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Governo quer usar R$ 13 bi do 
FGTS para crédito a “negativados' 
Empréstimos de R$ 500 a R$ 15 mil alcançariam 20 milhões de pessoas 

O Ministério do Trabalho e Previdência e aCai- 

xa estudam criar um novo programa de micro 
crédito destinado a pequenos empreendedo- 

res. micro é pequenas empresas, mesmo nega- 
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A volta do Planeta Hemp 

tivados no SPC eno Serasa. Como antecipou o 

colunista Lauro Jar DIM, a medida é mais uma 

iniciativa paraa campanha de reeleição do pre- 

sidente Jair Bolsonaro. O govemo prevê usar 

de bhes ué E e e 
] 

TE. 

R$ 13 bilhões do FGTS como garantia das ope- 

rações, com valores entre R$ 500e R$ 15 mil, e 
que poderiam beneficiar 20 milhões de pesso- 

as, informa GeRALDA Doca. PÁGINAIS 

Depois de 21 anos sem músicas inéditas, o Planet Hemp apresenta três delas emshows na sexta e no sábado. 

“Você engatilha a caneta como se fosse uma arma”, diz Marcelo D2 sobre as letras da banda, que lançará disco novo em 2022. 

STE destrava 
orçamento 
secreto 

Após o Congresso encaminhar mudanças 

para dar mais transparência ao orçamen- 
tosecreto, a ministra Rosa Weber, vice- 

presidente do Supremo Tribunal Federal, 

decidiu liberar a volta da execução das 
emendas de relator, destravando o paga 

mento de R$ 13 bilhões. miomas 

O bi para 
sempre 
na pele 

Torcedores 

do Galo 

fizeram fila 

nonovo 

estádio 

do clube 

para tatuar. 

degraça, 
aconquista 

do Brasileiro. 
PÁGINA 29 

Oxford terá 

duas unidades 

no centro do Rio 

A Universidade de Oxford deu detalhes do 
projeto de abertura de unidades na cida- 
de, Uma delas ficará no Instituto Carlos 
Chagas, sendo responsável pelas áreas de 
pesquisase cursos; aoutra,no Centro Cul- 
tural-do Ministério da Saúde, cuidará de 

parcerias com a pasta. PÁgiNAZ 

EM TREVISTAIMARINA SILVA 

“Nem volta ao 

assado nem 

refém do desastre” 

Para a ex-ministra do Meio Am bient E 

e candidata à Presidência que ficou em 

terceiro lugar em 2010 e 2014, o Brasil 

precisa de um novo pacto político que à 

livre de retornar ao passado ou ficar retém 
do “presente desastroso”. Ela lamenta que 

a Amazônia não esteja em debate. ságimAs 

DISPENSA REMOTA 

“Grupo azarado": 

CEO demite 900 
em reunião virtual 

“Se você está nesta teleconferência, 

laz parte do grupo azarado que está 

sendo demitido”, anunciou, pelo Zoom, 
Vishal Garg, presidente da Better.com, 

empresade hipoteca americana. PÁGINA 

Em busca do centro, candidatos 
chilenos suavizam campanha 

Na reta final do segundo turno, o esquerdis- 

ta Gabriel Boriceo extremista de direita Jo- 

se Antonio Kast amenizam seus programas 
para evitar estigma de radicalismo. pgimaIs 

Ômicron pode 
ser “presente 
de Natal, dizem 

especialistas 
Ofatode a Ômicron não provocar casasgra- 
ves de Covid nem aumento de óbitos pode 
ser um “presente de Natal antecipado”, dis- 

se o futuro ministro da Saúde da Alemanha, 

Karl Lauterbach. Para o principal conse- 
lheiro de Joe Biden, Anthony Fauci, os si- 
nais são “um tanto encorajadores”. poa? 

MERVAL PEREIRA 
Bolsonaro age como se ainda 
fosse do baixo clero mácmaz 

EDULTRA 

Pobres precisam de apoio para 
sobreviver à automação pácma3 

LEO AVERSA 
A quem tem pais ainda por perto: 
fale com eles enquanto dá secunoocavenno 

Petrobras 

reafirma sua 

política de preços 
Em comunicadoum diaapósas declarações 
de Bolsonaro de que a companhia faria “pe- 

quenas reduções” nos preços dos combusti- 

veis, a Petrobras reafirmou que os reajustes 

seguem “políticas comerciais”, A CYM in- 
vestigará se vazou informação sobre futura 

divulgação de preços pela empresa. PÁGINA 7 

Linguagem neutra: 

um debate legal que 
não chegou às escolas 

Com 34 projetos de lei que proibem seu uso 

em debate nos legislativos estaduais é munici- 

paise uma lei aprovada em Rondônia, alingua- 
gem neutra é alvo de julgamento no STF sem 

queescolas demonstrem querer usá-la. página so 

OBITUÁRIO 
MILA MOREIRA 

Atriz e símbolo 

de elegância, 

aos 75 anos 
SEGUNDO CADERNO 
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Opinião do GLOBO 

Câmara deveria 
punir quem viola 
decoro parlamentar 
Complacência com transgressões 
acaba por manchar, injustamente, 
reputação de todos os congressistas 

mandato parlamentar não 
pode servir de escudo para 

ou irresponsáveis que vio- 
lemasleisoua decora. Jn- 

felizmente, é péssimo o histórico do 
Congresso nas situações em que é evi- 
dente a necessidade de penas duras, da 

à perda do mandato. 
A Câmara é conhecida pela comy 

cora. O Conselho de Ética parece há 
anos uma instância de arquivamento, 
tão baixo o índice de punição. Quando 
resolve contrariar a regra é aprova uma 
pena mais dura, como no caso do depu- 
tado Daniel Silveira (PSL-RI), a presi- 
dência da Casa atrasa a votação em ple- 
nário. É como se a engrenagem no Le- 
gislativo funcionasse em favor do cor- 
porativismoe dai 
Sem a pressão da opinião pública, a 

tendência é a acomodação. Um exem- 
plogritante foi ocaso da deputada Flor- 
delis (PSD-R]), acusada de ser man- 
dante do assassinato do marido, o pas- 
tor Anderson do Carma, Soho pretexto 
da pandemia, o Conselho de Etica de- 

morou seis meses para agir e outros 
quatro para recomendar a perda de 
mandato, Só tomou a decisão quando 

pressionado. O plenário aprovou a cas- 
sação dois meses depois, umano após à 
denúncia do Ministério Público. Con- 
traste-se à pachorra do Parlamento 
com a lepidez da up Em questão 
de dois dias, Flordelis fo por de- 
cisão da 3º Vara Ceimin: de Niterói. 
Dois de seus filhos já foram condena- 
dos enquanto ela aguarda julgamento. 
São raras as punições da Câmara 

com perda de mandato. Nem conde- 
nações na Justiça costumam abalar os 
parlamentares no julgamento de seus 
pares. Quando deputado em 2018, o 
atual prefeito de Chapecó (SC), João 
Rodrigues, exercia o mandato de dia e 
cumpria pena de prisão domiciliar de 
noite. Antes dele, o então deputado 

Celso Jacob mantivera amesma rotina. 
Nelson Meurer (1942-2020), conde- 
nado a quase 14 anos de prisão por cor- 
rupção, foi alvo de duas representações 
arquivadas pelo Conselho de Etica. Pa- 
ra não falar no deputado Natan Dema- 
dom, primeiro parlamentar condena- 

doápri premo Tribunal Fe- 

em 2013. Sua cassação levou sete me- 
ses —e na época não havia pandemia. 
Das 33 representações movidas 

na atual legislatura, fora a cassação 

de Flordelis, 18 resultaram em ar- 
quivamento, duas em censura ver- 
bal, uma foi retirada, duas caduca- 
ram porque o deputado Boca Aberta 
(Pros-PR) foi cassado pela mesa de- 
poisdeter sido considerado inelegí- 
vel —e nove dizem respeito ao caso 
Daniel Silveira, para quem a reco- 
mendação da Conselho foi a sus- 
pensão do mandato por seis meses, 
Em video divulgado nas redes soci- 

ais em fevereiro, Silveira fez apologia 
ao AI-5, ameaçou ministros do STF e 
defendeu o fechamento da Corte. Pre- 
so em flagrante, passou para prisão 
domiciliar em março, burlou o uso da 
tornozeleira eletrônica, voltou à ca- 
deia em junho, para finalmente ser 

solto no mês 
Silveira tem contado coma redgua 

ração da presidência da Câmara, qu 
não leva seu caso à avaliação do vg 
nário, Ele deu repetidas provas de 
desrespeito às regras do debate de- 
mocrático. Atrasar a avaliação de sua 
suspensão é um acinte. É incoerente 
os parlamentares serem complacen- 
tes com tais casos e depois, quando a 

Justiçaentraem ação, reclamarem de 
intervenção do Supremo no Legisla- 
tivooude ativismo do Judiciário, 

Diante dos riscos, é sensata a decisão 

de prefeituras de cancelar Réveillon 
Governos precisam demonstrar o 
mesmo senso de responsabilidade 

com as aglomerações de carnaval 

LÁ 
| sensata a decisão das prefei- 
turas das grandes cidades 
brasileiras de cancelar suas 
festas de Réveillon. Até ago- 
ra, 21 das 27 capitais —entre 

elas São Paulo e Rio de Janeiro — já 
armunciaram a suspensão das comemo- 
rações da virada do ano, seguindo ori- 
entação dos conselhos científicos (ou- 
tras três já não faziam a festa). É prová- 
vel que a iniciativa traga prejuizos ao 
setor de turismo, um dos que mais so- 
treram em dois anos de pandemia, mas 
é a mais acertada considerando os ris- 
cos óbvios das grandes aglomerações 
para a saúde da população, especial- 
mente diante da ameaça da nova vari- 
ante Omicron, já presente no Brasil 
Embora reticente de início, o prefe;- 

ta do Ria, Eduardo Paes, fez bem em 
cancelar a festa na Praia de Copacaha- 
na, o Réveillon mais famoso de pais, 
que costuma reunir mais de 2 milhões 
para assistir à queima de fogos. Paes 
disse que o comitê científico que asses- 
sora a prefeitura liberou o evento, mas, 
com o veto da comité estadual, prefe- 
riuseguir a medida mais restritiva. Não 

ESUP LOBO 

DOS GELADO EE ADM ESTEAÇÃO 

PELSCIATE ode Rinberto Maine 
EE PEDODENTES: dese Roberio Mamero e Rederdo pereo Memo 
PECHDENTE CRECUTIMO: Jorge Nótrega 

eposbraca pela Ccrora Dao 548 

CHRETOA GERAL: recheio Jrghao Ractár 

DIRETOR DE BEDAÇÃÕE EDITOR EESPOMSÁVEL: fim Gripo 

ERITORES EXECUTIVOS: Leticas Gard er Eoordes adora). 
dlessandro Abro. derine roda Maria Sesc Luca Bacia 

e Fado Celio Peresra 

ELI TORA EXECUTIVA DO (MPRESSO, Feeurca Dodo 

EE TOR DE CPM AO: Halo Cien s 

Aus arguês oe Pensei 25- Dicads Nora - Bo ce fanseo HI CEF 
20730-280 » fel: (21) 2538-5000 Fax (PI BEM SEIS 

se trata ainda de decisão final. Paes e o 
governador Cláudio Castro se reunirão 
nesta semana para tratar do assunto, 
Espera-se que os acertos políticos não 
se sobreponham às questões sanitárias. 
Seria temerário reunir milhões de pes- 
soas num momento em que o mundo 
inteiro retoma medidas de restrição. 
O governo federal deveria demons- 

trar o mesmo equilíbrio que as prefei- 
turas das capitais e seguir a recomen- 
dação da Agência Nacional de Vigilin- 
ciaSanitária (Anvisa) pela exigência de 
comprovante de vacinação para es- 
trangeiros que chegam ao Brasil, como 
[azemoutros países. O grande obstácu- 
lo chama-se Jair Bolsonaro, que sem- 
pre foi contra o passaporte sanitário e 
recusa-se a tormar vacina, No dominga, 
o presidente criticoua iniciativa e disse 
que encaminhará ao Congresso uma 
Medida Provisória determinando que 
apenas o governo federal decidir 
sobre a questão. O ministro do Supre- 
mo Luis Roberto Barroso deu 48 horas 
para as autoridades tomarem uma ati- 
tude. ndentemente das posi- 
cões negacionistas de Bolsonaro, à go- 
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MERVAL 
PEREIRA 

