 

— Sala especial no shop- 
ping João Pessoa (9h-17h); 

— Possibilidade de agen- 

damento pelo aplicativo 

"156+POA'; 

— Endereços e postos com 
atendimento noturno: dispo- 

níveis para consulta no site da 
prefeitura. 

22 dose da Pfizer 

— Para quem recebeu pri- 

meira injeção há pelo menos 

oito semanas; 

- Postos de saúde (8h- 
17h); 

— Unidade móvel no Largo 
Glênio Peres (8h-17h); 

— Farmácias parceiras (9h- 
17h); 

— Endereços e postos com 

atendimento noturno: dispo- 

níveis para consulta no site da 

prefeitura. 

Dose de reforço 

— Para idosos a partir de 

70 anos que receberam a se- 

gunda dose há pelo menos 
seis meses e imunossuprimi- 

dos que completaram o es- 

quema vacinal há 28 dias ou 
mais; 

— Postos de saúde (8h- 
17h); 

— Unidade móvel no Largo 
Glênio Peres (8h-17h); 

— Farmácias parceiras (9h- 

17h); 

— Endereços e postos com 

atendimento noturno: dispo- 
níveis para consulta no site 

da prefeitura. (Marcello Cam- 

pos) 
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Porto Alegre tem nova 
flexibilização de regras para 

onforme anunciado pela 
+ prefeitura no final da se- 
mana passada, a partir desta 
terça-feira (21) Porto Ale- 
gre tem uma nova flexibili- 
zação de protocolos sanitá- 
rios de prevenção ao coro- 
navírus. As mudanças, pu- 
blicadas em edição-extra do 
Diário Oficial do município, 

incluem a autorização para 

que festas infantis e outros 

eventos tenham mesas de 
doces, salgados e bebidas. 

Para isso, é necessário 
que todos os participantes 

— incluindo funcionários e 
convidados - mantenha 
a higienização constante 
das mãos e disponibilizam 
álcool-gel 70% ou sanitizante 
similar. Continua obrigatório 
o distanciamento mínimo 
interpessoal e o uso da 

máscara, conforme regra já 

ma pesquisa encomen- 

dada pela Assembleia 
Legislativa do RS identificou 
que 45% dos gaúchos estão 
vivendo com menos da me- 
tade da renda que tinham an- 

tes da pandemia. 

Este e outros indicado- 
res sobre o agravamento 

da condição social no Rio 
Grande do Sul serão divulga- 
dos nesta quarta-feira (22), 
às 14h, em transmissão ao 
vivo. O estudo, realizado 
pelo Instituto Pesquisas de 
Opinião (IPO), ouviu 1.500 
pessoas, em todas as re- 
giões do Estado, para iden- 
tificar as principais percep- 

ções sobre o cenário e so- 

EBC 

ad Wi 4 
Um dos destaques éa meme para que festas infantis e outros 
eventos tenham mesas de doces, salgados e bebidas. 

estabelecida para operação 

do sistema de buffet em 

restaurantes e afins. 

De acordo com a admi- 

nistração municipal, as alte- 

rações foram alinhadas em 

conjunto com os municípios 

que compreendem a R10 

bre a elaboração de políticas 
públicas de combate à desi- 

gualdade social. 

O objetivo da pesquisa é 
subsidiar o Legislativo para 
propor soluções que alcan- 
cem a população mais vulne- 
rável e que possam ser trans- 
formadas em ações legislati- 
vas. A apresentação do le- 
vantamento será feita pela ci- 
entista social e política, dire- 
tora do IPO, Elis Radmann. 

A pesquisa é a terceira 
promovida pelo Parlamento 

gaúcho junto aos gaúchos 
este ano e integra a pro- 
gramação do projeto “O RS 

PÓS-PANDEMIA”. Realizado 

em agosto, o debate so- 

(Porto Alegre, Cachoeirinha, 
Gravataí, Viamão, Alvorada e 

Glorinha), seguindo as ori- 
entações do Sistema 3As de 
monitoramento. 

Condominios e 

piscinas 
Além disso, serão altera- 

Fotos Publicas 
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eventos a partir desta terça-feira. 
das regras para eventos so- 
ciais em espaços comuns de 

condomínios, tais como sa- 

lões de festas. Nesse locais, 
poderão ser adotados proto- 

colos específicos de eventos 

infantis, sociais e de entrete- 
nimento ou feiras e exposi- 

ções corporativas, congres- 

sos e convenções. 

A determinação também 
autoriza o uso de áreas de 
piscina e águas para finalida- 

des além da prática da ati- 
vidade física em hotéis, alo- 
jamentos, áreas comuns de 
condomínios e clubes soci- 

ais, esportivos e similares. 

Para tal, o distanciamento 

mínimo tem que ser de 2 me- 

tros entre equipamentos (ca- 

deiras, espreguiçadeiras e si- 

milares) e grupos. (Marcello 
Campos) 

Pesquisa revela que 45% dos 
gaúchos perderam mais da 

metade da renda na pandemia. 

O estudo, realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) ouviu 
1.500 pessoas, em todas as regiões do Estado. 

bre o tema promovido pela 

Assembleia reuniu especia- 

listas, que responderam ao 

questionamento: "Como en- 
frentar a desigualdade social 
agravada pela pandemia?”. 
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O relatório divulgado 
nesta segunda-feira (20) 

pela Secretaria Estadual 

da Saude (SES) acrescen- 
tou 311 testes positivos e 

mais dez óbitos pela do- 
ença, ampliando assim para 

1.428.989 o número de con- 
tágios conhecidos no Rio 

Grande do Sul. Até agora, 
o contingente de gaúchos 
mortos pela covid é de 
34.607. 

Pelo segundo dia conse- 

cutivo, os números de casos 
e desfechos fatais mais re- 
centes permanecem abaixo 
da média, refletindo uma pro- 
vável defasagem estatística 
por causa da já tradicional 
subnotificação dos fins de 
semana - problema agra- 

vado pelo feriado Farroupilha 
— a tendência é de que os da- 
dos sejam atualizados nesta 
quarta ou quinta-feira. 

Dentre os infectados até 
agora, ao menos 1.389.088 

(97%) já se recuperaram, 
em todos os 497 munici- 
pios gaúchos. Outros 5.201 
(1%) são considerados ca- 

sos ativos (em andamento), 

o que abrange desde os as- 
sintomáticos em quarentena 
domiciliar atê casos graves 
atendidos em hospitais. 

A taxa média de ocupa- 
ção das unidades de tera- 
pia intensiva (UTIs) por adul- 
tos estava em 56,6% no iní- 
cio da noite, conforme o pai- 
nel de monitoramento co- 
vid.saude.rs.gov.br. Esse in- 

ANSENDERSE 

Luiz Carlos Zancanella 
Presidente do Conselho 

da Safeweb 

Assista ao vivo pelo site 
ou pelas redes sociais! 
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custou as vidas de 34.607 gaúchos. 
EBC | 

A pandemia de coronavirus já 

Estatística da Secretaria Estadual da Saúde permaneceu desatualizada nesta segunda-feira. 

dice resulta da proporção de 
1.867 pacientes para um to- 
tal de 3.301 leitos da modali- 
dade em 301 hospitais. Já o 
total de hospitalizações pela 

doença desde março do ano 
passado é de 108.990 (8%). 

Perdas humanas 
A subnotificação de da- 

dos também ficou evidente, 
nesta segunda-feira, com a 
ausência de detalhamento 

sobre os dez novos casos fa- 
tais de covid. 

Até o final da noite, a 
planilha eletrônica de moni- 
toramento estatístico da Se- 
cretaria Estadual da Saúde 

permanecia estagnada com 
os dados do domingo (19), 
quando se limitou a mencio- 

nar duas perdas humanas re- 
gistradas em Pelotas (Região 

Sul do Estado). 

REALIZAÇÃO M esa 

FEDERASUL 

Marta Saft 

Diretora-Presidente 
da Thoughtworks 

BS f ein 
www .federasul.com.br 
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A título de curiosidade, 
vale mencionar que apenas 
um dos 497 municípios gau- 
chos não registra até agora 
qualquer óbito por covid. 

Trata-se de Novo Tiradentes, 
localizada na Região Norte 
do Estado e que acumula 

120 testes positivos desde o 
começo da pandemia 

Andamento da 

vacinação 
Já no que se refere à apli- 

cação de vacinas contra o 

coronavírus, mais de 7,93 mi- 

lhões de habitantes do Es- 
tado receberam a primeira 
dose, O que representa 92% 

dos gaúchos com idade a 
partir de 18 anos (8,95 mi- 
lhões) e 72,4% da população 
abrangida pelos 497 munici- 
pios (11,37 milhões). 

O esquema completo de 

Fernanda Girardi 
Diretora e Coordenadora da Comissão de 

Proteção de Dados da Divisão Jurídica da Federasul 

LGPD: 
QUAIS OS IMPACTOS NOS NEGÓCIOS? 

22 DE SETEMBRO 
das 12h às 13h30 

imunização, por sua vez, 
contempla até agora mais de 
4,73 milhões de indivíduos — 

seja quem recebeu duas do- 
ses para fármacos com esse 

sistema ou os contemplados 
pela vacina da Janssen (ape- 

nas uma injeção). Isso repre- 

senta 56,2% dos adultos resi- 
dentes no Estado e 44,2% do 
total. 

No caso específico da 
Janssen, as aplicações já 
chegaram aos braços de 
300.852 gaúchos desde o 
dia 26 de junho. A infor- 
mação consta na base de 

dados da Secretaria Esta- 
dual da Saúde, atualizada di- 
ariamente por meio das re- 
des sociais e de link especi- 
fico no site estado.rs.gov.br. 
(Marcello Campos) 
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Brasil completa uma semana 
com média diária de mortes 

por coronavíirus acima de 500. 
Brasil registrou 248 

mortes por covid- 

19 nas ultimas 24 ho- 

ras, com o total de óbi- 
tos chegando a 591.034 

desde o início da pande- 
mia. Com isso, a mé- 
dia móvel de mortes nos 
últimos 7 dias ficou em 
557 — acima da marca 

de 500 pelo sétimo dia 
seguido. Em compara- 
ção à média de 14 dias 
atrás, a variação foi de 
+6% e aponta tendên- 
cia de estabilidade pelo 

sexto dia, após 22 dias 
seguidos em queda. 

O número de casos 

registrados em 24 horas 
ficou negativo devido à 
remoção de mais de 12 

mil diagnósticos no ba- 
lanço do Ceará. 

Os números estão no 
novo levantamento do 

consórcio de veículos 
de imprensa sobre a 

situação da pandemia 

de coronavirus no Bra- 

sil, consolidados às 20h 

desta segunda. O ba- 
lanço é feito a partir de 
dados das secretarias 

estaduais de Saúde. 
Em 31 de julho o 

Brasil voltou a registrar 

média móvel de mortes 
abaixo de 1 mil, após um 
período de 191 dias se- 

guidos com valores su- 
periores. De 17 de 

março até 10 de maio, 
foram 55 dias seguidos 
com essa média móvel 

Reprodução 

acima de 2 mil. No 

pior momento desse pe- 

rodo, a média chegou 
ao recorde de 3.125, no 

dia 12 de abril. 

Estados 

Seis Estados apare- 

cem com tendência de 
alta nas mortes: Amapá, 
Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, Roraima 

e Tocantins. 

Em estabilidade (11): 

Acre, Amazonas, Goiás, 

Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Paraná, Rio 

Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo. 

Em queda (9 e o Dis- 
trito Federal): Alagoas, 
Ceará, Maranhão, Mato 

Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Pernambuco, Pi 

auí, Rondônia, Sergipe e 
Distrito Federal. 

O Estado do Acre 

não registrou casos nem 
mortes em 24 horas. 

La da ç a 
Redução de 12 mil casos registrados no Ceará fez registro nacional ficar negativo. 

Já Ceará, Roraima e 
Sergipe não registraram 
mortes em seus boletins 

do último dia. 

Casos 

Em casos confirma- 

dos, desde o começo da 

pandemia  21.234.372 

brasileiros já tiveram ou 
têm o novo coronavírus, 

com -2.389 desses con- 

firmados no último dia. 

O número ficou negativo 
devido à remoção de 
mais de 12 mil registros 
no Ceará. A média mó- 

vel nos últimos 7 dias foi 

de 32.758 diagnósticos 
por dia, o que resulta 

em uma variação de 

+71% em relação aos 

casos registrados na 
média há duas sema- 

nas, passando a indicar 
tendência de alta. 

A Secretaria da 

Saúde do Ceará infor- 

mou que a redução de 
12.028 casos foi feita 
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após uma correção no 
sistema que concentra | 

os dados, e que essa | 

correção pode voltar a 
influir nos números dos 

próximos dias. Sem 
contar o estado, o Brasil 

teria registrado 9.639 

casos no dia. 

A média móvel de ca- 
sos vinha em sequên- 
cia de queda por 18 
dias seguidos até a se- 
mana passada, se apro- 

ximando de 15 mil di- 

agnósticos diários, mas 

saltou para acima de 30 
mil devido à inserção de 
dezenas de milhares de 

casos represados após 
um ajuste no sistema 

que concentra esses da- 

dos. 

Em seu pior mo- 

mento a curva da média | 

móvel nacional chegou 
a marca de 77.295 no- 
vos casos diários, no dia | 
23 de junho deste ano. 
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Covid nas escolas: como o Brasil . 

pode controlar a variante delta 
melhor do que os Estados Unidos. 

o Brasil, os 26 Estados e 
o Distrito Federal estabe- 

lecem o uso de máscara obri- 

gatório nas escolas. Na ava- 
liação de especialistas, essa é 
uma das regras fundamentais 

para tentar frear a circulação da 
covid-19, incluindo as suas va- 
riantes, como a delta, e impedir 

o aumento de casos. 
Nos Estados Unidos, por 

outro lado, não há um con- 

senso: por questões políti- 
cas, cerca de 20% dos Esta- 
dos americanos chegam até a 
proibir que uma instituição de 

ensino exija O uso da máscara, 

segundo levantamento do "The 
New York Times”. 

Considerando que a vari- 
ante delta, mais transmissível, 

já é responsável por mais de 
99% das contaminações regis- 
tradas nos EUA, o risco de no- 

vos surtos nas escolas torna- 
se ainda maior. As aulas estão 
sendo retomadas ao longo de 
agosto e setembro. 

Surto entre 
crianças 

Desde julho, os Estados 
Unidos registraram um au- 
mento exponencial de casos 
de covid entre as crianças, que 
agora representam 29% das 
ocorrências da doença no pais, 
de acordo com levantamento 
da Academia Americana de 
Pediatria (AAP). 

De 22 de julho a 9 de se- 
tembro, quase 5,3 milhões de 
crianças testaram positivo para 
O vírus, maior número desde o 
início da pandemia. 

Só nas últimas duas se- 
manas do período de levanta- 
mento da AAP o número cu- 
mulativo de casos infantis de 
covid subiu 10% desde o iní- 
cio da pandemia. Autorida- 
des locais devem acompanhar 

o retorno às aulas presenciais 

em alerta pela possibilidade de 
novo aumento. 

Governos 
negacionistas 
Nos EUA, hã um embate 

entre republicanos e democra- 
tas em relação à estratégia de 

combate à pandemia. O pre- 
sidente Joe Biden (democrata) 
defende a vacinação e os pro- 
tocolos não-farmacológicos de 
prevenção, como o uso de 
máscara, mas as decisões dos 

governos municipais e esta- 
duais, vários deles liderados 
por republicanos, que acabam 

tendo um peso maior. 
"Existe uma resistência por 

parte dos republicanos. O ex- 
presidente Trump, no ano pas- 
sado, se recusava a usar mãs- 
cara em público, por exemplo”, 
afirma o biomédico Vitor Mori, 

pesquisador da Universidade 
de Vermont (EUA). 

E o caso da Flórida, Es- 
tado governado pelo republi- 
cano Ron DeSantis, que, de 
olho nas eleições de 2024, ado- 
tou uma campanha agressiva 
contra a obrigatoriedade do 
uso de máscaras nas escolas. 

No Brasil, ao longo da pan- 

demia, o presidente Jair Bol- 

sonaro (sem partido) participou 
de manifestações e eventos pú- 

blicos sem a proteção devida 
— foi mais de 7 vezes multado 
por isso em São Paulo. Ele 
também defende publicamente 
O uso de medicamentos com- 
provadamente ineficazes con- 
tra a covid. 

No entanto, mesmo prefei- 

tos e governadores alinhados 

com o governo federal impõem 
o uso de máscara nas escolas. 
Santa Catarina, cujo governa- 
dor é Carlos Moisés (PSL), é 
um deles. 

Outro ponto a favor do Bra- 
sil é a alta adesão entre os estu- 
dantes ao uso da máscara. Se- 
gundo a pesquisa nacional "Ju- 
ventudes e a pandemia do co- 

ronavirus”, divulgada em maio 

de 2021, 9 em cada 10 entrevis- 
tados disseram usar máscara 
em ambientes públicos (como 
mercados, farmácias e trans- 
porte), mesmo quando não 
viam ninguém por perto. 

Protocolos no 

Brasil 
Em agosto, o Ministério da 

Educação e o Ministério da 
Saúde lançaram em parceira 

Fundação Gol de Letra 

No Brasil, mesmo prefeitos e governadores alin 

, 
ER 

hados com o governo 
federal impõem o uso de máscara nas escolas. 

uma segunda edição de um 
guia com orientações para a re- 
tomada das atividades presen- 
ciais nas escolas de educação 
básica. 

O documento traz uma sé- 
re de sugestões de cuidados, 
como higienizar as mãos, usar 

máscara e manter o distancia- 
mento social, mas não deter- 

mina a obrigatoriedade dessas 
regras. 

Ainda assim, os Estados 
respeitaram, na maioria dos 
casos, os protocolos acima. 

Levantamento publicado pela 
Rede de Pesquisa Solidária em 
julho analisou decretos, porta- 
rias, comunicados e documen- 
tos de divulgação de protoco- 

los. O resultado mostrou que 
24 unidades federativas tive- 
ram desempenho superior ao 
do governo federal na adoção 
de medidas preventivas contra 
a covid. 

Ficaram abaixo da média 
apenas Rio de Janeiro, Ro- 

raima e Amapá. 
Nos EUA 

Nos EUA, o Centro de Con- 
trole e Prevenção de Doenças 
(CDC) — equivalente à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá- 
ria (Anvisa), no Brasil — reco- 
menda que as aulas presenci- 
ais sejam retomadas a partir de 
setembro. 

O órgão indica que as más- 
caras devem, sim, ser usadas 

em lugares fechados por estu- 
dantes dos 2 aos 17 anos, pro- 

fessores e visitantes indepen- 
dentemente do status de vaci- 
nação. 

No entanto, segundo o le- 
vantamento do "The New York 
Times”, 9 Estados americanos 

proíbem que as escolas exijam 
o uso da máscara: Arizona, Ar- 

kansas, lowa, Oklahoma, Fló- 
rida, Carolina do Sul, Tennes- 

see, Texas e Utah. 
Estados como a Califór- 

nia, Connecticut, Delaware, 

Havaí, Illinois, Louisiana, Ne- 
vada, Nova Jersey, Oregon e 
Washington (e o Distrito de Co- 
lumbia) decidiram adotar todos 
os protocolos recomendados 

pela CDC. 
Os demais 31 Estados dei- 

xaram a decisão sobre o uso 

de máscaras para os pais e dis- 
tritos escolares — divisões res- 
ponsáveis pela administração 
das escolas localizadas em de- 

terminada região. 
Não há, até o momento, 

pesquisa que rebata a impor- 

tância do uso de máscaras ou 
que sinalize que o uso con- 
tinuo cause qualquer dano à 
saúde. Ao contrário, especia- 
listas reforçam que usar más- 
cara protege contra covid-19 e 
não causa intoxicação ou com- 
promete a oxigenação do san- 
gue. 



OSUL |9 Porto Alegre . Terça, 21 de Setembro de 2021 

Professora de Santa Catarina 
consegue permissão da Justiça para 

ma professora da 

UÚ rede municipal de 

Gaspar, no Vale do 
tajaí (SC), conseguiu 
na Justiça a permis- 

são para não precisar 

tomar a vacina contra 
a covid-19. A liminar 

foi concedida na última 
sexta-feira (17) depois 
que a servidora entrou 
com uma ação con- 

tra a determinação da 

prefeitura que obriga 

funcionários públicos a 
se imunizarem contra a 

doença. A prefeitura 
disse que irá recorrer 

da decisão. 

No pedido de man- 
dado de segurança, 

a professora alegou 

que assinou um Termo 
de Consentimento Li- 
vre e Esclarecido Re- 

cusa Vacinação contra 

Covid-19. No entanto, 
ela poderia sofrer pe- 

nalidade de demissão 

por conta da obriga- 
toriedade. Por conta 
disso, a educadora 

pediu a liminar para 
suspender a exigência. 

Na decisão, a juíza 

questionou a eficácia 

dos imunizantes. Es- 
tudos recentes, no en- 
tanto, mostram que a 
vacinação é eficaz, di- 
minui os números de 
internações e evitaram 

mortes. 

A liminar foi conce- 

dida pela juíza Cibelle 

Tony Capellão/Divulgação 
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Servidora entrou com ação contra a determinação que obriga funcionários públicos a se imunizarem. 

Mendes Beltrame, da 
2º Vara Cível da cidade. 
Em nota, a prefeitura 

informou que leva em 

consideração estudos 

científicos e técnicos 
que apontam que a 
única forma de imuni- 
zação é a vacina, prin- 
cipalmente com o sur- 
gimento de novas ce- 
pas. 

"A prefeitura de Gas- 
par ainda segue a ori- 

entação dos órgãos de 
saúde e do Governo do 
Estado de Santa Ca- 

tarina com relação 
exigência de vacinação 

para profissionais da 
educação a fim de ga- 
rantir mais segurança 

para todos os trabalha- 

dores, crianças e pais”, 

disse o município. 
segundo a magis- 

trada, o Supremo Tri- 
bunal Federal (STF) 
decidiu pela constitu- 

cionalidade da medida 

de vacinação compul- 
sória contra a covid- 
19. Contudo, Cibelle 
alegou que “desde 
que as medidas de 

obrigatoriedade sejam 
indiretas e guardem 
razoabilidade e propor- 
cionalidade”. 

"Com relação à obri- 
gatoriedade da vacina- 
ção, entendo que esta 
não pode ser exigida, 
visto que tratam-se de 

vacinas ainda em fa- 
ses de estudos e que 
necessitam de aprimo- 

ramento e de estudos 
de segurança ampla- 

mente comprovados e 
divulgados à popula- 
ção antes de se tor- 
nar de uso obrigató- 
rio”, afirmou a juíza na 
decisão. 

Pessoas que se va- 

cinaram contra a covid- 
19 tiveram menos re- 
ações e complicações 
de saúde do que aque- 

las que foram infecta- 
das pelo novo coro- 

navirus, concluiu um 

estudo com mais de 
2,4 milhões de pes- 

soas em Israel vacina- 
das com o imunizante 

da Pfizer/BioNTech. A 
pesquisa foi divulgada 
em agosto. 

Um estudo realizado 
a partir da análise de 
dados de 60 milhões 
de brasileiros vacina- 
dos entre janeiro e ju- 
nho deste ano aponta 

que a as vacinas Coro- 

navac e a AstraZeneca 
são efetivas na preven- 
ção de casos graves 
de covid-19, hospitali- 

zações e mortes. A 

pesquisa aponta, po- 
rém, que a efetividade 
de ambas as vacinas 
cai na faixa acima dos 
90 anos e sugere uma 

dose de reforço para 
esse público. 
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s empresas Pfizer e Bi- 
A oN Tech anunciaram que 
a vacina desenvolvida por 
elas contra a covid-19 é se- 
gura e induziu uma resposta 
imune “robusta” em crian- 
ças de5 a 11 anos. 

Os dados são prelimina- 
res e ainda precisam pas- 
sar por avaliação de outros 
cientistas para serem publi- 
cados em revista científica. 
Até agora, a vacina da Pfizer 
pode ser aplicada em pes- 
soas a partir dos 12 anos - 
tanto no Brasil como em ou- 
tros países. 

Se o uso for aprovado, a 
vacina da Pfizer poderá ser 
a primeira aplicada em cri- 
anças nos Estados Unidos 
e, eventualmente, no Bra- 
sil. Para que isso ocorra, 
a própria farmacêutica pre- 
cisa solicitar esse uso às 
agências regulatórias — no 
caso do Brasil, a Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária (Anvisa). 

Em nota, a Anvisa infor- 

mou que “a Pfizer não soli- 
citou, até o momento, inclu- 
são de crianças de 5 a 11 
anos na bula de sua vacina 
contra covid-19”. 

Para solicitar esse uso, 

o laboratório precisa apre- 
sentar “estudos e evidên- 
cias que sustentem a indi- 
cação em termos de segu- 
rança e eficácia”, segundo a 
agência. 

Em agosto, a Anvisa ne- 
gou um pedido do Instituto 
Butantan para dar a Coro- 
navac a crianças a partir de 
3 anos. No Chile, a vacina 
já começou a ser aplicada 
em crianças com 6 anos ou 
mais. 

Resumo 
Os resultados em 

crianças vêm de testes 
de fases 2/3 que estavam 
sendo conduzidos pelas 
empresas. Participaram 4,5 
mil bebês e crianças com 

idades entre 6 meses e 
11 anos de quatro paises: 
Estados Unidos, Finlândia, 
Polônia e Espanha. 

— Dos 4,5 mil participan- 

tes no total, 2.268 tinham 
idades entre 5 e 11 anos. 
Essas crianças receberam 
uma quantidade menor da 
vacina: duas doses de 10 
microgramas administradas 
com 21 dias de intervalo. 
Nas pessoas a partir dos 12 
anos, a dose era de 30 mi- 
crogramas. 

— Às respostas de gera- 
ção de anticorpos nos parti- 
cipantes que receberam do- 
ses de 10 microgramas fo- 
ram comparáveis as regis- 
tradas em pessoas de 16 a 
25 anos, segundo a Pfizer. A 
concentração (titulo) de an- 
ticorpos foi medida um mês 
após a segunda dose da va- 
cina. 

— À vacina foi "bem to- 
lerada, com efeitos cola- 
terais geralmente compará- 
veis aos observados em par- 

ticipantes de 16 a 25 anos 
de idade”, disse a farmacêu- 
tica. 

— À empresa afirmou 

que a dose de 10 microgra- 
mas foi “cuidadosamente 
selecionada como a dose 
preferida para segurança, 
tolerabilidade e imunogeni- 
cidade” (geração de anticor- 
pos) em crianças de 5 a 11 
anos. 

— À expectativa é de que 
os resultados da faixa etária 
de 6 meses até 5 anos se- 
jam divulgados ainda neste 
ano. Essas idades foram di- 
vididas em dois grupos: de 

6 meses até 2 anos e de 2 
a 5 anos. Ambos os grupos 
receberam doses abaixo de 
3 microgramas. 

A Pfizer e a BioNTech 
disseram, ainda, que “pla- 
nejam compartilhar esses 
dados” com a Food and 
Drug Administration (FDA), 

Agência Brasil 
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Perfil de segurança da vacina foi comparável ao da faixa etária de 16 
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Pfizer e BioNTech anunciam que sua vacina: 
contra a covid é segura e induz resposta 

imune em crianças de 5 a 11 anos. 

Plrer 

NT 

a 25 anos, que havia sido testada previamente. 

a Agência Europeia de Me- 
dicamentos (EMA) e ou- 
tras agências regulatórias “o 
mais rápido possível”, mas 
não anunciaram uma data. 

As empresas também 
anunciaram que “planejam 
enviar dados do estudo 
completo de fase 3 para 
publicação científica”, mas 
também não informaram um 
prazo para envio. 

Objetivo 

A Pfizer não afirmou que 
a vacina é “eficaz” em prote- 
ger as crianças da covid-19 
— mas fez uma comparação 
na quantidade de anticor- 

pos encontrados nas crian- 
ças com a achada em adul- 
tos. 

A farmacêutica divulgou 
o que se chama de “resul- 
tados de não inferioridade” 
— nesse caso, os de que os 
anticorpos vistos nas crian- 
cas foram comparáveis, ou 
não inferiores, àqueles dos 
grupos de 16 a 25 anos. 

A epidemiologista De- 
nise Garrett, vice-presidente 
do Instituto Sabin, em 
Washington, nos Estados 

Unidos, lembra que os re- 
sultados, até agora, foram 
divulgados em um comuni- 
cado à imprensa — que não 
contém todos os dados da 

pesquisa. 
“Ficamos no aguardo da 

publicação. Tudo o que eles 
estão nos apresentando 
agora são somente dados 
de imunogenicidade. Isso 
se refere somente a níveis 
de anticorpos”, explica. 

"Infelizmente, dados de 
desfechos clínicos não fo- 
ram incluídos. Isso não sur- 
preende, porque o princi- 

pal objetivo desse estudo 
foi avaliar segurança”, com- 
pleta Garrett. 

Os dados apresentados 
mostraram que o título mê- 
dio geométrico dos anti- 
corpos neutralizantes con- 
tra o coronavirus foi de 
1.197,6 nas crianças, “de- 
monstrando forte resposta 
imunológica” nelas um mês 
após a segunda dose, de 
acordo com a Pfizer. 

Os pesquisadores com- 
pararam o resultado ao que 
havia sido visto na faixa etá- 
ria de 16 a 25 anos -— que já 
havia sido medido antes, em 
outro ensaio. Nesse grupo, 
o número foi de 1.146,5. Ou 
seja: o resultado nas crian- 

ças foi “não inferior” ao que 
havia sido visto nas pessoas 
mais velhas. 
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90% de pessoas consideram importante 
a exigência de vacinação contra o 

coronavírus na volta aos escritórios. 
om o avanço da vaci- 

+ nação e a diminuição 
gradual das restrições re- 
lacionadas à pandemia de 
covid-19 em todo o País, 
as empresas e os profissio- 
nais que puderam trabalhar 
remotamente passam a se 
preparar para o retorno aos 
escritórios. 

De acordo com uma pes- 
quisa realizada com mais de 
1 mil pessoas pelo Linkedln, 
90% dos brasileiros acredi- 
tam que é importante que as 
empresas exijam a vacina- 
ção contra a covid-19. 

O Brasil apresenta uma 
das maiores porcentagens, 
ficando à frente de outros 
países como Espanha (71%) 
e México (86%). 

A pesquisa também re- 
velou que cerca de 84% 
dos respondentes acredi- 
tam que testes de covid-19 
são, de alguma forma, rele- 
vantes para a volta aos escri- 

tórios, e 85% dizem que per- 
guntarão para seus geren- 
tes, colegas e outras pes- 
soas que interagem diaria- 
mente se eles tomaram a va- 
cina. 

"As medidas de saúde e 
segurança são uma preocu- 
pação ao redor do mundo, 
mas é possível perceber que 
os brasileiros veem a vacina 
como um ponto essencial”, 

afirma Milton Beck, diretor- 

geral do Linkedln para Amé- 
rica Latina "Como nunca 
tivemos um cenário simi- 
lar, este momento é muito 
mais de dúvidas do que 
de certezas. Saber quais 
são os receios dos profissi- 
onais pode ajudar no plane- 
jamento. Fica evidente que 
estão dispostos a voltar para 
o ambiente físico de traba- 
lho, mas precisam se sentir 
seguros para isso”, conclui. 

Modelo híbrido 
O estudo do Linkedln 

também apurou os mode- 
los de trabalho desejados 
pelos profissionais e identifi- 
cou que 43% deles preferem 
o modelo híbrido de traba- 
lho, no qual uma parte do 
tempo é passada de casa e 
a outra em algum espaço fi- 
sico da empresa. 

Cerca de 27% apontam 
que estar na empresa pre- 

sencialmente durante 100% 
de sua jornada seria a me- 
lhor opção e 30% dizem que 
gostariam de fazer home of- 

fice em tempo integral. 
Aqueles que afirmaram 

que preferem trabalhar de 

casa -— seja parcial ou inte- 
gralmente — apontam os se- 
guintes motivos: 

— evitar o transporte diá- 
rio para chegar aos escritó- 
rios (45%); 

— ter uma vida profissio- 
nal mais balanceada (45%); 

— ser mais produtivo 

(33%); 
— manter a saúde men- 

tal em dia (31%); 

— facilitar o cuidado com 
os filhos, já que não há a ne- 
cessidade de estar presen- 
cialmente 100% do tempo 
(20%). 

Já os profissionais que 
gostariam de estar no es- 
critório em algum momento 
afirmam que, entre as ra- 
zões para o retorno, estão: 

— O fato de acreditar se- 
rem mais produtivos no am- 
biente de trabalho (51%); 

— a possibilidade de es- 
tarem perto de outras pes- 
soas e colegas (46%); 

— as oportunidades de 
carreira ao se relacionarem 
presencialmente com os ti- 
mes (41%). 

Apesar deste cenário, 
mais de 56% concordam 
que há um estigma negativo 
para aqueles que trabalham 
remotamente. Entre as ra- 
zões apontadas, os respon- 

Reprodução 
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Quase 90% também acreditam que a continuidade das medidas de 
saude e segurança contra o coronavirus são essenciais. 

dentes afirmam que aqueles 
que optarem por exercer 
suas funções nos escritó- 
rios são mais propensos 
a ser favorecidos por seus 
gestores e colegas mais 
sêniores, o que impactaria 
o desenvolvimento de suas 
carreiras. 

"No Brasil, as empresas 
colocam muito peso na pre- 

sença física dos funcioná- 
rios. O fato de o profissio- 
nal estar no escritório e cum- 
prir uma jornada de 8 horas 
pode valer mais do que ser 
superprodutivo trabalhando 
de casa em horários alterna- 
tivos. Já é possível perceber 

que este é um pensamento 
que não corresponde a rea- 
lidade”, diz Milton Beck. 

Habilidades 
Com a expectativa da 

volta aos escritórios, os pro- 
fissionais foram questiona- 
dos sobre quais as habili- 
dades que eles consideram 
mais importantes para este 
momento. São elas: 

— Comunicação (57%); 
— Inteligência emocional 

(45%); 
— Aprendizado contínuo 

(36%); 
— Adaptabilidade (33%); 

— Criatividade (33%). 

De acordo com Milton 
Beck, as competências 
comportamentais já eram 
importantes antes da pan- 
demia, mas agora elas são 
indispensáveis. 

"Os profissionais preci- 
sam estar preparados e dis- 
postos a reaprender as di- 
nâmicas do ambiente de tra- 
balho. Por outro lado, as 
empresas devem repensar 
seus escritórios para além 
de simplesmente um es- 

paço físico. Eles serão lu- 
gares de troca, onde as 
pessoas conhecerão a cul- 
tura organizacional e terão 

a possibilidade de apren- 
derem por 'osmose', ou 

seja, vendo outros exerce- 
rem suas funções. A pausa 
do cafezinho, além de um 
descanso que todos pre- 
cisamos, é um momento 
em que podemos conver- 
sar, conhecer uns aos ou- 
tros e trocar experiências.” 

À pesquisa contou com 

1.000 respondentes que tra- 
balhavam no escritório an- 
tes da pandemia e que tive- 
ram que exercer suas fun- 
ções de casa em algum mo- 
mento devido as restrições e 
protocolos de segurança de 

covid-19 no Brasil. 
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Saiba por que o coronavirus 
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avança em Israel após o país 
liderar a vacinação global. 

srael foi um dos primei- 
ros países a implementar 

um programa abrangente de 
vacinação contra a covid-19, 
tornando-se exemplo para o 
restante do mundo. 

No fim de fevereiro, pelo 

menos 50% da população 

já havia tomado pelo me- 
nos uma dose da vacina. 
Segundo a plataforma Our 
World in Data, cerca de 63% 

da população israelense está 
totalmente imunizada. 

O país praticamente vol- 
tou à vida normal no início de 
junho. Na época com pou- 
cos casos de covid-19, pare- 

cia que a batalha contra o vi- 
rus havia sido vencida. 

No entanto, a partir de ju- 

lho, as infecções começaram 

a aumentar novamente e, no 

início deste mês, Israel pas- 
sou a registrar mais de 10 mil 
novos casos da doença por 
dia. 

A resposta das autorida- 

des foi um programa de vaci- 
nação de reforço inicialmente 
oferecido para aqueles com 

mais de 60 anos, mas que 

acabou estendido a grupos 
populacionais cada vez mais 
jovens. 

E, num desdobramento 

mais recente, Israel se pre- 
para para garantir que va- 

cinas suficientes caso uma 

quarta rodada de imunização 

contra a covid-19 seja neces- 
sária, disse em 12 de setem- 

bro Nachman Ash, diretor- 

geral do Ministério da Saúde, 
principal autoridade de saúde 

do pais. 

O recente aumento de ca- 
sos (variando entre 7 mil a 
10 mil novos casos por dia, 

segundo a média móvel do 
pais) gerou debate sobre o fu- 
turo do programa de vacina- 
ção de Israel e pode trazer li- 

ções importantes para o res- 
tante do mundo, de acordo 

com Rachel Schraer, repórter 

de saude da BBC. 

Não vacinados 
Uma parte importante do 

problema em Israel tem sido 

a cobertura de vacinação, na 
visão de Micheal Head, pes- 

quisador de saude global da 
Universidade de Southamp- 
ton, na Inglaterra. 

Depois de seu início rá- 
pido, o programa de vacina- 
ção desacelerou, diz Head 
em artigo recente. 

“Não houve interrupções 
claras no fornecimento de va- 

cinas, então fatores como he- 
sitação ou acesso a cuida- 
dos médicos podem ter sido 
um problema”, diz o pesqui- 
sador. "Por exemplo, há evi- 

dências de que a aceitação é 
menor entre grupos árabes e 
judeus ultraortodoxos.” 

A proporção da popula- 
ção que recebeu pelo me- 
nos uma dose da vacina au- 

mentou de 50% em fevereiro 
para apenas 68% em setem- 

bro. Crianças de 12 a 15 
anos foram incluídas no pro- 

grama de vacinação em junho 
de 2021. 

Gom cerca de 30% de sua 

população não vacinada, Is- 
rael tem cerca de 2,7 milhões 
de habitantes que são po- 
tencialmente suscetíveis a in- 

fecções e doenças, lembra 
Head. 

Mas, apesar disso, há al- 

guns meses, o nível de co- 

bertura parecia ser suficiente 
para controlar os casos. En- 
tão, o que mudou? 

Imunidade 
diminuindo 

A variante delta, mais 

infecciosa, parece ter tido um 
papel no recrudescimento 

dos casos, afetando o nivel 
de proteção da vacina. 

Apesar disso, é sabido 
que o imunizante continua al- 

tamente eficaz contra a forma 

NI” 
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Aumento acentuado nas infecções levou autoridades do país a ofere- 
cer terceira dose da vacina. 

mais grave da doença. 

Os cientistas que monito- 
ram os dados acreditam que 

um fator importante no re- 

cente aumento de casos em 

Israel é a queda da imunidade 
gerada pela vacina da Pfi- 
zer, inicialmente o único imu- 

nizante administrado no país, 

segundo Schraer. 
Alguns cientistas apontam 

que a diminuição da imuni- 
dade gerada pela vacina é 
uma das causas do avanço 
onda de covid-19. 