Líder de 
fancaria 

O presidente Jair Bolsonaro empenha-se diariamen- 
te em desmontar a frágil institucionalidade brasi- 

leira, por palavraseatos, Muitas dessas atitudes são pu- 
ra falta de educação, mas a maioria delas reflete uma 
necessidade de controle autoritário dos órgãos públi- 
cos com fins pessoais, sejam eleitorais ou simplesmen- 
teem defesa de seção próprios. ai 
Uma visão da máquina estatal amesquinhada pelos 

muitos anos de vida parlamentar à sombra de peque- 
nos desvios, como as “rachadinhas” nos gabinetes pró- 
prios e dos filhos, que o seguiram na carreira parla- 
mentar, herdeiros de um império eleitoral montado 
em bases frágeis, do piada de vista democrático, e 

A intervenção Dor e moer 
cisãonesse sentido, coma saidado secretário José Tostes 
devido a uma divergência com a família Bolsonaro, que 
tem candidato paraocargode corregedor do órgão, vago 

desde julho. Por que a família presidencial tem interes- 
ses desse tipoem diversos órgãos fiscalizadores, como a 
Receita, o Coal, a Polícia Federal? 
Não é dificil entender, ainda mais depois da revela- 

ção daquela reunião ministerial em que Bolsonaro dei- 
xou explícito que precisava controlar as informações 
dentro do governo para não deixar que os parentes e 
amigos fossem prejudicados: “Eu não vou esperar fo- 
der a minha família toda, de sacanagem, ou amigos 
meus, porque eu não posso trocar alguém da seguran- 

ça na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. 
Vai trocar! Se não trocar, trocao chefe dele! Não 
pode trocar o chefe dele? Troca o ministro! E ponto fi- 
nal! Não estamos acui pra brincadeira”. 
Muitas vezes essa intervenção ostensiva não dá certa, 
comono caso da Petrobras. Balsonaro forçou a saída de 
Roberto Castello Branco, colocou em seu hugar um pe- 
neral seu amigo, BR ig Silva e Luna, e não conseguiu 
impedirquea aumentasse o preço dos combusti- 
veis de acordo com a variação internacional. Mas tenta, 
atodo custa, usá-la para fins eleitoreiros. À iresponsabi- 
lidade é tamanha que o presidente acabou sendo inves- 
tigado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
por uma declaração que indicava que tinha uma inside 
information preciosa: ele anunciou que a Petrobras co- 
meçaria a reduzir à preço dos combustíveis nos próxi- 

masdias. A estatal teve de publicarumfa- 
Bolsonaro chegou — torelevante” negando que já tivesse se de- 

à Presidência cidido por essa redução. 
pensando como Bolsonaro gosta de fingir-se de militar, 

verno deveria ser mais pragmático, co- integrante do mas a condição básica dessa profissão, a 
mo fez ao vetar, também a pedida da baixo clero, hierarquia, ele não respeita. Nem na sua 
Anvisa, voosvindos de países da África. Reduz o paísa relação pessoal com à instituição, veja-se 
É verdade que, com o avanço da va- republiqueta a maneira nada republicana com que foi 
cinação ca queda nas infecções, inter- de bananas tratada sua filha, que entrou num Colé- 
nações e mortes por Covid-19, o pais 
ai iva Eranquilidade. Masé 
impossivel dizer até quando. O que 
acontece hoje na Europa, onde países 

com altos índices de vacinação en- 
frentam aumento de casos, deve ser- 
virde alerta ao Brasil. A Omicron veio 
complicar ainda mais o cenário. Os ci- 
entistas ainda não sabem em que me- 
dida ela pode driblar a imunidade ad- 
quirida por vacinas ou infecções. 
Espera-se que os governos tenham a 

mesma responsabilidade com o carna- 
val, Ainda há muita incerteza sobre a 
Ômicron e bastante tempo para tomar 
decisões. Qualquer que seja o cenário, 
será ingenuidade achar que os foliões 
cumprirão protocolos minimos como 
ouso de máscaras nos cortejos. São de- 
cisões custosas, lalmente para ci- 

têm o carnaval como referência Masa 
custo da leniência pode ser maior, 
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gia Militar sem se submeter às normas 
legais, nem na profissional. É exemplar desse compor- 
tamento abusivo o caso da intervenção branca que fez 
no Alto-Comando do Exército, impedindo queoentão 

ministroda Saúde, general Eduardo Pazuello, fosse pu- 
nido por ter subido num palanque para participar de 
uma manifestação ás 
O convite para 6 palanque foi teito pelo próprio 

presidente da República, o que agravou a situação, 
colocando o Alto-Comando em constrangimento, 
pois a punição ao general teria de ser também a do 
presidente. A falta de modos, o linguajar chulo que 
utiliza em público, tudo indica que ele não sabe di- 
ferenciar sua participação na política partidária no 
baixo clero parlamentar de seu papel atual na Presi- 
dência da República, 
Assim como o ex-deputado Severino Cavalcanti, 

que subiu à presidência da Câmara, mas continuou 

com o mesmo espírito, extorquindo dinheiro do 
concessionário do restaurante, também Bolsonaro 
chegou à Presidência da República pensando como 
integrante do baixo clero. Reduz o país a uma repu- 
bliqueta de bananas, digna de um lider de fancaria, 
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Como se faz 
um Mendonça 

ndré Mendonça é ministro do Supremo. 
Pode-se afirmar que tinha, no momento 

da sabatina, saber jurídico maior que o de Di- 
as Toffoli quando de sua inquirição no Sena- 
do: ambos, um como ministro da Justiça, o 

outro, coma guarda da Constituição, tendo 
usado a autocrática Lei de Segurança Nacio- 
nal —que confunde a defesa impessoal de Po- 
deres com a proteção personalista do podero- 
so de tumo — contra o que consideraram 
ameaças institucionais à República, o primei- 
ro para intimidar críticos de Jair Bolsonaro, o 

segundo com censura a uma revista a Crusoé, 
cuja investigação lhe fora desagradável. 
Aos que já reagem dizendo que não se po- 

dem comparar atos discricionários de Tof- 
fali/Moraes, porque centrados em bandi- 
dos bolsonaristas, comosde Mendonça, cu- 
joministério abrigou dossiê contra servido- 
res, pergunto se não terá sido essa relativi- 
zação do bem, pela causa virtuosa, uma das 
máguinas a asfaltar a estrada por meio da 
qual sectários (também ) reivindicam o di- 
reito de interpretar a Constituição enviesa- 
damente sh Supremo. Hein? 
Um Toffoli, advogado de partido, sempre 

chama um fundamentalista advogado de 
capitão, 

Isso para desde logo dizer que a dilapidação 
do STF não começou ontem e não deriva exclu- 
sivamente de despreparo; mas da compreen- 
são da Corte como arena político-partidária, 
palco para pelejas ideológicas, logo terreno pa- 
raa representação de de interesse. 
Antes o problema fosse o debate sobre se 

Mendonça seria — será — garantista ou lava- 
jatista, contenda que ainda vai contida no ter- 
rena da Direito e que, afinal, somente indica 
que alguém terá sida enganado. Nenhuma 
novidade. Mendonça falou o que quis e men- 
tiu no Congresso porque a baita foi con- 
vescote, De nova: nenhuma novidade. 
Não temos garantistase lavajatistas, Temas, 

com exceções. garantistas é lavajatistas de 
ocasião, que modulam seus rigores — como 
facções políticas — segundo es ventos das cir- 
cunstâncias. Um convite ao oportunismo e, 

pois, aos vendilhões. Dai se chega a um Men- 
donça no Supremo, produto do espírito justi- 

a ARTIGO 

ceiro de nosso tempo, ao que se soma a forma 

patrimonialista como o populista Bolsonaro 
entende o tribunal constitucional, 
Desde há muito especulo sabre o que al- 

guém como Mendonça, tendo feito o que fez 

como ministro da Justiça, faria com os instru- 
mentos de que dispõe Alexandre de Moraes e 
a partir da picada aberta o inquérito das 
fo fig Ens Livio pena ade 
para a forra — por meio de atos de ofício. E 
muito atraente, para a mentalidade funda- 
mentalista, à forma como ministros do Su- 

premo exercem o poder monocrático. 
Fala-se que a confirmação de Mendonça no 

Supremo não seria uma vitória de Bolsonaro, 

em função de o presidente não ter se empe- 
nhado, Não se empenhou? Ora. Ele disse que 
o próximo ministro seria “terrivelmente 
evangélico”. Seu critério se impós. À porteira 
está aberta. O presidente transferiu a campa- 
nha por seu indicado para uma federação de 
empresas religiosas. Fortaleceu vínculos, Le- 
voo fundamentalismo religioso a se articu- 
lar —ease estabelecer —dentrodo Senadoda 

ública, ndo ao mesmo temps 
STF e raras cadeira no erbinad 
constitucional para fazer política com sua ba- 
se de apoio fundamental, E ainda aprofun- 
dou, materialmente, a noção que tem sobre o 
que sejauma cadeira na Corte: Bolsonaro era, 
com Nunes Marques, 10%. Terá agora 20% 
do tribunal, (Contas dele, por favor. 
Não há problema algum em Mendonça ser 

evangélico. Não há qualquer problema em 
que ministro do STF seja evangélico, O pro- 

blema está na fé religiosa como razão para al- 
guém ser ministro da Corte. O problema está 
em ministro do Supremo se apresentar como 
representante de segmento da sociedade, A 
ideia de grupos de pressão serem espelhados 
no Supremo é uma barbaridade antirrepubli- 
cana. O STF não é o Parlamento, espaço em 
que bancadas se organizam e grupos sociais 
Lém seus agentes. 

Ministros do Supremo que são articulado- 
res políticos, a cujos arranjos adaptam o en- 
tendimento das leis, e que se jactam de deter 

um poder moderador não previsto na Carta, 
afastam-se dos marros constitucionais, afrou- 
xam as estacas das jurisprudências, tornam 
tribunal incerto como uma biruta ão vento — 
e não tardam a atrair os que também se que- 
rem parte atuante-infuente nessa disfunção. 
Quando o Supremo invade o âmbito do Par- 

lamento para deliberar sobre matérias que ca- 
beriamapenasa deputadosesenadores,esobo 
argumento de que o Congresso, atrasado, não 
se moveria, faz-se à convite à pretensão-ascen- 
são de novos legisladores togados dispostas a 
fazer avançar, via STF, pautas sectárias que gru- 
pos específicos também avaliam não andar no 

Vel. 
André Mendonça no Supremo é reação a um 

Supremo ativista, E reação fundamentalista de 
grupo de se quer ativo num tribu- 
nal perce irem ativista. Mendançaé rea- 
ção — reação por meio de infiltração conscien- 
te —de um partido político, o evangélico, a um 
Supremo cujo comportamento informa que ali 
também se pode formar bancada. 

O “neocolonialismo” disfarçado de democracia 

YANO WANMINO 

Nº passado, os colonizadores ocidentais 
saqueavam recursos e riquezas, impu- 

nham religião e cultura e destruítam brutal 
mente civilizações tradicionais ao redor do 
mundo, deixando uma página sombria na 
História da humanidade. 
No século XXI, o colonialismo e o hege- 

monismo continuam a resistir aos avanços 
danossaera. Certos países estão obcecados 
pela ideiade “superioridade civilizacional”, 
engajam-se em grupos hegemônicos sob o 
pretexto da democracia, tentando ditar o 
progresso mundial, seguindo uma agenda 
própria e consagrar seus valores como úni- 
cocritério universal. Usar a “democracia” 
para praticar a hegemonia é uma violação 
dos valores democráticos e, em essência, 

constitui um “neocolonialismo”, 
O neocolonialismo está bem presente. 

Tenta implementar o neomonroismo na 

América Latina. Plantou “revoluções colo- 
ridas” na Eurásia e instigou a “Primavera 
Arabe” no Oriente Médio, Entre seus efei- 
tos, há atentados à soberania nacional, con- 
frontos entre diferentes religiões e cultu- 
ras, escalada de hostilidades regionais e tu- 
multos sociais, assim como numerosas cri- 

ses humanitárias. Sob o disfarce de demo- 
cracia, o “neocolonialismo” é a origem de 
muitas turbulências no mundo de hoje. 

A História e a realidade demonstram que 
a É aço democrático” não passa de des- 
culpa usada por certos países para promo- 
vero“neocolonialismo”, além deuma ferra- 

menta para alcançar seus interesses estra- 
tégicos. O uso de meios desprezíveis, como 
infiltração e opressão, intervenção militar, 

subversão política e sanções econômicas a 
fim de promover uma “transformação de- 
mocrática” noutros países é, por si só, uma 
traição aos valores da democracia. Com a 
convocação da Cúpula dos Lideres sobre 

Democracia, os Esta- 
Os Estados dos Unidos julgam os 
Unidos julgam méritos da democracia 
osméritos da dos outros países por 
democracia seus próprios parâme- 
dos outros trose tornam a demo- 
países por cracia uma arma para 
seus próprios dividir o mundo em 
parâmetros blocos confrontantes. 

A democracia é um 
valor comum de toda a humanidade, e não 
um privilégio de determinado país, Com di- 
ferentes percursos históricos, os países têm 

culturas, sistemas sociais e valores diferen- 
tes, enãoserá possível existirumaúnica for- 
made praticarademocracia, Damesmafor- 
ma, cabe ao povo de cada pais avaliar a qua- 
lidade da democracia aplicada pelo Estado, 
Enquadrar todos os países num único mo- 
delo, ou até usar a força para impor o pró- 
prio modelo democrático, só conseguirá 
prejudicar a diversidade civilizacional e 
cultural do mundo. 

A China sempre desenvolve a democra- 
cia socialista, ou seja, uma democracia 
popular em todo o processo, cobrindo to- 
dos as aspectos democráticos, como elei- 
ções, consultas políticas, tomada de de- 
cisões, governança e supervisão, O povo 
chinês tem garantido por lei o direito de 
votar e participar da gestão do Estado, 
desfrutandoamplos, reaise efetivos direi- 
tos demacráticos. Nos assuntos interna- 
cionais, a China defende a construção de 
uma comunidade global de futuro com- 
partilhado, bem como os valores comuns 
de humanidade de paz, desenvolvimento, 
equidade, justiça, democracia e liberda- 
de, Respeita o direito de cada nação a ex- 
plorar e desenvolver uma via de democra- 
ciade forma soberana, advoga a democta- 

ciaeo Estado de Direito nas relações in- 
ternacionais, além de combater toda for- 
ma de hegemonismo e política de poder. 
Numa época em que se sobrepõem mu- 

danças sem precedentes nos últimos cem 
anos e a pandemia do século, tados os po- 
vos, mais doque nunca, são interdependen- 

tes, e seus destinos estão interligados. A 
China está disposta atrabalhar coma comu- 
nidade internacional para resistir às práti- 
cas de falsa democracia, que abrem o cami- 
nho para o neocolonialismo, preservar os 
valores comuns de toda a humanidade e le- 
var adiante o progresso humano. 

se Yang Wanming é embaixador da Chuna no 

Brasil 
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Competindo 
com robôs 

N um mundo globalizado, é comum 

que decisões tomadas no Vale do 
Silício, em Pequim ou Bruxelas afe- 
tem mais nosso país do que aquelas sa- 
idas de Brasilia. Ou que uma criação 
tecnológica patenteada por uma uni- 
versidade alemã ou sul-coreana vire 
de cabeça para baixo o funcionamen- 
to da economia nacional. No debate 
sobre inovação, o Brasil ainda está em 
busca deum assento namesa dos adul- 
tos, e essa falta Cegos ismo nos 

coloca em posição de risco, 
Para a população da favela, creio que o 

maior desses riscos é a automação. A 
substituição da mão de obra por robás e 
drones multiplicará o rol de habilidades 
mínimas exigidas pelo mercado. Vagas 
em galpões, serviços de entrega e linhas 

de montagem de ão, reduzindo 
a oferta de trabalho para quem tem me- 

Ahistóriade uma amiga, Talita Ribeiro, 

ilustra bem os riscos — mas também as 
oportunidades — da automação da eco- 
nômia. Recém-divorciada, ela se mudou 

para Delaware, nos Estados Unidos, e 
passou a trabalhar num armazém da 
Amazon. Conheceu gente do mundo in- 
teiro, detodas as classes sociais, Ficou fas- 
cinada pelos robôs —braços de metal gi- 
gantes, articulados —epelasesteiras, ver- 
dadeiras veias daquele organismo. Guia- 
da pela curiosidade, entrou um pro- 
iso em E reçi ml 
robótica mantido pela própria empresa. 
Era o iníciode uma nova carreira. Muitos 
cursos e muitas horas de estudo depois, 
hoje minha amiga — uma das poucas 
mulheres na sua área —é responsável pe- 
la manutenção dos robôs. 

Talita pôde trilhar esse caminho por- 
que teve incentivo pa- 

Populações ra se qualificar. Mas 
socialmente disse estar preocupa- 
vulneráveis da com suas antigas 
precisam de colegas de trabalho — 

ar pai políticas públicas negras, lati- 
que gorantam sua nas, imigrantes —que 

requalificação não poderiam conci- 
profissional liar uma rotina de es- 

tudos com seus dois 
ou três empregos. Está ciente de que, 
no médio prazo, o emprego dessas pes- 

soas está sob risco. 
Populações socialmente vulnerá- 

veis —do imigrante nos EUA ao mora- 
dor de favela no Brasil — precisam de 
políticas públicas que garantam sua 
chance de requalificação profissional 
diante do tsunami da automação. Ro- 
bós são mais eficientes, o que é bom 
para o mundo dos negócios. Não há 
como competir comeles. O que temos 
de fazer é requalificar a mão de obra 
para as pessoas não se tornarem su- 
pérfluas nessa mudança inevitável. 
Quando o escritor Yuval Harari es- 

teve no Brasil, perguntei-lheo que de- 
veriamos ensinar hoje aos jovens das 

riferias, Yuval ponderou que é mui- 
to dificil pensar numa resposta, pois, 

dadooritmo daevolução tecnológica, 
algo ensinado hoje poderá estar obso- 
leto em uma década, A possibilidade 
de erro é muito alta. 

Ele então sugeriu que, antes de en- 
sinarmos qualquer coisa, nos preocu- 
pássemos em ampliar o repertório 
emocionados juvens, para que eles 
saibam lidar com a possibilidade, ab- 
solutamente real, de que suas pro- 
lissões podem desaparecer em ques- 
tão de anos — e, mesmo assim, te- 

nham força interior para se reinven- 
tar é construir novascarreiras. 

O Brasil tem pela frente esse grande e 
urgente desafio. Combater a pobreza, 
afinal, é também garantir que os jovens 
da periferia tenham condições de com- 
petir no ambiente cada vez mais tecno- 
lógico e automatizado que se desenha 
para as próximas décadas, 
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COLABORAÇÕES PREMIADAS 

O pr pede que STF fixe regras para delação 
NAMES  Umadas reivindicações é que haja limites para a concessão de beneficios 

O VICE IDEAL 
Pré-candidatos ao Planalto buscam chapa que 
agregue estrutura e acesso a grupos resistentes 

JUSSARA SOARES E 

DAS EL LEIO 
poalicadagiabo com En 

msanid 

Â: mesmo tempo em que o 

ex-presidente Luiz Iná- 
cio Lulada Silva(PT) negocia 
uma possível chapa com o ex- 

governador Geraldo Alck- 
min (de saída do PSDB), os 
outros pré-candidatos à Pre- 

sidéncia também buscam 

quem seria o vice ideal. No 
cálculo, entram questões co- 
mo a estrutura partidária do 

parceiro de chapa, que pode 

garantir tempo de televisão e 
recursos do fundo eleitoral, e 

o apelo em determinadas re- 

giões ou grupos em que o ti- 
tulartenha dificulda 

O presidente Jair Bolsonaro 

não deve repetir à chapa com 

Hamilton Mourão, mas cogita 
ter outro militar como vice. 

Bolsonaro tem confiança nos 

membros dacasemae, por ou 
tro lado, teme ser traido por al- 
gum representante do Cen- 

trão. O entorno do presidente 

avalia que não houve impea- 
chment porque o vice-presi- 

dente era Mourão, O que não 

entusiasmava a classe política, 
Nesse raciocinio, o minis- 

tro da Defesa, Walter Braga 

Netto, é cotado, por ser al- 
guém da confiança de Bolso- 
naro, como antecipou o blog 

da jornalista Andréia Sadi, 

no gl. Integrantes das Forças 

Armadas que atuam no Palá- 
cio do Planalto, no entanto, 

avaliam que o nome do mili- 

tar não agrega votos e que ho- 
je o presidente precisa de al- 
guem que atraia O eleitor, co- 

mo informou a colunista do 

CLORO Bela Megale. 
Ontem, em conversa com 

apoiadores no Palácio da Al- 

vorada, o presidente afirmou 
que alguns aliados estão que- 
rendo tumultuar a questão 

com a divulgação de nomes, 
mas que a escolha será sua. 
— Acertei com o Valdemar 

(Costa Neto, presidente do 
PL) muita coisa, não está esco- 
lhido o vice, O vice quem vai 
escolher sou cu — afirmou à 

presidente, acrescentando 
que quem vaza essas informa- 
ções está tentando se cacifar. 

Bolsonaro já tinha cogitado 
outros perfis para a suá chapa, 
Como um evangélico, ma 

Haulher au, mais recentemen- 

te, alguém de Minas Gerais, 

par ser o segundo maior colé- 
gio eleitoral, Esta possibilida- 

de surgiu com uma avaliação 

de que é dificil reverter a rejei- 
ção do presidente no Nordes- 
te, Ainda assim, o ministro das 

Comunicações, Fábio Faria, 

do Ria Grande do Norte, está 
no páreo. O nome de Ciro No- 
nueira (Casa Civil) também já 
foi cotado para a vaga. 

” 
li 

“Há várias questões em 
jogo. Primeiro, claro. a 
possibilidade de agregar 
eleitores onde se tem 
dificuldade de entrar” 

Silvana Krause, 
cientista política 
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PALA: Atari dr ndo 
TIE FACES EAR PES 

Confiança. O noma de Braga Netto é ventilado no Palacio do Plans'to como possivel vice de Bolsonaro; pres dente está em busca de perti certeiro para a vaga 

O senador Flávio Bolsonaro 

(PL-RJ), um dos principais ar- 

ticuladores políticos do pai, 
afirmou queo perfildovice de- 

penderá de uma composição 
dos partidos. Mas o quadro 
ideal é de um nome alinhado 

ao presidente, deextremacon- 
fiança e que possa dar capilari- 
dade ao projeto de reeleição. 
— Temos excelentes CJud= 

dros. Fábio Faria é um. Não 

vou citar outros, porque vou 
acabar esquecendo e pode 

gerar algum tipo de situação 

— disse o senador, antes da 
cerimôniaem queelee o pre- 
siclente se filiaram ao PL. 

TRÂNSITO NO CONGRESSO 
Na tentativa de expandir q 

eleitorado para o centro, Lula 

tem trocado acenos com 
Alckmin, que mantém con- 
versas sobre seu futuro parti- 

dáriocom PSB e PSD, Os dois 

se reuniram na sexta-leira, se- 

gundo o colunistado GLOBO 
Bernardo Mello Franco —pa- 

tão uaise Ex-tucano, Corpo 

achapa com o petista, aquem 
enfrentou em 2006, é um ca- 

minho para voltar ao debate 
nacional após um desempe- 
nho ruim em 2018. 