Apesar dessa queda, a va- 

cinação ainda previne um nú- 
mero significativo de casos 
graves. 

Em média, os não vacina- 

dos acima de 60 anos têm 
nove vezes mais chances de 
ficarem gravemente doentes 

do que os vacinados. Já entre 
os jovens, essa taxa é duas 
vezes maior, lembra Schraer. 

Medidas 
restritivas 

Para Head, outro fator im- 

portante é a rapidez com que 
Israel interrompeu as medi- 

das restritivas para controlar a 
pandemia. 

Ele cita Asher Salmon, di- 

retor do Departamento de Re- 

lações Internacionais do Mti- 

nistério da Saúde, que suge- 
riu em julho que Israel "tal- 
vez tenha suspendido as res- 
trições muito cedo”. 

Para Head, o caso de Is- 
rael é "o mais recente de 

uma longa lista de exemplos 

que mostram como a trans- 

missão comunitária da covid- 
19 é facilitada quando a polí- 

tica nacional encoraja a mis- 
tura de pessoas suscetíveis 
com pouca ou nenhuma res- 

trição”. 

Terceira dose 
Israel respondeu ao re- 

cente aumento de casos im- 
plementando um programa 
de reforço de vacinação. Pri- 
meiro, uma terceira dose foi 

oferecida aos maiores de 60 
anos, mas depois gradual- 
mente estendida para grupos 

populacionais mais jovens. 
Em 29 de agosto, as au- 

toridades israelenses anunci- 

aram que a terceira dose está 
disponivel para qualquer pes- 
soa com 12 anos de idade 

ou mais que tenha recebido 

a segunda dose pelo menos 

cinco meses antes. 

Aterceira dose "está desa- 

celerando a onda delta”, diz o 
professor Segal. 
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Estados Unidos suspenderão, em 
novembro, restrições a entrada de 

estrangeiros vacinados contra a covid-19. 
s Estados Unidos 

Õ vao suspender 
todas as restrições 
de viagens interna- 
cionais, a partir de 
novembro, para adul- 
tos estrangeiros que 

estiverem totalmente 
vacinados contra a 
covid-19, anunciou 

o governo do presi- 
dente Joe Biden nesta 
segunda-feira (20). 

A medida vale para 
todos os países, inclu- 
sive o Brasil, e subs- 
titui o atual sistema, 

que restringe o voo de 
estrangeiros de de- 
terminados países e 
impõe outras restri- 

ções, como quarente- 
nas obrigatórias. 

A Casa Branca in- 
formou que ela en- 
tra em vigor “a par- 
tir do início de novem- 
bro”, sem especificar 
a data exata. Não foi 
informado até o mo- 
mento quais vacinas 
serão aceitas. 

Segundo o comu- 
nicado, os estrangei- 
ros que viajarem aos 
EUA deverão estar to- 

talmente imunizados 
e apresentar o com- 
provante de vacina- 
ção antes de embar- 
car. 

Além disso, o pais 
vai manter a exigência 
de que o passageiro 

EBC 

apresente um teste 
negativo de covid-19 
feito até 3 dias antes 
do embarque. 

Vacinas 
aprovadas 

segundo a Casa 
Branca, o CDC (sigla 
em inglês pra Centros 
de Controle e Pre- 
venção de Doenças 
dos EUA) será con- 
sultado para orientar 

quais imunizantes se- 
rão aceitos. 

Atualmente, o CDC 
considera “totalmente 

vacinado” contra a 

covid-19 quem to- 
mou os imunizantes 

aprovados para uso 
emergencial no país: 
da Pfizer, da Moderna 

e da Janssen (vacina 
em dose única da 
Johnson & Johnson). 

— 2 semanas após 
a segunda dose das 
vacinas da Pfizer e da 

País manterá a exigência de apresentação de teste negativo de covid feito até 3 dias antes do embarque. 

Moderna; 
— 2 semanas após 

a dose única da va- 
cina da Janssen. 

O site do CDC 

sobre viagens inter- 
nacionais faz uma 

ressalva e diz que 
“a orientação tam- 
bém pode ser apli- 
cada a vacinas con- 
tra a covid-19 que 

foram listadas para 

uso emergencial pela 
Organização Mundial 
de Saude (por exem- 
plo, a vacina de Ox- 
ford/AstraZeneca)”. 

Entre os imunizan- 

tes aprovados pela 
OMS está a Coro- 
navac, vacina da fa- 
bricante chinesa Si- 

novac que no Brasil 
é produzida e dis- 
tribuída em parceria 
com o Instituto Butan- 

tan. Mas no site do 
CDC não há qualquer 

menção à Coronavac 
ou a outras vacinas 

além da AstraZeneca. 

Alemanha 

Desde domingo 
(19), brasileiros vaci- 
nados com a Coro- 
navac não são mais 

obrigados a cumpri- 
rem quarentena ao 

desembarcarem na 

Alemanha. 

De acordo com a 
decisão, agora basta 
a apresentação de um 

teste PCR com resul- 

tado negativo para o 
coronavirus, compro- 
vante de vacinação ou 
declaração de que ti- 
veram a doença e se 
recuperaram. 

O Brasil, assim 

como a India e a Africa 

do Sul, estão entre os 
14 países que deixa- 
ram de ser considera- 

dos de alto risco pelo 
governo alemão. 



Porto Alegre . Terça, 21 de Setembro de 2021 

Países asiáticos protestam contra novo 
pacto de segurança entre Estados 
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Unidos, Austrália e Reino Unido. 
França não é o único país 
preocupado com o novo 

pacto de segurança entre 

os Estados Unidos, o Reino 
Unido e a Austrália: alguns 
países do Sudeste Asiático 
também temem que a parce- 
ria possa provocar a China e 
estimular uma corrida arma- 

mentista na região. 
Anunciado na última 

quarta-feira (15), o pacto 
prevê o desenvolvimento de 

ao menos oito submarinos 

a propulsão nuclear para 
os australianos. À inicia- 

tiva, chamada de Aukus — 

uma junção das siglas em 
inglês dos três países — dá 
continuidade aos esforços 
de Washington para frear o 

avanço militar de Pequim na 
região do Pacífico. 

Na semana passada, Oo 

anúncio da parceria levou a 
China a alertar sobre uma cor- 

rida armamentista em uma re- 

gião dividida por disputas ma- 
rítimas. Desde então, dois 

membros importantes da As- 
sociação das Nações do Su- 
deste Asiático (Asean) — In- 

donésia e Malásia — expres- 
saram preocupações seme- 
lhantes. 

A cautela na Asean é sig- 
nificativa, especialmente por- 
que o presidente americano, 

Joe Biden, e o líder austra- 
liano, Scott Morrison, na se- 

mana passada elogiaram o 
acordo como necessário para 

a estabilidade na região Indo- 
Pacífica e mencionaram o de- 
sejo de trabalhar com o bloco 
de dez nações do Sudeste 
Asiático. A Indonésia e a 
Malásia já tiveram desenten- 
dimentos com navios chine- 

ses no Mar do Sul da China, 
uma área extensa onde Pe- 
quim fez grandes reivindica- 
ções de hidrocarbonetos e re- 

cursos pesqueiros. 

A Asean tem procurado 
equilibrar os laços entre 
as maiores economias do 
mundo, contando com o 

poder de fogo dos EUA para 
impedir que Pequim estabe- 

leça uma hegemonia regio- 

nal, ao mesmo tempo que 
seus países se tornam mais 

dependentes da China na 

economia. A nova iniciativa 
corre o risco de alterar essa 

equação, aumentando as 

chances de um confronto en- 
tre EUA e China que poderia 
ter consequências econômi- 
cas e de segurança nacional. 

"Para evitar o resultado 

da hegemonia regional chi- 
nesa, é necessário que os 
países tomem ações diplomá- 
ticas e militares, o que ine- 
vitavelmente levará a maio- 
res tensões e confrontos mi- 

litares”, disse Bonnie Glaser, 

diretora do Programa para a 

Ásia do Fundo Marshall da 
Alemanha. "Os países do Su- 

deste Asiático podem ter que 
escolher: qual é a maior ame- 
aça?” 

À medida que as relações 

entre EUA e China se deses- 
truturaram nos últimos anos, 

as nações do Pacífico encon- 
traram cada vez mais dificul- 

dade para navegar entre as 
duas superpotências. 

O governo de Donald 
Trump procurou forçar os 
paises a evitar o uso de 
equipamentos da Huawei em 
redes 5G, enquanto a China 
usou represálias comerciais 
— principalmente contra a 
Austrália — para alertar as na- 

ções contra quem desafiasse 
seus interesses. 

Países como Cingapura, 

Indonésia, Vietnã e Filipinas, 
em particular, podem achar 

“menos sustentável” ter la- 
ços de segurança com os 
EUA e também administrar 

relações com Pequim, de 
acordo com Natasha Kas- 

sam, ex-diplomata australiana 

na China, que agora é dire- 
tora do programa de política 
externa e opinião pública do 
Lowy Institute. 

"Há um significativo risco 

Reprodução 

Indonésia e Malásia temem que novo pacto de segurança possa 
provocar outras potências a agirem de forma mais agressiva. 

de que o anúncio da Au- 
kus acrescente instabilidade 

à região”, disse Kassam. "A 
Austrália aposta que o au- 
mento da capacidade nu- 
clear e da dissuasão garantirá 
uma ordem regional favorá- 
vel aos seus interesses, mas 

não pode descartar a possibi- 
lidade de uma corrida arma- 
mentista ou de alienar parcei- 

ros na região.” 
"A Aukus nos permitirá 

compartilhar melhor tecnolo- 
gia e capacidade , disse o co- 
municado. “Não é uma ali- 

ança ou pacto de defesa.” 
A Indonésia foi o primeiro 

pais da região a criticar o 
acordo, dizendo que estava 
“profundamente preocupada 

com a continua corrida arma- 
mentista e projeção de po- 
der na região”. O primeiro- 
ministro da Malásia, Ismail 
Sabri Yaakob, afirmou, mais 
tarde, que temia que a Au- 

kus pudesse provocar ou- 
tras potências a agirem de 

forma mais agressiva, espe- 

cialmente no Mar do Sul da 

China. 
Cingapura apenas disse 

que esperava que o acordo 
“contribuísse de forma cons- 
trutiva para a paz e estabi- 
lidade da região e comple- 

mentasse a arquitetura regl- 

onal”, enquanto o secretá- 

rio de Defesa das Filipinas, 
Delfin Lorenzana, afirmou ao 

seu homólogo australiano em 
uma ligação que reconhece 

o direito de Camberra de 

adquirir os novos submari- 
nos, mas enfatizou que Ma- 
nila queria boas relações de 

defesa “com todos os países 
da região”. 

A Coreia do Norte tam- 

bém se pronunciou alertando 
que a iniciativa desencade- 
aria uma “corrida armamen- 

tista nuclear , apesar de sua 
própria busca por armas atô- 
micas, que há anos ameaça a 
estabilidade na região. 

Rory Medcalf, ex- 

diplomata australiano que es- 
creveu o livro “Império Indo- 

Pacífico”, disse acreditar que 

o acordo era “algo com que a 
Asean poderia conviver”. 

“Acho que descobriremos 

que grandes países como Ja- 

pão, Índia e Coreia do Sul 

são bem-vindos à Aukus”, 
disse Medcalf, que é profes- 
sor da Universidade Nacional 

da Austrália. “Críticas hipó- 
critas da China e da Coreia 

do Norte, além de preocupa- 
ções previsíveis sobre a es- 
tabilidade da Indonésia e da 
Malásia, não significam uma 

reação regional.” 
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Países ricos estão longe da meta para 
ajudar mundo em desenvolvimento no 

combate a crise climática. 
enriquecimento daque- 

Õ las que hoje são as 
principais economias do pla- 
neta está diretamente atre- 
lado aos combustíveis fós- 
seis, força motriz da Revolu- 
ção Industrial e de boa parte 
das tecnologias que vieram 
a seguir. O progresso e a 
crescente demanda energé- 
tica, contudo, desencadea- 
ram uma emergência climá- 
tica que, sem ação imediata, 
deixa o planeta às margens 
de uma catástrofe ambiental. 

Se todos estão em risco, 
as ameaças são maiores 
para aqueles às custas de 
quem o desenvolvimento 

ocorreu. A África, por exem- 
plo, contribuiu para cerca de 

3% das emissões históricas 
de carbono, mas será uma 

das mais afetadas pela crise 
climática. O cenário que 
espera a América Latina não 
é muito diferente. 

As vulnerabilidades são 
maiores não só por questões 
geográficas, mas também 
econômicas. Essas regiões, 
afinal, têm menos recursos 
para fazerem sua transição 
energética para tecnologias 
mais limpas e mitigarem os 
impactos do aquecimento 
global. Demandam, por- 
tanto, recursos dos países 
mais ricos do planeta — 
algo que, para especialistas, 
é imperativo na luta contra 
contra a crise climática. 

"Há dois argumentos: os 
países ricos têm o impe- 
rativo moral de tentar aju- 
dar nações emergentes cu- 
jos recursos foram explora- 
dos para sustentar o desen- 
volvimento do Norte global, 
em um processo que de- 
sencadeou a crise climática. 
O segundo é que as tec- 
nologias renováveis são de 
fato mais caras, disse O 
sociólogo ambiental Patrick 
Trent Greiner, da Universi- 
dade Vanderbilt. 

O mecanismo mais sig- 

nificativo de financiamento 
neste sentido é o Fundo 
Verde do Clima (Green Cli- 
mate Fund, em inglês), esta- 
belecido na COP-16, a con- 
ferência climática da ONU 
de 2010, e endossado cinco 
anos depois pelo Acordo de 
Paris. O objetivo era que, até 
2020, as nações mais ricas 
mobilizassem coletivamente 
US$ 100 bilhões anuais para 
que os países em desenvolvi- 
mento pudessem fazer frente 
a emergência climática e res- 
ponder a seus impactos. 

"Os US$ 100 bilhões 
incluem doações e emprês- 
timos que os países desen- 
volvidos podem fornecer por 
uma série de canais, além 
de fundos privados que são 
mobilizados com a ajuda do 
financiamento público”, ex- 
plicou Alina Averchenkova, 

pesquisadora da London 
School of Economics. 

Fundo verde 

furado 
Há uma lacuna na divul- 

gação dos números, mas se- 
gundo dados apresentados 
pela OCDE (Organização 
para a Cooperação e De- 
senvolvimento Econômico) 
na última sexta-feira (17), 
foram mobilizados apenas 
US$ 79,6 bilhões em 2019. 
O crescimento de 2% foi 
bastante inferior ao de ou- 

tros momentos e, devido 
aos impactos da covid-19, 
a perspectiva não é das 
melhores para 2020. 

Segundo o secretário- 
geral da organização, 
Mathias Cormann, por mais 
que os números referentes 
ao ano passado ainda não 
estejam prontos, é evidente 
que “o financiamento climá- 
tico ficará aquém do seu 
objetivo”. A realidade pode 
ser ainda pior, no entanto, 
apontam organizações de- 
fensoras do meio ambiente. 

Alguns críticos afirmam 
que só o financiamento pu- 
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custear sua transição verde. 

blico deveria ser contado, já 
que as outras formas, como 
recursos privados mobiliza- 
dos pelo dinheiro público e 
créditos de exportação, por 
exemplo, têm caráter comer- 
cial. A ONG britânica Ox- 
fam, por sua vez, argumenta 

que apenas subsídios, doa- 
ções e ferramentas equiva- 
lentes deveriam ser levadas 
em conta, já que instrumen- 
tos como empréstimos não 
se enquadram como assis- 
tência às nações emergen- 
tes. 

Em 2019, segundo o rela- 
tório da OCDE, os subsídios 
das nações ricas foram de 
US$ 16,7 bilhões, 30% a mais 
que em 2018, mas apenas 

27% do total de US$ 76,9 bi- 
lhnões. Os controversos em- 
préstimos, por sua vez, cor- 
responderam a 71% do total. 

"À única coisa com a qual 
todos concordam é que o 
valor é inferior a US$ 100 
bilhões”, afirmou Tom Atha- 
nasiou, diretor da think tank 
EcoEquity. E, ainda assim, 
US$ 100 bilhões é uma quan- 

tia arbitrária e política. É só 
um começo, precisamos de 
muito mais.” 

No Brasil, a necessidade 
de mais financiamento es- 
trangeiro ganhou protago- 
nismo com o governo atual. 

Nações emergentes, como o Brasil, demandam mais recursos para 

Em seu discurso na Cúpula 
de Líderes sobre o Clima, 
conferência organizada pela 
Casa Branca em abril, por 
exemplo, o presidente Jair 
Bolsonaro antecipou em dez 
anos, para 2050, o prazo 

para o Brasil neutralizar as 
emissões de gases do efeito 
estufa, mas pediu recursos 
internacionais para fazê-lo. 

O ex-ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
por sua vez, com frequên- 
cia vinculava a redução 
do desmatamento ilegal da 
Amazônia em até 40% ao re- 
cebimento de US$ 1 bilhão. 
Para a diretora executiva do 
Instituto Clima e Sociedade 
(ICS), Ana Toni, a necessi- 

dade de auxílio estrangeiro é 
legitima, mas Bolsonaro não 
está em posição de pleiteá- 
la: 

"O atual governo brasi- 
leiro não tem legitimidade 
para pôr na mesa uma de- 
manda que é legítima por- 
que faz o oposto não só do 
que prometeu para a comu- 
nidade internacional, mas do 

que diz a nossa própria legis- 
lação”, afirmou Ana Toni, di- 
retora executiva do Instituto 
Clima e Sociedade (ICS). 
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e diferentes regiões bra- 
sileiras, três diplomatas 

de carreira negros protago- 
nizam um feito histórico em 
uma das capitais mais estra- 
tégicas para o Itamaraty, a 
dos Estados Unidos. Pela 

primeira vez, esses afrodes- 
cendentes, minoria na car- 
reira diplomática, servem na 
embaixada brasileira e na 
missão do Brasil na Orga- 
nização dos Estados Ame- 
ricanos (OEA) em Washing- 
ton, onde o abolicionista Jo- 
aquim Nabuco foi o primeiro 
embaixador brasileiro, em 
1905. 

Marise Ribeiro Nogueira, 
de 56 anos, Jackson Luiz 
Lima Oliveira, de 51, e Er- 
nesto Batista Mané Júnior, 

de 38, entraram no lItama- 
raty pelo Programa de Ação 
Afirmativa (PAA) coordenado 

pelo Instituto Rio Branco. 
Criado em 2002, o PAA 

foi o primeiro de inclusão ra- 
cial da Esplanada dos Mi- 
nistérios, fruto de compro- 
missos assinados pelo Bra- 

sil durante a Ill Conferência 
Mundial contra o Racismo, 
em Durban, na Africa do Sul, 

em 2001. Por meio de con- 
curso público, o PAA seleci- 

ona candidatos negros para 
receberem uma bolsa anual 

de R$ 30 mil para pagar as 
despesas com a preparação 
para o Concurso de Admis- 

são a Carreira de Diplomata 
(CACD). 

Como o Itamaraty não 
pede declaração de etnia 
aqueles que ingressam na 

carreira diplomática, não há 
um total oficial de negros di- 
plomatas — estimativas indi- 
cam que seriam apenas 5% 

de um total de 1.537 na ativa. 
No entanto, a identificação 
por etnia dos alunos do Ins- 
tituto Rio Branco passou a 
existir a partir do PAA e tam- 
bém entre os admitidos com 
base na lei de 2014 que esta- 
beleceu reserva de 20% das 
vagas nos concursos publi- 

cos para candidatos negros. 

De 2002 a 2014, 20 can- 
didatos beneficiados com a 

bolsa ingressaram no insti- 
tuto, e 32 candidatos negros 
foram aprovados no con- 
curso de 2014 a 2020. Des- 

tes, 27 foram em vagas re- 
servadas na lei de cotas e 
cinco nas vagas destinadas à 
ampla concorrência, disse O 
ministério. 

A carioca Marise No- 
queira foi a primeira bolsista 
do programa, em 2002, 
aprovada no CACD. Por 
causa dele, a diplomata 

pôde reduzir sua jornada de 
trabalho no Rio e intensificar 
os estudos. Filha de uma 

agente administrativa e de 
um torneiro mecânico, No- 
gueira se formou em medi- 
cina e, com ajuda de bolsas, 
estudou inglês, francês e fez 
mestrado. 

Atualmente, ela ocupa a 
função de conselheira —dois 
níveis abaixo do cargo de 
embaixadora — na embai- 
xada em Washington. Para 

ela, o fato de haver três dli- 
plomatas negros na capital 

americana indica que valeu a 

pena investir no programa de 
ação afirmativa: 

“Nosso encontro em 

Washington é resultado de 
uma política pública que vem 
dando certo. Ao apoiar a 
diversidade de sua represen- 
tação por meio de progra- 
mas como a Bolsa Prêmio de 
Vocação para a Diplomacia 
para Afrodescendentes, Oo 

governo valoriza a identi- 

dade do povo brasileiro, 

busca reparar desigualdades 
e reitera o compromisso 

de promover a igualdade 
racial”, afirmou. 

Filho de 
imigrante 

Jackson Lima nasceu em 
Santo Antônio de Jesus, 
no Recôncavo Baiano, e 
percorreu uma trajetória de 
muito esforço para conse- 
guir a bolsa e passar no 

Pela primeira vez, três diplomatas negros 
brasileiros ocupam postos em Washington. 

Marcello Casal Jr./jAgência Brasil 
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Minoria na carreira, eles entraram no Itamaraty pelo Programa de 
Ação Afirmativa. 

concurso. Era professor de 
português/inglês em Salva- 
dor quando decidiu mudar 

de profissão. Sem base em 
Economia, precisou pagar 
professores particulares para 
garantir uma boa classifi- 
cação. Para o pagamento, 

usou recursos da bolsa do 
PAA. 

“Sem o incentivo do go- 

verno, jamais teria condições 
de passar no concurso. Nem 

eu nem todos os demais ne- 
gros que foram aprovados. 

O Estado tem o dever moral 

de corrigir o descompasso 
da igualdade racial no Brasil 
e, ao mesmo tempo, aprovel- 
tar para aumentar a diversi- 

dade do quadro de diploma- 
tas, afirmou Lima. 

Nos últimos quatro anos, 
o diplomata serviu na Nigé- 
ria, na Zâmbia e foi assessor 
no Departamento da Africa 
do Itamaraty. Em Washing- 
ton, atua na OEA, tratando de 

temas relacionados ao de- 
senvolvimento integral. Tam- 
bém cursa mestrado na Uni- 
versidade George Mason so- 
bre paz e resolução de con- 
fitos. 

Natural de João Pessoa 

e filho de um imigrante da 
Guiné-Bissau e de uma brasi- 
leira, Ernesto Mané Jr. é dou- 
tor em Fisica Nuclear pela 
Universidade de Manchester, 
no Reino Unido. Desde que 

ingressou na carreira diplo- 
mática, há sete anos, ele vem 
aliando a física com a diplo- 
macia em seu trabalho. 

Por isso, foi desig- 
nado para trabalhar no se- 
tor político da embaixada 
em Washington na área 
de desarmamento e não- 
proliferação de armas de 
destruição em massa. Ele 
também acompanha a polí- 
tica de segurança dos Esta- 

dos Unidos para a região da 

Ásia-Pacífico. 
"O que diria Joaquim Na- 

buco, um abolicionista con- 
victo e primeiro embaixador 
do Brasil nos EUA, ao vertrês 
diplomatas negros servindo 
a nosso país em um posto 
tão estratégico?”, pergunta. 

Para a embaixadora Sô- 
nia Regina Guimarães Go- 
mes, ex-diretora do Depar- 

tamento de Administração 

e ex-Coordenadora do Co- 
mitê Gestor de Gênero e 
Raça do Itamaraty, em que 
Marise, Jackson e Ernesto 

foram colaboradores, a pre- 
sença dos três diplomatas 
em Washington demonstra 
maturidade da sociedade 

brasileira. "Abraçar a dife- 
rença faz a diferença. Eles 

abrem portas e caminhos e 

mostram que é possível o 
jovem negro ascender a pos- 
tos de destaque”, afirmou. 
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Presidente da Argentina agrada 
Cristina Kirchner, sua vice, em troca de 

Porto Alegre . Terça, 21 de Setembro de 2021 

ministros e descontenta feministas. 
— ntre as novidades do 
E novo gabinete de minis- 
tros anunciado pelo presi- 
dente da Argentina, Alberto 

Fernández, para contornar 
a crise com a vice, Cristina 
Kirchner, estã o governador 
de Tucumán, Juan Manzur, 
como chefe de gabinete. 

A medida foi criticada 
pelo movimento feminista 
do país, já que o peronista é 
apontado como um conser- 
vador que se opôs a lega- 
lização do aborto, uma das 
bandeiras de campanha de 
Fernândez. 

"Nestes dias, fomos cha- 
madas a evocar a memória 
feminista ante à nomeação 
de Juan Manzur. Na proviín- 
cia que ele governa desde 
2015, a Lei Nacional de Edu- 
cação Sexual não é cum- 
prida integralmente”, disse 
Laura Salomé, que integra 
a Campanha Nacional pelo 
Direito ao Aborto Legal. 

Segundo Martin Correa, 
dirigente da Frente de Es- 
querda Unidade em Tucu- 
mán, o novo chefe de ga- 
binete de Fernândez sem- 
pre foi contrário à legaliza- 
ção do aborto, sem importar 
a causa da gravidez. 

"Aqui em Tucuman, ficou 
muito conhecido o caso de 

uma menina de 11 anos que 
foi violentada por um fami- 
liar, ficou grávida e foi obri- 

gada a ter o bebe, tudo isso 
com o apoio de Manzur”, 
contou Correa. 

O então governador 
apoiou a família publica- 
mente na decisão de levar 
adiante a gravidez da me- 
nina, apesar dos riscos para 
sua saúde. 

“Estas decisões políticas 
têm impacto na qualidade 
de vida, principalmente das 
mulheres e das pessoas 
com capacidade de gesta- 

ção que se vêm violadas 

em seus direitos à igualdade 
de acesso à educação e 
saúde”, afirmou Salomé. 

Segundo o opositor, 
Manzur participou de mui- 
tas marchas “pró-vida” em 
Tucumán. “Sua nomeação 
é algo muito chamativo em 
um governo que se define 
como progressista”, relatou 
Correa. 

Fernández foi eleito em 
2019 com a pauta de ampli- 

ação dos direitos ao aborto 
em seu programa de go- 
verno. A legislação foi apro- 
vada no fim do ano passado 
pelo Congresso. 

Nos últimos dias, o pre- 
sidente foi criticado também 
por ter designado somente 
ministros homens. Em 
forma de resposta, ele se 
reuniu com a ministra da 
Mulher e Gênero, Eli Gómez 
Alcorta, e pediu que ela 
elabore um decreto que 
promova a igualdade de 
gênero nas nomeações de 
servidores públicos. 

O governo Fernández 
estã imerso em uma grave 
crise política desde a der- 
rota no fim de semana nas 
primárias para a eleição 
legislativa de meio de man- 
dato — que na Argentina, 
por seu caráter obrigatório, 
serve como um termômetro 
muito preciso do humor do 
eleitorado para as eleições 
de novembro. 

insatisfeita com a der- 
rota, Cristina publicou uma 

carta durante a semana 
pedindo mudanças no go- 
verno. Ao menos cinco 
ministros ligados a ela en- 
tregaram seus cargos. 

Dentre as sugestões da 
vice — articuladora política 
e madrinha eleitoral de Fer- 
nândez — constava justa- 
mente o nome de Juan Man- 
zur para ocupar o cargo, 
que equivale à chefia da 
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Fernández foi eleito em 2019 com a pauta de ampliação dos direitos 
ao aborto em seu programa de governo. 

Casa Civil no Brasil. 
Além disso, ela criticou 

duramente o porta-voz da 
presidência, Juan Pablo 
Biondi, que foi apontado 

como uma espécie de bode 
expiatório do escândalo 
criado por uma foto em 

que Fernández aparece 
comemorando o aniversário 
da primeira-dama, Fabiola 
Yâánez, ao lado de pelo 
menos 10 convidados, em 
um momento que vigora- 
vam severas restrições para 
conter a pandemia de covid- 
19. 

O vazamento da ima- 
gem, divulgada dias antes 
das primárias, foi classifi- 
cado por Cristina como uma 
prova de que Biondi partici- 
paria de operações midiáti- 
cas contra o governo. 

Apesar das queixas so- 
bre a condução da crise 
econômica e da renego- 
ciação da divida com o 
Fundo Monetário Internacio- 
nal (FMI), nenhuma dos mi- 
nistros relacionados à eco- 
nomia foi trocado pelo chefe 
do Executivo. 

Além da troca do chefe 
de gabinete,  Fernândez 
anunciou novos ministros 

de Segurança, Anibal Fer- 

nândez, homem forte do 
kirchnerismo; da Agricul- 
tura, Julián Dominguez; da 
Ciência e Tecnologia, Daniel 
Filmus; da Educação, Jaime 
Perzyck, e de Relações Ex- 
teriores, Santiago Cafiero, 
aliado de primeira hora de 
Fernândez que perdeu a 
chefia de gabinete. 

"O povo espera ter uma 
resposta e é preciso traba- 
lhar para dar essa resposta. 
O Estado na Argentina, o 
governo, é que deve dar 
uma resposta as demandas 
populares, e é isso que te- 
mos de fazer daqui a no- 
vembro”, diz Perzyck. 

Os aliados de Fernández 
esperam que a situação de 
reverta. A perda no pleito 
da semana passada foi de 
quase 4 milhões de votos 
em comparação ao obtido 
na eleição anterior. 

“Essa é uma mensagem 
crítica, uma chamada de 
atenção, o chamado voto 
castigo”, diz Hugo Yasky, 

secretário-geral da Central 
de Trabalhadores da Argen- 
tina. "O caudal eleitoral do 
governo manteve-se igual, 

de tal forma que está claro 
que é uma chamada de 
atenção”, afirmou. 
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O menos seis pes- 

A soas morreram e 
mais de 20 ficaram fe- 

ridas nesta segunda- 
feira (20) em um campus 

universitário de Perm, na 

Rússia, após um assas- 
sino atirar nas pessoas. 

Ele foi ferido e preso. 

“Um estudante que 

estava em um dos edi- 
ficios da universidade 

abriu fogo contra as pes- 

soas ao seu redor”, in- 

formou o Comitê de In- 

vestigação Russo, res- 
ponsável pelas investi- 
gações mais importan- 
tes do país. 

O comitê divulgou ini- 
cialmente que ao me- 

nos oito pessoas haviam 
sido mortas, mas corri- 

giu a informação depois. 

O assassino “ficou fe- 

rido durante a deten- 

ção, ao opor resistên- 
cia”, segundo o comuni- 

cado divulgado pelo co- 

mitê. Não hã detalhes 

sobre o seu estado de 

saúde. 
O ataque ocorreu por 

volta das 11h (horário lo- 
cal, 3h em Brasília). Um 
vídeo divulgado nas re- 

des sociais mostra uma 

pessoa vestida de preto 

caminhando na direção 
da entrada do prédio e 
atirando. 

Outras imagens mos- 
tram estudantes fugindo 

dos tiros e pulando pe- 
las janelas do primeiro 

andar de um prédio do 

campus, que fica na re- 

gião dos Urais, no leste 
do país. 
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O ataque O ocorreu por volta das 11h locais. 

O comitê diz que 28 

pessoas precisaram de 

atendimento ' médico. 

O ministério da Saúde 
russo diz que mais de 20 

pessoas ficaram feridas, 

sendo 19 delas por tiros. 

O porta-voz da pre- 

sidência russa, Dmitri 

Peskov, afirmou que Va- 

dimir Putin, que está em 
quarentena por ter tido 

contato com “dezenas” 

de pessoas com covid- 

19, está ciente dos ata- 
ques. 

"O presidente ex- 

pressa profundas con- 

dolências aos que per- 
deram parentes e ami- 
gos no incidente”, afir- 
mou Peskov. 

O | primeiro-ministro 
russo, Mikhail Mishustin, 

assim como os minis- 

tros da Saúde e da Edu- 

cação, foram para Perm, 

segundo as agências de 
notícias russas. 

Outros ataques 

Os ataques a tiros em 

escolas ou universida- 

des eram raros na Rús- 

Sé ko 

Sia, mas se tornaram 

mais frequentes nos últi- 
mos anos. 

O país tem uma legis- 
lação rigorosa de con- 

trole de armas — e 

tornou-a ainda mais ri- 

gorosa devido a esses 
ataques. 

Putin afirma que os 

incidentes são um fenô- 
meno importado dos Es- 

tados Unidos e um efeito 

perverso da globaliza- 
ção. 

No último ataque, em 
11 de maio, um jovem 

de 19 anos abriu fogo 
contra uma escola de 

Kazan, no sudoeste do 
país, e matou nove pes- 
soas. 

No mesmo dia, o pre- 

sidente russo ordenou 

uma revisão das normas 

sobre o porte de armas, 

pois o assassino tinha 

permissão para o uso de 

uma arma semiautomá- 
tica. 

Em outubro de 2018, 
um estudante matou 19 

pessoas antes de come- 
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Atirador mata seis pessoas e fere mais 
de 20 em universidade na Rússia. 
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ter suicídio em um ins- 
tituto de Kerch, uma ci- 

dade da península da 
Crimeia, na Ucrânia, que 
a Rússia invadiu e ocupa 
desde 2014. 

Tentativas 

frustradas 

Autoridades russas 

dizem ter desmantelado 

dezenas de planos de 

ataques contra centros 

de ensino nos últimos 

anos, que normalmente 
são planejados por ado- 

lescentes. 

Em fevereiro de 2020, 

as forças de segurança 

prenderam dois jovens 
de nacionalidade russa, 

na época com 15 anos, 
que eram muito ativos 

em fóruns virtuais com a 
apologia do assassinato 
e do suicídio. 

De acordo com os in- 

vestigadores, eles pla- 

nejavam atacar um cen- 

tro de ensino em Sara- 

tov, as margens do rio 
Volga, no sudoeste do 
país. 
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presidente brasileiro 

Jair Bolsonaro será 
O primeiro a discursar no 
chamado “debate geral” da 
762 Assembleia-Geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), em Nova 
York, nesta terça-feira (21). 
Desde 1947, o represen- 
tante do Brasil é encarre- 
gado de abrir oficialmente 
as falas dos líderes mundiais 
participantes. Somente em 
duas ocasiões (1983 e 1984) 
O primeiro orador não foi um 
brasileiro. O presidente dos 
Estados Unidos, Joe Biden, 
falará em seguida. 

Na volta do evento (semi) 
presencial - em 2020 a As- 
sembleia foi totalmente re- 
mota por causa da pande- 
mia de covid-19 - Bolso- 
naro é, entre os 19 líderes 
do G-20 (composto pelas 19 
principais economias mais a 
União Europeia) presentes, 
o único que declarou que 
não tomou e não iria tomar 
a vacina para ir ao encontro. 

Em 2019, última vez que 
esteve na cidade para par- 
ticipar presencialmente do 
encontro, Bolsonaro encon- 

trou à sua espera manifes- 
tantes a favor e contra o seu 

governo. Na ocasião, po- 
rém, ele entrou pela porta da 
frente do hotel. 

A resposta dos países 
a pandemia e a necessi- 
dade de preservação do 
meio ambiente devem estar 
na pauta dos principais dis- 
cursos da Assembleia-Geral 
deste ano. 

O tema oficial do evento, 
divulgado pela ONU, é: 
“Construindo resiliência por 
meio da esperança — para se 
recuperar de Covid-19, re- 
construir a sustentabilidade, 
responder às necessidades 
do planeta, respeitar os 
direitos das pessoas e re- 
vitalizar as Nações Unidas. 

Discurso 

Por um lado, Bolsonaro 

tentará mostrar como seu 

governo avançou com a 
vacinação dos brasileiros 
e conteve a pandemia ao 
mesmo tempo em que ir- 
rigou a economia com um 

auxílio emergencial que 
beneficiou quase um terço 
da população e impediu 
uma recessão mais aguda 
em 2020. 

Além disso, focará em 
realizações para, nas pala- 
vras de integrantes do pró- 
prio Itamaraty, “desarmar 
a bomba” da questão am- 
biental que o próprio go- 
verno ajudou a montar e que 
trouxe danos à imagem in- 
ternacional do Pais. 

Por outro lado, tentará 
caracterizar que o tom mais 
pragmático em certos as- 
suntos não o afasta dos prin- 
cipios que o elegeram — e 
que agradam sua base mais 
aguerrida. São esperadas 
citações a temas como o 
marco temporal (que limita 
a possibilidade de demar- 
cação de terras indigenas 
aquelas ocupadas por eles 
em 1988), à liberdade de ex- 
pressão da direita em redes 
sociais e a valores cristãos e 
conservadores. 

Para o Itamaraty, que 
preferia que Bolsonaro evi- 
tasse menções a temas con- 
troversos — e fizesse um 
discurso mais ao sabor da 
fala dele na 13º cúpula dos 
Brics (grupo que reune Bra- 
sil, Rússia, Índia, China e 
Africa do Sul), há alguns 
dias, quando o presidente 
chegou a dizer que a par- 
ceria com a China tem sido 
“essencial” para o combate 
da pandemia por seu go- 
verno —, a expectativa é que 
a agenda positiva que o pre- 
sidente vai apresentar so- 
lape eventual repercussão 
negativa dos aspectos mais 
ideológicos da apresenta- 
ção. 

No Itamaraty, a percep- 
ção é que o presidente "já 
surpreendeu positivamente 

em abril”, na Cúpula do 
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Alan Santos/PR 

Bolsonaro discursa nesta terça na abertura 
da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. 

Esse será o terceiro discurso do presidente no evento desde que 
assumiu o cargo, em 2019. 

Clima promovida pelo pre- 
sidente americano, Joe Bi- 
den, e portanto a expecta- 
tiva agora seria “positiva”. 

O Itamaraty sabe, porém, 
que a Assembleia-Geral 
da ONU é uma plataforma 
valorizada pelo presidente 
e que ao menos trechos do 
discurso devem escapar ao 
tom discreto e pragmático 
que o chanceler Carlos 
França tem tentado imprimir 
à atuação do Itamaraty. 

"Ele provavelmente vai 
apresentar algo mais mode- 
rado, mas não veremos uma 
versão Bolsonarinho paz e 
amor”, diz Guilherme Ca- 
sarões, professor de rela- 
ções internacionais da Fun- 
dação Getulio Vargas, em 
uma alusão ao Lulinha Paz 
e Amor criado pelo mar- 
queteiro Duda Mendonça 
em 2002 para amenizar a 
imagem de radical do ex- 
presidente Lula. 

"Agenda positiva" 

Além de destacar que o 
Brasil é o país em desen- 
volvimento com metas mais 
ambiciosas, tanto no com- 
bate ao desmatamento (ze- 
rar até 2030) quanto à emis- 
são de gases do efeito es- 
tufa (alcançar a neutralidade 
até 2050) e relembrar que o 
Brasil detém mais de 80% 
de sua matriz energética de 

fonte limpa, os diplomatas 
brasileiros querem que Bol- 
sonaro anuncie em plenário 
o cumprimento de uma pro- 
messa que fez em abril, na 
Cúpula do Clima, a Biden. 