Setores do PT defendem a 

união como uma maneira 

de amenizar resistências 

em grupos de eleitores que 

sealastaram do partido, mas 

que estão em busca de uma 
alternativa a Bolsonaro, À 
definição de Alckmin deve 

ficar parao primeiro trimes- 
tre do ano que vem. 

Já no caso do ex-ministro 

Sergio Moro (Podemos), alia- 
dos defendem uma dobradi- 
nha com o União Brasil, parti- 
do que nascerá da fusão entre 

PSL e DEM. A nova legenda 

deve ser dona do maior fundo 
eleitoral (cerca de R$ 325 mi- 
Ihões) e do maior tempo de te- 

levisão( porvoltade | minatoe 
50 segundos). Além disso, pe- 
los cálculos de seus dirigentes, 

poderá ter até 70 parlamenta- 
res em 2022, o que é funda- 
mental para dar capilaridade 
erm uma disputa nacional. 

Também hão desejo por um 
posica que we poderia facilitar o 
trânsito de Moro com o Con: 

OS NOMES DO JOGO 

Prê-candidatos avaliam opções que possam agregar estrutura partidária 

(tempo de TV e verba eleitoral) e acesso a regiões ou grupos de eleitores 

| petsta com o tucano ganhou força com acenos 

| presidente por ser alguém de sua contança E que 

Lula (PT) 
Leral do À [1 lck mim PSDB) A E E PE EE q 

Imnicia'mente inimaginável. a dobradinha do 

de ambos 05 lados. Aliados do ex-presidente 

ava lam que A ckmin pode ajudar na construção 

de uma imagem de moderação num evertua 

governo Lula e atrair um eletorado de direita o 

centro-direita. 

Bolsonaro (PL) 
Braga Neto -- 
Fabian Faria (PSD) cAnAIlEA as pejajininici pompa ini ef asinica capa 

O nome do general passou a ser cogitado pelo 

reduziria o apetite do Congresso por um eventual 

impeachment. O Centrão, no entanto. defende 

que o posto deve ser ocupado por um político 

Neste caso. 0 ministro das Comunicações seria 

uma alternativa. Mas Bo-sonaro também 

considerou Ler nã chapa uma mulher, um 

evangélico ou um político de Minas, segundo 

maior colégio eleitoral 

João Doria (PSDB) | 
mRone Te bel (MDE JB 17 

O governador de 5ão Paulo já assumiu à 

compromisso ce ter uma mulher em sua chapa. À 

senadora, Com Uma carrera política extensa & 

ligada 20 agronegócio, Foi elogiada pelo tucana. O 

MDB. no entanto, mostrou inleresse em lançá-a 

candidata do Pianaita. 

ui (Podemos) 
uciano Bivar = 

Luiz Henrique Mandetta 

Os dos nomes serão do União Brasil, partido que 

nascerá na fusão entre o PSL de Bivar e o DEM do 

ex-ministro da Saúde. O primeiro é o favorito para 

a vaga, De qualquer forma. Moro teria na chapa à 

legenda dona do maior fundo eleitoral (cerca de 

R$ 325 milhões) e do malor tempo de TV (por 

volta de Iminuto e 50) 

Ciro (PDT) 
O pedetista alnda não citou romes, mas 0 NA mm Ta. 
presidente do partido, Carlos Lupi. avalia que o o | ”, ; 1 
pertil ideal é de alguém de São Paulo ou Minas hm É | 

Ceras, pela força política e econômica dos ' a = J 

estados. E que se ainda ler mulher cu negro, 

“é açúcar com mel”. diz Lupi 

Eddoria do Ário 

gresso. O ex-juiz en frenta re- 

sistência da classe política de- 
vido à sua atuação na Opera- 
ção Lava-lato. E a paris disso 

que passou a g força nos 
bastidores a ideia do deputado 
Luciano Bivar (PSL-PE) ficar 
como posto device. Moro e Bi- 

var têm conversado. Além de 

dono do cofre, o parlamentar é 
um político tradicional do 

Nordeste e tem boa articula- 

ção na Câmara, onde foi eleito 
como primeiro-secretário. 

O ex-ministro da Saúde Luiz 

Henrique Mandetta, filiado ao 

DEM, também já foi cotado 
para a vaga, mas aavaliação na 

cúpula do PSL é que ele deve 

ser candidato a algum cargo 
no Mato Grosso do Sal. 
Certo, já disse Moro a in- 

terlocutores, é que ele não 

será vice de ninguém, Se- 
gundo a colunista Bela Me- 

gale, o ex-juiz mostrou ani- 

mação com as pesquisas in- 
ternas que recebeu e avalia 
com integrantes do Pode- 

mos que é dificil que outro 

nome se mostre cÔmpetiti- 

vo como o dele para encar- 
nar aopção deterceiravia. 

Outro postulante fora da po- 
larização, Ciro Gomes (PDT) 
ainda não pensa mum nome 

paraavice, masjátem algumas 
caracteristicas em mente, de 
acordo com o presidente do 

partido, Carlos Lupi. O desejo 

é por um companheirode cha- 
paqueseja de São Paulo ou Mi- 
nas Gerais, os dois maiores co- 

légios eleitorais do pais, “pela 

farça política e econômica”. 
— Mas nãoéum impeditivo 

ser de outro estado — avalia 

Lupi. —Sendo de MinaseSão 

Paulo (já é bom), e se for mu- 
lher ou negro, aí é açúcar com 

mel para complementar 

ELOGIO PÚBLICO 
No PSDB, o governador de 

São Paulo, João Doria, assu- 
miu o compromisso de ter 
uma vice mulher. Após vencer 
as prévias do partido, ele elogi- 

ou publicamente a senadora 
Simone Tebet (MDE-MS) — 
que, por sua vez, será lançada, 

na próxima quarta-feira. pré- 

candidata ao Planalto. 
Odestaque quea paramen- 

tar alcançou na CPI da Covid, 

o fato de ser próxima ao agro- 

negócio e de ter uma carreira 
pelítica extensa são algumas 

das caracteristicas que tazem 
Doria ter interesse em tê-la 
como vice O governador 

também tem bom relação 

com o presidente do MDB, 
deputado Baleia Rossi (SP), e 
com o ex-presidente Michel 
Temer. Interlocutores de Do- 

ria, no entanto, afirmam que 
o assunto ainda não foi trata- 
do entre os partidos. 

De acordo com Silvana 

Krause, professora da Uni- 
versidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), a 

importância do candidato a 
vice é bem reconhecida na 
ciência política: 

— Várias questões estão em 

jogo. Primeiro, claro a possibi- 
lidade de agregar eleitores, em 
distritos eleitorais onde a can- 

didatura tem dificuldade de 

entrar, além da estrutura parti- 
dária — afirma Silvana. 
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ENTREVISTA 

Marina Silva / EX-MINISTRA 

Ex-senadora critica a postura dos concorrentes à 
vaga de terceira via, evita declarar apoio, mas 
defende nome que se oponha a Bolsonaro e Lula 
SÉRGIO RÓRO sergio rasoap-ogiobo car br a lorano 

“VOLTAR AO PASSADO 
OU SER REFÉM DO 
PRESENTE NÃO SÃO 
ALTERNATIVAS 
ndidata à Presidênciaque 

' chegou mais perto de 
rar a polarização —à reias 
entre PT e PSDB —, a ex-mi- 

nistra Marina Silva, terceira 
colocada nas eleições de 2010 

e 2014, critica a falta de “ques- 
tões estratégicas” nas formu- 
lações já apresentadas pelos 
atuais concorrentes 20 posto 

de terceira via. Entre a volta 

ao “passado”, simbolizada pe- 
ne a residente Luiz Inácio 

a Silva (PT), e a manu- 
é do “presente desastro- 
so”, representado pela presi- 
dente Jair Bolsonaro (PL), no 
entanto, ela defende um “no- 
vo pacto político” — mas sem 
dizer, por 01 pen pn gado 
apoiarem 20 

Quais caminhos parauma 
candidatura de terceira via 
furar a polarização? 
O esforço de ter uma alter- 

nativa tem cGuie Ser e-qualifica- 

do. O retorno ao ourfi- 
car refém desse is de- 
sastrado, desastroso, não são 
alternativas. E preciso que se 
pense um novo pacto político, 
O Brasil não pode continuar 
refém dos que vão pelo cami- 
nho de tado quantoé benesse, 
do jeitinho. E, principalmen- 
te, do Centrão, que é um espé- 
cie de agente difuso, que não 

tem nome, endereço, e que a 
cada dia vai se apropriando 
das instituições, inclusive do 
orçamento público. 

Vê algum nome da terceira via 
com esses valores? 

A maior parte caminha ain 
da no debate em que a disputa 
é como e pi po- 
der. Por enquanto. o debate 

não trata de questões estraté- 
gicas, como a Amazônia. Esse 
é um temade qualquer discus- 

são que queira integrar o Brasil 
ao debate que está acontecen- 
do no mundo, É a partir daí 
que a pente pode pensar um 

muvociclo de idade, de 
desenvolvimento econômico 
e de investimentos de ei 

prazo. Até agora, o debate da 
sustentabili está aquém 
na maioria das candidaruras. 

DE 23/11 A 24/12 
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'Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção' 
Bolsonaro afirma que não pode “dar conta de 20 mil servidores comissionados, além de 300 mil funcionários dos ministérios 

magia 

Quem Bolsonaro 
afirmou ontem que não 

pode garantir à ausência de 
corrupção em seu governo, 
porque não pode “dar conta 
de mais de 20 mil servidores 
comissionados”. O chefe do 
Executivo disse, contudo, 
que a grande maioria de ser- 
vidores é honesta e que, se 

surgir “qualquer problema”, 
haverá investigação, 
— Não vou dizer que no 

tre porerho não tem cor- 

rupção, porque a gente não 
sabe. Se tiver qualquer pro- 
blema no meu governo, a 

gente vai investigar. Eu não 
posso dar contade mais de 20 
mil servidores comissiona- 

dos, ministérios com mais de 
300 mil funcionários. A 
Ee maioria são pessoas 

nestas — disse o presiden- 
te, em conversa com apoia- 

dores no Palácio da Alvorada. 

Bolsonaro é investigado 
no Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF) pela suspeita de 
ter prevaricado no caso da 
vacina indiana Covaxin, O 

deputado federal Luis Mi- 
randa (DEM-DF) e o irmão 
dele, o servidor concursado 
Luis Ricardo Miranda, 
apresentaram o presiden te 

suspeitas de irregularidades 
nacompra do imunizante. 
De acordo com os Miran- 

da, Bolsonaro teria se com- 
prometido FR repassar as SLS- 

peitas para a Polícia Federal 
(PF), o que não ocorreu. No 
último dia 23 de novembro, 
aministra Rosa Weber pror- 

rogou as investigações, a pe- 
dido da Polícia Federal, por 
mais 45 dias. 

MORO REBATE CRÍTICAS 
Dias após ser criticado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, o 

ex-ministro da Justiça e ex- 
juiz Sergio Moro defendeu 
ontem sua atuação na Ope- 

ração Lava-Jato. Na semana 
passada, o presidente citou 

mensagens trocadas entre 
Mora e os procuradores da 
Lava-jato. 

— Tudo que eu fiz na Ope- 
ração Lava-jato foi legal. O 
que havia, sim, era um siste- 

ma muito forte de corrup- 

ção, que criou falsas narrati- 
vas, que tentou, e conseguiu 
em parte, impor alguns re- 

veses à luta contra a Lava-ja- 

to —afirmou oex-ministro, 
De acordo com Moro, as 

pessoas sabem “quem é 

quem nessa história”: 
— Mas as pessoas sabem, 

as pessoas que viram a Lava- 

Jato, quem é quem nessa 
história. Quem estava do la- 
do da lei, quem estava com- 
batendo a corrupção, e 
quem eram aqueles ue se 

corromperar. 