As sinalizações são vis- 
tas como fundamentais para 
voltar a atrair O investidor 

estrangeiro. “Acredito que 
avançamos. Antes o presi- 
dente até negava que hou- 
vesse um problema, agora 
reconhecemos o desafio do 
desmatamento e estamos 
enfrentando”, afirmou um 
embaixador, em carater re- 
servado. 

Em outra frente, França 
defende que Bolsonaro ex- 
plore o bom momento do 
país na pandemia. O Brasil 
recém-ultrapassou os EUA 
em proporção de cidadãos 
vacinados com pelo menos 
uma dose (66,6% a 63%), 
embora esteja muito dis- 

tante em relação à taxa dos 
vacinados com duas doses 
(38,05% a 54%). 

Possivelmente pelo 
avanço na imunização, a 
média móvel de casos e 
mortes por covid-19 recuou 
para patamares inferiores 
ao verificado ao longo do 
último ano. A expectativa 
do Planalto é que até o fim 
de outubro o país tenha 
a maioria da população 
completamente imunizada. 
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Em encontro com Bolsonaro, 
primeiro-ministro britânico 
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elogia AstraZeneca e diz que já 

m encontro bilateral com 

mo o presidente Jair Bolso- 

naro, O primeiro-ministro do 

Reino Unido, Boris Johnson, 

fez elogio enfático e saiu 

em defesa da vacina con- 

tra covid-19 produzida pela 

farmacêutica britânica Astra- 
Zeneca, neste segunda-feira 

(20), quando viu Bolsonaro, 
fazer um sinal negativo com 
as mãos. 

Johnson, que acabara de 

sugerir a jornalistas que to- 
massem a vacina, disse a Bol- 

sonaro: “eu tomei duas ve- 

zes já”. Bolsonaro respon- 

deu com o sinal negativo das 
mãos e disse: euainda não”. 

Com a vacinação ampla- 
mente defendida por líde- 
res mundiais como Johnson 

e o presidente dos Esta- 

dos Unidos, Joe Biden, Bol- 

sonaro destoa do restante 

do mundo na chegada para 

a Assembleia-Geral das Na- 

ções Unidas, que acontece 
nesta terça-feira (21). 

O constrangimento pela 
falta de vacinação do presi- 

dente, que tem procurado saí- 

das para poder circular em 

Nova York sem vacina, e sua 

declarada posição sobre o 

tema colocam em xeque a es- 

tratégia do Itamaraty de ven- 

der uma agenda positiva no 
evento e reverter o desgaste 

internacional de Bolsonaro. 

Bolsonaro é o único líder 

do G-20 que está presente em 

Nova York para o fórum da 
ONU que declarou publica- 
mente não ter se vacinado. A 

cidade exige vacinação para 

uma série de atividades e o 
próprio organismo defendeu 

que delegações estivessem 
imunizadas ao desembarcar 

em NY O presidente, que 
questionou sem base cienti- 

fica a segurança de vacinas 

contra Covid, já disse que 
será o último brasileiro a se 
vacinar. 

O assunto que foi tema do 

encontro com Boris desperta 

reações da comunidade in- 

ternacional. Publicações na 
imprensa estrangeira divulga- 
ram que Bolsonaro viajou aos 

EUA sem vacina. Na semana 

passada, a embaixadora dos 

americana junto à ONU, Linda 
Thomas-Greenfield, foi ques- 

tionada por um jornalista so- 

bre a situação de Bolsonaro — 

e os cuidados para que a As- 

sembleia Geral não se torne 

um evento de propagação do 
virus. 

Nesta segunda (20), o pre- 

feito de Nova York, Bill de Bla- 

sio, disse para o presidente 
brasileiro “não se incomodar” 

em viajar para a cidade, já 
que não está vacinado. 

“Precisamos enviar uma 

mensagem a todos os líde- 
res mundiais, incluindo, prin- 

cipalmente o Bolsonaro, do 
Brasil, que se você pretende 
vir aqui, você precisa ser va- 
cinado. Se não quiser ser va- 

cinado, não se incomode em 

vir, porque todos deveriam 
estar seguros juntos. Isso sig- 
nífica que todos precisam ser 

vacinados”, disse De Blasio 

em entrevista coletiva a jorna- 
listas. 

Em Nova York, Bolsonaro 

tem usado estratégias para 

driblar a restrição de entrada 

de pessoas não vacinadas 

em determinados estabeleci- 

mentos. Para almoçar nesta 
segunda, ele sentou na área 

externa da churrascaria brasi- 

leira Fogo de Chão. As me- 

sas do lado de fora não po- 

diam ser vistas a partir da rua 

porque foram cercadas por 
panos pretos colocados para 

proteger a comitiva do pre- 
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Boris Johnson (E) elogia vacina contra covid-19, e Bolsonaro (D) diz 
que não tomou. 

sidente da visão dos pedes- 

tres. O almoço aconteceu 

logo após a reunião com Bo- 
ris Johnson. 

Doação de 
vacinas 

O Itamaraty quer que o 
presidente anuncie a doação 

de vacinas contra covid-19 

a outros países da região, 

como Haiti, na abertura da 

Assembleia Geral e fale dos 

bons números da campanha 
de vacinação brasileira. Bol- 

sonaro também deve falar da 

questão ambiental. Ele deve 

dizer que os recursos para Oo 

lbama foram duplicados, que 
houve anúncio de contrata- 

ção de mais de 700 servido- 

res para a fiscalização ambi- 

ental e os números de des- 
mate ilegal na Amazônia cal- 
ram em julho e agosto deste 

ano, na comparação com o 

ano passado. 

A imprensa britânica retra- 
tou Johnson como um cético 

sobre os anúncios de Bolso- 

naro, antes do encontro. Na 

reunião, no entanto, o líder do 

Reino Unido saudou o fato de 

o Brasil ter antecipado a meta 

de atingir a neutralidade cli- 
mática de 2060 para 2050. 

O anúncio foi feito por Bol- 
sonaro em abril, na Cúpula 
do Clima convocada por Bi- 

den. O Itamaraty quer que o 
presidente repita nesta terça 

o tom do discurso da ocasião, 

mas o presidente tem ouvido 

conselhos de outras alas do 

governo e busca declarações 
que possam galvanizar sua 

base eleitoral. 

Johnson vai sediar em no- 

vembro a Conferência das 
Nações Unidas sobre Mudan- 

ças Climáticas de 2021. A 

COP-26, como é chamada, 
é considerado o mais impor- 
tante encontro climático mul- 

tilateral desde a versão de 

2015, que aprovou o Acordo 

de Paris. O premiê britânico 
disse a Bolsonaro apoiar o fi- 

nanciamento, por parte dos 

países ricos, de projetos de 
desenvolvimento sustentável 

em nações em desenvolvi- 

mento. 
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Bolsonaro e comitiva comem na rua em. 

Nova York; a cidade exige vacinação 

Porto Alegre . Terça, 21 de Setembro de 2021 

contra covid em restaurantes. 
ministro do Tu- 

Õ rismo, Gilson Ma- 
chado Neto, publicou 

em uma rede social 

foto do presidente Jair 

Bolsonaro e sua co- 

mitiva comendo pizza 

na rua em Nova York, 

nos Estados Unidos, 

no domingo (19). 

Na imagem es- 

tão o presidente da 

Caixa, Pedro Guima- 
rães; o ministro-chefe 

da Secretaria-Geral 
da Presidência, Luiz 
Eduardo Ramos; e 

o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga; en- 
tre outros. 

A cidade exige, 

desde 16 de agosto, 

que as pessoas apre- 

sentem comprovante 

de vacinação contra a 

covid-19 para frequen- 

tar lugares fechados, 

como restaurantes, 
cinemas, teatros e 

academias. Ao comer 

na rua, a apresentação 

do comprovante não é 
necessária. 

O presidente brasi- 

leiro ja disse mais uma 
vez que não tomou ne- 

nhum imunizante. 

Entrada pelos 
fundos 

Na manhã desta 

segunda-feira (20), 

Bolsonaro tomou café 
da manhã no hotel, em 

uma área reservada 
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Presidente discursará nesta terça na Assembleia Geral da ONU. 

a comitiva brasileira. 

Havia uma placa infor- 

mando que é obrigató- 
ria a apresentação do 
comprovante de vaci- 

nação no restaurante. 

Sobre o fato de Bol- 

sonaro divulgar que 

não foi vacinado, um 

gerente do restau- 
rante, que não quis 
se identificar, disse 

que não iria cobrar o 

comprovante do presi- 

dente do Brasil. 

O presidente brasi- 
leiro chegou à cidade 
no domingo. Para 

evitar um protesto na 

porta do hotel em que 

está hospedado, en- 
trou pela porta dos 

fundos. 

Fogo de Chão 

Para driblar a exi- 

gência de vacinas em 

restaurantes de Nova 

York, a churrascaria 

brasileira Fogo de 

Chão armou uma es- 

pécie de ”puxadinho” 
externo, com mesas 

ao ar livre cercadas 
por tapumes pretos 

para o presidente Jair 
Bolsonaro. 

Junto ao mandatá- 
rio brasileiro, almoça- 

ram os ministros da 
Saúde, Marcelo Quei- 
roga; do Meio Ambi- 

ente, Joaquim Leite; 

o chanceler, Carlos 
França e o chefe do 

GSI, Augusto Heleno. 

Prêmio 

Nova York foi a pri- 

meira grande cidade 

dos EUA a impor a 

apresentação do com- 

provante de vacinação 

contra a covid-19 para 

ambientes fechados. 

Além disso, para in- 
centivar a imunização, 

a prefeitura também 
paga US$ 100 (cerca 
de R$ 500) para quem 

se vacinar. 

ONU 

Bolsonaro viajou à 
cidade para participar 

da 76º Assembleia 

Geral da Organização 
das Nações Unidas 

(ONU), que começa 
nesta terça (21). Por 

tradição, O presidente 
do Brasil é sempre o 
primeiro a discursar 

(o que só não ocorreu 
em 1983 e 1984). 

O tema oficial do 
evento deste ano será: 

"Construindo resiliên- 
cia por meio da es- 

perança — para se re- 
cuperar de Covid-19, 

reconstruir a sustenta- 

bilidade, responder às 
necessidades do pla- 
neta, respeitar os direi- 

tos das pessoas e revi- 

talizar as Nações Uni- 

das”. 
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U m diplomata que 

integra a delega- 

ção brasileira que está 
em Nova York (EUA) 
para a Assembleia Ge- 
ral da Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
testou positivo para 

covid-19. O profis- 

sional não estava no 
mesmo voo do presi- 

dente Jair Bolsonaro. 
Ele chegou antes a 

Nova York, segundo 
as informações preli- 
minares que circulam 

entre integrantes da 
delegação. 

O diplomata que 
teve o teste positivo é 
parte da equipe precur- 

sora do governo que 
organizou os prepara- 

tivos para a viagem, 
antes do desembarque 

do presidente e dos 

ministros, no último 
domingo (19). 

Assessores do lta- 
maraty e da Presidên- 
cia não confirmam a in- 

formação. O integrante 
contaminado está iso- 
lado em um quarto do 
hotel, segundo fontes, 

até que seja submetido 

a outro teste de covid- 
19 e que a delegação 

brasileira consiga ras- 
trear com quais pes- 

soas ele manteve con- 

tato. 

Bolsonaro viajou a 
Nova York sem estar 
vacinado contra covid- 
19, mas parte dos mi- 

nistros que o acompa- 
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Integrante da delegação brasileira em Nova 
York testa positivo pasa o coronavírus. 
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O profissional não estava no mesmo voo do presidente Jair Bolsonaro. 

nha e diplomatas já es- 
tão imunizados com a 

vacina. O presidente 
tem dito que vai pensar 
se vai se vacinar após 
todos os brasileiros se- 

rem imunizados. 
A princípio, a Orga- 

nização das Nações 

Unidas anunciou que 

exigiria que todas as 
autoridades que vão 

participar do evento 

apresentassem  com- 

provante de vacinação 
contra a covid-19. No 

entanto, o presidente 
da Assembleia-Geral 
da ONU, Abdullah 

Shahid, voltou atrás na 
Ultima quinta-feira (16), 
e notificou a delegação 
dos países por meio de 

carta enviada aos 193 
Estados-membros da 
ONU sobre a não exi- 
gência do documento. 

Dois episódios fo- 
ram fundamentais para 

a mudança na orienta- 
ção das Nações Uni- 
das. O primeiro foi uma 

declaração da Russia 
de que a exigência do 
documento seria discri- 

minatória. Na sequên- 
cia, O secretário-geral 
da ONU, António Gu- 
terres, disse em entre- 

vista à agência de no- 
tícias Reuters que “não 

pode dizer a um chefe 

de Estado que não es- 

tiver vacinado que ele 

não pode entrar nas 
Nações Unidas”. 

Por ser considerada 

território internacional, 

a sede da ONU não 

está sujeita às leis ame- 
ricanas, mas, em ou- 

tras ocasiões, autorida- 

des do órgão promete- 
ram respeitar as orien- 

tações do governo lo- 
cal e federal de con- 

trole da pandemia. 

Discurso "em 

braile" 

Bolsonaro afirmou 

nesta segunda (20) 

que seu discurso na 

abertura da ÀAssem- 

bleia Geral da ONU "vai 

ser em braile”, sem ex- 
plicar o que quis dizer 

com a referência ao 

sistema de leitura tátil 
para cegos ou pessoas 
com baixa visão. 

O presidente fez a 
declaração a jornalis- 
tas após o tomar o 
café da manhã no hotel 

onde está hospedado 
em Nova York. Foi a 

única manifestação pú- 
blica do chefe do Exe- 

cutivo desde que de- 
sembarcou nos Esta- 

dos Unidos, na tarde 

de domingo. 
Apesar de citar O 

braile, Bolsonaro cos- 
tuma discursar acom- 

panhado de um tradu- 
tor de Libras (a Lingua 
Brasileira de Sinais); 

a primeira-dama, Mi- 

chele Bolsonaro, que 

viajou com o Ppresi- 
dente, por exemplo, é 

ativista dos direitos da 

pessoa com deficiên- 
cia auditiva e fluente 
em Libras. 
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Relação entre o presidente do 
Senado e Bolsonaro 'azeda” 

Porto Alegre . Terça, 21 de Setembro de 2021 

sob o signo da desconfiança. 
A Içado ao posto de 

"+ presidente do Se- 
nado com a ajuda de 
Jair Bolsonaro , Rodrigo 

Pacheco (DEM-MG) pas- 
sou a ser visto com des- 
confiança no governo, 
que já avalia seu com- 
portamento como peri- 
goso para o avanço da 

agenda do Planalto na 
Casa. 

A aliados, o presi- 
dente demonstra inquie- 
tação por acreditar que o 
senador atua com a in- 
tenção de se posicionar 
como terceira via con- 
tra Bolsonaro e Lula em 

2022 . Para Bolsonaro, O 

interesse na cadeira pre- 

sidencial faz com que Pa- 

checo não priorize pau- 
tas do governo e ignore 
demandas de ministros. 

As reclamações a 
postura do senador se 

estendem aos ministros 
Fábio Faria (Comunica- 
ções) e Paulo Guedes 
(Economia), que já re- 
lataram dificuldade em 

dialogar com Pacheco. 

Assim como Bolsonaro, 

Guedes tem o hábito 
de enviar torpedos do 
celular para ministros, 

senadores e deputa- 
dos para discutir temas 
econômicos. 

Segundo | interlocu- 
tores, ao contrário do 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), que 
liga quando recebe um 
torpedo, Pacheco adi- 

ficulta o diálogo. No 

caso do ministro das 

Comunicações, o jornal 
O Globo flagrou quando 
Faria pediu ao chefe 

da Casa Civil, Ciro No- 
queira, que interviesse 
junto ao presidente do 
Senado para a escolha 
da relatoria da medida 

provisória (MP) da Pri- 
vatizações dos Correios. 
“Ele (Pacheco) não está 
me atendendo”, escre- 
veu em 26 de agosto. O 
senador Márcio Bittar foi 
escolhido novo relator na 

última semana. 
A área econômica 

lista quatro projetos 
tramitando no Senado 

como prioridades. Além 

da privatização dos Cor- 
reios, Oo governo tem 

urgência na reforma do 
Imposto de Renda, que 

pode destravar o Auxílio 
Brasil e plano gradual de 

redução dos subsídios. 
A MP da Ferrovias e 

o projeto de lei que ins- 
titui o programa de Estí- 
mulo ao Transporte por 
Cabotagem, BR do Mar, 
completam a lista. Há 
ainda no Senado outros 

cinco projetos de inte- 
resse de Guedes, entre 

eles o PL que institui O 
novo marco do licencia- 

mento ambiental. Apro- 
vado em maio na Cáã- 
mara, Oo texto foi enca- 
minhado para a relatoria 
da senadora Kátia Abreu 
(PP-TO) em agosto. 

Pessoas próximas a 

Pacheco rechaçam a 
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Presidente acredita que senador não prioriza pautas do governo e 
ignora ministros por almejar o Planalto em 2022. 

tese de que ele ignora 
ministros do governo. 

Alegam que nas últimas 
semanas, o presidente 

do Senado se reuniu 
com Ciro Nogueira, e 
com a ministra da Secre- 
taria de Governo, Flávia 

Arruda. No final do mês 
passado, ele também 
recebeu o próprio Paulo 
Guedes na residência 
oficial do Senado para 
discutir a agenda econô- 
mica. 

Aliados também des- 
cartam que Pacheco 

se colocará como um 

empecilho para pautas 

econômicas do governo. 
A ideia é que ele também 
se beneficie da aprova- 
ção de algumas medi- 
das essenciais em uma 

eventual candidatura ao 

Planalto. 

Além da dificuldade 
no diálogo, Pacheco 
impôs duas derrotas 
recentes a Bolsonaro. 

Nesta semana, devolveu 

a chamada “MP das 

Fake News”, e no final de 

agosto, rejeitou o pedido 
de impeachment contra 

o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo 

Tribunal Federal. 

Nos bastidores, o se- 

nador de Minas Gerais 
tem conciliado agendas 
com dirigentes partidá- 
rios que o cortejam para 
uma eventual aliança em 
2022 e também com em- 
presários e investidores 

do mercado financeiro. 
Na última quarta-feira 

(15), se reuniu com o 

governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, que 
comanda a fusão entre 

DEM e PSL. Ele é uma 
das apostas dos diri- 
gentes das legendas — 
que pode se chamar De- 
mocracia Liberal. Além 
disso, Pacheco é corte- 
jado pelo presidente do 
PSD, Gilberto Kassab, 
para se filiar ao partido. 
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Geraldo Alckmin lidera pesquisa 

O ex-governador Ge- 
| raldo Alckmin, que 
está de saída do PSDB, 
e o ex-prefeito Fer- 
nando Haddad (PT) 
aparecem a frente nos 
dois cenários testados 
pelo Datafolha para a 
corrida pelo governo 

de São Paulo. Essa é a 
primeira pesquisa reali- 

zada pelo instituto para 
o governo paulista. 

De acordo com o 
instituto, quando Alck- 

min e Haddad apa- 
recem como opções 
para o eleitor, o ex- 
governador lidera com 
26% das intenções de 
voto e o petista fica 
numericamente em 

segundo lugar, com 
17%. Os dois têm se 
encontrado e discutem 
um pacto na eleição 
de São Paulo.  Em- 
patado tecnicamente 
com Haddad, o ex- 

governador Márcio 
França (PSB) soma 
15%. O líder sem 
teto Guilhermo Boulos 
(PSOL) registra 11%. 
Ele e França estão 
empatados no limite da 
margem de erro. 

O ministro da Infra- 
estrutura, Tarcísio Go- 
mes de Freitas, possi- 
vel candidato do pre- 
sidente Jair Bolsonaro, 

e o deputado estadual 
Arthur do Val (Patri- 
ota), o Mamãe Falei, 

estão com 4%. O ex- 
ministro da Educação 
Abraham Weintraub e o 

Valter Campanato/Agência Brasil 

deputado federal Vini- 
cius Poit (Novo) regis- 
tram 1% cada um. Os 
votos brancos e nulos 
somam 17%. Outros 
3% disseram que não 
sabem. 

A pesquisa foi reali- 
zada entre os dias 13 e 
15 e ouviu 2.034 pes- 

soas de 16 anos ou 
mais em 70 cidades do 
Estado. A margem de 
erro é dois percentuais 
para mais ou para me- 
nos. 

No segundo ce- 
nário testado, sem a 
presença de Alckmin, 

a liderança numérica 
é de Haddad, com 
23%. Empatado com 
o petista no limite da 
margem de erro, está 
França, com 19%. 

Boulos é o terceiro 
com 13%. Tarcísio fica 
com 6%. O atual vice- 
governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), can- 
didato do governador 
João Doria, que não 

O ex-governador Geraldo Alckmin lidera com 26% das intenções de voto. 

aparece no cenário 
anterior, soma 5%, 

mesmo percentual de 
Arthur do Val. Wein- 
traub fica com 2% e 
Poit, com 1%. Os 

votos brancos e nulos 
somam 22% e outros 
4% disseram não saber 

em quem votar. 

Prévias do PSDB 

O prazo de inscri- 
ção para as prévias do 
PSDB para o governo 
paulista em 2022 se 

encerrou às 19h desta 
segunda-feira (20), e 
O vice-governador Ro- 

drigo Garcia se tornou 
o nome oficial do par- 
tido para a disputa — ele 
foi o unico a homologar 
seu nome. À direção 
da legenda já esperava 
que o ex-governador 
Geraldo Alckmin, de 
saida do partido, fi- 
casse de fora das pré- 
vias. 

“A partir de hoje 
(segunda-feira) o Ro- 
drigo é o nosso pré- 
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para o governo de São Paulo. 

| 

candidato oficial. 

relação ao Geraldo, 

seguimos abertos ao 
diálogo em busca de 
uma construção con- 
junta”, disse ao Esta- 

dão o presidente do 
PSDB-SP e secretário 
de Desenvolvimento 

Regional, Marco Vi- 
nholi. 

Segundo o secre- 
tário geral do partido, 
Carlos Balota, o esta- 
tuto do PSDB garan- 
tia a candidatura de 
Garcia, mas O vice- 

governador requisitou 
“por decisão pessoal” 
que seja feito um pro- 
cesso “prévias homo- 
logatórias”, onde os 
militantes do partido 
votarão em novembro 
sim ou não para con- 
firmar a candidatura. 

Em 

As informações são da | 
dos jornais O Globo e 
O Estado de S. Paulo. 
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Novos nomes surgem como 
alternativa para ministro do Supremo. 

om a forte resistência 
4 à aprovação de An- 
dré Mendonça para o STF 
(Supremo Tribunal Fede- 
ral), o presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido) tem 
recebido sugestões de in- 
dicações para a vaga dei- 
xada por Marco Auré- 
lio Mello. Nos últimos 
dias, aliados do governo, 
tanto no Palácio do Pla- 
nalto como no Congresso 
Nacional, têm defendido 
que o presidente traba- 
lhe com uma espécie de 
Plano B caso a resistên- 
cia a André Mendonça 
não diminua. 

A sugestão de no- 
mes foi confirmada à 
CNN Brasil por auxili- 
ares presidenciais, se- 

nadores governistas e 
integrantes da Suprema 
Corte. Segundo eles, 
Bolsonaro reconhece dli- 
ficuldades para a apro- 
vação do ex-ministro da 
AGU (Advocacia-Geral 
da União) e já sinalizou 
disposição de mudança 
de nome. 

Uma alteração, no en- 
tanto, enfrenta resistên- 

cia de líderes evangé- 
licos, para os quais O 

presidente garantiu que 

indicaria para o posto 
um nome “terrivelmente 
evangélico”. 

Nos últimos dias, che- 
garam ao gabinete presi- 
dencial três sugestões de 
indicações caso a saba- 
tina de André Mendonça 
siga sem ser marcada na 
CCJ (Comissão de Cons- 
tituição e Justiça) do Se- 
nado Federal. 

Os dois primeiros são 
dos ministros do TCU 
(Tribunal de Contas da 

União) Jorge Oliveira e 
Bruno Dantas. O primeiro 
é amigo do presidente e 
chegou a ser cotado para 
a Suprema Corte, no ano 
passado, para a vaga de 
Celso de Mello. 

O segundo conta com 
a simpatia tanto de mi- 

nistros da Suprema Corte 
como de senadores go- 
vernistas e tem ajudado 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, a soluci- 
onar, na esfera jurídica, 
o imbróglio dos precató- 
ros. 

A relação de proxi- 
midade de Dantas com 

o senador Renan Calhei- 
ros (MDB-AL), porém, é 
apontado como um difi- 
cultador. 

O terceiro nome ci- 
tado por integrantes 
do governo é o do ex- 
presidente do Tribunal de 
Justiça de São Paulo Ivan 
Sartori. Ele já foi cotado 
a Suprema Corte e conta 
com a simpatia dos filhos 
de Bolsonaro. 

O presidente da CCJ, 
Davi Alcolumbre (DEM- 
AP), tem resistido a mar- 
car a sabatina de André 
Mendonça. O nome fa- 
vorito dele ao posto é 
o do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
cuja nomeação no Diá- 
rio Oficial da União, for- 
malizando a recondução 
para um segundo man- 
dato, ainda não foi publi- 
cada pelo presidente. 

No ultimo dia 16, o pre- 
sidente do Senado, Ro- 
drigo Pacheco, defendeu 
a realização, pela Co- 
missão de Constituição 
e Justiça (CCJ), da sa- 
batina de André Men- 
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André Mendonça é o indicado de Bolsonaro ao Supremo, mas en- 
frenta resistência no Senado. 

donça. Mas Davi ÁAlco- 
lumbre ainda não agen- 
dou a arguição de Men- 
donça. 

“Conversarei com Davi 
Alcolumbre, obviamente 
respeitando a autoridade 
dele como presidente da 
CCJ. Mas sempre fare- 
mos a ponderação do 
melhor caminho, o camti- 

nho de consenso, para 
podermos resolver essa 
questão”, disse Pacheco. 

O presidente do Se- 
nado disse desconhecer 

o motivo pelo qual An- 
dré Mendonça ainda não 
foi ouvido pela CCJ. Ele 
negou rumores segundo 
os quais a sabatina não 
ocorreu porque Davi Al- 
columbre teria preferên- 
cia por outro candidato à 
vaga no STF. 

“Desconheço essa in- 

formação. As razões pe- 
las quais ainda não foi 
feita a sabatina podem 
ser muitas, inclusive O 
fato de que isso exige o 
esforço concentrado e a 

presença em Brasília. É 
algo complexo, é uma in- 
dicação para o STF. Há 
outras pendências tam- 

bém relativas ao Con- 
selho Nacional de dJus- 

tiça e ao Conselho Na- 
cional do Ministério Pú- 
blico. Vamos fazer o ar- 

ranjo necessário para re- 
solver não só essa indi- 
cação, como outras tan- 
tas que estao penden- 
tes”, afirmou. 

Rodrigo Pacheco pre- 
feriu não especular sobre 
o apoio dos demais sena- 
dores ao nome de André 
Mendonça, que já che- 
fiou a Advocacia-Geral da 
União e o Ministério da 
Justiça. Segundo o par- 
lamentar, a decisão final 

sobre o tema cabe ao Ple- 

nário da Casa. 
“Seria leviano de mi- 

nha parte fazer algum tipo 
de antecipação. O voto 
é de cada senador. Nor- 
malmente, é assim que 
funciona, e é assim que 
deve prevalecer em toda 

e qualquer indicação. E 
um exercício democrá- 
tico. Fazendo a saba- 
tina, vai para o Plenário, e 
o Plenário decide”, disse. 
As informações são da 
CNN Brasil e da Agência 
Senado. 
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Lula perde ação para Eduardo 

14 Turma Cível do 

A Tribunal de dJus- 

tiça do Distrito Fede- | 
ral e Territórios man- 

teve a decisão que 

rejeitou o pedido do 

ex-presidente Luiz Iná- 
cio Lula da Silva (PT) 

para condenar o de- 
putado federal Edu- 

ardo Bolsonaro (PSL- 

SP) por danos morais. 
A sentença foi publi- 

cada nesta segunda- 
feira (20). 

Em julgamento uná- 
nime, os desembarga- 

dores negaram uma 

apelação do petista 

para reformar a sen- 

tença de primeira ins- 
tância. Lula moveu 
a ação depois que O 
filho do presidente Jair 

Bolsonaro comparti- 

lhou, nas redes soci- 

ais, uma decisão judi- 

cial sobre as unidades 

de CDB (Certificado 

de Depósito Bancário) 
da  ex-primeira-dama 

Marisa Letícia. 
Os advogados Cris- 

tiano Zanin, Valeska 

Zanin Martins, Elia- 

Kin Tatsuo e Maria 

de Lourdes Lopes, 

que representam o ex- 
presidente, afirmam 

que a publicação é 
falsa e passa a im- 

pressão de que Marisa 
Letícia tinha R$ 256 
milhões | investidos, 

Ricardo Stuckert'Divulgação 

vw 
| 
| 
| 
| 

quando na verdade o 
valor era de R$ 26 mil. 

Por isso, pediram in- 

denização por ofensa 

a honra e memória da 
ex-primeira-dama, que 
morreu vítima de um 
AVC em 2017. 

O colegiado seguiu 
o entendimento do de- 

sembargador Rômulo 
de Araújo Mendes, 
relator do processo, 

para quem não há mo- 
tivo para indenização. 

Ele disse que Eduardo 
Bolsonaro não impu- 
tou crime e “teve a 

intenção de expressar 

duvida”. 

A simples publica- 

ção de opinião duvi- 

dosa não é capaz de 
extrapolar o direito de 

expressão”, escreveu. 

“A publicação rea- 
lizada pelo apelado 

não foi capaz de gerar 

transtornos capazes 

de ferir a honra ou 

A defesa de Lula diz que val recorrer da decisão porque o caso envolve uma afirmação falsa. 

imagem da de cu- 

jus, visto que não 
houve a imputação 
de qualquer ato ilícito 
ou mesmo afirmação 

falsa, tratando-se, na 

verdade, de opinião 

duvidosa, que deve 

ser protegida pelo di- 
reito fundamental a 
liberdade de expres- 

são”, acrescentou. 
A advogada Karina 

Kufa, que defende 

o deputado Eduardo 

Bolsonaro, afirmou: 

“O Tribunal de dJus- 
tiça reconheceu que 

o deputado Eduardo 

Bolsonaro apenas ma- 

nifestou dúvidas sobre 
parte do patrimônio de 
uma pessoa pública a 

partir de informações 

oficiais extraídas de 
decisão da própria 

Justiça. Ficou claro 
para o Tribunal que 

o deputado não teve 

intenção de ferir O 

Bolsonaro na Justiça. 

direito de personali- 

dade da ex-mulher do 

ex-presidente. O TJ 
entendeu que o depu- 

tado agiu dentro dos 

limites da liberdade de 

expressão. Foi uma 

vitória importante para 
o deputado e, claro, 
também para a liber- 
dade de expressão”. 

Já o advogado Cris- 
tiano Zanin disse: “Va- 
mos recorrer da de- 

cisão porque o caso 

envolve uma afirma- 
ção falsa sobre um 
patrimônio que D. Ma- 
risa jamais teve, como 

já reconhecido pela 
Justiça, inclusive para 
fundamentar determi- 

nação para que outra 
pessoa pública pe- 

disse desculpas à fa- 
mília do ex-presidente 

Lula”. As informações 
são da do jornal O 
Estado de S. Paulo. 
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Felipe Menezes/PTB 

Ministério Público entende que a prisão domiciliar para Rob 

PGR —(Procuradoria- 
f”N Geral da República) 
voltou a defender no STF 

(Supremo Tribunal Fede- 
ral) a concessão de prisão 
domiciliar ao presidente 
nacional do PTB e ex- 
deputado federal, Roberto 

Jefferson. Segundo a 
PGR, ele não “oferecerá 
risco à sociedade”, por 
causa da fragilidade física 
e da proibição de se co- 

municar pela internet ou 
meios eletrônicos. 

No início do mês, o mi- 
nistro Alexandre de Mo- 
raes, do STF, autorizou 
que Jefferson deixasse a 
prisão para tratamento mé- 
dico usando tornozeleira 
eletrônica. 

O ministro, no entanto, 
manteve a prisão preven- 
tiva do ex-parlamentar. Jef- 
ferson só poderá deixar a 
prisão para ir ao hospital e 

terá de obedecer a uma sé- 
re de medidas cautelares. 

O ministro considerou 
pertinentes as informações 
apresentadas pela Secre- 
taria de Estado de Admi- 

ele “não oferecerá 

pit 
0] nt À 

| 

nistração Penitenciária do 
Estado do Rio de Janeiro, 
que apontavam a “insufi- 

ciência, por ora, do trata- 
mento médico recebido no 
hospital penitenciário”. 

Foi constatado que ele 
apresentava quadro de in- 

fecção urinária. O político 
também reclama de dores 
na lombar. 

Jefferson foi preso no 
dia 13 de agosto, por 

determinação de Moraes, 
que atendeu a um pedido 
da Polícia Federal. Na de- 
cisão, o ministro escreveu 
que o político faz parte de 

uma “possível organização 
criminosa” que busca “de- 
sestabilizar as instituições 
republicanas”. 

Em manifestação ao 

STF, a subprocuradora- 
geral da República, 
Lindôra Araújo, afirmou 
que o Ministério Público 

entende que a prisão do- 
miciliar é medida suficiente 
para garantir a manuten- 
ção da ordem pública. 

“Há fato novo a ser con- 
siderado: o agravante, em 
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face da fragilidade de seu 
estado de saúde — referida, 
expressamente, pelo Mi- 

nistério Público, em suas 
manifestações anteriores — 
está internado no Hospi- 
tal Samaritano Barra, no 
Rio de Janeiro-RJ, desde 

o dia 5 de setembro de 
20211, sem previsão de 
alta, exatamente por ter se 
agravado uma doença re- 
nal preexistente”, diz um 

trecho da manifestação. 
“Embora os discursos 

ofensivos devam ser coibi- 

dos, o agravante , caso ve- 
nha a ser submetido a pri- 

são domiciliar, dada a sua 
fragilidade física e estando 
sem se comunicar com a 

mídia, via internet ou por 
qualquer outro meio de co- 

municação ou eletrônico, 
não oferecerá risco à so- 
ciedade, até porque suas 
manifestações nunca ultra- 

passaram o campo da ora- 
tória”, afirmou a procura- 

dora. 
Para Lindôra, o quadro 

de saude do político per- 
mite a prisão domiciliar hu- 

Procuradoria-Geral da República 
defende prisão domiciliar para o 

presidente nacional do PTB e diz que 
risco a sociedade”. 

erto Jefferson é medida suficiente para garantir a manutenção da ordem pública. 

manitária. 

Há mais de um mês, 
a defesa de Roberto Jef- 
ferson vem tentando rever- 

ter a decisão que decre- 
tou sua prisão. Até o mo- 
mento, o ministro Alexan- 
dre de Moraes entendeu 

que a medida permanece 
necessária. No final de 
agosto, ao negar colocar o 
ex-deputado em liberdade, 
o ministro disse que ele 

dispensa “completo des- 
prezo” ao Poder Judiciá- 
rio e que não demonstrou 
“qualquer debilidade física 
que o impedisse da prática 

de seus afazeres diários” 
antes de ser preso. 

O presidente nacional 
do PTB foi denunciado no 
mês passado pela PGR por 
incitação ao crime, homo- 
fobia e calúnia contra o 
presidente do Senado Ro- 
drigo Pacheco (DEM-MG). 
As informações são do 
portal de notícias G1 e 
do jornal O Estado de S. 
Paulo. 
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Ministro Dias Toffoli do Supremo dá 

ministro Dias Toffoli, 
do Supremo Tribunal 

Federal, deu 48 horas para 

que o Ministério da Edu- 
cação apresente informa- 
ções sobre o cumprimento 

da decisão que determinou 

a pasta a reabertura do 
prazo para requerimento de 
isenção da taxa do Enem 
2021. A corte máxima 

derrubou a exigência do 
MEC, para que os estudan- 

tes que não comparece- 
ram ao Enem 2020 compro- 

vassem sua ausência, com 
apresentação de documen- 
tos, para terem direito à 
isenção da taxa de inscri- 
ção do exame de 2021. 

O despacho foi dado 

nesta segunda-feira (20), 

após a Rede Sustentabili- 

dade e a Educafro aciona- 
rem a Corte. De acordo 
com o ministro, o MEC 

deverá prestar esclare- 
cimentos “sobretudo no 

que tange à alegação de 
que não teria realizado a 

adequada divulgação, por 

intermédio dos meios de 

comunicação social, da 

reabertura do prazo de ins- 

crição para os estudantes 
contemplados pela deci- 
são do Supremo Tribunal 

Federal”. 

Dez dias após do jul- 
gamento do STF sobre o 

tema, finalizado no último 
dia 3, o Ministério da Edu- 
cação anunciou a reaber- 

tura de inscrições para a 
prova voltada para aqueles 

participantes que tiveram 

direito à isenção de taxa 
de cadastro e não compa- 

receram à última edição da 
prova. O teste já estava 
marcado para os dias 21 e 
28 de novembro, mas esse 

novo grupo poderá fazer o 

exame só em 9 e 16 de 
janeiro de 2022. O novo 

período de inscrições, que 
são feitas pela internet, co- 

meça vai até as 23h59 do 
dia 26 de setembro. 

A decisão do Supremo 

Tribunal Federal sobre as 
inscrições do exame que 

é a principal porta de en- 
trada para as universidades 

48 horas para que o Ministério da 
Educação apresente informações 

sobre inscrições no Enem. 

A corte máxima derrubou a exigência do MEC, para que os estudantes que não compareceram ao Enem 2020 comprovassem sua ausência. 

públicas do País se deu 
no âmbito de ação ajuizada 
por nove partidos e três en- 
tidades estudantis. O pro- 
cesso foi analisado em ses- 

são extraordinária do plená- 
rio virtual da corte. 

Na ocasião, os ministros 

acompanharam o voto do 
relator, Dias Toffoli. O ma- 
gistrado considerou que a 

exigência de apresentação 
de justificativa de ausên- 

cia na prova do ano pas- 
sado para a solicitação da 

isenção de taxa no Enem 

2021 penalizava estudantes 

que “fizeram a difícil esco- 
lha de faltar as provas para 
atender às recomendações 
das autoridades sanitárias 

para conter a disseminação 
da Covid-19”, alêm de des- 
prestigiar políticas de in- 
centivo à observância das 
medidas de combate à pan- 
demia. 

Toffoli considerou que a 

medida tem o potencial de 
gerar retrocesso em avan- 
cos já alcançados no sen- 
tido da inclusão social e 

da promoção da diversi- 
dade no ensino superior — 

“uma vez que deixa de fora 
justamente os estudantes 
pertencentes a grupos so- 
ciais historicamente excluí- 

dos de tal ambiente — a po- 

pulação de baixa renda, os 

negros, os pardos e os indi- 
genas. 

O ministro ainda des- 

tacou que o obstáculo 
imposto pela exigência 

do MEC está refletido na 
“impressionante” redução 

de 77,5% no número de 

candidatos com declaração 
de carência aprovada -— 

3.576.197 em 2020 contra 

803.669 em 2021. Além 
disso, o relator apontou a 

redução de 47% no número 
de inscritos no Enem 2021 

em relação ao ano anterior, 
destacando que os grupos 

em que se observa as 

maiores reduções são os 
dos pretos, pardos e indi- 
genas - respectivamente, 
em 53,3%, 51,9% e 55,1. 

As informações são da do 

jornal O Estado de S. Paulo. 
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Bovespa cai com risco de calote na China e. 
tem pior marca do ano; aaiar tem forte alta. 

CEI 
COI ai Alo tm É 

medo de um ca- 

lote da gigante do 
setor imobiliário chinês 
Evergrande e potenci- 
ais efeitos na econo- 

mia da China mexeu 
com índices de todo o 
mundo nesta segunda- 
feira (20), incluindo 

Nova York. Seguindo 
O mesmo movimento, 

a Bolsa brasileira (B3) 
teve tombo de 2,33%, 

aos 108.843,74, pon- 
tos, O pior patamar do 

ano. No câmbio, o 
dólar foi pressionado 
e teve alta de 0,93%, 
cotado a R$ 5,3312. 

Na mínima do dia, 
O Ibovespa chegou aos 
107.520,14 pontos. Já 

na abertura do mer- 

cado, O índice perdeu 
os 109 mil pontos — ní- 
vel visto pela última vez 

no início de março. Na 
máxima do dia, o dólar 

à vista era cotado a R$ 
5,3772, alta de 1,8%. 

Em Nova York, o in- 

dice Dow Jones fechou 

em queda de 1,78%, 
S&P 500, de 1,70% 

e Nasdag, de 2,40%. 
Na Europa, Londres 
fechou em queda de 
0,79%, Frankfurt per- 

deu 2,31% e Paris, 
1,74%. A Bolsa de 
Hong Kong fechou em 
baixa de 3,3% sob 
efeito da Evergrande, 
enquanto os mercados 
acionários da China, 

do Japão, da Coreia 
do Sul e de Taiwan não 

operaram em função 

de feriados. 

O banco suíço Swis- 
squote alerta para O 

risco de contágio para 
outras empresas do 
setor imobiliário no 
caso de um calote da 
Evergrande, que tem 

dívidas de mais de US$ 
300 bilhões e viu suas 
ações caírem para O 
menor nível em 11 
anos. Segundo a ins- 
tituição, a companhia 
“deve entrar em default 

(calote) nesta semana 
e analistas têm adver- 
tido” para o potencial 

disso “sacudir os mer- 

cados financeiros”. 
A Capital Economics 

diz, em relatório envi- 

ado a clientes, que as 
repercussões do “caso 

Evergrande” para Oo 
resto do mundo estão 

crescendo, mas avalia 
que a turbulência ainda 
não chegou à escala 
de “sustos” anterio- 
res na China, como a 
guerra comercial com 
os Estados Unidos em 

2018 e 2019 ou a desa- 

celeração da economia 
do país asiático em 
2015 e 2016. 

"O mercado está 

cauteloso, se prepa- 

rando para o pior. Se 
não acontecer nada, 
melhor”, avalia O eco- 

nomista Silvio Campos 
Neto, sócio da Ten- 
dências Consultoria. 
segundo ele, a rea- 
ção dos mercados é 
porque os investidores 
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Crise da Evergrande, gigante do setor imobiliário na China, derreteu o 
mercado mundial, com perdas de até 2,4% em Nova York; dólar subiu 
quase 1%. 

sentem que podem ter 
algum contágio tanto 
por meio do setor fi- 
nanceiro quanto por 

parte da dívida com 
estrangeiros, num mo- 
mento em que a China 
dá sinais de desacele- 
ração, com queda de 
commodities, o que 
afeta países como o 
Brasil. 

A Evergrande já avi- 
sou credores que não 
conseguirá cumprir os 

pagamentos de juros 
da dívida com venci- 
mento nesta segunda. 

“O mercado de crédito 
da China é muito ligado 
ao imobiliário, e a situ- 
ação da maior cons- 
trutora local poderia 
causar um temor ainda 
maior, contaminando 

outros setores como 
O financeiro”, escreve 

em nota Julia Aquino, 

especialista em |in- 

vestimentos da Rico 
Investimentos. Além 
disso, a China, a maior 

importadora de miné- 

rio do mundo, segue 
impondo restrições à 
produção de aço no | 
País, acrescenta. 

Apesar dos temores, 
a agência classifica- | 
dora de risco S&P Glo- 

bal Ratings afirma que | 
um eventual calote da 

Evergrande não gerará 
uma onda de falências 

nem terá repercussões 
leves, mas gerará uma | 
situação intermediária. 

Além da cautela 
com as questões re- 

lacionadas a China, 
o mercado também 
espera pela reunião 

de política monetária 
dos Estados Unidos, 

na próxima quarta-feira 
(22). Em meio a dados 
com resultados mis- 

tos no país, a grande 

dúvida de investido- 
res é quanto a uma 
indicação sobre a re- 
tirada dos estímulos à 

economia, o chamado 
taperinog. 
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O que é a Evergrande, que pode 
quebrar e contagiar o mundo inteiro?. 

Evergrande deixou 
A o mercado com os 

cabelos em pé. A se- 
gunda maior empresa 

do gigantesco mercado 
imobiliário chinês, e 

que já foi considerada 
a maior do mundo em 

valor de mercado em 

2018, está a beira da 

falência e de repente 
o mundo está na beira 
de ser todo contagiado. | 

Fundada em 1996 por 

Xu Jiaiyn, que já foi o 
homem mais rico da 

China, a companhia 

possui hoje, aproxima- 

damente 300 bilhões de 

dólares em dívidas (1,6 
trilhão de reais). Mas 

como isso aconteceu? 

Segundo os analis- 
tas, dois fatores foram 

fundamentais. O pri- 

meiro é de ordem regu- 
latória, após um aperto 

do governo chinês no 
setor para fazer frente 

a especulação imobiliá- 
ria. O segundo é a pró- 
pria desaceleração nas 

vendas de imóveis, ex- 
plicada pelo movimento 
do governo e pela ati- 

vidade econômica chi- 
nesa menor do que Oo 

esperado em função da 
variante delta. 

Fato é que a dívida 
cresce a cada dia e a in- 

corporadora corre con- 

tra o tempo para apre- 

sentar um plano de re- 
cuperação que evite um 
calote bilionário em ins- 
tituições do mundo in- 
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A segunda maior empresa do gigantesco mercado imobiliário Chiriôs, e que já foi considerada a Gio do 
mundo em valor de mercado em 2018, está à beira da falência. 

teiro, como HSBC, UBS 
e BlackRock. “Ou- 

tro fator importante é 
o efeito contágio para 
outros setores da eco- 

nomia. Agora, O go- 
verno chinês tenta ne- 
gociar com as institui- 
ções financeiras a viabi- 
lidade de prorrogação 

das dívidas da compa- 
nhia e tentar, a curto 

prazo, evitar um prová- 
vel colapso no sistema 

financeiro global”, ava- 
lia Túlio Nunes, espe- 

cialista em finanças da 
Toro. 

Para piorar, a crise 

desencadeia uma 

queda na demanda 

chinesa por matérias- 

primas do setor de 
construção, como Oo 

aço. Se a China com- 
pra menos, os preços 

das commodities des- 
pencam e, consequen- 
temente, afeta recei- 

tas e resultados das 

empresas pelo mundo 

todo, sobretudo nos 

setores de minério de 

ferro e petróleo. O 
minério caiu quase 10% 
na China e o petróleo 
Brent negociava em 

queda de 2%. O temor 
de risco de contágio 
cresceu sobremaneira 

nesta segunda-feira 

atingiu mercados pelo 
mundo todo. Em ou- 

tras palavras, o mer- 

cado está aflito com 
a possibilidade de um 

calote estratosférico e 
aguarda, com preocu- 

pação, OS próximos ca- 
pítulos dessa história. 

Listada na bolsa de 

Hong Kong, a empresa 

já perdeu quase 85% do 
seu valor de mercado. 

A queda no último pre- 
gão, desta segunda, foi 

de 10%. E o risco 
de calote de um grupo 

gigante de construção 
gera uma série de ame- 
aças, tanto à economia 
chinesa como aos mer- 

cados internacionais. 

O principal índice de 

ações da bolsa de va- 

lores de São Paulo, a 
B3, fechou em forte 

queda nesta segunda- 
feira (20), na pontua- 
ção mínima do ano, em 

dia de fortes perdas no 

mercado externo com 

a expectativa de ca- 

lote no mercado imobi- 

liário chinês, e à espera 

das decisões sobre ju- 

ros aqui e nos EUA, na 
quarta-feira (22). O Ibo- 

vespa recuou 2,33%, a 

108.844 pontos. Na 

sexta-feira (17), a bolsa 

fechou em queda de 
2,07%, a 111.439 pon- 

tos, acumulando baixa 

de 2,49% na semana. 

Com o resultado desta 

segunda, a parcial do 
mês acumula perda de 
8,37%. No ano, O recuo 

é de 8,55%. As informa- 

ções são da revista Veja 
e do portal de notícias 
G1. 
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Mercado prevê alta de 1 ponto 
percentual na taxa Selic esta semana. 
P ara alcançar a meta 

de inflação, o BC 
(Banco Central) usa 
como principal instru- 
mento a taxa básica 
de juros, a Selic, es- 
tabelecida atualmente 
em 5,25% ao ano pelo 
Copom (Comitê de Po- 
lítica Monetária). Nesta 
terça-feira (21) e nesta 

quarta-feira (22), o Co- 
pom realiza a sexta 

reunião do ano para 
definir a Selic. 

Na ata da última reu- 
nião, em agosto, os 
membros do comitê já 
indicaram que deve ha- 
ver nova elevação, de 1 
ponto percentual. Essa 
também é a expecta- 
tiva do mercado finan- 
ceiro, de que a taxa 
suba para 6,25% ao 

ano no encontro do 
Copom desta semana. 

A estimativa está no 
Boletim Focus desta 
segunda-feira (20), 

pesquisa divulgada se- 
manalmente pelo BC, 
com a projeção para os 
principais indicadores 

econômicos. 
Para o mercado fi- 

nanceiro, a expectativa 

é de que a Selic en- 
cerre 2021 em 8,25% 

ao ano. Na semana 
passada a projeção era 
8%. Para o fim de 2022, 
a estimativa é de que a 
taxa básica suba para 
8,50% ao ano. E para 

2023 e 2024, a previ- 

são é 6,75% e 6,50% ao 

ano, respectivamente. 

Quando o Copom 
aumenta a taxa bá- 
sica de juros, a fi- 
nalidade é conter a 
demanda aquecida, e 
isso causa reflexos nos 

preços porque os juros 
mais altos encarecem 

o crédito e estimulam 

a poupança. Desse 

modo, taxas mais al- 

tas podem dificultar a 
recuperação da eco- 
nomia. Além disso, 

os bancos consideram 

outros fatores na hora 

de definir os juros co- 
brados dos consumi- 

dores, como risco de 

inadimplência, lucro e 
despesas administrati- 
vas. 

Quando o Copom 
reduz a Selic, a ten- 

dência é de que o cré- 
dito fique mais barato, 

com incentivo à produ- 
ção € ao consumo, re- 
duzindo o controle da 

inflação e estimulando 
a atividade econômica. 

Inflação 

À previsão do mer- 

cado financeiro para 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), consi- 
derada a inflação ofi- 
cial do país, subiu, no- 

vamente, de 8% para 

8,35% neste ano. E a 

24º elevação consecu- 
tiva na projeção. 

Para 2022, a estima- 

tiva de inflação é de 
4,10%. Para 2023 e 

Marcello Casal dJr.iÃO ência Brasil 

IT 
e iliITll 

H| 

ES» 

no. 

aa mpi E CE 

Para alcançar a meta d 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

Lo ne) pre o | 

EE inflação, o BC (Banco Central) usa como 

oia 2 

Hg 

ES 

principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 5,25% ao ano. 

2024, as previsões são 

de 3,25% e 3%, respec- 

tivamente. 

A previsão para 

2021 está acima da 
meta de inflação que 
deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, de- 

finida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é 
de 3,75% para este 
ano, com intervalo de 

tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima 

ou para baixo. Ou seja, 
O limite inferior é de 

2,25% e O superior de 

5,25%. 

Em agosto, puxada 
pelos combustíveis, a 
inflação subiu 0,87%, 
a maior inflação para 
o mês desde o ano 
2000, de acordo com 

O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
(IBGE). Com isso, o in- 
dicador acumula altas 

de 5,67% no ano e de 

9,68% nos últimos 12 

meses, o maior acumu- 

lado desde fevereiro de 

2016, quando o índice 
alcançou 10,30%. 

PIB e câmbio 

As instituições fi 
nanceiras consultadas 

pelo BC mantiveram a 
projeção para o cres- 

cimento da econo- 
mia brasileira este em 

5,04%. Para 2022, a ex- 

pectativa para Produto 

Interno Bruto (PIB) — a 
soma de todos os bens 
e serviços produzidos 
no país — é de cresci- 
mento de 1,63%. Em 
2023 e 2024, o mer- 

cado financeiro projeta 
expansão do PIB em 

2,30% e 2,00%, respec- 

tivamente. 

A expectativa para a 
cotação do dólar tam- 
bém se manteve em 
R$ 5,20 para o final 

deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é 
que a moeda ameri- 

cana fique em R$ 5,28. 

As informações são da 
Agência Brasil. 



Aumento de IOF atinge empréstimos, 
rotativo do cartão e ra especial. 

s novas alíquotas do 

IOF (Imposto sobre 

Operações Financeiras), 
que começaram a valer 
nesta segunda-feira (20), 
aumentam o custo do 

crédito para empresas e 

familias. O aumento, que 
é de 36%, val ser Cco- 

brado até o dia 31 de de- 
zembro de 2021 e inci- 
dirá sobre operações de 
crédito, câmbio e seguro 
ou relativas a títulos e va- 

lores mobiliários. O ob- 
jetivo do governo é cus- 

tear o Auxílio Brasil, pro- 

grama que deve substi- 
tuir o Bolsa Família. 

O aumento temporá- 
rio valerá apenas para 

transações de crédito — 
os demais seguem como 
estão. 

“ Afetará praticamente 
todas as operações de 

crédito. Para a pessoa 

física cairá sobre o che- 
que especial, o crédito 

pessoal e financiamento 

de veículos. Para as 
pessoas jurídicas, afeta 

o capital de giro e a 
antecipação de recebi- 

veis, por exemplo”, disse 

o economista-chefe da 
Acrefi (Associação Naci- 

onal das Instituições de 
Crêdito, Financiamento 

e Investimento), Nicola 
Tingas. 

O que é o IOF 

O IOF é um imposto 
cobrado pelo governo 

em alguns tipos de tran- 

sações financeiras. Ele 
é composto por duas alí- 
quotas diferentes: a diá- 
ria e a fixa que incidem 

sobre operações de cré- 
dito, câmbio (compra e 

na venda de moeda es- 
trangeira, como o dólar), 

de seguro realizadas por 
seguradoras, relativas a 
títulos ou valores mobi- 
liários e também em ope- 
rações com ouro. 

Isto significa que, 

quando o imposto au- 
menta, mais caro fica 

o custo efetivo total de 

cada uma das opera- 

ções. 
No caso do decreto 

publicado pelo governo 
no Diário Oficial da 

União, o aumento da 
alíquota do IOF vai incidir 
nas operações de opera- 

ções de crédito (como 
empréstimo e financia- 
mento). O aumento tam- 

bém será aplicado em 
operações de financia- 
mento para aquisição de 

imóveis não residenciais, 
em que o mutuário seja 
pessoa física. 

Para as pessoas fi- 

sicas a alíquota passa 

de 3% ao ano (diá- 
ria de 0,0082%) para 
4,08% ao ano (diá- 
ra de 0,01118%). Já 
para as pessoas juri- 

dicas, a alíquota anual 

passa de 1,5% (atual ali- 

quota diária de 0,0041%) 
para 2,04% (diária de 
0,00559%). 

Ou seja, a nova ta- 
rifa vai ser aplicada, 

por exemplo, quando 

alguém entrar no cheque 

especial ou atrasar a 

fatura do cartão e em 
financiamentos. 

Vale destacar que 

Marcello Casal dr. Agência Brasil 
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A elevação do IOF vale até o dia 31 de dezembro. 

os novos valores se- 
rão cobrado apenas na 
aliquota diária dessas 
operações de crédito. 
Nesses casos, a base de 
cálculo é o valor do prin- 
cipal de cada liberação. 

Um exemplo: quem 
cair no rotativo do car- 
tão de crédito será co- 
brado em 0,38% do va- 

lor mais uma taxa diária 
de 0,01118%. A mesma 

alíquota será aplicada no 
empréstimo consignado 
e no cheque especial. 

Outro ponto impor- 
tante é que o decreto 

deixa de fora da co- 
brança das novas alíquo- 

tas as pessoas jurídicas 
do Simples Nacional. 
Para elas, permanece a 

atual alíquota para ope- 
rações diárias de crédito, 
que 0,00137% ao dia. 

A Febraban (Federa- 

ção Brasileira dos Ban- 
cos) criticou a medida: 

“Aumento de impostos 

sobre o crédito, mesmo 
que temporário, agrava 
o custo dos emprésti- 
mos, particularmente em 

um momento em que o 
Banco Central precisará 
subir ainda mais a taxa 

básica de juros para con- 
ter a alta da inflação. 
O resultado é o desesti- 
mulo aos investimentos e 
mais custos para empre- 

sas e famílias que preci- 
sam de crédito. Esse au- 

mento do IOF é um fa- 
tor que dificulta o pro- 
cesso de recuperação da 

economia. Para enfren- 

tar as dificuldades fis- 
cais, evitar impactos ne- 

gativos no custo do cré- 
dito e propiciar a re- 

tomada consistente da 
economia, só há um ca- 
minho: | perseverarmos 
na aprovação da agenda 
de reformas estruturais 

em tramitação no Con- 
gresso”, informou a fede- 
ração. Às informações 

são da Agência Brasil, da 

CNN Brasil e da Febra- 
ban. 
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1 2 meses, afirmam re 
sobre o di ag da gasolina. 

inte governadores 
V divulgaram nota na 
qual afirmam que o au- 
mento do preço da gaso- 
lina é um “problema naci- 
onal” e não das unidades 
da federação. 

A carta é uma resposta 
as acusações do presi- 
dente Jair Bolsonaro, que 
culpa os Estados pelo au- 
mento do preço do com- 
bustível. 

Na carta, os governa- 
dores afirmam que, em- 

bora o preço do com- 

bustível tenha registrado 
aumento superior a 40% 
nos últimos 12 meses, 
nenhum Estado aumen- 
tou nesse período o ICMS 
(Imposto sobre Circula- 
ção de Mercadorias e 
Serviços), um dos tribu- 
tos que incidem sobre a 

gasolina. 
"Falar a verdade é o 

primeiro passo para re- 

solver um problema”, es- 

creveram os governado- 
res, entre os quais aliados 

de Bolsonaro como Clau- 
dio Castro (Rio de Ja- 
neiro), Romeu Zema (Mi- 
nas Gerais) e Ronaldo 
Caiado (Goiás). 

"Os Governadores dos 
Entes Federados brasi- 

leiros signatários vêm a 
público esclarecer que, 

nos últimos 12 meses, O 
preço da gasolina regis- 
trou um aumento superior 

a 40%, embora nenhum 
Estado tenha aumentado 
o ICMS incidente sobre 
os combustíveis ao longo 
desse período. Essa é 
a maior prova de que se 

trata de um problema na- 

cional, e, não somente, 
de uma unidade federa- 
tiva. Falar a verdade é 
O primeiro passo para re- 
solver um problema”, diz 

a íntegra da nota. 
Sete governadores 

não assinaram a carta: 
Carlos Moisés (Santa 
Catarina); Ratinho Júnior 
(Paraná); Mauro Carlesse 
(Tocantins); Marcos Ro- 
cha (Rondônia); Antonio 
Denarium (Roraima): Wil- 

son Lima (Amazonas); e 
Gladson Cameli (Acre). 

Embate 

Na semana passada, 
o preço médio do litro 
da gasolina subiu pela 
7º semana consecutiva 

nos postos, de acordo 
com levantamento reali- 
zado pela ANP (Agên- 
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocom- 
bustíveis). 

O preço médio da ga- 
solina chegou na semana 
passada a R$ 6,076 por 
litro, contra R$ 6,059 por 

litro na semana anterior, O 

que representa uma alta 
de 0,28%. Nos 4.390 
postos pesquisados pela 
ANP o preço máximo 
chegou a R$ 7,199 o li- 
tro e, o mínimo, foi de R$ 
5 19, 

Os preços cobrados 
nas bombas viraram mo- 
tivo de embate entre o 
presidente e os governa- 
dores. 

Bolsonaro tem co- 
brado publicamente que 
os Estados reduzam o 
ICMS para que, dessa 
forma, os preços da ga- 
solina e do diesel recuem. 

FETO Frazão/ Agência Brasil 

E : 
E ud 

crie : 
E 

O presidente Jair Bolsonaro culpa os Estados pelo aumento. 

Segundo especialis- 
tas, Oo principal motivo 
da alta nos preços dos 
combustíveis é a desva- 
lorização do real frente ao 
dólar. 

Em audiência na Cáã- 
mara, na semana pas- 
sada, o presidente da Pe- 
trobras, general da re- 
serva Joaquim Silva e 
Luna, afirmou que a em- 
presa não repassa osci- 
lações pontuais dos pre- 
ços internacionais do pe- 
tróleo para o valor dos 
combustiveis no Brasil. 

Composição de 
preços 

A formação do preço 
dos combustíveis é com- 
posta pelo preço prati- 
cado pela Petrobras nas 

refinarias, mais tributos 
federais (PlS-Pasep, Co- 
fins e Cide) e estadual 
(ICMS), além do custo de 
distribuição e revenda. 

Há ainda o custo do 
etanol anidro na gasolina, 
e o diesel tem a incidên- 
cia do biodiesel. As varia- 

ções de todos esses itens 

são o que determina o 
quanto o combustivel vai 
custar nas bombas. 

Signatários 

Confira quais governa- 
dores assinaram a nota: 

Rui Costa (Bahia) 
Cláudio Castro (Rio de 
Janeiro) Flávio Dino (Ma- 
ranhão) Helder Barba- 
lho (Pará) Paulo Câmara 
(Pernambuco) João Do- 
ria (São Paulo) Romeu 
Zema (Minas Gerais) 
Ronaldo Caiado (Goiás) 
Mauro Mendes (Mato 
Grosso) Eduardo Leite 
(Rio Grande do Sul) Ca- 
milo Santana (Ceará) 
João Azêvedo (Paraiba) 
Renato Casagrande (Es- 
pírito Santo) Wellington 
Dias (Piauí) Fátima Be- 
zerra (Rio Grande do 
Norte) Renan Filho (Ala- 

goas)  Belivaldo Cha- 
gas (Sergipe) Reinaldo 
Azambuja (Mato Grosso 
do Sul) Ibaneis Rocha 
(Distrito Federal) Waldez 
Góes (Amapá). 
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Auxílio emergencial volta a ser pago 
nesta terça para nascidos em janeiro; 
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veja o calendário da sexta parcela. 
primeiro depósito 
digital da sexta 

parcela do auxílio 
emergencial será feito 
pela Caixa Econômica 
Federal nesta terça- 
feira (21), para os 
inscritos nascidos em 

janeiro. O pagamento 
equivale ao ciclo 6 da 
assistência disponibi- 
lizada pelo governo 
federal por causa da 
pandemia de covid- 
19, desde abril de 
2020. 

Originalmente pla- 
nejado para ter qua- 
tro parcelas, o Auxílio 
Emergencial 2021 foi 
prorrogado por ou- 
tros três meses, com 
parcelas em agosto, 
setembro e outubro, 

por meio do Decreto 
nº 10.740. 

Para custear os gas- 

tos dessa prorroga- 
ção, O governo federal 
abriu crédito extraordi- 
nário de R$ 20,27 bi- 
lhões em favor do Mi- 
nistério da Cidadania 
por meio da Medida 
Provisória nº 1.056. 

Com as quatro eta- 
pas de pagamentos já 
realizadas até o mo- 
mento, O investimento 

do governo federal su- 
perou R$ 40,5 bilhões, 
incluindo todos os pú- 
Dlicos: meios digitais, 

CadUnico e Bolsa Fa- 

mília. São 39,4 mi- 

lhões de pessoas ele- 

gíveis. 
Confira os calendá- 

rios da 62 parcela do 
Auxílio para o Público 
Geral: 

Depósitos 

— 21/09 - Nascidos 
em Janeiro; 

— 22/09 - Fevereiro; 

— 23/09 - Março; 
— 24/09 - Abril; 

— 25/09 - Maio; 

— 26/09 - Junho; 

— 28/09 - Julho; 
— 29/09 - Agosto; 

— 30/09 - Setembro; 
— 19/10 - Outubro; 

— 2/10 - Novembro; 

— 3/10 - Dezembro. 

Saques 

— 4/0 - Nascidos 
em Janeiro; 

— 50 - Fevereiro e 

Março; 
— 610 - Abril; 

— 8/10 - Maio; 

— 11/10 - Junho; 

— 13/10 - Julho; 

— 14/10 - Agosto; 
— 15/10 - Setembro; 

— 18/10 - Outubro; 
— 19/10 - Novembro 

e Dezembro. 

Beneficiários do 
Bolsa Família 

— 17/09 - Final NIS 1; 

— 20/09 - NIS 2; 

— 21/09 - NIS 3; 

— 22/09 - NIS 4; 

— 23/09 - NIS 5; 

— 24/09 - NIS 6; 
— 27/09 - NIS 7; 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

Originalmente planejado para ter quatro parcelas, o Auxílio Emergen- 
cial 2021 foi prorrogado por outros três meses, com parcelas em 
agosto, setembro e outubro. 

— 28/09 - NIS 8; 
— 29/09 - NIS 9. 

Regras 

O auxílio emergen- 
cial foi criado em abril 
do ano passado pelo 
governo federal para 
atender pessoas vul- 
neráveis afetadas pela 
pandemia de covid- 
19. Ele foi pago em 
cinco parcelas de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil para 
mães chefes de famí- 
lia monoparental e, de- 
pois, estendido até 31 
de dezembro de 2020 

em até quatro parcelas 
de R$ 300 ou R$ 600 
cada. 

Neste ano, a nova 
rodada de pagamen- 

tos, durante sete me- 
ses, tem parcelas de 

R$ 150 a R$ 375, de- 
pendendo do perfil: as 
famílias, em geral, re- 
cebem R$ 250; a famtí- 
lia monoparental, che- 

fiada por uma mulher, 

recebe R$ 375; e pes- 
soas que moram sozi- 
nhas recebem R$ 150. 

Pelas regras esta- 
belecidas, o auxílio é 
pago as famílias com 
renda mensal total de 

até três salários mí- 
nimos, desde que a 

renda por pessoa seja 

inferior a meio salá- 
rio mínimo. É neces- 
sário que o beneficiá- 
rio já tenha sido con- 
siderado elegível até o 
mês de dezembro de 
2020, pois não houve 
nova fase de inscri- 

ções. Para quem re- 
cebe o Bolsa Família, 
continua valendo a re- 
gra do valor mais van- 
tajoso, seja a parcela 
paga no programa so- 
cial, seja a do auxílio 
emergencial. 
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Veja os fatores que fazem disparar 
o risco de apagão no Brasil. 

pós sucessivos 
”"tanos de poucas 
chuvas, os reservató- 
rios das hidrelétricas 
brasileiras nas regiões 
Sudeste e Sul chegaram 
ao mês de setembro em 
seu pior nível histórico, 

abaixo mesmo do pata- 
mar de 2001, quando 
o país enfrentou um 
severo racionamento de 
energia. 

Para especialistas 

ouvidos pela BBC News 
Brasil, esse cenário 
torna elevado o risco de 
apagões (interrupções 

temporárias localizadas 
de fornecimento), ainda 

mais em momentos de 

picos de consumo, que 
ficam mais frequentes 
com a volta do calor. 

Enquanto no inverno 

o auge do consumo de 
energia se concentra no 
início da noite, quando 

escurece, com a che- 
gada da primavera a de- 
manda fica maior tam- 
bém de tarde, devido ao 

aumento do uso de ar 
condicionado. 

Os dados do Opera- 
dor Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) mostram 
que esse fenômeno já 
começou a ocorrer a 
partir do final de agosto. 
Na semana passada, O 

consumo de energia en- 
tre 15h e 16h chegou a 
superar a demanda da 
noite nos dias 13 e 14 de 
setembro. 

O risco de apagões 
é considerado alto por- 
que o sistema já está 

operando no limite, com 

o acionamento de mais 
térmicas para compen- 
sar a quantidade me- 

nor de energia gerada 
nas hidrelétricas e uso 
intenso das linhas de 
transmissão, que per- 

mitem levar energia de 

regiões em que a oferta 
está menos apertada 
para outras em situa- 

ção mais crítica. Dessa 
forma, a interrupção 
de abastecimento pode 
ocorrer tanto da geração 
insuficiente, como da 

falha em algum ponto 

do sistema, explica O 
meteorologista da Cli- 
matempo Filipe Pungil- 
rum. 

“Apagões são pro- 
váveis. Hoje, estamos 
com pouca folga no 

despacho de energia, 
justamente por estar- 
mos usando próximo 

ao máximo das linhas 
que temos para trans- 
mitir energia no país”, 
ressalta. 

“Então, se algum 
problema causar inter- 
rupção numa linha de 
transmissão, como não 
há redundância (espaço 
disponivel em outra li- 
nha) nesse transporte 
de energia, consequen- 
temente alguns apa- 

gões poderão ocorrer, 
principalmente nos mo- 

mentos de picos de 

carga, em que a po- 
pulação consome mais 
energia”, acrescenta. 

O risco também é 
apontado por Ana Carla 

Reprodução de TV 

Na noite de sábado (18), um apagão de cerca de uma hora atingiu 
dezenas de cidades de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Petti, presidente da con- 

sultoria MegaWhat. 

“Apesar das medidas 

do governo, Oo risco 
de apagão permanece 
para o atendimento à 
carga de ponta, aquele 

momento do dia em que 

a sociedade consome 
mais energia elétrica. 
Esse momento de ponta 
tem ocorrido na parte da 

tarde, por conta de tem- 
peratura, uso de ar con- 
dicionado, e vai até o 
início da noite, por volta 

de 18h. Principalmente 
o mercado Sudeste tem 
esse comportamento 
característico”, nota ela. 

“Como as termelé- 
tricas já estão prati- 
camente todas despa- 
chadas, ou seja, tudo 
que tem disponível está 
gerando, esse atendi- 

mento de ponta deveria 

ser feito por uma gera- 
ção hidrelétrica maior, 
a aí pode ser que em 
algum momento a gente 

não tenha água sufici- 
ente para poder aten- 

der essa demanda de 
ponta, porque os reser- 
vatórios já estão muito 
baixo. Existem níveis 

(mínimos dos reserva- 
tórios) de segurança de 
operação das próprias 
máquinas”, explica. 

Na noite de sábado 
(18), um apagão de 

cerca de uma hora atin- 
giu dezenas de cidades 

de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, em especial 

na Zona da Mata e na 
Região dos Lagos. Se- 
gundo nota do ONS, a 

interrupção foi causada 
por uma falha em uma 

subestação de Furnas. 
“O ONS avaliará as 

causas da ocorrência 
junto aos agentes en- 
volvidos. Vale ressaltar 

que o episódio não tem 
relação com a crise 

hidrica do pais”, diz 
ainda o comunicado. 

As informações são da 
BBC News Brasil. 
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Emissão de licenças para caçadores 
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mais que triplica no atual governo. 
ritmo de emissão de li- 

O cenças para caçadores 
mais que triplicou durante o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, mostra levanta- 
mento do portal de notícias 

G1 em parceria com o Fan- 

tástico. Em 2 anos e 8 me- 
ses de gestão, de janeiro de 
2019 a agosto de 2021, o 
Exército concedeu 193.539 
certificados de registro (CRs) 

para caçadores no Brasil. E 
um aumento de 243% em 
relação aos 56.400 emitidos 

entre 2016 e 2018. 
A caça é proibida no Bra- 

sil. A única exceção é o ja- 
vali. Desde 2013, a legisla- 
ção autoriza o manejo do ani- 
mal —- ou seja, o abate para 

evitar que se reproduza de 
forma descontrolada, conta- 
mine rebanhos de porcos e 

destrua plantações. E desde 
que o animal não sofra maus- 
tratos. 

Hoje existem cerca de 
250 mil caçadores legaliza- 
dos no país. Como só o ma- 
nejo do javali é autorizado, 
todas essas pessoas só têm 
permissão para abater este 
animal. 

Investigação do Fantás- 
tico mostra que pessoas es- 

tão usando o manejo do ja- 
vali como pretexto para se ar- 
mar e praticar a caça espor- 
tiva, O que é proibido. 

Informações divulgadas 
na última edição do pro- 
grama mostraram que o CR é 
oferecido por despachantes 
e clubes de caça ao redor 
do país, sem necessidade 

de saber usar armas ou ter 
problemas com javali. 

O teste psicológico pode 
ser feito pela internet, diz. 

“Se a pessoa não for louca, 
consegue passar.” Com o 
CR, que leva três meses para 
sair, O caçador pode enco- 
mendar o armamento. 

A liberação da caça é 
uma das promessas de cam- 

panha de Jair Bolsonaro. 
Desde que ele assumiu a 

presidência, o governo fede- 
ral já publicou 37 decretos, 
portarias e projetos de lei que 
facilitam o acesso a armas e 
reduzem a fiscalização dos 
Colecionadores, Atiradores e 
Caçadores (CACs). A Jus- 
tiça barrou várias dessas me- 
didas. 

Vários beneficiaram dire- 
tamente os caçadores, como 
o decreto que permite a eles 
a posse de 30 armas, sendo 
15 de uso restrito, como fu- 
ZIS. 

Cada caçador pode com- 

prar também até 90 mil mu- 
nições por ano. Para ter uma 
ideia, isso permite dar 246 ti- 

ros por dia, todos os dias do 
ano. 

“Haja javali para que to- 
dos esses tiros sejam gas- 
tos com esse manejo”, diz 
Ivan Marques, do Fórum Bra- 
sileiro de Segurança Pública. 

“É mais uma razão para essa 
atividade ser bem regulada e 

bem fiscalizada. Coisa que 
hoje nós sabemos que não 
acontece.” 

Antes de ir atrás do ja- 
vali, o caçador também pre- 
cisa do certificado de registro 
das armas de fogo e de auto- 

rizações do Ibama e do dono 

da fazenda que estaria tendo 
prejuízo por causa do animal. 

Com a guia de tráfego, 
outro documento expedido 
pelo Exército, o caçador fica 
liberado para transportar ar- 

mas e munições até os locais 
de manejo. 

“Você pode ir do Rio 
Grande do Norte até aqui no 
Rio Grande do Sul. Onde 
tiver javali, você pode ir. 
Não tem problema nenhum”, 
afirma um despachante. 

Vários caçadores que vi- 
vem nas cidades vão para O 
interior só para atirar. | Inici- 
antes chegam a gastar até 
R$ 100 mil num kit, que in- 
clui documentação, viagem, 
cachorros, roupas temáticas, 

armamentos e munição. 
“Um problema que de- 

Reprodução 

€ DA. 
Em 2 anos e 8 meses de gestão do presidente 

o 
e em — EN = e 

b ii 

pl | “iáil 

mei LE J : 

a " 

l ' 7 o] | 

ú Fl 
| a, . 

q a 

a Ha 
o + 

Á “ 

Jair Bolsonaro, o Exér- 
cito concedeu 193.539 certificados de registro (CRs) para caçadores 
no Brasil. 

veria ser concentrado ao 
campo, em determinadas 
regiões específicas, e que 
acaba gerando um salvo 
conduto, uma verdadeira 
possibilidade de liberação 
de armas para aquele que se 
cadastra como caçador”, diz 
Marques, do FBSP 

Não existem estatísticas 
sobre a quantidade exata de 

javalis no Brasil ou o prejuízo 
que causam. Mas os especi- 

alistas são unânimes em di- 
zer que a espécie deve ser 
controlada. 

A caça deveria ser um dos 
principais métodos de con- 
trole, mas o aumento do nú- 
mero de caçadores não está 
se refletindo em uma redu- 
ção dos javalis no país. Pelo 
contrário. O animal só está 
se espalhando. 

Em 2016, havia javalis 
em 563 municípios brasilei- 
ros, segundo levantamento 
do Ibama. Em 2019, o nu- 
mero quase triplicou. Os ani- 
mais apareceram em 1.536 
municípios. 

Em vez de controlar a ex- 
pansão do animal, alguns ca- 

çadores estão, inclusive, es- 
palhando o javali pelo país 
de forma ilegal. 

O ritmo de expansão do 
javali no Brasil é bem maior 
que o registrado em paises 

vizinhos. E 11 vezes maior 

que o do Uruguai, por exem- 
plo, por onde a espécie foi 
introduzida no país. 

Só entre janeiro e agosto 
deste ano, já foram emiti- 
dos 75.289 CRs de caçador. 
Mesmo antes de terminar o 
ano, já é um recorde. Mais 
do que em qualquer um dos 

últimos cinco anos comple- 
tos. 

Dados obtidos via Lei 
de Acesso à Informação 
mostram que as licenças 
são concedidas mesmo em 

áreas em que o registro de 
abates é muito baixo. 

Na área da 72 Região 
Militar, por exemplo, que 

engloba os estados de Ala- 
goas, Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte, o 
Exército concedeu 1.981 
CRs de caçadores em 
2020. Segundo relatórios 
do Ibama, foram abatidos 

apenas 10 javalis naquela 
região no ano passado. 

O mesmo acontece na 
12º RM (Amazonas, Acre, 
Roraima e Rondônia). Foram 
emitidos 1.864 CRs e abati- 
dos 6 javalis. 

Na 2º RM, de São Paulo, 
um dos locais mais afeta- 
dos pela praga, foram emi- 
tidos 10.411 CRs e abatidos 
17.244 javalis. As informa- 
ções são do portal de noti- 
cias G1. 
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A pós dias sob observa- 
ção atenta do público 

e de especialistas, en- 
trou em erupção neste do- 
mingo (19) o vulcão Cum- 
bre Vieja, de La Palma, 

nas Ilhas Canárias (Espa- 
nha), lançando lava pelo 

ar e forçando a retirada de 
moradores e animais pró- 
ximos. 

A erupção do vulcão 

havia despertado preocu- 

pação deste lado do Atlân- 

tico, sob temores de que 

a atividade vulcânica pu- 
desse provocar tsunamis 

na costa brasileira. Esse 
risco, porém, é extrema- 
mente remoto, segundo 

vêm explicando geólogos. 
Pelo Facebook, a Rede 

Sismográfica Brasileira 
(RSBR), que monitora 

esse tipo de atividade, 

destacou que, mesmo 
após o início da ação 
eruptiva em La Palma, “o 
risco para o Brasil segue 

muito baixo” e que não há 

nenhum alerta de tsunami. 