CITAÇÕES AO EX-JUIZ NA LIVE 
Em sualive semanal na últi- 
ma quinta-feira, Bolsonaro 
falou sobre Moro durante 
seis minutos ininterrup- 

tos. Em boa parte, relem- 
brou que, durante o vaza- 
mento de mensagens tro- 
cadas entre ele e os procu- 
radores da Lava-jato, pres- 

tigiou o ex-ministro com 
agendas públicas. Na oca- 
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A contratação do marqueteiro 
João Santana implodiu seu 
diálogo com Ciro Gomes? 
O Ciro tem feito um estor- 

ço de debater propostas, não 
só fazendo disputa política 
emsi. Agora, a violência poli- 
tica, que é uma das estratégi 

as mestras do João Santana, 

não é base de construção de 
absolutamente nada. Dificil- 
mente, alguém conseguirá 
ser mais violento do que o 
Bolsonaro, talvez eles consi- 
gam empatar. A forma como 

a gente ganha determina a 
forma como governa. 

Os ataques do Ciro ao Lula 
estão no tom adequado? 
O debate tem que ser feito 

olhando para os vários nomes 
que estão se colocando na ce- 
na para 2022, Não apenas pa- 
rão (ex-) presidente Lula. 

Asenhora não pretende mais 
disputar eleições? 
Quero ver uma alternati- 

va que seja construida no 
campoquetem compromis- 
so com o novo pacto de sus- 
tentação para um novo ciclo 
de prosperidade econômi- 
ca, social, ambiental, com- 
bate à desigualdade. Estou 
tentando ajudar nessa pers- 
pectiva. Eu já dei uma con- 
tribuição, já fui candidata 
por três vezes. Eu me sinto 

muito tranquila para parti- 
cipar dudelnles identilicar 
qual éa melhor alternativa. 

Como vê a candidatura do 
ex-juiz Sergio Moro? 
Não vejo o Sergio Moro co- 

mo alguém que possa romper 
com esse pacto político do que 
há de mais atrasado no pais. 
Ele deu uma contribuição co- 
mo juizem relação a investigar 
e punir poderosos. Infeliz- 
mente, deu com uma mão e ti- 

rou com a outra quando não 
obedeceu à risca o devido pro- 
cesso legal. Elesai dacondição 
de juiz e vai para o governo 
Bolsonaro. Qualquer pessoa 
com discernimento político 
sabia que o Bolsonaro não tem 
compromisso coma democra- 
cia, com o combate à corrup- 
ção e com qualquer avanço, 

Asenhora foi procurada pelo 
Lula nesse esforço dele de 

buscar atores de outros 
campos políticos? 
Acho que o PT eo PSDB 

devem uma autocrítica à so- 
ciedade brasileira, São os 

dois partidos que ficaram 
mais tempo no poder após a 
redemocratização. No ter- 
reno queeles araram duran- 
te tanto tempo, o que nasce 
éacrva daninha Bolsonaro, 
Infelizmente, não vejo essa 

sinalização por parte do PT. 
Quando você não reconhe- 
Ce BSHCS CITOS, À CRS ape mm 

que se está passando éa de 
que vai continuar fazendo 
as mesmas coisas. 

sião, Bolsonaro levou Mo- 

ro para partidas de futebol 
e outros eventos. 
— Faltade caráter éomi- 

nimo que posso falar desse 

cara. Temo direito de se 

candidatar, eo povovai sa- 
ber se merece ou não o vo- 
to. Agora, fazer campanha 

na base da mentira? 
Aprendeu rápido a velha 
política, hein, Moro? — 

disse na transmissão. 

Na mesma live, Bolsonaro 
também rebateu as críticas 
do ex-juiz a respeito da rela- 

ção como Centrão, 
— Ele não sabia os parti- 

dos que eu integrei antes do 

governo? O tal do Centrão 
tem quase 300 deputados, 
Para aprovar qu alquer coi- 
sa, precisa de deputados 

desses partidos. Como se to- 
do mundo do Centrão não 
prestasse — afirmou. 
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Bolsonarismo ruma para palanque dividido em SP 
Enquanto deputada Carla Zambelli leva Tarcísio de Freitas para eventos no interior do estado, grupo próximo 

ao PTB trabalha para lançar Abraham Weintraub candidato. Desempenho em pesquisas é barreira para ambos 

GUILHERME CAETANO 

prudlneroroa acata ria eng iescutmnem dr 

AM RILLE 

Nº mamento em ue pré 

E candidatos começam à 

se movimentar de olho nas 
eleições de 2022, um racha 

no bolsonarismo em São 

Paulo pode levar à divisão de 

palanques no grupo alinha- 
do ao presidente Jair Bolso- 

naro. Adez meses do pleito, 

dois nomes se articulam pa- 
ra disputar o voto desse elei- 

torado, E, até agora, ne 

nhum deles dá sinal de que 

pretende formar uma can- 
didatura única no estado. 

Enquanto a deputada fede- 

ral Carla Zambeilli (PSL-SP) 

taz um tour porcidades médi- 

as do interior do estado pre- 

gandoo nomedo ministroda 

Inlraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, para 0 governa, arti- 

culadores do ex-ministro da 

Educação Abraham Wein- 
traub desembarcaram no 

PTE para preparar sua cam- 

panha em 2022. 

Na pesquisa 
mais 

Datafolha 

recente, realizada en- 

tre 13 e 15 de setembro, am- 

bos apresentam desempe- 

nho ue os deixam, ao me- 

nos porora, distantes do to- 

po. Tarcísio recebe entre 4% 

| Dum CERAPIO EM Que O Cx- 

govern ador Geraldo Alck- 

min é candidato) a 6% (sem 

Alckmin), enquanto Wein- 
traub tem entre 1% e 2% 

Na semana passada, Tarci- 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 
O RIO TEM 

Mocoquense, Tarcisio de Fretas foi em busca de apom no intenor doestado 

so viajou até Mococa, cidade 
de 70 mil habitantes, para re- 

ceber o titulo de cidadão mo- 

coquense, entregue pelo ve- 

reacdor Thiago Colpani (PL). 
Para Zambe hi o articuladora 

do encontro, a homenagem 

pode “servir para reduzir” a 
haixa identific dia ai ENtre o 

pumistro, carioca Com calrei- 

ra em Brasília, e São Paulo. 

— À gente achou impor- 
tanteeleterum titulo (deci- 

dadão paulista). porque se 

ele tor candidato a poverna- 
dor,elejávaiteruma! igação 

como estado —diz ela. 

O estado de São Paulo tem 

JUS municipios maiores 

que Mococa, 

A deputada também apro- 
veita sua presença em con- 

terências conservadoras pa- 

radar mais publicidade à fi- 

gurade Tarcísio e apresen- 

tar números do ministério. 

POPULARIDADE DE MINISTRO 

Oprojeto de Tarcisto pode es- 

barrar ruma candidatura de 

Weintraub, um dos mais po- 

pulares frente à militância 
bolsonarista durante sua pas- 

sagem pelo governo. Segun- 

do o colunista do GLOBO 
Lauro Jardim, o esforço feito 

pelo ex-ministro da Educa: 
ção para ser candidato em 
São Paulo tem incomodado o 

presidente Jair Bolsonaro, 

gastro 

Um movimento: 

FRREECTISA d iNVEST.Rio 

Casa nova. 

que prefere Tarcisio. 
Zambelli nega que Bolso- 

naro esteja incomodado, 

mas prega um armistício 
entre os bolsonaristas. 

— Talvez ele (Bolsonaro) 

esteja preocupado em não 

dividir o voto (na disputa 
pelo governo paulista). Mas 

eu já falei para o Weintraub, 

e insisto; acho que ele tem 

muito mais perfil de Parla- 
mento do que de Executivo 

—7liz Zamibelli, 

Aliados de Weintraub 
acertam sua filiação ao PTB, 

partido que passa por uma 
retormulação após a prisão 
de Roberto Jelferson, aftas- 

tado da presidência da le- 

A AP] 

O ex-minstro Abraham Weintraub, que prepara embarque no FTÊ 

genda por decisão do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF). 

Integrantes da sigla avaliam 

que Bs sonaro não vai conse- 

guir levar todos seus aliados 

parao PL. Com Weintrauh, de- 

ve ficar o Movimento Conser- 

vador, doqual faz parteo depu- 
tado estadual T ouglas Garcia 

A ideia do grupoé fazer um ro- 

adlshow com o ex-ministro pe 

lo interior de São Pauloa partir 
de sua volta ao Brasil, prevista 

para janeiro. Eleocupa LE ÇAr- 

go na diretoria do Banco Mun- 
dial, nos Estados Unidos 

Publicamente, Weintraub 

é Belsonaro evitam de- 

monstrações de animosida- 
de, mas pessoas do entorno 

olatojaniio, 

PATo, 

e. e 

Pazuello vai disputar 
vaga de deputado 
federal pelo Rio 

> Uexminsiro acontecer entre 

da Saúde Edu» janeiro e março 

ardo Pazuelo é que o general 

vaisecandida-  sairsempré- 

tar adeputado campanha 

federal pelo Rio 

em 2022. 0 » Nos últimos 

partido deve meses, Eduar- 
seroPL.mas do Pazuello 

elengopreten-  vinhacogitan- 

dese filiar do tentar uma 

agora. Só de- candidatura 

pois de passar ao Senado 

paraareserva, mas desistiu. 

oque deve (Malu Gaspar) 

do presidente afirmaram 
que ele ficou contrariado 

com críticas de aliados do 

ex-ministro ao governo. 
Weintraub tem rebatido 

críticos do campo da direita 

em suas redes sociais. No 

tim de novembro, publicou 
uma mensagem sobre ter si- 

do preterido come candida- 

to “aticial” do bolsonarismo 

em São Paulo: *Nunca fui o 
protegido Quo queridinho, 

Na escola e no trabalho, 

sempre fui o“Leio' que no fi- 
nal vence. Nunca tive medo 

deenfrentar times maiores 

É...) Tenham fé. Eu voltarei 
ao Brasil/SPº, escreveu o ex- 

ministro no Twitter. 
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Valdemar cumpriu 
certinho comigo; diz 
deputado gravado pela PF 
Segundo investigadores, trata-se de Valdemar Costa Neto, 
presidente do PL; Maranhãozinho foi pego com caixa de dinheiro 

PATRIK CAMPOREZ 

ETHIAGO BERONTZATTO 

púlrissthogioto com tr 

m vídeo gravado pela 
Policia Federal (PE) no 

escritório do deputado 

federal Josimar Maranhão- 

zinho (PL-MA), flagrado 

com uma caixa de dinheiro, 
mostra o parlamentar con- 
tando que" Valdemar” 

cumpriuum acordo e deu 
R$9 milhões durante as 

eleições municipaisde 

2020. “Valdemar” seria, 
segundo os investigadores, 
Valdemar Casta Neto, pre- 

sidente do PL, partido que 

abrigou recentemente o 
preside nte Jair Bolsonaro. 

A gravação feita por meio 

de uma câmera escondida 
faz parte de uma ação con- 
trolada da Polícia Federal, 

autorizada pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), para 
apurar se Maranhãozinho 
desviou verba de emenda 

rs Em uma das 
ilmagens, realizada no dia 
27 de outubro de 2020, uma 

pessoa não identificada 

questionou o parlamentar: 
— Mas está prontaa 

campanha, né...? 

Maranhãozinho, então, 
respondeu: 

— Valdemar cumpriu 

certinho comigo (...J Sim, 
nove milhões ele me deu, 
Maranhãozinho já era 

deputado federal e não con- 

COrTétu d Cargo algum Ra- 

quele ano. Presidente do 
diretório do PL no Mara- 

nhão, o parlamentar apoia- 
vadezenas de prefeitos do 
seu partido no estado. 