A origem dessa pre- 

ocupação, segundo o 
geólogo Marcelo Assump- 
ção, professor do Instituto 
de Astronomia, Geofisica 

e Ciências Atmosféricas 
da USP e integrante da 
RSBR, vem de estudos 
de cerca de três déca- 
das atrás, "quando foi 
publicado um trabalho 
de geólogos americanos 
sobre a possibilidade de 

um desabamento de uma 

parte da ilha (de La Palma) 

provocar um tsunami no 

Brasil”. 

Mas mesmo na época, 

disse ele pelo Twitter da 

RSBR, “a conclusão foi de 

que era muito pequena 
a probabilidade de que 
o deslizamento fosse su- 
ficientemente grande para 

provocar um tsunami peri- 

goso”. Para que um tsu- 
nami dessa origem che- 

gasse ao Brasil, a ativi- 

dade vulcânica teria de ser 
“excepcional para derru- 

bar uma parte da ilha pro- 

vocando um deslizamento 

gigantesco em direção ao 
mar”, agregou. Não é o 
caso até o momento. 

Como informa a Agên- 
cia Brasil, estudos do pes- 

quisador americano Ge- 

orge Pararas-Carayannis, 
presidente da Sociedade 

Internacional de Tsuna- 

mis, também apontam 
que esse risco de tsunami 

em regiões distantes das 
lhas Canárias tem sido, 

há anos, “imensamente 
exagerado”. 

Segundo ele, “atenção 

e publicidade inapropri- 

adas da mídia a tais re- 
sultados  probabilísticos 
têm criado uma ansiedade 
desnecessária de que 
megatsunamis poderiam 
ser iminentes e devastar 

populações costeiras em 

localidades distantes da 
origem - nos oceanos 

Atlântico e Pacífico”. 
Também pelo Twitter 

da RSBR, o coordenador 

do Laboratório Sismoló- 
gico da Universidade Fe- 
deral do Rio Grande do 
Norte, Anderson Nasci- 

mento, afirmou que “a ati- 
vidade vulcânica na região 
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Saiba por que é baixo o risco de 
tsunami no Brasil após vulcão 
ficar ativo nas Ilhas Canárias. 
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entrou em erupção. 

das Canárias é comum e 
monitorada” e o risco de 
ela ter algum desdobra- 
mento no litoral brasileiro 

era muito baixo. 

Imagens feitas à noite 
na ilha espanhola mos- 

tram fontes de lava dispa- 
rando pelo céu e escor- 
rendo pelo vulcão, atin- 

gindo algumas casas pelo 
caminho. A população 

já havia sido orientada a 
abandonar o local - se- 

gundo o líder das Ilhas Ca- 
nárias, Angel Victor Tor- 
res, cerca de 5 mil pes- 

soas foram evacuadas e 
não havia nenhum relato 

de ferimentos provocados 
pelo vulcão. 

"Não imaginamos que 

ninguém mais tenha de 
ser retirado. A lava está se 
movendo rumo à costae o 
dano será material”, disse 
ele, segundo a agência 
Reuters. "Segundo os es- 
pecialistas, há cerca de 17 

a 20 milhões de metros 

cúbicos de lava”. 
Apesar disso, a ilha 
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de La Palma continuava a 
receber tráfego aéreo, e 
o premiê espanhol Pedro 
Sánchez visitou o local de 
avião neste domingo. "Te- 
mos os recursos (para li- 

dar com a erupção), Os ci- 
dadãos podem ficar tran- 
quilos”, declarou ele, tam- 

bém segundo a Reuters. 
Ainda não se sabe 

quanto tempo durará a 

erupção, informou Sta- 
vros Meletlidis, especi- 

alista do Instituto Geo- 
gráfico Espanhol, acres- 
centando que a lava será 

medida diariamente. 

La Palma estava sob 
alerta máximo depois de 
o Cumbre Vieja apresen- 
tar mais de 22 mil tremo- 

res no intervalo de uma 

semana. A última grande 
erupção ali havia ocorrido 
em 1971. As informações 
são da BBC Brasil. 
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a delegada negra 

| Ana Paula Barroso, 
diretora-adjunta do De- 

partamento de Prote- 
ção aos Grupos Vulne- 
ráveis, da Polícia Civil 
do Ceará, poderia ter 
prendido o segurança 

que a impediu de en- 
trar em uma loja da 
Zara, disse a Polícia 
Civil nesta segunda- 
feira (20). A polícia 
investiga o caso como 
suspeita de racismo. 

“Ela estava com uma 
sacola de uma loja po- 
pular e não sabe dizer 
de fato o que houve. 

Ela só lembra do fun- 
cionário dessa loja a 
retirando do estabele- 

cimento dizendo que 
ela teria que sair dali 

por motivo de segu- 
rança. Ela poderia in- 
clusive dar voz de pri- 
são e prendê-lo em fla- 
grante pelo fato de es- 

tar consternada. Ela fi- 
cou em choque e não 
deu voz de prisão”, afir- 
mou a titular da Dele- 

gacia de Defesa da Mu- 
lher de Fortaleza, Anna 

Cláudia Nery, que in- 
vestiga o caso. 

A Zara informou, por 

telefone, que a cliente 

entrou na loja sem más- 
cara, tomando sorvete, 
e que foi abordada por 
um gerente para que 

colocasse a máscara. A 
empresa disse que a 

abordagem não foi mo- 
tivada por questão ra- 
cial, mas por causa de 
protocolos de saúde. 
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informou ainda que não 
aceita nem tolera discri- 
minação. 

Ainda segundo a de- 
legada, a loja não co- 
laborou nas investiga- 
ções e recusou forne- 

cer imagens das câme- 
ras de segurança. No 

domingo (19), os po- 
liciais obtiveram deter- 
minação da Justiça e 
fizeram apreensão dos 
equipamentos de filma- 
gem da loja. 

“Em nenhum mo- 
mento a loja contribuiu 
e esse foi um dos moti- 
vos, O principal motivo, 

pelo qual foi apresen- 
tada busca e apreen- 

são dessas imagens. 
Porque essas imagens 
podem ser adulteradas, 
e a gente precisa da 
preservação dessas 
imagens na integra.” 

“Foi dado entrada no 
ofício tanto para o shop- 
ping como para a loja 

pedindo as imagens na- 
quele dia e horário de- 
terminado. O shopping 
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deu sem nenhum pro- 
blema e a loja no pri- 
meiro momento disse 

que ia falar com o seu 
assessor jurídico dela e 
após a resposta da sua 
assessoria jurídica nos 

daria retorno. Esse re- 
torno não chegou. E no 

outro dia entramos com 
o segundo ofício sobre 
a necessidade das ima- 
gens, detalhou a poli- 
cial que apura o caso. 

A delegada afirmou 
também que dois segu- 
ranças do shopping e 

uma cliente que teste- 
munharam o caso se- 
rão ouvidos. 

“Essas imagens fo- 

ram capturadas ontem 

e vão para a perícia. 
Outras pessoas serão 
ouvidas. Dois outros 
seguranças do shop- 
ping serão ouvidos que 
presenciaram. Uma ter- 

ceira testemunha será 
ouvida que era uma cli- 

ente estava na loja e 
que presenciou por úl- 
timo o funcionário da 
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Delegada negra barrada em loja poderia 
ter prendido segurança por racismo. 
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Delegada Ana Paula Barroso denuncia loja por racismo após ter sido barrada. 

loja. 
O inquérito policial 

que investiga o suposto 
crime foi instaurado na 
Delegacia de Defesa da 

Mulher de Fortaleza. O 
mandado judicial teve 
como objetivo apreen- 
der todos os equipa- 

mentos de registro de 
imagens da loja, loca- 
lizada no Bairro Edson 

Queiroz. 
O caso ocorreu na 

terça-feira (14), quando 
a delegada Ana Paula 
Barroso foi impedida 

de entrar no estabele- 
cimento comercial por 

um funcionário, sob a 
alegação de “questões 
de segurança”. Mesmo 
questionando e pe- 
dindo mais explicações 
acerca da conduta do 
funcionário, a vítima se- 

guiu recebendo negati- 
vas e sendo impedida 

de permanecer na loja. 
As informações são do 
portal de notícias G1 
e da Polícia Civil do 
Ceará. 
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piloto de helicóptero Ado- 

nis Lopes foi rendido por 

dois homens e entrou em luta 

corporal em pleno voo durante 

uma viagem entre Angra dos 
Reis e o Rio de Janeiro, na 

tarde de domingo (19). Os cri- 

minosos queriam que ele so- 

brevoasse o Complexo de Pre- 

sídios de Gericinó, em Bangu, 
na zona oeste da capial flumi- 

nense. Lopes chegou a fazer 

uma manobra de emergência 

sobre um Batalhão da Polícia 
Militar. Com medo que a aero- 

nave caísse, os suspeitos aca- 

baram desistindo do seques- 
tro. 

Segundo a Polícia Civil, a 

dupla havia contratado um voo 

do Rio para Angra dos Reis 

pela manhã, com retorno para 

a capital previsto para aconte- 

cer nesta segunda-feira. No fim 

em aeronave particular. 

da tarde, contudo, os passa- 

geiros anteciparam a volta. O 

piloto que fizera o voo de ida 

não se sentia bem, e pediu que 

a viagem de retorno fosse feita 

pelo colega. 

Adonis, que o substituiu, é 

O piloto de helicóptero Adonis Lopes é da Polícia Civil, mas fez o voo 
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Piloto de helicóptero é rendido no Rio e 

piloto da própria Polícia Civil, 

mas fez o voo em aeronave par- 

ticular. De acordo com a poli- 

cia, logo após a decolagem ele 

foi rendido e avisado que deve- 

ria ir para o presídio de Bangu. 

“Durante o trajeto, o piloto 

entra em luta corporal em pleno voo. 
Reprodução 

realizou uma manobra para 

pousar em um batalhão da Po- 

lícia Militar. Ao perceber a ma- 

nobra, os marginais agarraram 

o piloto, que entrou em luta 

corporal com os criminosos”, 
narrou a corporação. “Após 

alguns segundos, percebendo 

que o helicóptero cairia, deixa- 

ram o piloto voltar a conduzir a 

aeronave. Os bandidos desisti- 
ram do plano e mandaram se- 

guir para Niterói, onde pularam 
do helicóptero em uma área de 
mata. 

Após a fuga, o piloto pou- 
sou a aeronave no Grupamento 

de Aeromóvel da Polícia Militar, 
também em Niterói. Os polici- 

ais fizeram buscas pela região, 

mas não encontraram os sus- 

peitos. As informações são da 
do jornal O Estado de S. Paulo. 

Bandidos que sequestraram helicóptero 

s dois bandidos que se- 

0 questraram um helicóp- 

tero no Rio de Janeiro no do- 

mingo (19) pagaram R$ 7,25 

mil em espécie pelo “passeio” 

de Angra dos Reis para o Rio 

de Janeiro — contratado, na ver- 

dade, para tentar resgatar um 

preso do Complexo Peniten- 

ciário de Gericinó, em Bangu, 

Zona Oeste da capital flumi- 

nense. A ida também já ha- 

via custado R$ 7,25 mil, totali- 

zando o pagamento de R$ 14,5 
mil. 

Graças ao piloto Adonis Lo- 

pes, que é policial civil e es- 

tava de folga, o plano foi frus- 

trado, apesar de ter ficado sob 

a mira de uma pistola e de ter 

lutado com a dupla em pleno 

voo. Adonis disse à polícia que 

Os criminosos não esconderam 

o rosto e que é capaz de fazer 

retratos falados dos dois. 

Adonis contou ao programa 

Bom Dia Rio desta segunda- 

Reprodução 

feira (20) que pensou que fosse 

morrer, seja baleado ou em um 

acidente. “Imaginei que aquele 

pudesse ser meu último voo”, 

declarou. Mas não ia conviver 

com o estigma de resgatar ban- 

dido.” 

A polícia não detalhou 

quem os bandidos queriam 

resgatar, mas o secretário 
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Os homens pularam da aeronave e fugiram para uma região de mata. 

Allan Turnowski afirmou que já 
identificou a facção criminosa 

a que os bandidos pertencem. 

Os criminosos anunciaram o 

sequestro tão logo decolaram 

do Frade, em Angra dos Reis, 

quando ordenaram que o piloto 

voasse até Bangu, no Com- 

plexo de Presídios de Gericinó. 

O piloto Adonis Lopes che- 

pagaram 7 mil reais à vista pelo voo. 

gou a entrar em luta corpo- 

ral com os homens durante o 

voo e eles desistiram do plano 

quando perceberam que o he- 

licóptero poderia cair. Os ho- 

mens pularam da aeronave e 

fugiram para uma região de 

mata. As informações são do 

portal de notícias G1. 



Atuação da Procuradoria-Geral do 
Estado já possibilitou economia 

de quase 445 milhões de reais ao 
Rio Grande do Sul neste ano. 

o periodo de janeiro 
a agosto deste ano, O 

trabalho da Procuradoria- 
Geral do Estado (PGE) 
resultou em uma economia 

de R$ 444,5 milhões aos 
cofres públicos do Rio 
Grande do Sul. O montante 
é fruto da atuação do órgão 
em defesa dos interesses 
do Executivo gaúcho diante 
das mais diversas deman- 

das judiciais. 
De acordo com o Palá- 

cio Piratini, essa redução 

foi constatada com base 
em dois aspectos: atuação 
processual jurídica e atua- 
ção processual das perícias 
contábeis. 

O primeiro se refere a 
todos os resultados favorá- 
veis obtidos pela PGE no 
âmbito de ações exclusiva- 
mente jurídicas e que resul- 
taram em sentença defini- 

tiva favorável ao governo do 
Rio Grande do Sul. 

Já o segundo diz res- 
peito à economia propor- 

cionada pela atuação pro- 
cessual em nível de perícia 
contábil, que apontam dife- 
renças entre valores cobra- 
dos pelas partes contrárias 

e as quantias efetivamente 
devidas pelo setor público 
estadual. 

Em paralelo à atuação 
judicial e na perícia, a cada 
ano a Procuradoria-Geral 

do Estado realiza pelo me- 
nos uma ação preventiva e 

que envolve toda a institui- 

ção, na elaboração de rela- 
tório detalhado de passivos 
contingentes. 

A partir da experiência 
acumulada, a PGE pro- 
move a identificação, aná- 
lise quantitativa e avalia- 
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ção de riscos das poten- 
ciais dívidas da administra- 

ção pública, resultantes de 
demandas judiciais em an- 
damento. 

Basicamente, trata-se 

de uma análise compa- 
rativa entre a estimativa 

de quanto o Estado seria 

obrigado a desembolsar a 
cada ano se nenhuma ação 
fosse vencida pela Procura- 

doria e uma previsão mais 
realista desse montante, 
tendo em vista o histórico e 
a probabilidade de vitórias. 

“Para chegar a este 
número, são observadas 
as leis vigentes, altera- 
ções legislativas e deci- 
sões proferidas em casos 

semelhantes, um trabalho 
de profundo conhecimento 
jurídico”, ressalta o Palácio 
Piratini. "O relatório anual é 
produzido e utilizado para 

estimar as reservas finan- 
ceiras no orçamento e fluxo 
de caixa anual, bem como 

para as demonstrações 

contábeis do Estado.” 
No recém-elaborado re- 

latório anual referente aos 

meses de janeiro a agosto, 
está em destaque o risco 

fiscal - e a possível econo- 
mia por meio da atuação da 

PGE - envolvendo ações 

relacionadas aos seguintes 
tópicos: 

— Pessoal (servidores); 

— Correção monetária 
dos débitos da Fazenda 
Pública na fase de liquida- 
ção/execução/cumprimento 
de sentença; 

— Compensação de dé- 
bitos estaduais com preca- 
tórios; 

— Alíquota diferenciada 
de Imposto sobre a Circula- 

Montante resulta de processos jurídicos e e perícias contábeis. 

ção de Mercadorias e Servi- 
ços (ICMS); 

— Pedido de ressarci- 
mento feito por empresa de 
telecomunicações. 

Segurança 
jurídica 

Em artigo publicado 
nesta segunda-feira (20) no 
site oficial estado.rs.gov.br, 

o titular da PGE, Eduardo 
Cunha da Costa, frisou que 
o desenvolvimento econô- 
mico do Estado também 
depende de um ambiente 
que garanta a segurança 
jurídica nas relações. Se- 
gundo ele, trata-se de um 

aspecto fundamental inclu- 

sive para atrair investimen- 
tos. 

"À advocacia de Estado, 

atribuição dos procurado- 
res do Estado, é a função 
estatal responsável pela se- 

gurança jurídica das rela- 
ções entre o Poder Pu- 
blico e os cidadãos, este- 
jam eles no papel de em- 
preendedores, consumido- 

res, ou qualquer outro pa- 
pel”, mencionou. Esses 

profissionais defendem o 
interesse da sociedade, da 
boa gestão de recursos pu- 
blicos e prestação de servi- 
ços de acordo com a lega- 
lidade e livre dos males da 
corrupção.” 

"Segurança jurídica é a 
base da liberdade e do de- 
senvolvimento e quando al- 
guêm ataca, fora dos limi- 
tes processuais, a legitimi- 
dade das decisões judici- 
ais, afirmando ser ilegal o 

que o Judiciário já afirmou 
ser legal, atinge o próprio 
Estado democrático de di- 
reito , acrescentou. 

Ele citou como exemplo 

a orientação jurídica que vi- 
abiliza projetos como o Em- 
barcadero, na orla de Porto 

Alegre, e a defesa dos in- 

teresses dos gaúchos em 

ações judiciais. "É o caso 
da liminar que suspendeu o 

pagamento da divida com 
a União e garantiu a per- 
manência de quase R$ 14 
bilhões no Estado, para 

investimentos”. (Marcello 
Campos) 
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Desfile de cavalarianos no Centro de 
Porto Alegre encerra oficialmente os 
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festejos da Semana Farroupilha. 
E m mais um ano 

sem o ÀAcampa- 

mento Farroupilha em 

Porto  Alegrem por 

conta da pandemia, 

cavalarianos ligados 
ao Movimento Tradici- 

onalista Gaúcho (MTG) 
desfilaram na manhã 
desta segunda-feira 
(20) por ruas do Centro 
Histórico. Eles percor- 

reram 4 quilômetros 
desde o Parque da 
Harmonia até o Pa- 
lácio Piratini, para Oo 
encerramento oficial da 

Semana Farroupilha. 
O grupo foi recepci- 

onado em frente à sede 
do governo do Estado, 

ao som da banda da 

Brigada Militar. Em 
seguida, o governador 

Eduardo Leite e seu 
vice Ranolfo Vieira Jú- 
nior se dirigiram ao sa- 
guão do prédio, para a 

solenidade de extinção 
da Chama Crioula, ul- 
timo ato da programa- 

ção oficial que celebra 

a Revolução realizada 
de 1835 a 1845. 

Acompanharam o 

evento secretários de 

Estado,  parlamenta- 

res e o presidente do 
MTG, Manoelito Sa- 
varis, dentre outros. 

Outra presença de des- 

taque foi a da declama- 
dora Liliana Cardoso, 

que nesta edição se 

Cesar Lopes/PMPA 

+ Pr 

tornou a primeira mu- 

lher negra a exercer 

esse papel. 

Os festejos de 2021 
enalteceram o bicen- 

tenário do nascimento 

de Anita Garibaldi e 
O cinquentenário do 
Dia da Consciência 
Negra e do Movimento 
Nativista. Escolhida 
pela comissão orga- 
nizadora do evento, 
Liliana voltou a emoci- 

onar a todos com suas 

palavras: 
“Parabenizo a todos, 

representantes da so- 

ciedade e do governo, 

pelos esforços. Cada 
um cuidou de seu pro- 
pósito, do seu legado, 
fazendo o máximo para 

que essa representa- 

ção ocorresse hoje e 

a gente não deixasse 
passar em branco um 

momento tão emble- 
mático como o do 20 
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de Setembro”. 
Ela acrescentou: 

“Essa chama se extin- 

gue mas também se 
acende a luz da fé, 

saúde, generosidade, 
liberdade, igualdade e 
humanidade, que bus- 
camos todos os dias”. 

O desfile dos cavala- 
rianos e a extinção da 
Chama Crioula foram 
transmitidos pela TVE- 

RS e nas redes soci- 
ais do governo do Rio 

Grande do Sul. Para 
quem não conseguiu 
acompanhar ao vivo, O 

evento continua dispo- 

nível na página do Pa- 
lácio Piratini no site de 
vídeos youtube.com. 

Com a palavra, o 
governador 

Em seu discurso, O 

governador Eduardo 
Leite enalteceu o as- 
pecto social e cultural 

que envolve a simbo- 
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Ele 

também contextualizou 

logia da chama. 

o tema, por meio de 

um paralelo entre a Re- 
volução Farroupilha no 

passado e as tensões 
políticas do presente: 

“Se há quase 200 
anos o Rio Grande do 
Sul se levantava con- 
tra as injustiças, tra- 
vando uma guerra e 

provendo um enfrenta- 

mento em torno dos 
seus ideais, nos tem- 

pos atuais o enfrenta- 
mento é outro. A co- 
ragem é justamente a 
de nos opormos à cul- 

tura da guerra, do en- 

frentamento que divide 

o País. Ousadia é sus- 
tentarmos a crença de 

que somos iguais, de 
cultivarmos o respeito, 
ponderação, sensatez 

e equilibrio”. (Marcello 
Campos) 
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D orto Alegre está se pre- 

parando para começar 
a aplicar a nova lei de lici- 
tações a partir do próximo 
ano, antes do prazo legal. 
Sancionada em abril, a Lei 

14.133/2021 prevê um pe- 
ríodo de transição de dois 
anos, devendo ser apli- 

cada, obrigatoriamente, a 
partir de abril de 2023. 

Um grupo presidido 
pela PGM (Procuradoria- 
Geral do Município) ana- 
lisa a nova legislação, 

que prevê uma série de 
mudanças nos mecanis- 

mos de compras públicas, 
mercado que movimenta 
de 10% a 15% do PIB 
brasileiro. 

Segundo dados da 
Contadoria-Geral do Muni- 
cípio, só em Porto Alegre, 
de janeiro a junho deste 

ano, os valores chega- 
ram a aproximadamente 
R$ 2,5 bilhões. Já no 
ano passado, as compras 
governamentais na admi- 

nistração direta, indireta e 
Legislativo foram da ordem 

de R$ 3,1 bilhões. 
De acordo com a Or- 

dem de Serviço 007, de ju- 
lho deste ano, até a con- 
clusão dos estudos pela 
PGM, as compras do muni- 
cípio continuam a ser feitas 
com base nos regramen- 
tos da Lei 8.666, Lei do Pre- 

gão e Regime Diferenciado 
de Contratações. 

Segundo a procuradora 
municipal Carin Prediger, 
que coordena os traba- 

lhos, o novo marco legal 
reuniu temas que estavam 
em leis esparsas, que eram 

objeto de decisões do TCU 
ou pacíficos na jurispru- 

dência, facilitando a atua- 
ção do intérprete. 

“O grande benefício da 
nova lei é a ênfase no pla- 
nejamento das licitações, O 
estimulo à padronização e 
a obrigatoriedade da ado- 
ção de ações de gover- 
nança. Tudo isso deve 
contribuir para uma melhor 

eficiência no que se refere 
as compras públicas, evi- 
tando desperdício de re- 
cursos públicos e aprimo- 
rando os controles inter- 

nos.” 

Obras paralisadas, 
sobrepreço e 
contratações 
emergenciais 

Ainda de acordo com 

a procuradora Carin Predi- 
ger, a necessidade de pla- 
nejamento anual de con- 

tratações deve fazer frente 
a uma realidade recorrente 
na administração pública: 
sobrepreço e contratações 
emergenciais. 

Outra inovação diz res- 
peito à necessidade de 
qualificação dos projetos 
básicos, um dos princi- 
pais motivos para interrup- 

ção de obras, necessidade 
de aditivos e sobrepreço. 

Uma auditoria do Tribunal 
de Contas da União di- 
vulgada em 2019 mostrou 
que, dos 38 mil contratos 
de obras públicas analisa- 

dos, 14 mil obras estavam 
paralisadas. Dos R$144 bi- 
lhões previstos em inves- 

timentos, R$10 bilhões já 
haviam sido aplicados. 

“A obrigatoriedade de 
aperfeiçoar a fase de pla- 
nejamento consiste em um 
grande avanço e implica o 

reconhecimento do papel 
essencial da governança 
das contratações públicas. 
A governança inclui um 
conjunto de meios para 

Porto Alegre se prepara para 
adotar nova lei de licitações. 

Divulgação/PMPA 
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Novo marco legal reúne temas que estavam dispersos em leis espar- 
sas. 

avaliar, direcionar e mo- 
nitorar a atuação da ges- 

tão das contratações públi- 
cas, garantindo maior efeti- 
vidade aos contratos e mi- 

nimização dos riscos. Isso 
requer a criação de novos 

fluxos e estruturas, padro- 
nização de modelos e a 
própria decisão sobre o in- 
gresso ou não no Portal de 
Compras Púbicas”, explica 

Carin. 

No que se refere ao 
controle interno, por exem- 

plo, a lei prevê estrutu- 
ras próprias para aplica- 

ção das sanções mais gra- 
ves, que são a suspensão 
e a declaração de inido- 
neidade, o que vai viabili- 
zar a adoção de parâme- 

tros mais lineares e trans- 
parentes. 

Além disso, no tocante 
a todas as sanções con- 

tratuais, haverá a neces- 
sidade de regulamenta- 

ção das consequências 
da aplicação de várias 
penalidades a uma mesma 

empresa, ainda que em 
razão de contratos distin- 

tos, o que obrigará ao ges- 
tor público centralizar as 
medidas  sancionatórias, 

oportunizando uma me- 
lhor gestão da execução 

contratual. 

Entre as exigências 
técnicas e administrativas, 

está a adoção de matriz de 
riscos, a qual discriminará 

as situações mais frequen- 
tes de problemas relacio- 
nados à entrega do objeto 
contratado, bem como 
definirá a quem competirá 
eventual indenização, em 
caso de inadimplemento. 

“Esse ponto exigirá 
uma mudança não apenas 
dos editais e contratos, 

mas de cultura, com a 
necessidade de preparar 
adequadamente os ges- 
tores, fiscais dos contra- 
tos e todos aqueles que 

atuam na área de licita- 
ções. Mudanças como 
essa não acontecerão com 
a simples entrada em vi- 

gor desta lei, mas serão 
implementadas paulatina- 

mente, com a prática e o 
monitoramento das ações 
dos entes licitantes e a 

implementação de melho- 
rias sempre que se fizer 

necessário”, conclui Carin 
Prediger. 
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Começam nesta terça-feira as 
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inscrições do curso de tecnologia para 
alunos de escolas estaduais gaúchas. 

estinado a proporci- 
D onar formação gra- 
tuita na área de tecnolo- 
gia para mil estudantes 
do Ensino Médio na rede 
estadual de ensino do 
Rio Grande do Sul, o pro- 
grama Dev The Devs' 
começará a receber ins- 
crições nesta terça-feira 
(21). O curso é total- 
mente on-line, com du- 

ração de quatro meses 
e igualmente dividido em 
500 vagas para garotas e 
500 para garotos. 

As aulas abordam 
conceitos de computa- 
ção e de pensamento 

computacional, noções 
abstratas sobre o fun- 
cionamento de compu- 

tadores, a internet e o 

impacto na programação 

de sistemas. Também 
constam temas como o 
conjunto de ferramentas 
e linguagens de progra- 
mação para desenvolvi- 
mento de sistemas. 

Informações mais 
detalhadas sobre o 

processo de | inscri- 

ção podem ser confe- 
ridos no site oficial es- 

tado.rs.gov.br ou então 

em pucrs.br. 
A iniciativa conta com 

o apoio das Secretarias 
da Educação (Seduc) 
e de Inovação, Ciên- 
cia e Tecnologia (Sict), 
além do Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul (BRDE), 

Rede Gaúcha de Ambi- 
entes Inovadores (Re- 

ginp), Associação de 
Empresas de Tecnologia 

(Assespro-RS) e Tecno- 
puc -— Parque Científico e 
Tecnológico da Pontifícia 
Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). 

Elogios 

Durante o lançamento 
da iniciativa, O governa- 
dor Eduardo Leite ressal- 

tou os impactos positivos 

da formação para am- 
pliar oportunidades no 
mercado de trabalho: 

A gente vive um 

momento de revolu- 

ção tecnológica, en- 
cerrando empregos em 

determinados setores 

mas abrindo grandes 

oportunidades a partir 
do desenvolvimento de 

sistemas. E quem de- 
senvolve os desenvol- 

vedores? Mais do que 
responder a questão, a 
gente quer dar efetiva 

solução ao apoiar quem 
cria soluções. A capaci- 
tação começa mudando 
a vida de mil alunos e de 
suas famílias”. 

Na avaliação da 

diretora-presidente do 
BRDE, Leany Lemos, 
a iniciativa de apoiar O 
projeto reflete a própria 
missão do banco em 

estimular o desenvol- 

vimento econômico da 
Região Sul, mas sempre 
agregando impactos so- 
ciais: 

“Educação é missão 
de todos nós como ci- 

dadãos. O mercado 
de tecnologia está aque- 
cido e no futuro vai estar 
ainda mais. Trata-se de 

EBC 

algo promissor, por isso 

queremos que os jovens 
se profissionalizem, tra- 
balhem nesse setor e im- 

pactem suas comunida- 

des”. 
O reitor da PUCRS, 

Evilázio Teixeira, desta- 
cou que o projeto tem es- 
treita relação com a vi- 

são de mundo da univer- 
sidade: 

As tecnologias, tão 
associadas à inovação, 
são frutos da mente hu- 

mana, do conhecimento, 

da criatividade, da téc- 
nica ensinada e apren- 

dida. Essa união de es- 
forços já representa, por 
si só, um passo além, 
ao demonstrar que jun- 
tos podemos transformar 
realidades, tendo a for- 
mação, o cuidado com 
as pessoas e a educação 
como premissa. 

Durante o evento, a 

secretária estadual da 

Educação, Raquel Tei- 
xeira, destacou que a 
rede concentra 82% dos 

estudantes do Ensino 

Atividade é 100% on-line e com duração de quatro meses. 

Médio no Rio Grande 
do Sul, mas um percen- 
tual muito parecido não 
chega a ingressar em 
uma universidade: 

“Vivemos em plena 
economia baseada no 
conhecimento. O que vai 
gerar riqueza é o nível 
de ciência e de inova- 
ção que se consegue 
gerar. E é para esse 
contingente de alunos da 
escola pública que pre- 
cisamos olhar, abrindo 

todas as oportunidades”. 

Já o secretário de Ino- 
vação, Ciência e Tecno- 
logia, Luís Lamb, ressal- 
tou O impacto das pes- 

soas no contexto da eco- 

nomia. “A riqueza está 
no conhecimento. Tenho 
certeza que esse pro- 
grama, a partir de todos 
os atores envolvidos, val 

semear muitas árvores 
que darão muitos frutos 
na trajetória de vida des- 
ses jovens”, frisou. (Mar- 
cello Campos) 
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Livro reune artigos de pesquisadores 
e artistas sobre a cultura negra na 
construção da identidade gaúcha. 

a tarde desta segunda- 
4 feira (20), feriado es- 

tadual alusivo à Revolução 
Farroupilha (1835-1845), 
uma cerimônia no Palácio 
Piratini marcou o lança- 
mento oficial do livro “A 
Matriz da Cultura Negra no 
Gauchismo”. Trata-se de 
uma coletânea de artigos, 
assinados por pesquisa- 
dores e artistas, sobre a 
participação da etnia na 
construção da identidade 
regional do Rio Grande do 
Sul. 

A organização da obra é 
da declamadora Liliana Car- 
doso, e primeira mulher ne- 
gra homenageada como pa- 
trona dos Festejos Farroupi- 
lhas. Segundo ela, o Estado 
carece de materiais que evi- 
denciem o protagonismo do 
povo negro na construção 
da identidade regional. Daí 
a importância desse res- 
gate. 

“Normalmente, tem-se 
em perspectiva a Revolução 
Farroupilha e o episódio do 
Massacre dos Porongos, 
quando uma quantidade 
expressiva de negros foi 
colocada em linha de frente 
e massacrada”, frisou Lili- 
ana. “Mas a participação 
é ampla e se estende por 
todas as áreas que hoje 
abarcam | tradicionalismo 
e o nativismo, tais como 
dança, canto, declamação 
e atividades campeiras.” 

Ao divulgar a novidade, 
o governo do Estado não 
mencionou como a obra 
pode ser adquirida. Em 
todo caso, sugere-se que in- 
teressados entrem em con- 
tato com o a Secretaria Es- 
tadual da Cultura (Sedac), 
por meio do site oficial es- 
tado.rs.gov.br. 

Textos 

— Prefácio / Ernesto Fa- 
gundes; - Apresentação / 

Liliana Cardoso; - “O ne- 
gro na história e na cons- 
trução do gauchismo” / Luiz 
Cláudio Knierim; — "A for- 
mação da sociedade gaú- 
cha e a participação do ne- 
gro” / Paulo Gonçalves; — 
“À presença do negro na li- 
teratura rio-grandense: os 
Contos Gauchescos” / Vera 
Haas; — "As tradições gau- 
chas no compasso da ma- 
triz africana do Maçambi- 
que” / losvaldir Bittencourt 
Junior; - "Oliveira Silveira: 
o afrogaúcho” / Sátira Pe- 
reira Machado e Naiara Ro- 
drigues Lacerda; — “A bo- 
neca Abayomi: símbolo de 
resistência da cultura afro- 
brasileira no RS” / Graciele 
Lopes Ribeiro; —- “Corpo ne- 
gro em movimento: a an- 
cestralidade no contexto da 
dança tradicionalista” / Rob- 
son Cavalheiro; —- "O enlace 
entre a cultura negra e o tra- 

dicionalismo” / Movimento 
Negro Raizes; —- "Cavalgada 
para consciência dos lan- 
ceiros negros contemporã- 
neos: trajetória de um tra- 
jeto” / Giovanni Mesquita; — 
"Negro forte laçador: resis- 
tir é pegar um touro à unha 
todos os dias” / Lise Fer- 
reira; — “Pioneirismo e traje- 
tória de uma cantora negra 
no gauchismo” / Loma Pe- 
reira; —- “Vozes da negritude 
na poesia gaúcha” / José 
Luiz Rodrigues dos Santos; 
— PA resistência negra no 
Acampamento Farroupilha” 
/ Giovanni Mesquita e Cláu- 
dio Knierim; — "Prendas, ci- 
randas e negritude: histó- 
rias contadas, dores vela- 
das, silêncios construídos” 
/ Tainá Valenzuela; — "Re- 
miniscências de um laço 
eterno: amor de irmas, tra- 
dicionalismo e um legado” 
/ Maira Simões Rodrigues e 
Jianine Simões Rodrigues; 
— "Ausência do negro rio- 

Itamar Aguiar Palácio nb 
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Publicação foi lançada nesta segunda-feira em em no Palácio 
Piratini. 

grandense nas bibliografias 
dos concursos de prenda” 
/ Karina da Silva; — "Alguns 
expoentes da negritude na 
cultura tradicionalista e na- 

tivista” / Carlos Omar Vi- 
lella Gomes; — “A história do 
poema 'Quilombo do Morro 
Alto” / Carlos Omar Villela 

Gomes; — "Tradicionalidade 

ou exclusão?” / Aline Mar- 
tins Linhares; — “A matriz 

da cultura negra no gau- 
chismo: práticas pedagógi- 
cas em sala de aula” / Ana 
Paula Homem; - Posfácio / 
Joaquim Moncks. 

Manifestações 
Além de Liliana, o evento 

contou com participação do 
governador Eduardo Leite e 
da secretária estadual da 
Cultura, Beatriz Araujo. O 
chefe do Executivo discur- 
sou, enaltecendo a relevân- 
cia do tema: 

“Este centenário Palácio 
tem a referência ao negro 
nos murais pintados por 
Aldo Locatelli, levando uma 
visão sobre o negro a par- 
tir do Negrinho do Pastoreio, 
uma das lendas de Simões 
Lopes Neto sobre um pe- 
queno menino escravo. Mas 

ela não traduz a participa- 
ção do negro na nossa his- 

tória. A interferência vai 
muito além disso”. 

Ele também lembrou 
que, desde a semana pas- 
sada, o Salão Negrinho do 
Pastoreio do Palácio Piratini 
abriga a exposição "Gau- 
cho”, do fotógrafo Fábio Ma- 
riot, apresentando um gaú- 
cho diferente do imaginário 
social. São homens negros, 
de diferentes regiões do 
Estado, fotografados em 
sua lida diária, em galpões 
de fazendas. 

“O que a gente quer é 
a valorização da nossa cul- 
tura, dos nossos povos, das 
nossas diferenças e das di- 
ferentes visões, por isso, 
este lançamento é tão im- 
portante”, acrescentou o go- 
vernador. 

“E um momento muito 
importante, no qual a luta de 
tantas pessoas pela igual- 
dade e reconhecimento se 
vê contemplada por uma 
ação que parte da socie- 
dade, com o aval do go- 
verno e o entusiasmo de 
meus colaboradores da Se- 
cretaria da Cultura”, emen- 
dou a titular Beatriz Araujo. 
(Marcello Campos) 
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Justiça determina que governador 
gaúcho Eduardo Leite retire da internet 

um vídeo com imagem de Chico Buarque. 
| | esta segunda-feira 
N (20), a Justiça do 
Rio do Janeiro determi- 
nou que o governador 
gaúcho Eduardo Leite 
retire de suas redes 
sociais um vídeo em 
que utiliza —- sem au- 
torização —- a imagem 
do cantor e composi- 
tor carioca Chico Buar- 
que. Em caso de des- 
cumprimento de me- 
dida, a punição será de 
R$ 5 mil por dia. 

“Melhor exami- 
nando os autos, a uti- 
lização da imagem e 
nome do autor em be- 
nefício do primeiro réu 
estã comprovada”, es- 
creveu o juiz Fernando 
Lovisi ao reconsiderar 
decisão anterior dele 
próprio. Ele atendeu 
a um pedido de li- 
minar do advogado 

João lancredo, que 
representa o músico no 
processo. 

Desta vez, o magis- 
trado concluiu que a 
manutenção do mate- 
rial audiovisual na inter- 
net, a contragosto do 

artista, é de “difícil re- 
paração” para sua ima- 
gem. 

O advogado argu- 
menta que a imagem 
e o nome de Chico — 

considerado por espe- 
cialistas como um dos 

maiores nomes da mú- 
sica popular brasileira 
de todos os tempos — 
foram usados a serviço 

Heprodução 

Trecho do material veiculado pelo político tucano e que desagradou o artista. 

de um “anúncio publi- 
citário e eleitoreiro” e 
que o artista sequer 

costuma atuar nesse 
tipo de divulgação. 

"Registre-se que 
Chico Buarque, em sua 

longa trajetória profissi- 
onal, jamais realizou ou 
participou de qualquer 
evento publicitário”, 
diz um dos trechos do 
processo. 

Com uma carreira 
iniciada na segunda 
metade da década 
de 1960 e que segue 
em atividade (inclusive 
como escritor), Chico 

Buarque completou 77 
anos no dia 19 de ju- 
nho. Ele criou e gravou 
canções fundamentais 
na história cultural do 
Pais, falando de temas 
como amor, política e 
costumes. 

E o caso de "Apesar 
de Você”, ”O Que Será, 
“Cálice” e “Vai Pas- 
sar”, alçadas ao sta- 

tus de "“hinos' con- 

tra a ditadura que co- 
mandou o Brasil entre 
1964 e 1985. Não por 

acaso, Sofreu censura 
pelo governo militar em 
diversos momentos de 
sua carreira, sobretudo 

na década de 1970, de- 
cada em cujo início ele 
chegou a se exilar na 
Itália por mais de um 
ano. 

Entenda 

Chico Buarque in- 
gressou com ação in- 
denizatória por danos 
morais, após ser men- 
cionado em vídeo di- 
vulgado por Eduardo 
Leite na véspera do fe- 
riado nacional de 7 de 
Setembro. Na ocasião, 

estavam previstas ma- 
nifestações contra e a 
favor do presidente Jair 
Bolsonaro. 

Na gravação, oO 
governador do Rio 

Grande do Sul (e que 
disputa com o colega 

paulista Joao Doria a 

preferência interna do 
PSDB para candidato 
a Presidência da Repu- 
blica) fala que o Brasil 
“precisa voltar para O 
centro”, em uma alu- 

são à posição política 
de seu partido e à pers- 
pectiva de polarização, 
no pleito do ano que 
vem, entre Bolsonaro 

(sem partido) e Lula 
(PT) — Chico é aber- 
tamente eleitor do ex- 
presidente. 

"Basta ver em Chico 
Buarque e Sérgio Reis 
duas belezas musicais, 

e não só duas esco- 
lhas políticas. Basta 
lembrar que nós, as- 
sim como eles, so- 
mos todos brasileiros”, 

prossegue o gover- 
nador no video, em 
uma alusão indireta as 
posições políticas do 
primeiro (esquerda) e 
do segundo (direita). 
(Marcello Campos) 
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Policia identifica facção responsável por | 
quase 112 quilos de maconha apreendidos 
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em Osório, no Litoral Norte gaúcho. 
Brigada Militar/Divulgação 

dean da Força Tática o 8º BPM sereer no distrito. de Passinhos € e no bairro Porto. 

BM (Brigada Mili- 
tar) identificou a 

facção responsável 
pelo carregamento 
com quase 112 quilos 
de maconha que foi 
apreendido em Osó- 
rio, no Litoral Norte. 
Conforme a BM, a 

organização crimi- 
nosa é oriunda da Re- 
gião Metropolitana de 
Porto Alegre. Dois tra- 
ficantes foram presos 
na ação deflagrada 
pela Força Tática do 
8º BPM. 

O flagrante ocorreu 
na noite de sábado 
(18). Com base em 
denúncias de que ha- 
via armazenamento 

de drogas em locais 
do distrito de Pas- 
sinhos e no bairro 

Porto, os policiais mi- 

litares intensificaram 

o patrulhamento nas 
duas regiões. 

Na RST 101, no 

distrito de Passinhos, 

o efetivo do 8º BPM 

avistou um suspeito, 

de 24 anos, saindo de 

uma residência carre- 
gando uma caixa com 

dez tijolos do entor- 
pecente. O indivíduo, 
que possui antece- 
dentes criminais por 
narcotráfico, foi então 
abordado. 

No interior da re- 
sidência foram en- 
contrados dois tonéis 
onde era armazenada 
a droga, além de duas 
balanças de precisão, 
nove munições de 
calibre 32, uma espin- 

garda de pressão e 

a + 

três telefones celula- 
res. 

Já em uma casa no 
bairro Porto Lacustre, 

outro suspeito, de 33 
anos, foi preso após 
o recolhimento de dez 
pacotes de maconha 

e duas balanças de 

precisão no interior do 
pátio. O 8º BPM deve 
intensificar o policia- 
mento ostensivo nas 

áreas onde ocorre o 
tráfico de drogas. 

Redação: Ana Carolina Rodrigues, 

Elaine Barcellos de Araújo, Fabricia 
Albuquerque, Laura Santos Rocha, 

Marcello Campos, Tatiana Bandeira, 
Tiago Seidl e Tiago Thomé de 

Oliveira. 
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VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE 
CONTINUA DISPONÍVEL NA 

CAPITAL. 

b Até que os estoques cheguem ao 
fim, a imunização contra gripe conti- 

nua disponível para a população em 

geral em 125 locais disponibilizados 
pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Porto Alegre. O limite mínimo de 
idade para receber a dose — única — 

é de 6 meses. Endereços, horários 

e outros detalhes podem ser obtidos 

no site prefeitura. poa. br. 

PREFEITURA OFERECE DESCONTOS 
DE ATÉ 90% EM DIVIDAS. 

b Até o dia 29 de outubro, pes- 
soas físicas e jurídicas podem aderir 
ao programa de renegociação fiscal 
oferecido pela prefeitura de Porto 

Alegre. A iniciativa prevê descon- 
tos de até 90% na quitação à vista 

de multas e juros, abatimento que 

chega a 75% nos pagamentos a 

prazo. O procedimento é on-line, 

m “Recuperapoa” no site prefei- 
tura. poa. br. 

BRDE RECEBE PROJETOS 
CULTURAIS E A ln PARA 

b Até 30 de setembro, o BRDE 
recebe inscrições de projetos cultu- 

rais, esportivos e sociais para apoio 

por meio de leis de incentivo fis- 

cal. O formulário para cadastro on- 
line está disponivel no “Portal de In- 

centivos”, no site oficial brde. com. 

br. As propostas selecionadas pelo 

banco de fomento terão recursos li- 
berados até o final de dezembro. 

COMISSÃO CUIDARÁ DA 
PRESERVAÇÃO HISTÓRICA DO 

JUDICIÁRIO. 
» O presidente do Tribunal de Jus- 
tiça do Rio Grande do Sul, desem- 

bargador Voltaire de Lima Moraes, 

estabeleceu o Plano de Gestão da 
Memória do Poder Judiciário gau- 

cho e a Comissão Permanente de 

Gestão da Memória (CPGM). No 

foco da iniciativa estão documen- 
tos e outros itens de acervo. Co- 
nheça mais detalhes desse trabalho 

em tjrs. jus. br. 
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PROFESSORES PARTICULARES 
MANTÊM CAMPANHA SOLIDÁRIA. 

» Qualquer pessoa pode contri- 
buir com dinheiro ou donativos para 

a campanha solidária do Sindicato 
dos Professores do Ensino Privado 

do Rio Grande do Sul (Sinpro-RS). 

O público-alvo dão educadores de- 

sempregados, instituições carentes, 

comunidades indígenas e outros 

segmentos em vulnerabilidade so- 

cial. Confira em sinprors. org. br. 

HOSPITAL INFANTIL ABRE 
INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA 

MÉDICA. 

b Até o dia 14 de outubro, a Secre- 
taria Municipal de Saúde (SMS) de 
Porto Alegre recebe inscrições para 

médicos residentes no Hospital Ma- 

terno Infantil Presidente Vargas em 
2022, nas especialidades de pedia- 

tria e ginecologia/obstetricia. Estão 

previstas 15 vagas. Mais informa- 

ções nos sites amrigs. org. br, acm. 

org. br e amms. com. br. 

HOSPITAL INFANTIL NEGESSITA 
REPOSIÇÃO DE LEITE MATERNO. 

» Localizado na esquina da ave- 

nida Independência com a rua Ga- 

ribaldi, em Porto Alegre, o Hospl- 

tal Materno Infantil Presidente Var- 

gas precisa repor estoques de leite 

materno, atualmente abaixo do ne- 

cessário para os bebês prematuros 

da instituição. Lactantes voluntárias 
devem entrar em contato pelo tele- 

fone (51) 3289-3334. 

EX-PROPRIETÁRIO DE CASAS 
NOTURNAS MORRE EM PORTO 

ALEGRE. 

» Foi sepultado neste domingo (19) 

o corpo do empresário gaúcho Roni 

Michel Ludmann Feres. Ele faleceu 

no sábado, em Porto Alegre, vítima 
de câncer, aos 52 anos. Ele teve 

atuação destacada na década de 

1990 como proprietário e sócio de 

casas noturnas como Lei Seca e A 

Torre, dentre outros estabelecimen- 

tos. Feres deixa esposa e uma filha. 

30º EDIÇÃO DA MERCOPAR SERÁ 
REALIZADA DE 5 A 7 DE OUTUBRO. 

» Promovido pela Federação das 
Industrias do Rio Grande do Sul (Fi- 

ergs) e Serviço Brasileiro de Apoio 

as Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae), a 30º Mercopar Feira de 
Inovação Industrial será realizada 

de 5 a 7 de outubro em Caxias do 

Sul. O evento terá formato híbrido, 
com atividades on-line e presenci- 

ais. Saiba mais em mercopar. com. 

br. 

AÇORIANOS DE TEATRO: 
INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE OUTUBRO. 

b Prosseguem até 15 de outubro as 
inscrições para os prêmios Açoria- 

nos de Circo, Açorianos de Teatro 

Adulto e Tibicuera de Teatro Infan- 

til, promovido pela Secretaria Mu- 

nicipal da Cultura de Porto Alegre. 

A honraria é destinada a artistas e 
espetáculos de artes cênicas na ca- 

pital gaúcha. Edital e mais informa- 

ções no site prefeitura. poa. br. 

PLAUTO CRUZ SERÁ 
HOMENAGEADO EM ALBUM 

COLETIVO 

»b O flautista e compositor gaú- 
cho Plauto Cruz (1929-2017) terá 
parte de seu repertório resgatada 

em disco com a participação de 

diversos artistas. Intitulado “Viva 
Plauto Cruz!”, o projeto é desenvol- 
vido pelo músico e produtor porto- 

alegrense Paulinho Parada, que já 

está captando recursos para a inici- 

ativa por meio do site catarse. me. 

LIVRO BILÍNGUE REÚNE DESENHOS 
E HISTÓRIAS DA CULTURA 

GUARANI. 

b Neste sábado (4), José Vera lança 
em Porto Alegre o livro Nhemom- 

baraete Reko Rã: Fortalecendo a 

Sabedoria” (Ed. Riacho), com de- 
senhos e histórias da cultura indií- 

gena guarani. O evento está mar- 

cado para as 10h, na banca do meio 

da Feira dos Agricultores Ecologis- 
tas (rua José Bonifácio, em frente à 
Redenção). Saiba mais em riacho. 

me. 
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CÂMARA RETORNARÁ ATIVIDADES 
PRESENCIAIS NO DIA 18 DE 

OUTUBRO. 
» O presidente da Câmara dos De- 
putados, Arthur Lira (PP-AL), anun- 
ciou o retorno das atividades presen- 
ciais na Casa no dia 18 de outubro, 
para deputados e servidores. A Cà- 
mara volta a funcionar normalmente”, 
disse. A decisão da Mesa Diretora 
foi comunicada aos líderes partidá- 

rios em reunião nesta segunda-feira. 
As votações no Plenário e nas comis- 
sões serão presenciais. 

GOVERNO ANUNCIA LEILÃO PARA 
COMPRA SIMPLIFICADA DE 
ENERGIA EM OUTUBRO. 

b Em meio a maior crise hídrica já 

registrada nos ultimos 91 anos e con- 
siderando estudos sobre as condi- 
ções de fornecimento nos próximos 

anos, em outubro haverá um leilão 
emergencial de energia para garantir 
o suprimento a partir de 2022. O ob- 
jetivo é a contratação de forma sim- 

plificada. O edital está sendo elabo- 
rado pela Agência Nacional de Ener- 
gia Elétrica (Aneel). 

AUXÍLIO EMERGENCIAL É PAGO A 
BENEFICIÁRIOS DO BOLSA 

FAMILIA COM NIS 2. 
b A Caixa Econômica Federal fez 
nesta segunda-feira (20) o paga- 
mento da sexta parcela do auxi- 

lio emergencial para beneficiários do 
Bolsa Família com final 2 do Nú- 
mero de Inscrição Social (NIS). O re- 
cebimento do auxílio é realizado da 
mesma forma e nas mesmas datas 

do benefício regular do programa so- 
cial. 

PETROBRAS QUER ATINGIR 
NEUTRALIDADE DAS EMISSÕES 

NAS OPERAÇÕES. 
b A Petrobras pretende atingir a 
neutralidade das emissões nas ati- 

vidades sob seu controle, em prazo 

compatível com o estabelecido pelo 
Acordo de Paris, tratado negociado 

durante a COP21, em 2015, no âm- 
bito da Convenção-Quadro das Na- 
ções Unidas sobre a Mudança do 

Clima. O acordo prevê a adoção de 
políticas climáticas voltadas à redu- 
ção de emissão de gases de efeito 
estufa. 

CONGRESSO TERÁ BOA VONTADE 
COM PL DO GOVERNO, DIZ 
PRESIDENTE DO SENADO. 

b O presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) sinalizou com 
boa vontade ao projeto de lei (PL) 
encaminhado pelo governo que limita 

a remoção de conteudos em redes 

sociais com mais de 10 milhões de 
usuários. O PL foi enviado nesta 
segunda, em substituição à Medida 

Provisória com mesmo teor devol- 
vida por Pacheco na última semana. 

STF INVALIDA LEIS DO CEARÁ QUE 
GARANTIRAM PENSÃO A 

EX-PREFEITOS. 

» O Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu invalidar leis dos municípios 
de Nova Russas (CE) e Campos Sa- 
les (CE) que garantiram pensão vita- 
lícia a ex-prefeitos, ex-vice-prefeitos 
e ex-vereadores. Em decisão unã- 
nime, os ministros entenderam que 

as normas não são compativeis com 
os princípios republicano e da igual- 
dade. 

GOVERNO PROPÕE PROJETO PARA 
IMPLEMENTAR IDENTIFICAÇÃO 

CIVIL NACIONAL. 
b O governo federal encaminhou 
ao Congresso um projeto de lei (PL) 
para viabilizar recursos e acelerar a 

implementação da Identificação Ci- 
vil Nacional (ICN), um sistema inte- 
grado de identificação do cidadão por 

meio de tecnologias digitais. A ICN 
vai usar a base de dados biométricos 
da Justiça Eleitoral e será gerada por 
um aplicativo gratuito. 

JUSTIÇA DO TRABALHO INICIA 
SEMANA NAGIONAL DE 

CONCILIAÇÃO. 

b A Justiça do Trabalho iniciou a 
semana Nacional de Conciliação e 

Execução Trabalhista. Até sexta- 

feira (24), empregados e emprega- 
dores que tenham intenção de resol- 

ver consensualmente um litígio tra- 

balhista poderão procurar os fóruns 

de todo país. Neste ano, a campa- 
nha tem o slogan Cada solução, um 

começo e faz alusão às dificuldades 
impostas pela pandemia de covid-19. 

OSUL | 48 

MEGA-SENA PODE PAGAR R$ 3 
MILHÕES NO PRÓXIMO SORTEIO. 

» Realizado na noite de sabado (18), 
o concurso nº 2. 410 da Mega- 
Sena teve duas apostas vencedoras, 
registradas em Curitiba (PR) e São 
Paulo (SP). Cada ganhador receberá 
R$ 12. 503. 139. As dezenas sorte- 
adas foram: 07, 10, 27, 35, 43 e 59. 
O próximo sorteio está marcado para 

quarta-feira (22), com estimativa de 
R$ 3 milhões no prêmio principal. 

FIOCRUZ RECEBE INSUMOS PARA 
PRODUZIR 5,2 MILHÕES DE DOSES. 
b A Fiocruz confirmou que está pre- 

vista a chegada ao Rio de Janeiro, 
vindo da China, de mais uma re- 
messa de Ingrediente Farmacêutico 

Ativo (IFA) nesta quarta-feira (22), as 

29h50, no Aeroporto do Galeão. O 
insumo é suficiente para a produção 

de 5,2 milhões de doses. A Fio- 

cruz aguarda a confirmação das da- 

tas para a chegada de novos lotes do 

insumo ainda em setembro. 

“MORTE DE ADOLESCENTE NÃO É 
RELACIONADA À VACINA, CONCLUI 

ANVISA 

» Representantes da Agência Naci- 
onal de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
receberam informações do Centro 

de Vigilância Epidemiológica de São 

Paulo que negam a relação entre a 
morte de uma adolescente no estado 

e sua vacinação contra covid-19. Se- 

gundo a Anvisa, os dados apresenta- 
dos foram considerados “consisten- 
tes e bem documentados”. 

ANIMAIS SILVESTRES ESTÃO 
RETORNANDO À REGIÃO DE 

BRUMADINHO. 

b Animais silvestres afugentados pe- 
los rejeitos que vazaram da barra- 

gem B1, em Brumadinho (MG), es- 
tão retornando à região, seu habi- 

tat original. De acordo com a Vale, 

registros de 50 dispositivos de cap- 

tura de imagens e calor já identificam 
diversos animais como jaguatiricas, 

tamanduás-bandeiras, pacas, tuca- 

nos e uma onça-parda transitando 

novamente pela área. 
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BIDEN DIRÁ À ONU QUE NÃO 
ACREDITA EM NOVA GUERRA 

b O presidente dos Estados Uni- 
dos, Joe Biden, que discursará 
nesta terça (21) em Nova York na 
Assembleia Geral das Nações Uni- 
das, dirá que “não acredita na ideia 

de uma nova Guerra Fria, ante- 

cipou uma fonte de seu governo 
nesta segunda-feira (20). O pre- 
sidente dos Estados Unidos “acre- 
dita em uma concorrência vigo- 

rosa, intensa e baseada em princi- 

pios , acrescentou. 

EUA ANUNCIA QUE RECEBERÁ 125 
MIL REFUGIADOS EM 2022. 

» O governo de Joe Biden anun- 
ciou que os EUA vão receber 125 

mil refugiados em 2022, o dobro 

deste ano, em meio à forte pres- 

são pela chegada de migrantes de 
América Central e Haiti. Biden cau- 
sou polêmica em abril ao se recu- 
sar a aumentar o limite de 15 mil 
refugiados estipulado por seu ante- 

cessor, Donald Trump. 

EUA COMEÇAM A DEPORTAR 
HAITIANOS EM MASSA. 

b O governo dos Estados Unidos 
levou, de avião, haitianos que esta- 

vam acampados em uma cidade no 

Texas ao Haiti no domingo (19). Os 
americanos ainda tentam impedir a 
entrada de mais haitianos que atra- 

vessam do México. De acordo com 
a agência Associated Press, essa 

pode ser a maior ação de retirada 
de imigrantes em décadas. 

EUA VETA ENTRADA DE JUÍZES DE 
EL SALVADOR. 

b Os Estados Unidos proibiram 
a entrada de cinco magistrados 

de El Salvador que interpretaram 
a Constituição salvadorenha de 
forma a permitir que o presidente 
Nayib Bukele concorra à reeleição. 

Óscar Alberto López Jerez, Elsy 
Duefias Lovos, José Angel Pérez 

Chacón, Luis Javier Suárez Ma- 
gafia e Héctor Nahún Martínez fo- 
ram incluídos na lista de “atores 
corruptos e antidemocráticos”. 
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NA ONU, BTS INGENTIVA 
VACINAÇÃO CONTRA A COVID E 

LANÇA CL 

b Os integrantes do grupo sul- 
coreano BTS incentivaram a vaci- 

nação contra a covid-19 e parabe- 
nizaram a resiliência dos jovens ao 
longo da pandemia, em um breve 
discurso em Nova York, antes da 

abertura da 76º Assembleia-Geral 

da ONU. O cantor RM confirmou no 

púlpito da Assembleia que todos os 
sete integrantes do grupo se vaci- 
naram contra o coronavírus. 

PARLAMENTO DO LÍBANO APROVA 
NOVO GOVERNO. 

» O Parlamento do Líbano aprovou 
nesta segunda-feira (20) o novo 
governo, liderado pelo primeiro- 
ministro, Najib Mikati, cuja princi- 
pal missão será resolver a crise na 
qual o país estã mergulhado. O 
Libano estava sem governo desde 

que Hasan Diab renunciou, após a 

explosão no porto de Beirute em 4 
de agosto de 2020. 

AVIÃO DE TREINAMENTO MILITAR 
GAI NA FLORIDA E ATINGE DUAS 

CASAS 
b Uma aeronave militar caiu em 
duas residências em Lake Worth, 

na Flórida (EUA), durante treina- 
mento, segundo o Corpo de Bom- 
beiros de Forth Worth. Os dois pi- 
lotos da aeronave foram ejetados 

no momento da queda. O corpo 

de bombeiros estã no local e 2 a 

3 pessoas estão recebendo trata- 
mento, informou na página oficial 
do Twitter. 

TIROTEIO DEIXA FERIDOS EN 
ESCOLA NO ESTADO DA VIRGÍNIA, 

NOS EUA 
» Ao menos quatro estudantes fi- 

caram feridos após um tiroteio em 
um colégio de ensino médio da Vir- 
gínia, nos Estados Unidos, nesta 
segunda (20), informaram as auto- 
ridades locais. A emissora ame- 

ricana NBC reportou que um ado- 

lescente de 17 anos foi baleado 
no rosto e uma outra adolescente, 

tambem de 17 anos, levou um tiro 
na perna. 

NOVOS MINISTROS TOMAM 
POSSE NA ARGENTINA. 

é Cinco novos ministros argenti- 
nos tomaram posse nesta segunda 

(20), em uma tentativa do governo 
peronista de superar a crise polí- 
tica provocada por uma derrota ex- 

pressiva nas eleições primárias le- 

gislativas. Os novos ministros são 

em sua maioria experientes gesto- 
res peronistas, o que indica que o 
governo de centro-esquerda priori- 
Zou a capacidade de gestão sobre 

a ideologia. 

REINO UNIDO CONFIRMA CASO DO 
MAL DA VACA LOUCA. 

» Autoridades sanitárias do Reino 

Unido confirmaram um caso do mal 

da “vaca louca”, a encefalopatia 
espongiforme bovina (EEB). A do- 
ença, que surgiu no país e ficou 
mundialmente conhecida após um 

surto entre as décadas de 1960 e 

1990, voltou a figurar no noticiário 
após o Brasil confirmar ocorrências 
em Minas Gerais e Mato Grosso no 

início de setembro. 

NETA DA RAINHA ELIZABETH II DÁ 
LUZ SEU PRIMEIRO FILHO. 

» O Palácio de Buckingham anun- 
ciou nesta segunda (20) que a prin- 
cesa Beatrice, de 33 anos, deu à 

luz seu primeiro filho, uma menina, 

nascida no sábado (18) em um hos- 
pital de Londres. Beatrice, filha do 
príncipe Andrew, é uma das ne- 
tas da rainha Elizabeth Il do Reino 
Unido. Ela é décima herdeira na 
sucessão do trono. 

ATIVISTA QUE INSPIROU FILME É 
CONDENADO A 29 ANOS DE 

PRISAO. 

b Paul Rusesabagina, ativista de 

67 anos que inspirou o filme "Hotel 
Ruanda”, foi condenado a 25 anos 
de prisão por terrorismo. Ele havia 
sido preso em agosto de 2020. Os 

promotores pediram prisão perpé- 

tua a Rusesabagina por nove acu- 

sações, incluindo terrorismo, in- 

cêndio criminoso, tomada de re- 
fens e formação de grupo rebelde 

armado comandado do exterior. 
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| CLÁUDIO HUMBERTO 

Apesar de ter sido recebido amistosamente pelo premiê britânico 
Boris Johnson, que até se desculpou por ainda não haver visitado 
o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro percebeu em Nova York que 
precisa polir sua imagem no exterior. Porque reflete um certo isola- 

mento sua agenda vazia de encontros com outros chefes de Estado e 
de Governo, que, às dezenas em Nova York, preenchem as agendas 

com reuniões bilaterais. 

Encontros bilaterais 
Bolsonaro manterá encontros rápidos, nesta terça (21), com o pre- 
sidente polonês Andrzej Duda e o secretário-geral da ONU, António 
Gutérres. 

Recepção brasileira 

Além dos encontros bilaterais com direito a pose para fotos, Bol- 
sonaro esteve na recepção oferecida pelo embaixador brasileiro na 
ONU. 

Presença menor 
A agenda vazia tem a ver, também, com um número menor que 
os habituais 150 chefes de Estado e de Governo, em razão da 
pandemia. 

Carona na limusine 
Nos anos 1990, George Bush não apenas recebeu o brasileiro Fer- 
nando Collor no hotel Waldorf Astoria, como seguiram juntos para a 
ONU. 

Prefeito de NY lacra, mas o Brasil vacinou mais 

Após a chegada de Jair Bolsonaro a Nova York para a abertura da 
76º Assembleia-Geral das Nações Unidas, o prefeito moleque da 
cidade, Bill Di Blasio, atacou o brasileiro por não ter se vacinado, 

ironizando que a rica cidade americana oferece até imunizantes gra- 
tuitos. Apesar de ter iniciado a campanha de imunização mais de um 
mês depois, o Brasil já aplicou uma vacina em 68,8% da população; 
Nova York vacinou com uma dose 68,7%. E os Estados Unidos no 

geral estacionaram nos 55%. 

História completa 
Até agora, em setembro, o Brasil aplicou 29 milhões de doses, quase 

o dobro das 15 milhões nos EUA. Nova York não chega a 500 mil. 

Sem comparação 
A população de NY é de 8,3 milhões, mas só 5,7 milhões receberam 

ao menos uma dose. O Brasil já vacinou quase 147 milhões de 
pessoas. 

Menos tempo 
A primeira vacina contra a Covid foi aplicada em Nova York em 14 
de dezembro. No Brasil, a campanha nacional começou em 17 de 

janeiro. 

A vida na planície 
O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello almoçou sozinho, ontem 
(20), no restaurante a quilo Dom Durica, na Asa Norte de Brasília. 
Vestia camisa social e gravata, sem paletó. Pagou a conta de 40 
reais e foi embora sem ser reconhecido, nem incomodado. Parecia 

E AGENDA LIVRE PODE INDICAR 
BB ISOLAMENTO DE BOLSONARO 

a vontade. 

Queria e conseguiu 
Pessoas não vacinadas têm acesso livre às áreas externas mantidas 

pela maioria dos restaurantes de Nova York. Lanchar pizza na rua foi 
uma opção de Bolsonaro, que fez isso para causar. E conseguiu. 

Casamento de interesses 
A “fusão” do DEM e PSL pode virar a primeira “federação” partidária, 
caso isso prospere. Fundadores do DEM torcem o nariz, mas é o 
PSL de Luciano Bivar que tem os milhões do fundão eleitoral. 

Reduzir ICMS, que é bom... 
Em nota, vinte governadores dizem que aumentaram os combusti- 
veis, não o imposto estadual ICMS. Mas omitem que também se 
recusam a reduzir o tributo. A exceção de Ibaneis Rocha, governador 
do DF, que reduziu ICMS sobre combustíveis e uns trinta de itens da 
cesta básica. 

90 milhões logo ali 
Desde o início do mês de agosto, o Brasil tem aplicado cerca de 
1,5 milhão de doses de vacinas, em média, por dia. Mantido esse 

ritmo, terão sido aplicadas cerca de 90 milhões de doses até o fim de 

setembro. 

Nova base eleitoral 

Após o Tribunal de Justiça do Paraná reconhecer o direito de os 
“animais não-humanos” constituírem advogados e pedir pensão, a 
expectativa é quando o TSE reconhecerá o direito dos bichos ao voto. 

Terceira dose no DF 
O governador Ibaneis Rocha (MDB-DF), anunciou a aplicação de do- 
ses de reforço (terceiras doses) em idosos acima dos 85 anos a partir 
de quarta (22). Na segunda (27) será a vez dos imunossuprimidos 
graves. 

Celebração e crescimento 
Comemora-se no Brasil, nesta terça-feira (21), o Dia do Radialista. 
Segundo site especializado Statista, hã mais de 3 bilhões de ouvintes 
de rádio em todo o mundo; 100 milhões a mais que em 201/. 

Pensando bem... 
... tudo acaba em pizza, mesmo que seja do lado de fora do restau- 
rante. 

PODER SEM PUDOR 

'Democracia' garantida 
Nos anos 1940, apesar do fim da ditadura Vargas, o poder político 
era definido segundo a vontade dos “coronéis”, no interior. Era o 
caso de São Caetano, no agreste pernambucano. Lá, mandava 
o “coronel” João. Na primeira eleição após o Estado Novo, ele 
destacou capangas para o trabalho, digamos assim, de “boca de 
urna”: ficavam nas proximidades dos locais de votação perguntando 
aos eleitores se eles votariam no candidato do coronel. Se a resposta 

fosse não”, os eleitores ouviam a “sugestão”: Acho melhor o senhor 
não votar, não. E para não atrapalhar a democracia... 
Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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LEANDRO MAZZINI 

Dois casos recentes indicam que o Senado às vezes difi- 
culta indicações para o Poder Judiciário. Os procuradores 

do DF Diualas Ribeiro e Nicolau Dino (irmão do gover- 
nador Flávio Dino, do Maranhão) foram rejeitados pela 
Casa Alta para compor o Conselho Nacional do Ministério 
Publico anos atrás. Antes deles, quem penou foi o agora 

ministro do STF Alexandre de Moraes, reprovado para 
vaga no CNJ — teve direito inédito a segunda votação que 

o aprovou. Caso curioso foia campanha do então senador 

católico Marco Maciel. Ele convenceu parte da bancada 
conservadora a não comparecer para votar pela indicação 

de Diualas Ribeiro, por sua conhecida pauta pela liber- 

dade do aborto e pró-homossexuais à época. Não passou 

por dois votos. Hoje, Diaulas é desembargador do TJDFT. 

Penando 

Indicado pelo presidente Bolsonaro para vaga de Marco 

Aurélio Mello ao STF, o ex-AGU André Mendonça atual- 

mente sofre forte resistência entre senadores. 

Memória... 
Em 1894, episódio constrangedor marcou a gestão do pre- 

sidente Floriano Peixoto. Barata Ribeiro já tinha tomado 
posse no STF como indicado, antes da sabatina — à época, 
podia assumir a função antes da análise pelo Senado. 

«da gafe 

Barata, já empossado, foi reprovado dias depois na vota- 

ção no Senado e teve de deixar a vaga na Corte. 

Fuie já volto 

O presidente Bolsonaro não despachou nas últimas se- 

manas com o vice Mourão para passar orientações sobre 

a breve interinidade, com sua viagem para Nova York. 

Estilizou 

O general vice-presidente Hamilton Mourão virou garoto- 
propaganda involuntário de uma loja de armas no DF. Ele 

foi à Red Dot Custom buscar uma pistola que estilizou. Só 
não esperava encontrar equipe com câmeras e até diretor 
de imagem. As cenas com a midia espontânea cairam no 

whatsapp de militares. 

Constrangimento 
Alerta na ONU, e constrangimento geral para a comitiva 

do Brasil. Um diplomata brasileiro do grupo do presidente 
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DESAFIO NO SENADO 

Bolsonaro pegou Covid-19 e foi isolado. Ele é do staff da 
viagem precursora - que foi para NY 10 dias atrás, e todos 

estavam vacinados, conforme a Coluna citou, à ocasião 

da aeronave com defeito aterrissada em Boa Vista (RR). 

Baianidades 

O ministro da Cidadania, João Roma, está fazendo a 

ponte com líderes regionais da Bahia para Bolsonaro, e 

até com deputado da oposição. Levou ao Palácio dia 14 

de setembro o deputado Alex Santana, do PDT. 

Corra pra cá 

Bolsonaro ficou duas noites em claro após o discurso na 

Av. Paulista no 7 de Setembro, com fuga de capitais e alta 
do dólar. Foi daí que resolveu ligar para Michel Temer. 

Que novela 

Em Salvador, o PL 236/2021, do vereador Alexandre Ale- 
luia, proibe ato discriminatório contra aqueles que não 

se vacinarem contra a Covid-19. Já passou na CCJ da 
Câmara. 

Ouvidos abertos 
A Secretaria de Segurança do STF reforçou varreduras 

antigrampo nos gabinetes. O departamento não cita peri- 

odicidade, mas são mais frequentes depois do clima bélico 

entre Bolsonaro e ministros. Vale lembrar que em 2014 

acharam escuta ambiental desativada debaixo da mesa 

do ministro Luis Roberto Barroso, revelou a Coluna em 
2014. A suspeita é de que o alvo era Joaquim Barbosa, 

inquilino anterior a Barroso. 

Fusões 
Relatório divulgado pela Transactional Track Record, no 
1º semestre de 2021, mostra que o mercado de fusões e 

aquisições no Brasil teve 916 transações, o que movimen- 
tou R$ 258 bilhões. Comparados com 2020, os números 
tiveram um aumento de 48% em relação ao mesmo pe- 

ríodo (R$ 229 bilhões). 

Moda em alta 

Moda é o segmento que mais cresceu no e-commerce 

brasileiro em 2020, segundo analise da Melhor Envio”, 
plataforma da Locaweb, que analisou 9 milhões de transa- 

ções. O levantamento revela que foram comercializados 

mais de 1,8 milhão de produtos. 
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NA ONU, FOCO DE 
BOLSONARO NA RETOMADA 

FLAVIO PEREIRA 

O presidente Jair Bolsonaro preferiu contrariar o 
Itamaraty e vai enfrentar temas controversos no 
terceiro discurso que fará, nesta terça-feira, na 

Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas. Será uma prévia do balanço dos 1.000 
dias de governo, que alcançará no fim de setem- 

bro sem denúncias de corrupção. 

Alguns pontos que estarão na fala desta terça- 

feira: a vacinação dos brasileiros, as medidas 
para conter a pandemia ao mesmo tempo em que 
irrigou a economia com um auxílio emergencial 

que beneficiou quase um terço da população e 
impediu uma recessão mais aguda em 2020 e as 
preocupações com a Venezuela. 

Bolsonaro falará das realizações e ações em 

areas sensíveis, o que a diplomacia considera 
“desarmar a bomba”, como na questão ambien- 

tal, causada na maioria dos casos por narrativas 

inverídicas, dados manipulados e imagens falsas 
espalhadas ao mundo por emissários da oposição 

interessados em colocar o Brasil como grande 

vilão nessa questão. Outro tema que terá uma 

versão oficial, para esclarecer as fake news, será 

o marco temporal (que limita a possibilidade de 
demarcação de terras indigenas aquelas ocupa- 

das por eles em 1988), a defesa da liberdade 
de expressão da direita em redes sociais e dos 

valores cristãos e conservadores. 

Inflação é resultado direto do "Fique em Casa” 
E o que diz Gilberto Simões Pires, em sua análise 

no “Ponto Critico”: 
“Uma coisa é mais do que clara: assim como a 

COVID-19 deixa sequelas nos seus infectados a 

ECONOMIA APÓS A PANDEMIA 

INFLAÇÃO, promovida pelos criminosos LOCK- 
DOWNS, vai mais além. Vejam que a ALTA 
DOS PREÇOS de tudo que é considerado básico, 
desde derivados de petróleo, minérios, aço e ali- 

mentos, principalmente, impõe sérios danos que 

se refletem no consumo e/ou no endividamento. 
Estã aí o resultado: o CONSUMO DE BENS 
E SERVIÇOS, diante da OFERTA REDUZIDA, 

resultante das criminosas PARALISAÇÕES DAS 
MAIS VARIADAS ATIVIDADES, está cobrando o 
seu preço em forma de INFLAÇÃO. Esta PANDE- 

MIA, como se vê, acabou sendo decretada, com 

toda a força, pelo MERCADO. 

Espera pela sobre eficácia da CoronaVac 
Desprezada na maioria dos países, a CoronaVac 

não foi indicada pela Anvisa como opção para a 
terceira dose no Brasil. Enquanto isso, O pre- 

sidente Jair Bolsonaro, antes de embarcar para 

Nova York, voltou a cobrar da Anvisa e do Bu- 

tantan, esclarecimento sobre as mortes após as 

duas doses, tendo o ator Tarcísio Meira como o 

exemplo mais recente. Bolsonaro lamenta que 

pessoas que receberam as duas doses do imu- 
nizante chinês continuem morrendo pela doença. 

A estratégia da esquerda o RS 
Para turbinar a candidatura do deputado estadual 
Edegar Pretto ao governo do Estado, o PT quer 

coligar com o PCdoB e atrair a ex-deputada Ma- 

nuela D Avila para o cargo de vice ou para a vaga 
ao Senado. O PCdoB no entanto, ameaçado 

de desaparecer, prefere Manuela disputando uma 
cadeira na Câmara dos Deputados. 
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FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 21 DE SETEMBRO 

ada ANIS 

Eventos 

1776 — Grande Incêndio de Nova York. 

1803 — A independência da Argentina é reconhe- 

cida por Espanha. 
1893 — E dirigido pela primeira vez um automóvel 
movido a gasolina. 

1915 — Estreia no Rio de Janeiro, a primeira versão 
(muda e em branco e preto) do filme A Moreninha. 
1937 — J.R.R. Tolkien publica O Hobbit. 

1949 — Independência de Taiwan. 

1964 — Independência de Malta. 
19/4 — A Sonda Mariner 10 passa pela segunda 

vez perto do planeta Mercúrio. 
1981 — Independência do Belize. 
1991 — Há votação na Armênia para decidir se 

continua na União Soviética. 

1992 — Um terremoto de /,/ graus na escala de 
Richter abala a Nicarágua. 

1993 — O presidente russo Boris Yeltsin desenca- 

deia uma crise constitucional quando suspende o 
parlamento e rasga a constituição. 

2003 — A sonda Galileo é enviada para seu im- 

pacto final na camada atmosférica de Júpiter. 
2013 — Militantes islâmicos da Al-Shabaab atacam 

o shopping Westgate no Quênia, matando pelo me- 

nos 6/ pessoas. 

Nascimentos 
18660 — H. G. Wells, escritor inglês de ficção cien- 

tífica (m. 1946). 
1917 — Herberto Sales, jornalista e escritor brasi- 
leiro, imortal da Academia (m. 1999). 
1918 — Jofre Soares, ator brasileiro (m. 1996). 

1926 — Eliana Macedo, atriz brasileira (m. 1990). 
1934 — Leonard Cohen, cantor, compositor e es- 

critor canadense (m. 2016); e Rogério Fróes, ator 

brasileiro. 

1935 — Norma Bengell, atriz e diretora brasileira 

(m. 2013). 

1941 — Roberto Szidon, pianista brasileiro. 

1945 — Jerry Bruckheimer, produtor cinematográ- 
fico norte-americano. 

1947 — Stephen King, escritor norte-americano. 
1949 — Dom ÓOdilo Pedro Scherer, arcebispo de 
são Paulo. 

1950 — Bill Murray, ator norte-americano. 

1904 — Jorge Drexler, cantor e compositor uru- 

guaio. 
1966 — Ingra Liberato, atriz brasileira. 

1967 — Faith Hill, cantora norte-americana. 

1971 — Luke Wilson, ator norte-americano; e Al- 

fonso Ribeiro, ator norte-americano. 

19/2 — Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis. 

1977 — Daniele Suzuki, atriz brasileira. 

1981 — Nicole Richie, socialite, atriz e modelo 

norte-americana. 

1985 — Pedro Geromel, futebolista brasileiro. 