Procurado, o deputado 

não explicou a origem dos 
R$ 9 milhões nem negou a 
referência ao presidente do 

PL. Por meio de nota envia- 

da por sua defesa, o parla- 
mentar disse que “osvideos 

foram criminosamente 

sm 
Q 

“Não dá para usar nota, 

então tem que pagar 
por fora mesmo” 
e 

Josimar Maranhãozinho (PL-MA), 

deputado lederal, em vídeo 

gravado pela PF sobre despesas 

de campanha eleitoral 

vazados, sendo que, neste 

caso, foram pinçados tre- 
chos para distorcer a verda- 
de dos fatos” eafirmou que 

se “colocou à disposição dos 
úrgãos investigativos”. 

Já Valdemar Costa Neto 
alego Li | UE Os PECLUTSOS 

foram destinados a Mara- 

nhãozinho porque ele co- 

manda o partido no Mara- 

nhão e éo responsável por 
distribuir os recursos do 
fundo eleitoral aos prefei- 
tos do estado. O presidente 

do PL encaminhou ao 

GLOBO uma planilha que 
relaciona às transferências 

da legenda às campanhas 
dos candidatos do Mara- 
nhão em 2020. O docu- 

mento aponta rÉpass Es 

ve totalizam R$ 13,5 mi- 
lhões. No entanto, segun- 
doa arquivo, apenas R$ 

49 milhões haviam sido 

transferidos até 27 de ou- 
tubro de 2020, quando 
Maranhãazinho foi flagra- 

do pela PF dizendo que 
teria recebido R$ 9 mi- 
lhões do chefe da legenda. 

Em vutra gravação, reali- 

zada em 21 de outubro, Ma- 
ranhãozinho participa de 
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Câmera escondida. Maranhãoz nho é alvo ce Investigação sobre suposto desw o de verbas de ementa parlamentar 

uma reunião em que é ques- 

tonado por um assessor 
sobre como resolveruma 

questão de marketing de 

uma campanha eleitoral. O 
deputado, então, respondeu: 
— Eutenho... emespécie, 

agora, eu tenho duzentos. 

Ai, eu posso viabilizar para 
VET Se EU CONSIgO sacar. 

Porque não dá para usar 

nota, aí. então. tem que 

pagar por fora mesmo — 
afirmou o parlamentar na 
gravação em seu escritório. 

A PF destaca que esse tre- 
cho reúne “indícios” de que 
aquela não foi a primeira 

entrega de valores em espé- 

cie feita par Maranhãozi- 
nho. Um video revelado pelo 

GLOBO mostra o parlamen- 

tar entregando uma caixa de 
dinheiro que, segundo ele, 
teria R$ 250 mil. 

Procurado, o gabinete do 

deputado alegou, por meio 
de nota, que as imagens 

Demitido, assessor da sigla criticava Bolsonaro 
No partido há 28 anos, Porfirio tem página no Facebook com ataques ao presidente, que pediu sua cabeça 

emitido do PL após a 

D chegada do presidente 

Jair Bolsonaro ao partido, 
Vladimir Porfirio, amigo e 
assessor de imprensa por 
28 anos dao chefe da stgla, 

Valdemar Costa Neto, 
mantém página no Facebo- 
ok com críticas ao governo 

federal. Em vídeos com co- 
mentários sobre a política 
nacional, Porfírio toca em 

temas espinhosos para o 
presidente, como o caso 

das “rachadinhas”, e com- 
partilha charges e paródias 

sobre Bolsonaro, 
Emuma montagem publi- 

cada na página que se cha- 

ma Hora Capital, o jornalis- 
ta postou uma foto do então 
presidente Fernando Collor 

(PROS-AL), em 1992, ao la- 
do de uma de Bolsonaro de 

2020 —ambos em jetskis — 
com a legenda “qualquer 

destino semelhante não se- 

râmera coincidência”, suge- 
rindo um possível impeach- 

ment do atual chefe do Exe- 

cutivo federal. 

Outro alvo de criticas do 
jornalista é a gestão do gover- 

no federal na pandemia. Ele 

diz que o “mau exemplo de 
Jair Bolsonaro, que politizou 
a chegada do coronavirus”, 

aprofundou a “enfermidade 

institucional do governo”. 

“RACHADINHAS" ECPI 

Em um video de humor teito 

durante as investigações da 
CPI da Covid, Porfírio diz que 

Fabricio Queiroz, ex-assessor 
do senador Elávio Bolsonaro 
(PL-R]), eo suposto esquema 

das “rachadinhas” na gabine- 

tedofilho de Bolsonaro deixa- 
riam de ser a maior fonte de 
dor de cabeça do presidente. 

Hã também memes de 

Bolsonaro como “Tiririca”, 

além de alfinetadas sobre a 
conduta do presidente 
(“raciocina com o ligado”) 
ecríticas a membros do go- 

verno, como o ministro da 

Economia, Paulo Guedes, 

eo presidente da Fundação 

Palmares, Sérgio Camargo. 

Em outra publicação, ele faz 

comentários sobre compara- 
ques entreo nazismoeo gover- 
no Bolsonaro. Segundo Porfi- 
ria, esse paralelo é esdríceulo e 

“não há razões objetivas para 

determinar semelhança entre 
o Terceiro Reich eos atos do 
goverão do presidente Bolso- 

naro”. Porém, ele ressalta que 

“há uma coleção de episódios 

governamentais que emitem 

sinais” de “inspiração nazista” 
e ironiza o presidente: 
“Não dá pra comparar 

Adolf Hitler com Bolso- 

naro. Hitler era um gênio 
do mal. E gênio Bolsonaro 
está longe de ser”, diz Por- 

fírio na gravação. 

retratam a “atividade em- 

presarial na pecuária com 
compra e venda de gado p 

equipamentos” e que o par- 

lamentar é alvo de “perse- 
guição política”, 

“A CAIXA SECOU” 

Novídeo gravado pela PF 
em 27 de outubro de 2020, 
Maranhãozinho e seu alia- 

do também falam sobre 

como organizam as finan- 
ças das campanhas. Em 
certo momento, o deputado 

laz um alerta para o seu 
interlocutor não gastar o 
dinheiro com “besteira”, Ao 

ouviro conselho do parla- 

mentar, a pessoa não iden- 
tificada contou que guar- 

dou o dinheiro em uma 

caixa no quarto de seu pai, 
mas Os Pecursos “secaram, 

— Cheguei liem casa para 

encontrar 480 mil (inteligf- 
vel). Estavano quarto de 
meu pai numa caixa, Ele 

Collor 1992 
E ss 

A 
E mm 4 

toda hora pega. Quando foi 
ontem... Eu falei "Pai, vim 
aqui pegar”. Ele falou: “Meu 
filho, a caixa secou aqui” — 

afirmou, aos risos. 

Segundo PF, o esquema 
de desvio de dinheiro teria 

começado em abril de 2020, 

quando o deputado destinou 
R$ 15 milhões em emendas 
parlamentares à áreada 

saúde para diversas prefeitu- 
ras do Maranhão. Alguns dos 
municipios beneficiados 

contrataram, inclusive com 

dispensa de licitação, em- 
presas que, deacordo os 

investigadores, têm vínculos 

com Maranhãozinho. 

Nas contas bancárias des- 
sas firmas foram registrados 
“vultuosos saques” segundo 

relatórios do Coaf, órgão de 
combate à lavagem de di- 
nheiro. Os recursos em espê- 

cie, de acordo com a PE, 
eram levados até o escritório 

do deputado. 

Bolsonaro 2020 

Comparação. Em postagem, Portino sugere possive: impeachment de Bolsonaro 
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Rosa Weber 
libera execução 
do orçamento 
secreto 
Ministra do Supremo atendeu a pedido 

do Congresso e destravou R$ 13 bilhões 
em verbas das emendas de relator 

MARLANA MSIE 
iria reosirDtes oghoto Cor és 
mu 

A ministra Rasa Weber, do 

Supremo Tribunal Fede- 
ral(STE), atendeu aum pedi- 
do do Congresso e autorizou 
a execução das emendas de 
relator. À vice-presidente da 

Corte, no entanto, solicitou 

maiores informações do Le- 

gislativo antes de liberar o 
julgamento de mérito da 

ação sobre o orçamento se- 
creto. À decisão da ministra, 
ontem, Ccotreu após um re- 

cuo do Congresso sobre as 

medidas de transparência 
para as emendas de 2020 e 
2021, edestravão pagamen- 

tode R$ 13bilhões. 

Em sua liminar, a ministra 

havia estipulado 30 dias para 
Ú Co UP aa AS SCE trans- 

parência ao orçamento secre- 
to. Na semana passada, o Le- 
gislativo pediu 180 dias para 

liberar os dados sobre as 

emendas de relator de 2020 e 
as já executadasem 2021, On- 

tem, Rosa fixou em 90 dias o 
prazo para o Congresso se 

adequar, sem prejuízo de uma 
nova prorrogação. 

Rosa Weber considerou 
“eficientes” as medidas in- 

cluídas no projeto de resolu- 
ção aprovado pelo Congres- 
so com promessa de trans- 

aréncia para os repasses 

rar dessas verbas. À de- 
cisão liminar de Rosa deve- 
rá ser confirmada pelos de- 

mais ministros da Corte, em 

data que ainda será definida 
pelo presidente do STF, mi- 
nistro Luiz Fux. Aexpectati- 

va é que essa análise ocorra 
ainda esta semana. 
“Embora o Congresso Na- 

cional tenha conterido efei- 

tos prospectivos ao novo 
modelo de detalhamento da 

execução orçamentária, 

afastando sua incidência 
em relação aos atos anterio- 
res à sua publicação, certo é 

que as verbas cuja execução 

estava paralisada em decor- 
rência da decisão cautelar 

O GLOBO)) DO! 

JORNAL O GLOBO, RR A 
BAU QUE IMPACTARAM À 

ds. ERES 
É 
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Ajuste. Dec são de Rosa Weber ocorreu após Congresso concordar em dar transparência para emendas à executadas 

proferida por esta Corte 

passarão, agora, a ser execu- 
tadas em conformidade 
com as PEprAs do novo siste- 

ma”, disse a ministra. 

Após um impasse entre 
Supremo e Congres 50, O 

presidente do Senado, Ro- 

drigo Pacheco (PSD-MG), 
encaminhou um documen- 
to à Corte afirmando que 

Câmara e Senado vão cum- 

prir a determinação para 
dar transparência ao orça- 
mento secreto não só para o 

futuro, como também para 
os valores do passado, 
Para Rosa, seria “prema- 

turo aferir, neste momento, 

a idoneidade das medidas 
adotadas para satisfazerem 

JÁ ESTÁ 
NO AR 
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os comandos emanados da 

decisão cautelar proferida 

pelo Supremo Tribunal Fe- 
deral”. Ainda segundo a mi- 

nistra, ainda não terminou 

oprazo para órgãos estatais 
incumbidos da execução 

das providências determi- 

nadas por esta Corte apre- 
sentarem as ações adotadas 
nds Las respeci Vas esferas 

de competência”. 

SAÚDE EEDUCAÇÃO 
Mesmo assim, a magis tirada 

disse entender “acolhiível” o 
pedido feito pelos presiden- 
tes do Senado e da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para 
afastar a suspensão da exe- 
cução das emendas de rela- 

tor “considerado o potenci- 

al risco à continuidade dos 
serviços públicos essenciais 
à população, especialmente 

has áreas voltadas à saúde e 

educação”, 
Em decisão do último dia 

9, a ministra, atendendo à 

um pedido de partidos poli- 
ticos, deu uma liminar sus: 

pendendo a execução das 

emendas de 2021, além de 

cobrar transparência e ano 
pla publicidade sobre a des- 
tinação das verbas. A deci- 

são de Rosa foi confirmada 

pelo plenário do Supremo 
PEL oito votos adois. 

Diante da determinação 

do Supremo, o Congresso 
aprovou projeto de resolu- 

ENTENDA COMO FUNCIONAM OS REPASSES 

O que são emendas de relator? 
O relator do Orçamentono Con- 

gresso é o parlamentar a quem 

cabe, a cadaano elaborar o pare- 
cersobre a peça orçamentária. Às 

emendas de relator são uma fatia 

do Orçamento reservada por ele 
para indicações políticas, negocia- 

das entre os partidos e o governo. 