1989 — Jason Derulo, cantor norte-americano. 

Falecimentos 

1942 — Lindolfo Collor, político brasileiro (n. 1890). 
1976 — Orlando Letelier, diplomata e político chi- 

leno (n. 1932). 

198/ — Jaco Pastorius, músico norte-americano 
(n. 1951). 
1988 — Arminda Correia, cantora lírica portuguesa 

(n. 1903). 
1998 — Florence Griffith-Joyner, 

americana (n. 1959). 
2006 — Boz Burrell, músico britânico (n. 1946). 

2007 — Alice Ghostley, atriz norte-americana (n. 
1926). 
2019 — Aron Eisenberg, ator norte-americano (n. 

1969). 

atleta norte- 
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escapar da zona de rebaixamento 

| a noite de domingo (19), o 

Grêmio conseguiu um ex- 

celente resultado na briga con- 

tra o rebaixamento e venceu o 

Flamengo por 1 a O. Com o pla- 

car favorável, o Tricolor chegou 

aos 22 pontos e agora aparece 

na 17º colocação, ou seja, pri- 

meiro time que abre o Z-4. O pri- 

meiro adversário fora da zona é 

o Juventude, que perdeu nessa 

rodada e soma 23 pontos. Ou- 

tro ponto que anima o torcedor 

gremista é que o time tem dois 
jogos a menos — contra o pró- 
prio Flamengo e o líder Atlético- 
MG — em relação aos adversá- 

ros diretos. 

Na próxima rodada, o Tri- 

color ecara o Athletico-PR, na 

Arena da Baixada. 

Em coletiva de imprensa 

após a partida de domingo, o 

Lucas Uebel/Lucas UebeliGrêmio FBPA 

— 

"Vamos dando alguns passos. Devagar, a gente vai conseguir aquilo 

a ” | 

Ê Ns 

E ouça, 

msn o! 

A 

que todos nós gremistas pretendemos”, disse Felipão. 

técnico Luiz Felipe Scolari co- 
memorou o resultado. 

"Quando eu assumi o Grê- 

mio, o time tinha dois pontos. O 

mérito não é só meu. É tam- 
bêm dos atletas que entende- 

ram que tínhamos que mudar 

as atitudes. Hoje se encerra o 

primeiro turno para nós. Nós 
temos 22 pontos e começamos 

a dar alguns passos”, disse o 

treinador gremista. 

Mesmo com o resultado, o 

Grêmio ainda tem situação com- 

do Brasileirão. Felipão afirma que 
"temos muito caminho a percorrer”. 

plicada na Série A. Pensando 

nisso, Felipão pregou calma. 

"Essa vitória veio num mo- 

mento certo, num momento 

bom. Um momento que vai 

nos deixar com uma possibili- 

dade de uma sequência melhor. 

Mas ainda temos muito caminho 

para percorrer, comentou. 

"(A vitória) representou três 

pontos que nos dão possibili- 

dade de sonhar com a saída 

da zona de rebaixamento. Foi 

um jogo muito equilibrado, mas 

deu ao Grêmio aquilo que que- 

ramos, que são os três pontos 

e confiança aos jogadores. En- 

tão vamos dando alguns pas- 

sos. Devagar, a gente vai con- 

seguir aquilo que todos nós gre- 

mistas pretendemos , encerrou. 

Recuperado de lesão, Taison estará entre 

retorno de Taison para o 

time do Inter já tem data 

para acontecer. Usando essa 

semana para os detalhes finais 

da recuperação da lesão mus- 

cular sofrida após uma partida 

contra o Atlético Goianiense, o 

jogador estará à disposição do 
técnico Diego Aguirre para en- 

frentar o Bahia, no próximo do- 
mingo (26), no Beira-Rio. A 

tendência, inclusive, conforme 

apurado pela reportagem da 

Rádio Grenal, é que o jogador 

esteja entre os titulares. 

Sem Taison, nas duas úl- 

timas partidas, contra Sport e 

Fortaleza, o substituto foi Mauri- 

cio. O Colorado garantiu vitória 
nas duas partidas, mas Aguirre 

quer contar com Taison sempre 

entre os titulares. A volta de Tai- 

son é fundamental, precisamos 

dele. Mas conseguimos duas vi- 

tórias sem ele (Taison) é isso da 

ainda mais valor a elas”, disse O 

treinador. 

O camisa 10, na temporada 

2021, soma 17 partidas e ape- 

nas um gol, marcado na vi- 

tória de 4 a O sobre o Fla- 

mengo, no Maracanã. Mesmo 

com números abaixo do espe- 

rado, Taison vêm apresentando 

um grande futebol, sendo fun- 

damental para a constante cres- 

cente do time no Campeonato 

Brasileiro. 

A partida contra o Bahia 

acontece no próximo domingo 

(26), às 16h, no Estádio Beira- 

Rio. A partida é válida pela 22º 

rodada do Brasileirão. O Inter 

é atualmente o 7º colocado da 

tabela, com 29 pontos. 

Com gol do volante Edenil- 

son aos 47 minutos do segundo 

tempo, o Inter venceu o Forta- 

leza por 1 a O no último do- 
mingo, no Beira-Rio, pela 21º 

Os titulares do Inter contra o Bahia. 
Ricardo Duarte/5.C. Internacional 

a 

Ea 

Lil 

Taison sofreu lesão muscular sofrida após uma partida contra o Atlé- 
tico Goianiense. 

rodada do Campeonato Brasi- 

leiro. São sete jogos seguidos 

sem perder, com quatro vitórias 

e três empates. Aguirre, sem 

esconder sua satisfação com o 

êxito, falou em entrevista cole- 

tiva após a partida. 

“Lutamos, brigamos, acre- 

ditamos e no final do jogo fo- 

mos procurar a vitória e conse- 
guimos. Estou feliz, mas obvi- 

amente temos coisas para tra- 

balhar”, ponderou Aguirre. O 

uruguaio completou: “Fazer gol 

nos acréscimos é sempre muito 

emocionante”. 
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O próprio Renato vê méritos do Grêmio em | 
vitória sobre o Flamengo e afirma que saida 
de Everton Ribeiro já estava combinada. 
o último domingo, 

Nh no Maracanã, o 
Flamengo não repetiu 
o bom desempenho 

que vinha tendo sob 

o comando de Renato 
Portaluppi e foi derro- 
tado pelo Grêmio por 
tao, na 212 rodada 
do Brasileirão. Após 
O jogo — que deixou 
O time mais longe de 
Atlético-MG e Palmei- 
ras na tabela —, O trei- 

nador buscou dar as 

explicações. 
“Nem sempre va- 

mos desempenhar o 

futebol que sabemos. 
No outro jogo, estive- 
mos da mesma forma 
e vencemos. Digo 
isso desde o primeiro 

dia. Todos jogam uma 
Copa do Mundo con- 
tra o Flamengo. Todos 

querem tirar pontos de 
nós. E o segundo jogo 
sob meu comando 
que não fazemos gol. 

E uma decisão a cada 
jogo, não faltou luta. 
Todos se entregaram, 

mas sabíamos que 
seria dificil. O Grêmio 
se doou, correu e foi 

mais feliz fazendo o 
gol nos acréscimos 
do primeiro tempo”, 
afirmou o técnico do 
Flamengo, ainda no 

Maracanã. 

Agora, o Flamengo 
volta as suas atenções 
para a disputa da se- 

bi elo CortesFlamengo 
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nm 
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Paccal 

o 

Time comandado por Renato Portaluppi e foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0. 

mifinal da Copa Liber- 
tadores. Nesta quarta- 

feira, no Maracanáã, re- 
cebe o Barcelona de 

Guayaquil (EQU) no 
jogo de ida. A volta 
será em 29 de setem- 
bro, no Estádio Monu- 
mental. 

De acordo com o 
treinador, algumas op- 
ções feitas neste do- 
mingo já foram pen- 
sando na partida de 
quarta, como a subs- 
tituição de Everton Ri- 
beiro e a entrada de 
Bruno Henrique, que 
voltou a atuar pelo 
time após três sema- 
nas. 

“O treinador sem- 
pre procura o melhor 

para a equipe.  Es- 

távamos perdendo o 
jogo, coloquei o Bruno 
já como um teste para 
quarta. Deixamos Pe- 
dro e Gabi para em- 
purrar a zaga. Eu 

não gosto de tirar o 
Everton, mas as pes- 

soas não entendem e 
não têm acesso. O 
Everton não era nem 
para ter jogado. Está 
com um problema na 
perna. Disse que po- 

deria jogar 45, mais, 
no máximo, mais al- 
guns minutos. Colo- 
camos porque é sem- 
pre uma decisão. E 
é por isso que saiu. 
Tem um jogo decisivo 
na quarta-feira. Temos 
problemas com Arras- 

caeta, com o Filipe. 
Por isso foi substituido 
naquele momento. Já 
estava combinado.” 

Felipão 

Após a quebra de 
um tabu de dez parti- 

das sem vencer o Fla- 
mengo, o técnico Luiz 
Felipe Scolari ressal- 
tou a importância da 
vitória do Grêmio den- 
tro do Maracanã. 

Com o gol do co- 
lombiano Borja, o Grê- 
mio voltou a vencer 
o Flamengo, algo que 
não acontecia desde 
agosto de 2018. Den- 
tro do Maracanã, O 

tabu era ainda maior, 

O triunfo tricolor no 
templo do futebol não 
acontecia desde 2014. 

Valorizando a vitória, 

o técnico gremista fa- 
lou sobre os três pon- 
tos mas fez questão 
de manter o foco na 
fuga contra o rebai- 

xamento: “Essa vitó- 
ria veio no momento 
certo e nos da espe- 
rança de uma sequên- 
cia melhor. A vi- 

tória foi Ótima, mas 
ainda temos um longo 

caminho a percorrer. 

As informações são do 
site Lance e da Rádio 
Grenal. 
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presidente 

Jair Bolsonaro 

sancionou o PL 

(Projeto de Lei) 

nº 2.336/21, que 
altera a Lei nº 

9.615/98, e modi- 

fica as regras rela- 
tivas ao direito de 

arena sobre espe- 
táculos  desporti- 

vos. 

A matéria, que 
teve relatoria do 

senador Romário 
(PL/RJ), foi apro- 
vado no Senado 
em 24 de agosto, 

com 60 votos a 

favor e nenhum 

contra. De acordo 
com a Secretaria- 

Geral da Presidên- 
cia da República, 
ato publicado nesta 
segunda-feira (20). 

As mudanças di- 
zem respeito à Lei 
Pelê, que previa a 

divisão dos direitos 
de imagem entre o 
time mandante e o 

visitante. Com a al- 

teração, a emissora 
de TV ou rádio inte- 
ressada em trans- 

mitir a partida preci- 

sarã negociar ape- 
nas com um time, 

no caso, o time que 

Isac Nóbrega/PR 

Bolsonaro sanciona Lei do Mandante e 
muda direitos de transmissão no futebol. 

sã 
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A sanção ao projeto muda as regras dos direitos de transmissão de eventos esportivos. 

joga em casa, e 
não mais com os 
dois. 

Isso quer dizer 
que será do time 
mandante a prerro- 
gativa exclusiva de 
negociar a capta- 
ção, a fixação, a 
emissão, a trans- 
missão, a retrans- 
missão ou a re- 
produção de ima- 
gens do jogo, seja 
qual for o meio. 

Dessa forma, o pró- 
prio clube poderá 
transmitir o evento. 

Caso não haja 
definição do 
mando de jogo, os 
direitos de trans- 
missão depende- 
rão do acordo que 
for feito entre os 
dois clubes da par- 
tida. As novas re- 
gras, porém, não 

se aplicam a con- 

tratos de direitos de 
transmissão feitos 
antes da vigência 
da alteração legis- 
ativa. 

Juizes e 
treinadores 
ficam de fora 

Com a alteração 
da Lei, os valores 
obtidos com o dl- 
reito de arena fica- 
rão apenas com os 
atletas, ficando ex- 
cluíidos os árbitros 
de campo e os trei- 
nadores. Os joga- 
dores, inclusive re- 
servas, ficarão com 

5% da receita pro- 
veniente dos direi- 
tos de transmissão 
da partida, exceto 
se houver disposi- 
ção em contrário 
na convenção co- 
letiva de trabalho. 

Na versão inicial do 

projeto de Lei, a 
quantia seria divi- 

dida também com 
técnicos e árbitros, 
mas o relator remo- 

veu a adição das 
duas classes. 

Bolsonaro deci- 

diu também vetar 
o parágrafo que 

estabeleceria que 

as empresas deten- 
toras de concessão 

de transmissão fi- 
cariam impedidas 

de patrocinar ou 
veicular a própria 
marca nos unifor- 

mes de competi- 

ções das entidades 
desportivas e nos 
demais meios de 
comunicação que 
se localizassem 
nas instalações dos 
recintos esportivos. 
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da CBF que denunciou o presidente 
afastado da entidade pará assédio. 

o dia 4 de junho 
de 2021, uma fun- 

cionária da Confedera- 
ção Brasileira de Fu- 
tebol (CBF) denunciou 
o então presidente da 
entidade, Rogério Ca- | 
boclo, por assédio se- 
xual e moral. A acusa- 
ção detonou uma das 
maiores crises da his- | 

tória da entidade. O di- 
rigente foi afastado do 
cargo dois dias depois 
e, desde então, pas- 
sou a enfrentar novas 

acusações. 
Mais de três meses 

após a denúncia, a 
funcionária quebra Oo 
silêncio, revela a luta 
contra a depressão e 
detalha as motivações 
da decisão que tomou. 

"E uma situação 
pela qual nenhuma 

mulher deveria passar 

em nenhum momento 
da vida. E uma dor 

que não acaba. E uma 
dor que hora nenhuma 

sai de mim. Hora 
nenhuma eu esqueço 
que ela existe. Está 
sempre presente, la- 

tente, em todos os 
momentos do meu 

dia”, afirmou a mulher. 
A funcionária, que 

voltou a trabalhar na 

CBF no dia 1º de se- 
tembro, afirma ter sido 

ameaçada por Rogê- 
rio Caboclo e conta 
os detalhes da oferta 

Lucas Figueiredo/CBF 

Caboclo nega que tenha cometido assédio e reafirma ser vítima de uma armação política. 

de um acordo que re- 

cebeu — e recusou — 
para não fazer a de- 
núncia. Na proposta, 
segundo o que rela- 
tou, ela teria que men- 

tir a jornalistas sobre 
O caso, dizendo que 
nunca foi assediada 
pelo dirigente. 

“À minha dignidade 
não tem preço. Por- 
que eu fiquei pen- 

sando nas mulheres 

que viriam depois de 
mim. Era inaceitável 
proteger um assedia- 
dor”, continua. 

Procurado, Rogério 
Caboclo negou que te- 
nha cometido assédio 
e reafirmou, como fez 
ao longo de todo esse 

caso, ser vítima de 
uma armação política. 

No total, são três 
mulheres que afirmam 
ter sido assediadas 

por Rogério Caboclo. 
O segundo caso, reve- 

lado em 9 de agosto, 
foi o da ex-funcionária 
que relatou assédio no 
voo para Madri, em de- 
poimento ao Ministério 
Público. O terceiro 
caso foi publicado em 
20 de agosto e incluiu 
também acusações de 
agressão. 

Rogério ' Caboclo 
está afastado desde 
junho pela Comissão 

de Ética da Confede- 
ração Brasileira de Fu- 
tebol. Depois do afas- 
tamento provisório, O 

órgão suspendeu Ca- 
boclo por 15 meses. 

Pela decisão, que pre- 
cisa ser ratificada pela 
Assembleia Geral da 
confederação  (com- 
posta pelos 27 presi- 

dentes de federações 
estaduais), O dirigente 
poderia voltar a enti- 
dade em setembro de 
2022, antes do fim do 

seu mandato, que se 

dá em abril de 2023. 
Em 3 de setem- 

bro, Caboclo fez um 

acordo com o Minis- 

tério Público do Rio 
de Janeiro para não 
ser denunciado por 
assédio sexual e mo- 
ral. Ele pagou R$ 
100 mil. O dinheiro 

será doado a uma 
entidade que atua no 
combate a violência 
contra a mulher e outra 

que cuida de animais 
abandonados. 

No ultimo dia 6, 

Caboclo foi afastado 
da CBF por um ano 
pela Justiça do Traba- 
lho (até setembro de 
2022). 

Desde o dia 25 de 

agosto, a Confedera- 
ção Brasileira de Fu- 
tebol é comandada 
por Ednaldo Rodri- 

ques, ex-presidentes 
da Federação Baiana 
de Futebol. 
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Com golaço de Marta e brilho 

seleção feminina 

de futebol voltou a 
derrotar a Argentina no 
estádio Almeidão, em 
João Pessoa. Nesta 
segunda-feira (20), as 

brasileiras levaram a 
melhor no amistoso por 
4 a 1, com gols da estre- 

ante lateral Yasmin, da 

meia Kerolin e das ata- 
cantes Marta e Debinha. 

Na ultima sexta-feira 
(17), a equipe coman- 

dada por Pia Sundhage 
já havia ganhado das ri- 
vais por 3 a 1 no estádio 
Amigão, em Campina 
Grande (PB). 

As brasileiras foram a 

campo com duas mu- 
danças em relação ao 
amistoso anterior. Na 
defesa, a zagueira Dai- 
ane entrou no lugar da 
lateral Bruninha. Com 

isso, Antônia, que atuou 
no miolo de zaga no 
Ultimo jogo, assumiu O 
lado direito, com Dai- 

ane e Erika formando a 
dupla central e Tamires 
na esquerda. No ata- 

que, Nycole jogou com 
Marta, substituindo Lud- 

milla. 

Apesar de demorar 
para acertar o último 
passe, o Brasil dominou 

O primeiro tempo. Aos 

dez minutos, a volante 

Angelina balançou as re- 
des, mas o gol foi inva- 

lidado por falta de Ke- 
rolin no lance. Aos 18, 

Marta chutou da entrada 

Lucas Figueiredo/CBF 
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de novata, seleção feminina de 
futebol bate Argentina porda 1. 

Na última sexta-feira (17), a equipe comandada por Pia Sundhage já havia ganhado das rivais. 

da área e obrigou a go- 
leira Laurina Oliveros a 

se esticar para espalmar 

pela linha de fundo. Na 
sequência, Nycole ba- 
teu o escanteio pela di- 

reita, Oliveros saiu mal e 

Kerolin, livre, completou 
para as redes vazias, na 

segunda trave. 
As brasileiras manti- 

nham a posse no campo 

rival e só encontravam 
alguma resistência das 
argentinas entre a in- 
termediária e a entrada 
da área. Foi dali que 
Marta, aos 36 minutos, 
acertou uma cobrança 
de falta perfeita, no ân- 
gulo esquerdo de Olive- 
ros, marcando pela 1172 

vez pela seleção. Um 

golaço que, certamente, 

agradou ao Rei Pelé, 
que assistiu ao jogo no 
quarto que ocupa no 
Hospital Albert Einstein, 

em São Paulo, onde se 
recupera de uma cirur- 

gia para retirada de um 

tumor no intestino. 

Na etapa final, Pia sa- 

cou Kerolin, Daiane e 

Tamires para as entra- 

das de Ludmila, Yas- 
min e da zagueira Lau- 

ren, sendo as duas úl- 
timas estreando na se- 
leção principal. Quis O 

destino que, aos dois 
minutos, saísse dos pés 
de Yasmin, na esquerda, 

o cruzamento para De- 
binha, de cabeça, fa- 
zer o terceiro do Bra- 
sil. Por ironia, uma fa- 

lha de Lauren, no lance 

seguinte, foi aproveitada 
pela atacante Mariana 
Larroquette, que des- 
contou o prejuízo das vi- 
sitantes. 

As argentinas tive- 

ram pouco tempo para 
comemorar. Aos seis, 

Marta tomou a bola na 
intermediária e abriu 
para Yasmin invadir a 

área pela esquerda e 
bater cruzado, no canto 

direito de Oliveros. Na 

sequência, Debinha 
ainda teve duas boas 
chances de ampliar, 
mas parou na goleira 

rival. 
A medida que a par- 

tida transcorreu, Pia fez 

outras alterações e a 
intensidade | brasileira 

naturalmente diminuiu. 
A Argentina tentou apro- 
veitar a queda e mar- 

cou mais presença no 
campo brasileiro que 
no primeiro tempo, sem 

êxito. Na melhor oportu- 
nidade, aos 24 minutos, 

a meia Florencia Bonse- 

gundo fez fila ao invadir 
a área canarinho, mas 
Lauren fez um desarme 

providencial na hora da 
finalização. 

A próxima data Fifa 
(período voltado a jogos 
entre seleções) feminina 
será entre os dias 18 e 
26 de outubro. O Brasil 

ainda não tem adversá- 
rio definido. 
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Fifa planeja debate sobre Copa 
do Mundo a cada 2 anos em 

"cúpula online" no fim do mês. 
Divulgação 

> MDA PAT Ra 

Fifa planeja orga- 
1N nizar uma “cúpula 
online” no próximo dia 
30 para consultar suas 
federações-membro 
sobre seu polêmico 
projeto de uma Copa 
do Mundo organizada 
a cada dois anos, em 
vez da atual a cada 
quatro. A informação 
foi divulgada pela en- 
tidade nesta segunda- 
feira (20). "Após convi- 
tes dirigidos às partes, 
incluindo as confede- 
rações como um todo, 

no início de setembro, 

as negociações serão 
organizadas nos próxi- 
mos meses”, escreveu 
em uma nota oficial. 

"A Fifa tam- 
bém convidou suas 
associações-membro 
para uma primeira cú- 
pula online em 30 de 
setembro de 2021. 
Será uma das muitas 
ocasiões para um de- 

e o 
Entidade quer consultar federações sobre O polêmico projeto. 

bate aberto e cons- 

trutivo em nível global 
e regional ao longo 
dos próximos meses”, 
prosseguiu a entidade. 

O debate sobre um 

mundial a cada dois 

anos foi relançado nos 
últimos dias pelo ex- 
técnico francês Arsene 
Wenger, diretor de 

desenvolvimento da 

Fifa, que defende um 
torneio | internacional 

de seleções todos os 
anos, alternando Copa 
do Mundo e compe- 
tições continentais, 

como a Eurocopa ou 
a Copa América. 

A Uefa, a confede- 

ração europeia do fu- 
tebol, e a Conmebol, 

que comanda a moda- 
lidade na América do 
Sul, não têm sido fa- 
voráveis a esta inicia- 

tiva até agora. O pre- 
sidente da Fifa, o suíço 
Gianni Infantino, pro- 

meteu que as decisões 
sobre a proposta se- 
riam tomadas até o fi- 
nal deste ano. 

Nesta campanha de 
opinião, a Fifa divul- 

gou uma enquete on- 

line na última quinta- 
feira falando sobre uma 
pequena maioria de fãs 
de futebol que apoiam 
a ideia de uma Copa 
do Mundo “mais fre- 
quente”. Este estudo 
contrasta com a clara 
oposição expressa por 
várias dezenas de as- 
sociações nacionais de 
fas. 

Outro assunto nesta 
"cúpula online” gira em 
torno do calendário de 
jogos internacionais fe- 
mininos e masculinos, 
que terminará no final 
de 2023 e 2024, res- 
pectivamente. Por se 

tratar de um projeto fu- 
tebolístico, em que os 
interesses globais do 

futebol devem preva- 
lecer, esse processo 

começou com jogado- 
res e treinadores de 

todo o mundo.  Gru- 

pos Consultivos Técni- 
cos foram estabeleci- 

dos sob a liderança de 
Arsene Wenger e Jill 
Ellis, duas vezes cam- 

peã do Mundial Femi- 
nino como treinadora. 

O debate também in- 
cluirá fãs de todo o pla- 
neta. 

A Fifa se diz empe- 
nhada em ser um fó- 
rum de discussão sig- 
nificativo envolvendo 

uma ampla gama de 
partes interessadas, 
incluindo torcedores, 

e espera se envolver 

em discussões sobre O 

crescimento sustentá- 
vel do futebol em todas 

as regiões do mundo e 
em todos os níveis. 
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A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei | 

roteiro se in- 

' dicava previsl- 

vel. 

na América do Sul, 

o Brasil parecia ter mm 
uma missão quase 

protocolar para ga- 

rantir seu 22º título 
continental. Para 

isso, bastava um 

set. A Colômbia, 
porêm, quis assu- 
mir o protagonismo 

e escrever os pas- 
sos de sua própria 
história. Ao vencer 
as duas primeiras 

parciais da decisão, 

O time da casa ca- 

rimbou uma vaga 

inédita para o Mun- 
dial de 2022. Che- 
gou a flertar com a 

conquista, mas viu 
o Brasil vencer o ter- 

ceiro sete garantir o 

troféu em Barranca- 
bermeja. No fim, ar- 

rancou a vitória para 
celebrar uma noite 

de sonhos. Motivos 

para festa dos dois 

lados, mas com um 

gosto de anticlimax 
para as brasileiras: 

3 sets a 1 para as 

colombianas, par- 

ciais 25/19, 25/28, 
24/26 e 25/28. 

O feito da Colôm- 

Tão absoluto 

CBV/Divulg ação 

w “SURAMERICANC 
DE ao IDOL 
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é campeã REINA pela 22º Vez. 

Brasil perde o jogo por 3 sets a 1, mas mesmo assim garante a 22º conquista continental. 

bia é histórico. A 

seleção confirma a 

evolução dos ulti- 
mos anos sob o co- 

mando do brasileiro 
Antônio Rizola e 
vai ao seu primeiro 

Mundial. A equipe 

precisava vencer 

dois sets para pas- 
sar a Argentina na 

pontuação e garan- 
tir o lugar na com- 

petição do próximo 
ano, na Polônia e na 
Holanda. Foi além e 
conquistou sua pri- 

meira vitória sobre 
o Brasil em um Sul- 

Americano. Há dois 
anos, nos Jogos 

Pan-Americanos de 

Lima, já havia der- 
rubado as rivais nas 

semifinais rumo à 
prata inédita. 
O Brasil, que só 

havia perdido um 

set na competição 
até o domingo, pre- 

cisava vencer ape- 
nas um para ficar 

com o título. A 
vaga no Mundial 

já havia sido ga- 
rantida na partida 

anterior, contra O 

Chile. Não foi um 

bom jogo. O troféu 
veio com uma par- 

cial sofrida, quase 

desperdiçada  de- 
pois de a Colômbia 
chegar ao empate 
em 24/24. Ainda 

que a atuação não 

tenha sido das me- 
lhores, a seleção de 

Zê Roberto confir- 
mou o favoritismo 

ao garantir o 22º tro- 

féu sul-americano, 
o 14º em sequên- 
cia. O Peru, com 

12 titulos, é a unica 

outra seleção a ter 

fincado a bandeira 

no topo do conti 
nente. 

A seleção fechou 

a competição com 
três vitórias e uma 

derrota. Terminou 

com o mesmo nú- 
mero de pontos da 

Colômbia, mas le- 

vou a melhor pela 

média de sets ven- 

cidos. Na lista de 

melhores da com- 

petição, três bra- 
sileiras. Gabi foi 

eleita a MVP en- 

quanto Carol Gat- 
taz, central, e Ana 

Cristina, oposta, en- 

traram na seleção. 
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tratamento da de- 

pressão tem duas 

vertentes principais, 

com e sem medica- 

mentos. Especialistas 

apontam que os melho- 

res resultados vêm da 

combinação das duas 
linhas, ou seja, medi- 

cações que aliviam os 
sintomas e curam, além 

da psicoterapia, por 

exemplo. “A depres- 

são é tratável. E uma 
condição controlável e 
reversível. Os idosos 

melhoram muito com o 

tratamento adequado”, 

diz a psiquiatra Julia 

Loureiro, especialista 
em psicogeriatria e inte- 
grante do Serviço Inter- 
disciplinar de Neuromo- 

dulação do Instituto de 
Psiquiatria do Hospital 

das Clínicas. 

Os antidepressivos 

são o pilar do trata- 

mento e trazem benefi- 
cios para os pacientes, 

como explica Crhristi- 
ane Machado Santana, 

diretora Científica da 
Sociedade Brasileira 

de Geriatria e Geron- 

tologia (SBGG). Mas é 
preciso uma ressalva. 

Alguns medicamentos 

são inapropriados para 

uso em idosos por afe- 

tarem a memória, cau- 
sarem muita sonolência 

e provocarem quedas. 
E preciso ter domínio 
desse conhecimento 
na escolha terapêutica 

Reprod ução 

Especialistas destacam que a depressão não o faz parte do envelhecimento. 

e nem sempre isso é 
levado em considera- 

ção por médicos não 
geriatras , avalia. 

O tratamento da de- 

pressão é cercado de 
mitos, como explica 

Carlos Cais, professor 

colaborador do Depar- 
tamento de Psicologia 

Médica e Psiquiatria da 
Faculdade de Ciências 

Médicas da Unicamp e 
doutor em prevenção 
do suicídio. E preciso 
superá-los. 

“A depressão é sub- 
diagnosticada. Os ido- 
sos frequentam os mé- 

dicos, mas essas ja- 

nelas de oportunidade 
não são bem utilizadas 

em função de alguns 
mitos que devem ser 

combatidos com a in- 
formação. O primeiro 
é a ideia que idoso 
é entristecido. Isso 
não é verdade”, ava- 

lia. “Depressão não 
faz parte do envelhe- 
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cimento”, completa o 

psiquiatra Lucas F. B. 
Mella, da Unicamp. 

O especialista des- 
taca que a depressão 

também pode ser o pri- 
meiro sintoma de do- 

enças neurodegenerati- 

vas e cerebrovascula- 
res. Entre 5 a 7 

anos antes dos sinto- 
mas motores da Do- 

ença de Parkinson, sur- 

gem os primeiros sinto- 
mas depressivos. Eles 
vêm antes. Não basta 
diagnosticar a depres- 

são. É preciso inves- 
tigar o que pode estar 

contribuindo com a de- 

pressão no idoso”, de- 
fende. 

As opções não medi- 
camentosas abrangem 

a psicoterapia nas suas 
mais diversas modali- 

dades. A terapia busca 

trabalhar as questões 

emocionais a partir do 

diálogo. Outras op- 
ções estão na medicina 
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Depressão é condição controlável 
e reversível, diz psiquiatra. 
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alternativa, como acu- 

puntura, meditação e 
arteterapia. “Nos úl- 
timos anos, é possi- 
vel perceber o aumento 

da procura pela mu- 
sicoterapia, que funci- 

ona bastante com ido- 

sos”, explica Daniella 
Cury, psicóloga e psica- 
nalista especialista em 
envelhecimento e se- 

xualidade. “A música 
atinge áreas do cére- 

bro ligadas às emoções 
mais primitivas. Com 
isso, ela ajuda a pessoa 

a falar sobre seus confli- 

tos e sua história”. 

Em casos graves e 

que não respondem 
aos medicamentos, a 

Eletroconvulsoterapia 
(ECT), técnica que uti- 
liza eletrochoques para 

induzir convulsões em 

pacientes, traz resulta- 
dos mais imediatos, na 

opinião de Christiane 
Machado Santana, da 

SBGG. 
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| erder gordura e ga- 
P nhar massa muscular, 
ao mesmo tempo, talvez 
seja o sonho de consumo 
da maioria dos praticantes 
de atividades fisicas, prin- 

cipalmente dos adeptos da 
musculação. Porém, logo 

que entram na academia, 
as pessoas já percebem 
que essa tarefa não é das 
mais simples. No começo, 
alguns alunos destreina- 

dos podem até conseguir 
esse feito por um tempo. 
Mas, após um certo pe- 
rodo de adaptação aos 
novos estímulos, é normal 

que o organismo não res- 
ponda da mesma maneira 
e os resultados comecem 

a estagnar. 
E agora, como fazer 

para voltar a evoluir? O 
que, geralmente, é reco- 
mendado por profissionais 

de treino e nutrição é es- 
colher um objetivo e focar 

nele. E o primeiro passo 
costuma ser perder gor- 
dura, já que para isso uma 
das principais estratégias é 

apostar no déficit calórico. 
Ou seja, gastar mais calo- 
rias do que se ingere. 

Após regular o peso, 
começa a estratégia de 

hipertrofia, para ganhar 
massa muscular. Nesse 
estágio a ideia é, justa- 
mente, oposta a primeira. 
Consome-se mais calorias 

do que se gasta, para que 
esse superávit calórico, 
associado ao estimulo do 
treino, se converta em 
músculos. 

Esses são os proce- 
dimentos básicos para 
perder gordura e ganhar 
massa muscular. Porém, 
existem algumas manei- 

ras mais complexas de 
conciliar os dois objetivos 

em uma única estratégia. 
O problema é que talvez 
elas sejam inviáveis para 

alguns indivíduos. É o 
que aponta o assessor es- 

portivo, educador físico e 
pedagogo, Leandro Twin. 
Que, após receber muitas 
perguntas de alunos sobre 

o tema, resolveu elencar 
alguns métodos em seu 
Instagram. 

Métodos para ganhar 
massa muscular e perder 
gordura ao mesmo tempo 

1. Disposição 

Para conseguir perder 

gordura e ganhar massa 
muscular é necessário tra- 
balhar duro na academia. 

Nada de preguiça, má von- 
tade e muito menos o fami- 

gerado "treino fofo”. 
"Entender que para ter 

um ganho de massa mus- 

cular você tem que ter uma 
sinalização por meio de um 
treinamento e esse treina- 

mento tem que ser pesado. 

Não importa como está o 
carboidrato da sua dieta, 

você vai treinar até a fa- 
lha em todos os exercícios 

e em todas as séries. O 
seu treino não deve ser 

extenso, ele deve ser in- 

tenso”, recomenda Lean- 

dro Twin. 

2. Dieta 

equilibrada 

"Em uma dieta com 

muita caloria nós conse- 
guimos sinalizar o ganho 

de massa muscular. O 
problema de colocar mui- 
tas calorias é que nós pa- 
ramos a queima de gor- 
dura corporal, porque para 
queimar a gordura corpo- 
ral nós precisamos de dé- 
ficit calórico o que contflita 

com o ganho de massa 
muscular”, esclarece o es- 
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Perder gordura e ganhar massa muscular. 
ao mesmo tempo é possível? Entenda. 

Algumas atitudes podem promover hipertrofia e emagrecimento si- 
multaneamente. 

pecialista. Por isso é fun- 
damental procurar ajuda 
de um nutricionista, ou um 

profissional da área. E ele 
quem vai avaliar as con- 

dições fisiológicas e traçar 
a melhor estratégia possi- 
vel para conquistar os seus 

objetivos. 

3. Treino 
direcionado 

Outra maneira seria 

identificar as regiões do 
corpo que precisam de 
mais desenvolvimento 
muscular e ajustar a dieta 

de acordo com a periodi- 
zação do treino. "O último 
item da lista, seria fazer um 

direcionamento da calo- 
ria que você ingere para 

um determinado músculo. 
Para isso você precisaria 

de menos calorias na sua 

dieta para conseguir hi- 
pertrofia, mas você não 
poderia treinar o corpo 
todo.  Serviria para um 
momento da periodização 
para focar simplesmente 
no musculo fraco mesmo 

em déficit calórico”, conta 
o treinador. 

Vale lembrar que fato- 
res genéticos, emocionais 
e hormonais também po- 

dem influenciar na con- 
quista dos resultados. Ga- 
nhar massa muscular e 

perder gordura, ao mesmo 
tempo, não é impossível, 
mas também não é nada 
fácil. 

"Em um indivíduo ini- 

ciante, a sinalização do 
treino é tão alta que 
mesmo na dieta em dé- 
ficit calórico você ganha 
massa muscular, mas in- 

divíduos que são interme- 
diários e avançados não 
vão conseguir o ganho 
de massa muscular com 

o déficit calórico. O que 
torna impossível ele tentar 

ganhar massa muscular e 
perder gordura ao mesmo 
tempo nessas condições”, 
finaliza Twin. 

O mais recomendado 
para pessoas que visam 
apenas bem-estar e saúde 
é não ter pressa. Consul- 
tar profissionais de treino 
e nutrição val acelerar a 

busca pelos objetivos, mas 
o ideal é ser paciente e 
subir um degrau de cada 
vez. Assim você não se 
frustrará e ainda preser- 

vará sua saude. 
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Apple lança nova versão de seu 

esde esta segunda-feira (20), 
D os usuários de iPhone es- 
tão recebendo as atualizações 

do novo sistema operacional iOS 
15, lançado pela Apple em ju- 
nho deste ano no WWDC 21, que 

ocorreu de forma virtual por conta 

da pandemia da Covid-19. Na 

nova versão, o usuário vai poder, 

entre outras coisas, ocultar o seu 

endereço IP de forma a aumentar 
sua privacidade. 

Semana passada, a empresa 
lançou sua nova linha de iPhones 
13, relógios e iPads. Em uma 
apresentação virtual, a compa- 
nhia revelou ainda que pretende 

trazer para o Brasil seu serviço de 
treinos e exercícios on-line, o Ap- 

ple Fitness +. 

A chegada do iOS 15 acon- 
tece dias depois de a compa- 

nhia ter pedido para os usuários 

em todo o mundo atualizem to- 

dos os dispositivos para a versão 

14.8, após detectar uma falha de 

software, que permite que o pro- 

grama de espionagem Pegasus 

se instale nos aparelhos sem a 

necessidade de qualquer clique. 

A atualização do iOS 15 vai 

ocorrer de forma gradual para os 

usuários no mundo e estará dis- 
ponível a partir da sexta geração. 

segundo a Apple, estarão aptos 
os iPhones 65, 65 Plus, SE, 7,7 

Plus, 8, 8 Plus, alêm de todos os 

modelos X, 11, 12 e 013. Para 

atualizar, basta acessar os ajustes 
do celular e verificar se há down- 
loads pendentes. 

Antes de fazer a instalação, é 

preciso verificar se o smartphone 

está com a versão iOS 14 mais 

recente e se tem memória dispo- 

nivel. Vale também fazer um bac- 
kup no iCloud e atualizar os apli- 

cativos instalados para evitar pos- 
síveis perdas de dados ou erros. 

As novidades do 
IOS 15 

Proteção de dados: Com o 

iOS 15, os iPhones terão o cha- 
mado “App Privacy Report”. Ou 
seja, será possível saber quando 

os aplicativos instalados acessa- 

ram os dados dos usuários. Al- 
guns testes já vinham sendo fei- 

tos na versão 14.5. 

IP oculta: O usuário terá a 

possibilidade ocultar o endereço 
IP dos celulares. Para isso, a em- 
presa criou o Mail Privacy Protec- 

tion que val bloquear tentativas de 
rastreio, ao ocultar o endereço de 
IP e o status de leitura de e-mail. 

Siri: Com a Siri, assistente de 
voz da Apple, os dados não serão 

enviados para a nuvem. Isso vai 

permitir mais privacidade e agi- 

lidade em um abrir determinado 

app. Na prática, será capaz ainda 
de realizar atividades offline. 

Deslize para a esquerda ou di- 

reita na barra para se mover en- 

tre as abas; ou deslize para cima 

para ver todas as abas abertas. 

Será possível salvar e organizar 
de acordo com sua preferência — 
o que permitira alternar entre elas 

com mais facilidade. Os grupos 

de abas ficam sincronizados em 

todos os aparelhos Apple, para 

você acessá-los onde quiser. 