Nas emendas de relator, não hã 

transparência sobre as indica- 

ções Os acordos são firmados 

entre a cúpula do Congresso 

Nacionale o poverno federal, 

privilegiando alguns parlamenta- 

res, mas a informação de quem 

indicou o destino do dinheiro não 

& exposta ao público 

Como funcionam as outras 

modalidades de emendas? 
Aemenda individual é apresentada 

por qualquer um dos 5 deputa- 

dose 8] senadores. São permifi- 
das até 25 por parlamentar. Do 

valor apresentado por cada um, ao 

8: BNDES 

menos a metade deve ser paraa 

Saúde. São impositivas, ou seja, 
têm execução obrigatória desde 

2015. Jánas emendas coletivas, as 

bancadas estaduais podem propor 
alterações para atender suas 

regiões. Neste ano, o limite para 

cada bancada é de pouco mais de 

R$241 4 milhões em emendas 
impositivas. Metade precisa ser 

destinada aobras Comissões 

técnicas deCâmarae Senado e 
Mesas Diretoras podem apreser- 

tar entre quatro e oito emendas. 

Sua execução não é impositiva. 

Qual o valor das emendas de 
relator em 20217 

Em 2021,as emendas de relator, 
indicadas pelo senador Márcio 

Bittar (MDB-AC).equivalema RS 
16,8 bilhões Até o momento, R$ 
3, 8 bilhões já foram pagos. Outros 

R$5.2 bilhões estão apenas 
empenhados (reservados para 

gasto). Adecisãodo STF havia 
paralisado qualquer movimento 

em R$ bilhões do orçamento. 

Qual ovalor previsto para 2022? 

«4h Eletrobras MIKISTÊÉRIO DA 
ECONOMIA 

ção estabelecendo que o va- 
lor das emendas de relator 

não poderá ultrapassar a so- 
made emendas de bancada e 
individuais, o que, conside- 
rando os valores atuais, re- 

presentaria cerca de R$ 17 
bilhões, mesmo patamar 
deste ano. O texto, porém, 

abre uma brecha para que os 
nomes des parlamentares 
responsáveis pela indicação 
dos recursos permaneçam 
ocultos daqui para a frente. 
O projeto deixa margem pa- 

ra mi indicações leitas por 
parlamentares apareçam 
oficialmente como feitas por 
terceiros. [sso porque o texto 

permite que qualquer agen- 
te público ou pessoa ligada à 
sociedade civil possa enca- 

minhar uma solicitação. 
Pela proposta aprovada, às 

casos do passado continuari- 
amem sigilo. Foi quanto a esse 
pontoqueo Congresso acabou 
recuando. Pela informação 
prestada a Rosa na última sex- 
ta-feira, a Advocacia do Sena- 
do disse que Pacheco oficiou o 
relator-geral do Orçamento de 
2021 solicitando que sejam 
adotadas as “providências ne- 
cessárias para o cumprimento 
das citadas deliberações do 
Congresso Nacional e da mer- 
cionada decisão do Supremo 
Tribunal Federal”. 
Em sua decisão ontem, 

Rosa afirmou quea paralisa- 
ção na execução das emen- 
das de relator nunca foi o 
objetivo principal de sua de- 
cisão, mas sim “impedir ir- 
regularidade na aplicação 
de verbas públicas em face 

do quadro de absoluta falta 
de informações até então 
disponíveis quanto à forma 
como a Administração Pú- 
blica vinha empregando es- 
ses recursos financeiros”, 

Aprevisão é menor do que ade 

2021:R$ 16,2 bilhões. 

Por que a execução dessa 
verba estava paralisada? 
No início de novembro, além de 

paralisar a execução do restante 

do orçamento secreto, a ministra 

Rosa Weber determinou que fosse 

dada transparência às andicações. 

Isso significa que o público devera 

tor acesso aos beneficiários finais 
& ao nome dos parlamentares 

responsáveis pelas indicações 

Como o Congresso reagiu? 
Na última semana, o Congresso 

aprovou umaresolução-determi- 
nando a divulgação dos políticos e 

entidades favorecidos pelas emen- 

das de relator daqui para trente. À 
principio, Senado e Câmara se 

recusaram a divulgar quem havia 

sado beneficiado em 2020e 2021 

Depois, houve um recuo, eo presi- 
dente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG). informou ao STF que 

deu ao relator do Orçamento, sena- 
dar Márcio Bittar, 180 dias para que 
as providências sejam adotadas. 

“BANCO MA CIO AL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E BECIAL 

AVISO BNDES - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021- ELETROBRAS 
O Banco Haconal ce Desenvolamento Econômico e Social - EMDES. empresa pública fadara com sede em Brasdia-DF e esoritóno 
ro Bão de Jareiro-FL] ras República do Ôrie, 100, inscrio no CHEME sob o nº 33,557 Z460001-B8, no uso Ca compelénca que 
lhe fa outorgacs pao Parágraio 
Ecsobição do Cansalho do Programa de Parósnga de irsiatrentos da Prontidncia da 

RESOLVE: 

1. Submeter à audiárcia publica o processo de cesestancaçõão ca CENTRAIS ELÉTRICAS BRABILEMRAS 5 A 

Tescesro do Ae 1º da les vê TA BAGA ae ti de pifo ce 2021, & o Parágralo Seguado Co Ar da 
Fmpitidato - CPR nm TO da 27 de bai de 367 

-ELETROBRAS 
CELETROBRAS", com 5 obgubiro de premiar iniosmações ao púbico, bom como receber segesties o corinições do tefendo 
processo da desestalzação, cus modalidade sera a de sumento-do captial social, por meio da subscrição púlbbca De ações 
Drdinánas com renina do dreno de scbecnção pela União, que poderá ses acompanhado ce oferia púbáca secundane de 
Eções de propnedsde da Lrsão bu de empresa por ela controlada, rela ou mdsetamente nos termos ds La 14 1820001 

2. A sudiênca pública será realizada am Zé (2.2021, em modabdada airtuai a parár cas 10h00mer (horária ce Brasha) 

3. És links para parbopação do =verio = as demais informações permenies so propesso de a RR Ze Apetite 
heundo Ra nesta ads rr ritos pira iai E 

dl. Dm todos ds fina, esmalia-pé Quê ma cónilichas de id ainticiáção nerho droga tee PN Chacal da 

Elstrobras, na forma da tegriação apicável, 

ANE DELESDERRIER GONCALVES LHDi 
SUPERINTENDENTE DA ÁREA DE DESESTATRAÇÃO DO BNDES 
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Indígena é enterrado vivo em MS 
MAWES  Espancado e esfaqueado consepuiy escapar é denuncar os três apressores 

AÇÃO POR INCLU 
STF discute adoção da! inguagem 

Tergateira 1422021] O GLOBO 

neutra, mas uso nas escolas é difícil 

Q 
“A lei foi 
aphomnta semi 

que nenhuma 
escola do 
estado 

demonistrasse 
interesse em 
adotar à 
linguagem 
neutra” 

Cleverton 

Reikdal, 

da OAB de 

Rondônia 

“E tuma 
iniciativa 

FRULIthO FRATES 

ideológica 
do cui r 

linguística” 

Gilson Reis, 
da Contee, 

entidade que 

loiao STF 

contra a lei 

da Rondônia 

ARTHUR LEAL, ANDRÉ DE SOUZA 
E PÂMELA DIAS 
ras agdoho cor tu 
ii sa Bichos 

É uma questão sobre a lin- 

gua portuguesa que cau- 
sa mais discussão em casas 
legislativas e no Judiciário 

do que nas salas de aula. Até 

outubro, ja havia 34 proje- 
tos de lei proibindo o uso da 

linguagem neutra em esco- 
las, em assembleias legisla- 
tivas ou câmaras munici- 
pais. Umadelas, sancionada 

em Rondônia, motivou uma 

ação da Confederação Naci- 
onal dos Trabalhadores em 
Estabelecimentos de Ensi- 

no (Contee) no Supremo 

Tribunal Federal para der- 

rubar a proibição. Professo- 

res e especialistas dizem 

quea linguagem neutra se- 
ria uma forma de praticar a 
inclusão. Mas admitem que 

é dificil que seja adotada nas 
escolas. 
A lei de Rondônia proíbe a 

linguagem neutra “na grade 

curricular e no material di- 

dático de instituições de en- 
sino públicas ou privadas, 

assim como em editais de 
concursos públicos”, Poren- 
quanto, está suspensa por 

uma liminar do relator da 

ação, Edson Fachin, tam- 
bém oprimeiroa apresentar 

seu voto no plenário virtual 

do Supremo. Mas segundo o 

presidente da Comissão de 
Diversidade Sexual e de Gé- 

nero LGBTQIA + da seccio- 
nal de Rondônia Ordem dos 
Advogados do Brasil, Cle- 
verton Reikdal, o projeto foi 

aprovado para impedir uma 

iniciativa que nunca teria 

existido. 
— À lei foi aplicada sem 

que nenhuma escóla do es- 
tado demonstrasse interes- 
se em adotar à linguagem 

neutra — afirma Reidkal — 

Passaram por cima da Cons- 
ttuição, que permite a ma: 

nifestação cultural e deba- 

tessobre direitos humanos. 

PRECEDENTE 

O que for decidido pelo STF 

sobre a lei de Rondônia ser- 
virá de precedente. À deci- 

são, embora não se aplique 

automaticamente a outros 

casos, pode orientar juizes e 
tribunais de toda pais. Além 

disso, se mais algum caso se- 
melhante vier a ser analisa- 
do pelo STF, a Corte prova- 

velmente decidirá da mes- 

ma forma. 

No voto apresentado na 
sexta-feira, Fachin afirma 

que a linguagem neutra tem 

sido utilizada em outros pai- 
sescomo forma deinclusão: 

“A chamada linguagem neu- 

tra ou ainda linguagem in- 

clusiva visa a combater pre- 
conceitos linguísticos, reti- 

rando vieses que usualmen- 

te subordinam um género 
em relação a qutro”, 
Há no Supremo ao menos 

um caso que guarda seme- 
lhanças com ode Rondônia, 
O PT questionou um decre- 

to de Santa Catarina que 

proíbe “novas formas dele- 

xão de gênero e de número 
das palavras da língua por- 

tuguesa, em contrariedade 

às regras gramaticais conso- 
lidadas”, nos concursos pú- 

blicos e nos documentos 

aficiais dos órgãos da admi- 
nistração pública edas insti- 
tuições de ensino, 

A ação tem como relator o 

ministro Nunes Marques, 
que determinou que a Pro- 
curadoria-Geral da Repú- 

blicaea Advocacia-Geral da 

União se manifestassem, À 
AGU defendeuo decretoca- 

tarinense, citando uma ma- 
nifestação do Ministério da 
Educação também contrá- 

ria. “As modificações da lin- 

guagem neutra, por serem 

alheias ao uso corrente da 
língua, são alheias ao cotidi- 

ano de crianças, jovens e 

adultos”, alegou a AGU. 
Us 34 projetos contra a 

linguagem neutra até outu- 
bro foram contabilizados 
pela agência independente 
de jornalismo Diadorim. 

Abfilhn;etm n14. segundo 
levantamento do GLOBO 
na época, Diretar da Con- 
tee, o professor Gilson Reis 

afirma que leis como a de 

Rondônia têm mais à ver 
com questões políticas e 

ideolópicas. 

— É uma iniciativa muito 

mais ideológica do que lin- 
guistica. Sabemos que, na 

prática, a linguagem neutra 

é algo profundamente difi- 
cil de ser implementado, 

porque teria, por exemplo, 

de flexionar todas as pala- 
vras já existentes. E uma 
ação que parte de setores 

conservadores para travar 

umia luta política e ideológi- 
ca—diz Gilson. 