Cloud+: Para quem assina 

o serviço iCloud+, será possível 
ocultar o endereço do e-mail na 

hora de fazer inscrições em sites. 
Para isso, será gerado uma com- 
binação aleatória de letras e nú- 
meros em vez do nome do usuá- 
rio. No iCloud+, haverá ainda 
o "Private Relay”, que na prática 

torna a navegação anônima, pois 
funciona como uma espécie de 
VPN. 

Notificação: O sistema de no- 

tificações foi alterado. Foi cri- 

ado o modo “Foco”. O recurso 
ajuda o usuário a se concentrar 
ou a se desconectar de um de- 
terminado “foco”. E possível criar 

focos personalizáveis para rece- 

ber apenas as notificações dese- 

jadas, algo ideal para momentos 
em que você está concentrado no 
trabalho ou estudos - ou termi- 
nando um jantar sem distrações. 

O iPhone também avisará os 
contatos quando o “Nao Per- 

turbe” estiver ativado no modo 

Foco. Assim, eles vão saber que 
não estão sendo ignorado 

As notificações têm um novo 

design, com fotos dos contatos 

e icones maiores para os apps, 

o que torna a identificação mais 

fácil. Um resumo diário das notifi- 

cações é apresentado no horário 
escolhido pelo usuário. E possi- 
vel organizar por ordem de priori- 
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sistema operacional [OS 15. 
Veja o que muda no iPhone. 

Atualização vai ocorrer de forma gradual para os usuários no mundo. 

dade, com as mais relevantes na 

parte superior. 

Facetime: No aplicativo que 

permite ligações entre iPhones, 
será possível compartihar a tela 
com outros usuários na liga- 

ção, além de ouvir músicas e vi- 
deos em conjunto com os servi- 

cos de streaming da companhia, 

como o Apple Music e Apple TV. 

Além disso, como ocorre em ou- 

tros apps como Google Meets e 

Zoom, será possivel desfocar o 

fundo da videochamada. 
E possível usar o AirPlay para 

espelhar a chamada para outro 

dispositivo Apple, se precisar as- 

sistir em uma tela maior. 

Dois novos recursos de mi- 

crofone alternam entre o isola- 
mento de voz, que capta a fala e 
abafa o ruído ambiente, e amplo 
espectro, que permite que as liga- 

ções do FaceTime ouçam tudo o 
que está acontecendo ao redor. 

O recurso é compativel com 

apps nativos da Apple, como 

Apple TV e Apple Music, mas 

também com alguns serviços de 

terceiros, como HBO Max, Tik- 

Tok, Disney+, Hulu, Twitch, Mas- 

terClass, Paramount+, NBA e 

ESPN+. 

imagens: Para quem usa bas- 

tante o recurso de Câmera e Ga- 
leria, a nova atualização traz mu- 

danças notáveis. Uma delas é o 
“Texto ao Vivo”, que acessa in- 

formações úteis e detalhadas nas 
imagens. 

Um número de telefone na 

foto pode criar um acesso rápido 

para uma ligação, por exemplo. 

E possível selecionar o texto de 
uma placa ou traduzir em até sete 
idiomas (português, inglês, chi- 
nês, francês, italiano, alemão e 
espanhol) o que está escrito na 
imagem. 

Com a função “Spotlight” será 

possível fazer buscas de fotos e 

ter mais informações de resul- 

tados de busca — como artis- 

tas, celebridades, séries, filmes, 
e contatos. Já a ferramenta “Me- 
mórias” traz uma interface mais 

interativa, permitindo a combina- 

ção de fotos e vídeos com músi- 
cas. 

Reconhecimento de foto: As 
fotos também passam a contar 
com mais recursos de inteligência 
artificial. Chamado de "Live text”, 

sera possivel reconhecer nas fo- 
tos telefones e fazer uma ligação. 

Ou, então, com o nome na foto 
de um restaurante, por exemplo, 

fazer uma pesquisa na internet. 

Informação sobre transporte: 

O Maps ganha informações sobre 
transportes públicos , já disponí- 

vel no Google Maps. Haverá in- 
formações específicas para quem 

dirige ou quem estã dentro de 

um ônibus, com notificações na 

hora de desembarcar. Para algu- 

mas cidades, haverá ainda recur- 
sos de realidade aumentada para 
quem está andando pelas ruas. 
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À versão chinesa 
do TikTok, cha- 

mada Douyin, anun- 
ciou a chegada de 
um “modo para ado- 
lescentes” que limita 

o tempo que meno- 

res de 14 anos po- 

dem usar o aplicativo 
a 40 minutos por dia. 

O aplicativo de 
vídeos também não 
val funcionar entre 

as 22h e 6h. A in- 
tenção é evitar que 
os adolescentes fi- 

quem viciados na 
plataforma, segundo 

a ByteDance —- em- 
presa dona do Tik- 

Tok e Douyin. 
A companhia pe- 

diu aos pais que 

cadastrem seus fi- 

lhos menores de 14 

anos com seus no- 
mes reais para que 
a restrição funcione 

de forma automá- 
tica — ou que ativem 

o modo para ado- 
lescentes” de forma 
manual. 

A ByteDance disse 
ainda que irá investir 
em novos conteúdos 
para “inspirar” Os jo- 
vens, incluindo expe- 
rimentos científicos e 
exibições de galerias 
de museus. 

Reprodução 
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Versão chinesa do TikTok só permite 
40 minutos por dia no aplicativo para 

menores de 14 anos. 

App chinês Douyin terá um 'modo para adolescentes' e não irá funcionar entre as 22h e 6h. 

As restrições reali- 

zadas pela empresa 
fazem um aceno as 
autoridades  chine- 
sas, que têm reali- 
zado investidas de 
regulamentação en- 
tre as maiores em- 

presas de internet do 
país. 

Em agosto pas- 

sado, a China pas- 
sou a limitar o 

acesso de menores 
de 18 anos a vide- 

ogames on-line a 3 

noras por semana. 

Segundo as auto- 
ridades, a medida 

visa combater a de- 

pendência entre os 
jovens. 

Em junho, Pequim 

revisou sua Lei de 

Proteção a Menores, 
exigindo que os pro- 
vedores de conteúdo 

digital implementas- 
sem ferramentas de 
gerenciamento de 
tempo, restringissem 

certas funcionalida- 

des e limitassem as 
compras para usuá- 
rios menores de 18 

anos. 

Desafio removido 

Há um mês, o Tik- 
Tok precisou tirar do 

ar o “desafio da caixa 
de leite”. Na “brin- 

cadeira”, as pessoas 
precisavam escalar 
pilhas enormes de 

caixas de leite. Por 
causa de protestos 

de médicos, o desa- 
fio saiu do ar. Em 

alguns casos, a si- 
tuação resultou em 
ferimentos graves. 

No entanto, a 

brincadeira foi mais 
longe. A nova si- 

tuação já causou a 
destruição de esco- 
las pelos Estados 
Unidos. Inspirados 
pelo desafio, jovens 

entupiram vasos sa- 
nitários de banhei- 
ros, quebraram es- 

pelhos e pisos e 
roubaram mobiliário, 
publicando tudo no 
TikTok. 

Na semana pas- 

sada, o TikTok emi- 

titu um comunicado 

dizendo que baniu 
o conteúdo rela- 
cionado ao desa- 

fio. No entanto, 

alguns ainda con- 
tinuam — acessíveis. 
Em um deles chegou 
a ser compartilhado 
quase 27 mil vezes. 
Nele, o aluno remove 

uma pia ao som de 
música eletrônica. 
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Após a terceira viagem de turistas espaciais 
bem-sucedida, mercado de passagens e 
até de filmagem nas estrelas já se forma. 
segunda era espa- 

A cial começou. É o 

que anunciou Todd Eric- 

son, diretor da missão 

Inspiration4, da SpaceX, 
em uma coletiva de im- 

prensa após o retorno 
bem sucedido dos tripu- 
lantes à Terra. Os quatro 
turistas espaciais foram 
OS primeiros sem forma- 

ção de astronauta a or- 

bitar o planeta por três 
dias. 

"Bem-vindos a se- 
gunda era espacial”, 

disse ele. Agora, “as 
viagens espaciais serão 

muito mais acessíveis 
aos homens e mulheres 

comuns”, acrescentou. 
Para o ex-piloto de 

testes da Força Aérea 
Americana, está consoli- 

dado o início da fase em 

que o espaço deixa de 

ser apenas para estados- 
nação e passa a estar 

sob o alcance de empre- 
sas e indivíduos comuns. 

Se o primeiro está- 
gio dessa fase pôde ser 

inaugurado pelos bilio- 

nários Jeff Bezos (Blue 

Origin), Richard Branson 
(Virgin Galactic) e Jared 
Isaacman (SpaceX, de 
Elon Musk) agora é a vez 
de novos negócios ga- 

nharem tração. 
Após a jornada em ór- 

bita da SpaceX, voos de 
civis e produções cine- 

matográficas já têm data 
marcada fora da Terra. 

Filmes gravados 
no espaço 

Divulgação 

Voos de civis e produções cinematográficas já têm data marcada fora da Terra. 

Filmes que encenam 
a vida no espaço já não 
precisarão mais de tan- 

tos efeitos criados por 
meio de computadores. 
Duas produções audiovi- 
suais devem ser grava- 

das fora da Terra nos pró- 
ximos meses. 

A primeira delas de- 
verá ser um filme do dire- 
tor russo Klim Shipenko. 
À agência espacial russa 
Roscosmos, em parce- 

ria com a emissora pu- 

blica Channel One, pla- 
neja gravar o conteúdo 
a bordo da Estação Es- 

pacial Internacional (ISS) 
em outubro. 

Uma equipe russa de 

dois cosmonautas e dois 

profissionais de cinema 

deverão decolar no dia 5 
de outubro, e a missão 

deve durar cerca de 12 
dias. 

"Este filme é cons- 

truído em torno da his- 
tória de uma pessoa co- 

mum. Um médico que 
não tinha nada a ver 
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com a exploração espa- 

cial € nunca pensou so- 

bre isso é oferecido para 
viajar para a ISS e sal- 
var a vida de um cosmo- 

nauta, disse o diretor do 

filme, em entrevista cole- 

tiva antes da partida da 
tripulação para o cosmó- 

dromo de Baikonur, no 

Cazaquistão. 
A atriz principal Yulia 

Peresild disse que apren- 

deu a ser sua própria 

maquiadora e figurinista. 

“Não estará no mesmo 
nível que na Terra, mas 
faremos o nosso me- 

lhor. Estamos prontos 
para isso”, disse ela. 

Se confirmado, será o 

primeiro filme da histó- 
ria a ter gravações direta- 

mente do espaço, colo- 

cando os russos à frente 
de seus colegas ameri- 
canos. 
Turismo espacial 

Além da indústria au- 
diovisual, o mercado do 
turismo espacial já está 
com a agenda cheia. A 
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Virgin Galactic, empresa 
de Richard Branson, já 
vendeu 600 ingressos. E 

celebridades como Lady 
Gaga, Justin Bieber e 
Tom Hanks já garantiram 
seus assentos. 

Antes do voo inaugu- 
ral de Branson, as passa- 

gens eram vendidas por 

preço entre US$ 200 mil 
e US$ 250 mil. Depois 
do sucesso, a empresa 

anunciou que reabriria as 

vendas com custo a par- 

tir de US$ 450 mil pes- 

soa. O empresário es- 
pera começar a realizar 

voos suborbitais comer- 
ciais tripulados no ano 

que vem. 

“Estamos aqui para 
tornar o espaço mais 

acessível a todos. Que- 
remos transformar a pró- 
xima geração de sonha- 
dores nos astronautas 

de hoje e de amanhã”, 

disse Branson após seu 

VOO. 
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Streaming domina a premiação do 

cerimônia do 73º Emmy, 

A na noite de domingo, con- 

solidou o streaming como a 
maior força criativa da televi- 

são americana, com uma iné- 
dita tríplice coroa da premia- 
ção. A Netflix ficou com os 

prêmios de melhor drama (The 

Crown) e minissérie ou antolo- 
gia (O Gambito da Rainha), e 
o Apple TV+ com o troféu de 

comédia (Ted Lasso). E isso 

apenas quatro anos depois de 
o Hulu se tornar pioneiro entre 

os streamings, ganhando pela 

primeira vez um dos Emmys 
principais - melhor drama, por 

O Conto de Alia, em 2017. 

A festa também teve ou- 
tros marcos. A Netflix superou 

a arquirrival HBO, vencedora 
de cinco das dez disputas an- 

teriores de melhor drama do 
ano e de seis das dez competi- 

ções prévias de melhor minis- 

série ou antologia (a categoria 

mudou de nome algumas ve- 
zes ao longo do tempo). Sua 

supremacia vem também em 

cima do declínio da AMC, pro- 
dutora de Mad Men e Breaking 
Bad, e da presença menos 

marcante da FX, que passou 

pela fusão da Fox com a Dis- 
ney. No total, a Netflix levou 44 

prêmios (somando com o Cre- 

ative Arts Emmy), contra 19 da 
HBO/HBO Max. 

Os prêmios foram justos? 
Mais ou menos. The Crown 

não tinha ganhado com suas 
três temporadas anteriores e 
é uma das maiores produções 
na televisão hoje, com bons 

roteiros e grandes atuações. 

Agora, precisava vencer tam- 

bêm roteiro, direção e prêmios 

em todas as categorias de atu- 

ação? Não. Tobias Men- 
zies é excelente, mas é cho- 

cante que o Emmy não tenha 

ido para Michael K. Williams. 
Não por sua morte, que acon- 

teceu depois do fechamento 

da votação, mas por causa 

de seu trabalho em Lovecraft 
Country, uma série ambiciosa, 

ainda que imperfeita. Fora seu 

currículo em algumas das me- 
lhores séries da história, como 
The Wire. 

Entre as comédias, Ted 
Lasso tinha a concorrência 
forte de Hacks, da HBO Max, 

com quem acabou dividindo 
os prêmios da noite.  En- 
quanto Hacks ganhou roteiro, 

direção e atriz para Jean 

Smart, um dos troféus mais 
merecidos da noite, Ted Lasso 

ficou com ator (Jason Sudei- 

kis), ator coadjuvante (Brett 

Goldstein), atriz coadjuvante 
(Hannah  Waddingham) e 
comédia. As duas são das 
melhores coisas da televisão 

atualmente, mas Ted Lasso 
ganha na ousadia. 

No caso de O Gambito da 

Rainha, que levou não só me- 
lhor minissérie, antologia ou 
filme para televisão, mas tam- 

bém direção, é duro de de- 
fender. A categoria tem sido 
a mais disputada nos ultimos 

anos, tanto que agora fecha 

a festa. Desta vez não era 
diferente. A série da Netflix 
sobre uma jovem enxadrista 
que vence em um ambiente 

machista graças a seu talento 

e aparentemente à sua be- 
leza era de longe a menos 

interessante das concorrentes 

(Mare of Easttown, | May Des- 
troy You, lhe Underground 
Railroad e WandaVision). E 
isso porque Small Axe, a an- 
tologia de Steve McQueen, fi- 

cou inexplicavelmente de fora 

dos indicados, enquanto Ha- 

milton, uma peça musical bri- 

lhante, mas não um filme para 

Tv, ocupou diversas catego- 

rias. O Gambito da Rainha tem 

uma produção bonita, belos fi- 
gurinos, uma atriz eficiente no 

papel principal, mas é isso. 

É claramente uma série sobre 
uma mulher, feita por homens. 

Em uma edição que tinha 

tudo para premiar a diversi- 

dade, ela ficou apenas no dis- 
curso do presidente da acade- 

Emmy pela primeira vez, em evento 
conservador e sem diversidade. 

Reprodução 

Noite sem brilho premiou as obras mais fáceis e deixou a diversidade 
apenas no discurso. 

mia mesmo. Todos os 12 pre- 

miados em atuação são bran- 

cos, em um ano em que a 

primeira mulher trans dispu- 

tou (Mj Rodriguez por Pose), e 

quatro dos seis concorrentes 

a melhor ator de drama eram 

negros. 

Por tudo isso, a cena mais 

emblemática de uma noite 
sem brilho, a não ser por al- 

guns momentos, como a ho- 

menagem a Debbie Allen, as 

graças de Conan O'Brien e 
a empolgação das inglesas 
Hannah Waddingham e Kate 

Winslet, foi o discurso de Scott 

Frank, ganhador do prêmio 
de melhor direção de minis- 

série ou antologia de O Gam- 

bito da Rainha. Uma fala ar- 
rastada, desinteressante, sem 

nada para dizer. Mesmo as- 

sim, Frank, um homem branco 
de meia-idade, se sentiu no di- 
reito de mandar parar a mú- 

sica que servia de sinal para 

encerrar os agradecimentos — 

curiosamente, Con Te Partiro 
("com você, partirei”, na tra- 

dução). Em seguida, Micha- 
ela Coel, uma criadora origi- 
nal, jovem, com muito a dizer, 

foi premiada pelo roteiro de | 
May Destroy You. Em menos 

tempo, respeitando as regras, 

fez um discurso memorável, 
dedicado às sobreviventes de 

abuso sexual, como ela. 

Os resultados mornos da 
noite de domingo podem ser 

apenas consequência de uma 

pandemia, que afetou as pro- 

duções de maneiras diferen- 
tes e o modo de ver televisão. 

Mas parece que as pessoas 
não viram mais TV. Elas assis- 
tiram às mesmas coisas. É di- 
fícil prever se a tendência de 
premiar obras menos desafi- 

adoras, como O Gambito da 
Rainha e mesmo The Crown, 

bem-feita, mas clássica, em 
vez de The Underground Rail- 

road, | May Destroy You e, sin- 

ceramente, até WandavVision, 
vai persistir após a covid-19 

deixar de ser uma ameaça. 

Durante muitos anos, os 

canais abertos foram acusa- 

dos de ficar na mesmice. Os 
canais por assinatura vieram 

para revolucionar a televisão, 

com Os Sopranos, Mad Men, 
Breaking Bad, The Wire, Game 

of Thrones. A HBO teve pa- 

pel fundamental nisso, junto 
com AMC, Showtime, FX. Que 

o domínio quase completo do 
streaming não signifique um 
passo atrás. Oferecer apenas 

o que supostamente o público 
quer baseado em algoritmos 

já é ruim o suficiente. Premiar 
apenas aquilo que é popular e 
fácil é pior ainda. 
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Brasileiro Adriano Goldman ganha 
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Emmy por fotografia de "The Crown". 
93 The Crown”, a série 

de drama que conta a 

história da rainha Eliza- 

beth Il e que saiu como 

a grande vencedora do 
Emmy 2021, tem a par- 

ticipação de um brasi- 

leiro na conquista desse 

marco. O paulistano 

Adriano Goldman rece- 

beu o prêmio de me- 
lhor fotografia pelo epi- 

sódio ”Fairytale”, o ter- 

ceiro da quarta tempo- 

rada, que foca na ida 

de Diana para o Palácio 
de Buckingham após o 
noivado com o principe 
Charles. O mesmo epi- 

sódio também ganhou o 
prêmio de melhor edi- 
ção, para Yan Miles. 

Esse é o segundo 
Emmy da carreira do 
brasileiro, que levou 

uma estatueta em 2016 

pela fotografia de um 

outro episódio de “The 
Crown”. Ele havia sido 

indicado em 2017 e 

2020 também pela pro- 
dução da Netflix. 

“Apesar da riqueza 

dos cenários e do as- 
sunto tratado, sempre 

tivemos a intenção de 

apresentar uma | lin- 

gquagem que fizesse 

aquele universo pare- 

cesse mais real, mais 

acessível. O estilo de 

atuação também contri- 
bui muito para isso, fa- 

zendo com que a rainha 
pareça uma pessoa de 
verdade”, disse Adriano, 

em entrevista ao jornal O 
Globo em 2016. 

Divulgação 

Adriano Goldman em atuação: prêmio por episódio na série "The Crown”. 

No cinema, Adriano 

foi diretor de fotografia 
dos filmes "Gully” (de 
2019), "Dark river” (de 
2017), Pegando fogo” 

(de 2015, com Bradley 
Cooper e Omar Sy), 

"Álbum de família” (de 
2013, com Meryl Streep 
e Julia Roberts), “Sem 
proteção” (de 2012, 

com Robert Redford), 

“Xingu” (2011), entre 
outros. 

O início 

O primeiro emprego 
como cameraman foi 

dado a Adriano pelo 

cineasta Fernando Mei- 

relles, na época dono 
da Olhar Eletrônico (em- 
brião da atual produtora 

de Meirelles, O2 Filmes). 

“Conheci o Adriano 

quando ele tinha 16 

anos, ao vê-lo sentado 

por cerca de seis ho- 
ras na recepção da 

Olhar Eletrônico, porque 
queria fazer parte da 

equipe. Voltou no dia 

seguinte. Voltou outras 

vezes até que, um dia, 
sem perceber, já estava 
incorporado ao time”, 

lembrou Meirelles em 
2016. 

O desejo de trabalhar 
com cinema veio ainda 

na infância. Goldman se 
recorda de, aos 10 anos, 

ter assistido aos docu- 

mentários do oceanó- 
grafo Jacques Cousteau 

e ficar fascinado ao reali- 

zar que existia uma pes- 

soa por trás da câmera. 
Na adolescência, já ci- 
néfilo, o fotógrafo conta 
que chegava a assistir 
a até quatro filmes por 
dia. Acabou passando 
no vestibular para Jor- 

nalismo na PUC de São 

Paulo, curso que fre- 

quentou por três anos e 
largou assim que come- 

çou a estagiar no pro- 

grama jornalístico “TV 
Mix”, da extinta TV Abril. 

"O Adriano tem uma 

formação muito sólida, é 
altamente técnico, mas 
ao mesmo tempo sensi- 

vel. Vê-lo no comando 

de sua equipe é um pra- 
zer. Tem autoridade 

mas é parceiro e amigo. 
Divide decisões e conta 

com a expertise de to- 

dos ao redor. | Inspira 

confiança”, diz Meirel- 
les. 

Quando uma das pro- 
dutoras americanas de 

“O jardineiro fiel” (2005), 
de Meirelles, perguntou 
ao diretor brasileiro se 

indicaria alguém para fa- 
zer a fotografia de um 
novo longa filmado no 
México, ele sugeriu O 
nome de Adriano Gold- 

man. O filme era “Sin 
nombre”. 

"Sou filho da Olhar 
Eletrônico e da O2. Foi 
onde aprendi a traba- 

lhar”, afirma Goldman, 
que assinou pela pri- 

meira vez a direção de 
fotografia de um longa 
em “Surf adventures” 

(2002), de Arthur Fon- 

tes. 
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Família Schurmann de volta ao mar: 
nova expedição vai estudar 

qualidade da agua dos oceanos e 
avaliar quantidade de lixo plástico. 

E Reproducê 
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chegarem a Ilhabela, no lito- 
ral norte paulista, terão ainda 

57 portos mundo afora pela 

frente. 

A bordo do veleiro Kat, ba- 

tizado com o nome da filha 

do casal, morta há 15 anos, 
em decorrência das compli- 
cações do HIV, a família que 
já completou três voltas ao 
mundo estará no começo de 
uma nova expedição, a Voz 
dos Oceanos. 

Trata-se da quarta grande 
expedição dos Schurmann. 
Depois de deixar Fernando de 

Noronha para trás, em de- 
zembro, o Kat seguirá para 
Estados Unidos, Caribe e 
Oceano Pacífico e terminará 
sua jornada em 2023, em 
Auckland, na Nova Zelândia. 

Vilfredo e Heloísa, ao lado 

do filho Wilhelm, e da nora 
Erica, além de uma tripulação 
de três pessoas que partici- 

pam do projeto, completarão 
a jornada em dois anos. Os 
outros dois filhos do casal se 
juntarão periodicamente à fa- 
mília no mar. 

Desta vez, o objetivo é 

conscientizar as pessoas so- 
bre o problema do lixo nos 
mares, principalmente o plás- 
tico, e avaliar a qualidade da 

àgua e a biogeoquimica dos 
oceanos. Eles vão coletar da- 

dos de lugares contrastantes 
para medir e mostrar os im- 

pactos sofridos pelos ocea- 
nos, resultado direto das ati- 
vidades humanas. 

O mais recente relatório 
do IPCC, o painel de cientis- 
tas sobre mudanças climáti- 
cas organizado pela ONU e 
divulgado em agosto, aponta 
para mudanças drásticas no 

Durante a expedição, um 
drone com uma câmera hi- 

perespectral fará voos perió- 
dicos para coletar informa- 
ções sobre a interação da 
luz do Sol na superfície da 
água. Dessa forma, os ma- 
teriais plásticos serão identi- 

ficados e quantificados. A 
expectativa é de que os da- 

dos ajudem a construir o Hub 
Voz dos Oceanos, rede global 

que terá dados para a comu- 
nidade científica e para a opi- 
nião pública. 

Os Schurmann partem 
com uma imagem que reforça 
o que já viram em viagens 
anteriores. Pouco após co- 
meçarem a jornada em Santa 
Catarina, no fim de agosto, 
durante a primeira parada 
da expedição, em Santos, 

o casal Vilfredo e Heloisa 
participou de uma ação de 

limpeza na Favela do Dique, 

o maior conjunto de palafitas 
do Brasil. 

“O que a gente consta- 
tou de lixo plástico foi assom- 
broso”, diz Vilfredo. “No man- 

gue, a quantidade de material 

de uso único, copinhos, pra- 
tos de plástico é enorme.” 

Este ano marca o início da 
Década da Ciência Oceânica 
para o Desenvolvimento Sus- 
tentável, proposta pela ONU 
para conscientizar a popula- 

ção sobre a importância da 
manutenção do hábitat das 
espécies marinhas e do im- 

pacto da ação humana. 
Além dos aspectos cien- 

tífico e educacional, a expe- 
dição pretende ser um ca- 
talisador de iniciativas inova- 
doras que possam diminuir 
Os impactos gerados por pro- 
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O objetivo da expedição é conscientizar as pessoas sobre o problema 
do lixo nos mares. 

dução, consumo e descarte 
do plástico e do microplástico 
nos oceanos. Em parceria 
com uma aceleradora de star- 
tups, novas iniciativas serão 

classificadas para se juntar a 
uma rede e conectar suas so- 

luções com demandas de in- 
dústrias, passar por acelera- 

ção e receber investimento. 

Saudade e 

esperança 

Sem querer, os anos pas- 
sados no mar prepararam a 
família para o isolamento for- 

çado durante a pandemia. No 
início de 2020, eles foram sur- 
preendidos. Em uma viagem 
para as Ilhas Falkland (Mal- 
vinas), Vilfredo, Wilhelm e a 
mulher, Erika, ficaram retidos 

durante quatro meses na ilha 

de Geórgia do Sul, territó- 
rio britânico no Oceano Atlân- 
tico. 

“O isolamento no mar tem 
uma diferença crucial da pan- 
demia. Quando fomos para o 
mar, fomos porque nós que- 
ríamos”, diz Heloisa. “Mas, 
por ter passado um longo 
período no mar, já tínhamos 
uma experiência.” 

O mar também ensina a 
contornar a tristeza. Do uúl- 
timo um ano e meio de pan- 
demia e dos últimos 15 anos, 
desde que a filha se foi. 
Desde que Heloisa e Valírido 

adotaram a menina, soroposi- 

tiva, ainda pequena, na Nova 

Zelândia, Kat esteve em todas 

as viagens e expedições da 

família. 
“Recebemos hoje uma 

mensagem de uma pessoa 

dizendo que tinha visto uma 
reportagem sobre a gente. 

Essa pessoa foi a mesma 
que cuidou dela quando ela 

morreu, para a cerimônia, e 
ela se lembrava do cabelinho 

dela, da boneca que estava 

com ela... Isso me fez pensar, 
como uma 'pessoinha', tão 
pequena, que não tinha nem 

14 anos ainda deixou uma 
impressão tão forte”, afirma 
Heloisa. 

De longe também se vê o 

que já esteve perto. “É um 
momento ...de saudade... é 
como se não tivessem se pas- 
sado esses 15 anos. É como 

se estivesse aqui conosco. 
As informações são do jornal 
O Estado de S. Paulo. 
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Grávidas, Thaila Ayala e Julia 
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Faria renovam bronzeado. 
haila Ayala e Julia 
Faria, ambas de 35 

anos, passaram o fim de 
semana juntas. Aprovei- 
tando o tempo bom, as 

atrizes, que estão grávi- 
das, renovaram à beira da 
piscina de Julia. A foto 

foi publicada por elas em 

seus perfis do Instagram. 

“Encontro esperado 
das barrigas! Cora & 
Francisco”, escreveu 

Thaila, citando o nome 

de seu filho e da filha da 
amiga. Ambas estão na 
primeira gestação. 

Em seu perfil, Julia 

fez uma declaração a 
amiga sobre a nova fase 

de suas vidas. No post, 

ela revelou a mensa- 

gem que mandou para a 

| ggarcos Mion, de 42 

M anos, reuniu a fa- 

mília para comemorar o 

aniversário de sua filha 
do meio. Donatella, que 
acaba de completar 13 
anos, ganhou uma festa 

intimista em casa, como 

o apresentador publicou 
em seu Instagram no do- 
mingo. 

“13 anos da minha 

princesa, Doninha! Cele- 
brem os aniversários! Ce- 

lebrem a vida! Com tudo 

que temos direito! Fa- 
mília em volta do bolo, 
parabéns com "hey' no 
meio, bolo cortado de 

baixo pra cima com pe- 

dido, esmago com reza 

Reprodução/Instagram 
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Ambas esperam o primeiro filho: Thaila terá Francisco, e Julia gera 
Cora. 

“marida” em maio deste 

ano, logo que desligaram 

uma chamada de vídeo 

com Thaila segurando o 

exame positivo da gravi- 

dez. 

após soprar a vela, ex- 

pectativa pra quem vai o 

primeiro pedaço e muita 

gratidão a Deus! Esta- 

mos vivos, lutando, so- 

brevivendo e temos que 

comemorar! Celebrar! 

Buscar a felicidade que 

foi tirada de nós!”, escre- 

veu o novo apresentador 

do Caldeirão. 

Mion e Suzana Gullo, 

com quem está desde 

2005, têm outros dois fi- 

lhos: Romeo, de 16 anos, 

e Stefano, de 11 anos. 

“Bem-vinda a aven- 

tura mais louca e ma- 

ravilhosa que é gerar. 

Tava faltando tu comigo 

pra sacramentar nossa 

sincronicidade divina, 

Marcos Mion comemora 
aniversário da filha em família. 

Reprodução/Instagram 

mariduca! E eu sabia 
tava chegando. Tinha 
certeza! No tempo de 

Deus. Orquestra divina. 

Nossa vida (re)jcomeça 

agora e eu mal posso 

esperar pra viver e dividir 
tudo isso com você e pros 

nossos nenéns perpetua- 
rem nosso encontro. Já 
vejo a gente na grama, no 

rio, na areia, com a canga 

estendida, assistindo eles 

descobrindo o mundo. 

Foi bom demais viver até 
aqui com você. Mas mal 

posso esperar pelo que 

virá. Tá só começando! 
Nosso (re)jnascimento tá 
a caminho. Te amo! E já 
amo demais Francisco!”, 

escreveu. 

Donatela, filha do r meio do apresentador, acaba de prata 13 
anos. 
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"O amor é um combustivel 
para a vida”, diz Tania Mara. 

Carlo Locatelli/Divulgação 

ania Mara, 38 anos de 

T idade, sente saudade 

dos shows, mas investe em 

novos trabalhos musicais 

durante a pandemia. “Em 

breve, lanço duas novas 

músicas. Será um traba- 

lho romântico, como tudo 

O que eu sempre fiz, mas 

com uma roupagem mais 
moderna”, afirma. 

Namorando o sertanejo 

Thiago Piquilo, ela conta 

que a relação foi muito ex- 

posta pela imprensa logo 

no início do namoro, e, por 

isso, buscou uma postura 

discreta. "Estamos juntos 
há sete meses, quase oito. 

Ficamos um curto período 

afastados, mas estamos fe- 

lizes e nos permitindo viver 

Cantor 

um dia de cada vez, ape- 

sar da distância e dos desa- 

fios que enfrentamos desde 

O início, com muita expo- 

CADERNO 

é ie “oa! Re UU A a 

a romântica falou sobre novos projetos profissionais. 

sição. A gente se gosta. 

Queremos estar juntos e es- 

tamos felizes”, afirma Ta- 

nia, já citada pelo cantor 

REPORTAGEM - O Sul 

no confinamento do reality 
show A Fazenda.  Reve- 
lado no talent show Fama, 
em 2004, ele ganhou visibi- 
lidade neste ano ao contar 
ter se submetido a uma ci- 

rurgia intima. 
Mãe de Maysa, de 

10 anos, do casamento 

com Jayme Monjardim, de 

quem se separou em 2019, 

a cantora considera desafi- 

ador ser mãe de uma prê- 
adolescente, mas afirma 
que a filha é sua melhor 
amiga. “Aprendo muito 
com ela. Preservo muito a 

relação de mãe e filha para 

impor limites. Ela já estã do 
meu tamanho. A gente usa 

tudo do mesmo tamanho 

e dividimos roupas, tênis, 
calçados, maquiagens.” 

Mulher de Cristiano Ronaldo revela que 
o proíbe de trocar lâmpadas em casa. 
untos desde 2017, Ge- 

J orgina Rodíguez é a es- 
posa protetora de Cristiano 

Ronaldo. Em entrevista à 
revista Sportweek, a mo- 

delo argentina revelou que 
proibe CR7 de trocar as 
lâmpadas da mansão onde 
vivem na Inglaterra. O mo- 
tivo, apesar de inusitado, 
faz sentido: ela não quer 

que Cristiano corra o risco 
de se lesionar ao precisar 

subir em escadas. 
"Se você fosse Cristiano 

Ronaldo, você trocaria uma 
lâmpada a quase 6 me- 
tros do solo? Melhor não. 
Cuide-se e dedique-se a ser 

o melhor no que faz, disse 
Georgina. 

A argentina conta que 

gosta de ser encarregada 
de outras funções.  Se- 

gundo Georgina  Rodrií- 

guez, trocar as lâmpadas 
não é nada fácil, já que 
o teto e as paredes da 
mansão ostentam dimen- 

sões que tornam a tarefa 
“impossível”. 

“Temos um chef e as 
vezes eu cozinho. E tro- 

car uma lâmpada em nossa 
casa é impossível, temos 
tetos muito altos. Eu faço 
tudo dar certo. Gosto de 
cuidar da minha casa e da 

minha familia”, completou. 
Eleito melhor jogador do 

mundo cinco vezes, Cristi- 

ano Ronaldo também tem 
outro prêmio para guardar 
na estante. A modelo diz 

que o português é tam- 
bém o “melhor marido do 

mundo” e, que no início do 
relacionamento, tinha ver- 

gonha de ir na academia 

acompanhada do marido. 

Reprodução/Instagram 

ao precisar subir em escadas. 

"No início tinha vergo- 

nha de treinar ao lado dele, 

afinal ele é o Cristiano Ro- 

naldo. Mas então tudo mu- 

dou. Ele é minha inspi- 

ração. (Compartilhamos a 

Mulher de CRY não quer que o jogador corra o risco de se lesionar 

academia porque só temos 

uma em casa. Aprendi 

muito com ele. Ele me 

ajuda, me ensina e me mo- 
tiva”, revelou. 
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Para Ben Affleck e Matt Damon, 
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trabalhar juntos é muito divertido. 
Reprodução 

migos de | infân- 
A cia e estrelas de 

Hollywood, Ben Affleck 
e Matt Damon afirmaram 

que trabalhar juntos nova- 
mente para escrever “O 
Último Duelo”, filme de 
Ridley Scott sobre estupro 

e justiça na França me- 

dieval, foi acima de tudo 

muito divertido. 

O filme conta a histó- 
ria real do último duelo le- 
gal na França do século 
14, no qual dois cavalei- 

ros se enfrentaram acre- 

ditando que o resultado 

da batalha revelaria a ver- 

dade por trás da acusação 

de uma nobre de que ha- 

via sido estuprada. 

Damon e Affleck, que 

também protagonizam o 
filme, escreveram o ro- 

teiro. A última vez que 

pós anunciar seu noi- 
vado com Sam Ash- 

gari, em 12 de setem- 

bro, Britney Spears vol- 
tou para as redes soci- 

ais. A cantora havia fi- 

cado alguns dias fora do 
Instagram para aproveitar 

uma viagem que fez com 
o amado. 

“Algumas fotos da mi- 
nha escapada no final 

de semana para cele- 
brar meu noivado com 
o meu... meu Deus... 

NOIVO! Eu ainda não con- 
sigo acreditar!!! Não con- 
segui ficar muito tempo 
longe do Instagram então 

Damon e Affleck são amigos de infância. 

os dois atores trabalha- 

ram juntos em um roteiro 

foi em “Gênio Indomável”, 

que lhes rendeu o Oscar 
em 1997 e catapultou os 

dois rapazes desconheci- 

dos de 20 anos à fama em 
Hollywood. 

“O principal para mim 
sobre esse processo foi 

quão divertido foi o pro- 

já estou de volta. PS: 
tirei essas fotos em Palm 

Springs com extensões no 
cabelo”, escreveu Britney 
na legenda dos cliques. 

Porém, alguns fãs 
apontaram que as selfies 

de Britney foram publica- 

das em fevereiro desse 
ano, ou seja, ela estava 
repostando os mesmos 
registros. O motivo para a 
cantora fazer isso é desco- 
nhecido, mas seguidores 

cogitavam a possibilidade 
da estrela não ser respon- 
sável pelas contas nas 

redes sociais e estava 

mandando algum “sinal” 

cesso e quão importante 

isso é para mim e para mi- 

nha qualidade de vida e 

o quanto eu gostei de tra- 

balhar com pessoas que 

gosto e amo e respeito”, 
disse Affleck em uma en- 
trevista conjunta com Da- 

mon. 
Damon, que às vezes 

interrompeu Affleck para 

Heprodução/Instagram 

E 

pedindo ajuda. Outros 

apontaram que no vídeo 

de seu noivado, Britney 

aparece com mechas ver- 

r q Rs . 

A cantora havia ficado alguns dias fora do Instagram. 

contar uma piada, seguiu 

a mesma linha: “É so- 
bre trabalhar com pes- 

soas que você ama. Faz 
com que seja melhor”. 

Damon faz o papel de 

Jean de Carrouges, lu- 
tando para vingar o estu- 

pro da sua esposa Mar- 

guerite e restaurar a honra 

da sua família ao desa- 
fiar O seu suposto agres- 

sor, Jacques Le Gris, inter- 
pretado por Adam Driver, 
para um duelo. 

O filme é dividido em 
três capítulos, cada um 

escrito pela perspectiva 

dos três protagonistas, 
com o ponto de vista 
da mulher escrito pela 
roteirista e diretora norte- 

americana Nicole Holofce- 

ner. 

Britney Spears faz publicação no Instagram 
após curtir viagem para celebrar noivado. 

E Ê r E. Y e. 

EEN (Ã e 
ETA 

Cos O, 

melhas no cabelo, deta- 
lhe que não estava nas 
fotos publicadas nesta 

segunda. 