Para o linguista Rodrigo 
Borba, coordenador do pro- 

grama de Pós-Graduação 
em Linguistica Aplicada da 

UFRI, a linguagem neutra 

não representa risco ao por- 

tuguês, Na sua visão, é uma 

forma de demonstrar res- 

peito a pessoas que não se 
identificam com o gênero 
masculino ou feminino; 

— Funciona como se fosse 

uma gíria, mas que é impor- 
tante para demonstrar per- 

tencimento e respeito a um 

grupo. Mudar a língua é um 

processo histórico, que não 
vai acontecer tão cedo. 

ESSÊNCIA NÃO MUDA 
Borba conta que a atuação 
de movimentos LGBTÓQIA + 

ao redor do mundo tem le- 

vantado debates de inclu- 
são. Por não se encontrar na- 

turalmente em nenhum idi- 

oma a linguagem neutra, 

grupos que não se sentem 
representados socialmente 

Proibiu a 

proibição. 
“A Inguapem 

neutra visa a 

combater 

greconceltos 

inguísiicos, 

retirando 

visses élr 

Fachin 

propuseram intervenções 

externas. No inglês. por 
exemplo, que não tem gêne- 
EO gramatical, mas tem gê- 

nero lexical, tem gan hado 

forçao uso da palavra “they” 
como singular, ao invés de 

marcar o gênero da terceira 

pessoa com “he” (ele) ou 
“she” (ela), Borba, ressalta, 
contudo, que a categoria é 
usada por determinados 

grupos e não altera a essén- 
cia da lingua inglesa, 

A inclusão apontada por 

Borba é a mesma defendida 
por Brune Medeiros, de 23 

anos, que começou a se re- 
conhecer como uma pessoa 

trans não-binária em 2016. 
Além de não se identificar 

como um homem cispênero 

(individuo que se identifi- 
ca, em todos os aspectos, 

como seugênero denascen- 
ça), ela acredita que não 
existe uma separação mar- 
cada somente pelo masculi- 

no e feminino que contem- 

ple a forma como se enxerga 
no mimo, 

— Apesar de eu me identi- 

ficar como uma pessoa não- 

binária, toda a minha luta 
para me reconhecerem en- 
quanto travesti fez com que 
eu não me importasse que 

serefiramamim como “ela”, 
no feminino. Mas isso é um 

ato político e varia confor- 
me as vivências — explica. 

Na faculdade de Letras da 
UFRJ. Brune descobriu a 
oportunidade de contribuir 

para o debate da linguagem 

neutra —também chamada 

de “pronome neutro”, “lin- 
guagerm não binária” ou“ne- 

olinguagem” — uma pro- 

posta de adaptação da lín- 
Eua qo muguesa para que as 

pessoas não binárias se sin- 

tam representadas. Assim, 

“amigo” ou “amiga virari- 
am “amigue”, segundo uma 

das propostas. 

SAIO “X" ENTRA OE" 
A sala de aula é o local onde 

Brune, à convite dos própri- 

os alunos do 2º e 3º anos do 

ensino médio, explica o 

conceito. Em três palestras 

dadas no Colégio de Aplica- 

ção (CAP) da UFRJ, e tam- 
bém em suas aulas de idio- 

ma para estrangeiros, ela di- 

funde o conceito de que a 
proposta da linguagem neu- 

tra não é mudar o portu- 
gués, mas permitir que pes- 

soas como ela se sintam re- 
presentadas : 

— Esse debate há décadas 
vem sendo disseminado pe- 
las redes sociais. Hoje em- 

presas usam a linguagem 
neutra e isso pera comoção 

e especialmente, curiosida- 
de dos jovens. Saber sobre o 

tema não vai fazer com que 

eles usem ou deixem de 
aprender o feminina e mas- 
culino, mas gera consciên- 

cia social e normalização da 
nossa existência. 

De acordo com Brune, 

grupos de pessoas não-biná- 

rias criaram Tepras pa [a uso 

correto e acessivel dos ter- 
mos. 0x eo“m" passaram 

a ser substituídos por “e” e 

“um”, por exemplo, para tor- 
nara leituramais acessivel a 
pessoas com deficiência vi- 

sual. Ao todo, são mais de 

17 normas atualizadas 
constantemente. 

GuR o ORERO 

Repertório 

ampliado. 

“Saber Sobre O 

femandova 

tszer cÔm que 

eles LSEm OU 

derem de 

aprender o 

temrino a 

masculino. mas 

gera consciência 

soca" diz 

Brune Ribeiro, 

que dá aulas 

sobre |nguagem 

nautraa pedido 

de alunos de 

colêpios dá Rio 
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Com menos recursos, 
seca a construção de 
cisternas no semiárido 
Principal programa de reservatórios para o Nordeste sofre 

cortes do governo federal e atinge pior resultado em 2021 

LUCAS ALTINHO 

bus aflinsddoginãs cor br 

as últimas décadas, Joel 

dos Santos viu os vizi- 

nhos da comunidade qui- 
lomboala de Cajá dos Negros, 

em Batalha, no interior de 

Alagoas, serem beneficia- 
dos pela construção de cis- 

ternas, em um programa fe- 
deral que já entregou 1,3 mi- 
lhão delas para armazenar 
água. Mas há quatro anos, o 

agricultor de 26 anos diz 

que as obras cessaram, Ele 
sai de casa diariamente com 
dois baldes atrás de água 

emprestada dos vizinhos. 

Em 2021,0 governo fede- 
ral estima entregar três mil 

cisternas, o menor número 

da história, superando o re- 
corde negativo que já havia 

sido marcado em 2020. 

— As barr apens Estão se- 

cando. Esseanoestáruimde 
chuva —acrescenta Santos, 

Kiss: espuma 
teve aval de 
engenheiro, diz 
mulher de réu 

Nº sexto dia do júri dos 

acusados pelo incêndio 

na Boate Kiss em 2018, uma 

das testemunhas da defesa, 
Nathália Daronch, afirmou 

ontem que a instalação de 

espuma no palco da casa no- 
turna, que contribuiu para 

espalhar o fogo. foi indicada 

por um engenheiro. Nathá- 

lia é mulher de Elissandro 
Spohr, o Kiko, ex-sócio da 
boatee um dostéus. À inves- 

tigação do incêndio, que 
causou a morte de 242 pes- 

soas em janeiro de 2013 em 
Santa Maria (RS), concluiu 

que o material era tóxico e 
inflamável. 

— Foi utilizada uma espu- 

ma que toi indicada. Depois 
do acontecido, o Kiko ficou 

muito chateado, porque foi 

dito que ele tirou as espu- 

mas da cabeça dele. Eu me 
recordo muito bem que não 

foi. Foi uma indicação, ele 

estava amparado por um en- 

genheiro —disse Nathália. 
Na quinta-feira, o enge 

nheiro Miguel Angelo Tei- 

xeira Pedroso, testemunha 
convocada pelo Ministério 

Público, havia dito em de- 

poimento que a espuma era 

“desnecessária” para a acús- 
tica da boate e que a indica- 

ção de instalação do materi- 

alé“coisade leigo”. 
Aindasegundo Nathália, a 

banda Gurizada Fandan- 

gueira não pediu autoriza- 

ção a Kiko para usar artefa- 
tos pirotécnicos no show — 
o que é apontado como a 

causa do início do incêndio, 
Também ouvido ontem, o 

promotor de shows Stenio 

Rodrigues Fernandes, de 30 

anos, afirmou que viu a ban- 
da utilizar fogos, uma sema- 

na antes, em outra casa no- 
turna de Santa Maria. Ele 
saiu da Kiss minutos antes 
da tragédia. 

ue vive da plantação de ver- 

dia e diz que as dez casas 
mais recentes da comúnida- 
de, que conta com cerca de 

600 habitantes, ficaram 

semascisternas. 

O Programa Cisternas foi 

lançado em 2003. com 

6.603 obras noseu primeiro 

ano. O patamar rapidamen- 

te se elevou para 36 mil 

construídas em 2004 e 71 

mil em 2006, até chegar a 
149 mil em 2014, o recorde 

na série histórica. A partir 

dai, os números começaram 
a cair. No ano passado, a 

quantidade foi de 8.310. 

DUPLAMENTE PREMIADO 
Segundo o Ministérioda Ci- 

dadania, de janeiro a outu- 
bro foram entregues 2,7 mil 
reservatórios. À meta de 

três mil unidades até o fim 

do ana significa 64% a me- 

nos do que o entregue em 
2021 e 98% a menos do que 

= 
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IEAXIN 
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2014, à ano com mais cons- 

truções. O orçamento do 
programa, que faz parte das 

ações de nutrição e alimen- 

tação do ministério, vem 

sendo reduzido, 
— E a desconstrução qua- 

se completa dos investi- 

mentos e das estruturas de 
gestão de política pública 
para o setor — critica Ale- 

xandre Pires, coordenador 

executivo da Articulação do 
Semiárido (ASA), entidade 
que representa mais de três 
milassociações e movimen- 
tos rurais da região. 
Em 2009, 0 Programa Cis- 

ternas recebeu o Prêmio Se- 

mentes, da ONU, e em 
2017, ao Future Policy 
Award, da World Future 

Council, em cooperação 
com a Convenção das Na- 

ções Unidas parao Combate 

à Desertificação. As obras 

são divididas entre cister- 
nas para familias, que têm 

ijão 
“Preto 

as 

der = 

“pç 
+ Ea = e + = e 
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Redução. Cisterna em Perrambuco; este ano, devem ser entregues apenas três mi unidades; em 2014, foram 149 mil 

em média capacidade para 

16 mil litros, e as unidades 
para produção agricola, de 

52 mil litros. Desde 2003, 

foram erguidas 1,092 mi- 

lhão da cisternas para fami- 
lias e 202 mil para a uso na 

agricultura. Segundo a 

ASA. ademandaatual no se- 
miárido é de 343 mil cister- 

nas para consumo humano, 
o que significa necessidade 

de investimentos de aproxi- 
madamente R$ 1,2 bilhão: e 

de 797 mil cisternas para 

produção, que custariam 
cerca de R$ 12 35 bilhões. 

O Ministério da Cidada- 

nia alega que a pandemia e a 

crise econômica exigiram 
readequação do orçamento, 

5 ; A 

E 

, e 
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mas os dados mostram que 

antes da Covid-19 05 empe- 
nhos paraas ações no semia- 

rido haviam sido reduzidos, 

O orçamento de 2020, ela- 
borado no fim de 2019, pre- 
via gastos de R$ 7L& mi- 

lhões parao programa, valor 

58% menor do que o de 
2018, último an sido gover- 
no Temer, que já havia reali- 

zado cortes. Os pagamentos 

do ano passado somaram R$ 
22,5 milhões, menor valor 
da série histórica. Menos de 

um terço do orçamento pre- 
visto foi utilizado. 

Analice Andrade, mora- 

dora do sítio Campo Formo- 

so, em Esperança (PR), re- 
conhece que sua vida mu- 

dido 

IS RAE = 

IMAR CIR! 

dou com as cisternas para à 
tamilia e para a irrigação de 
sua lavoura, que recebeu em 

2005 cem 2018. Mas adver- 

te que é preciso construir 

mais em seu municipio. 
— Quando casei, aáguade 

beber se pegava em sítios 

próximos, ou no tanque de 
ped ra (reservatório comu- 

nitário). À cisterna melho- 
rou aqualidade da nossa ali- 

mentação e minha renda — 
reconhece, — Mas ainda 

tem muita gente que preci- 

sa. Tem gente que pega água 
de vizinhos ou anda três, 

quatro quilômetros até Os 

açudes e barragens. O mais 

perto está bem seco — con- 
taaagricultora de 40 anos, 
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DOE PARA O 
NATAL SEM FOME 

E CONCORRA 
A INGRESSOS. 

SEM FOME 

Este ano, a campanha Natal sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, lançou a pergunta: e se cada um fizer a sua parte? 
A nossa parte é construir um mundo melhor todos os dias e a fome não faz parte dele. Para estimular ainda mais as doações, 

serão sorteados 250 pares de ingressos para o festival. De 7 a 25 de dezembro, você doa R$ 20,00 e concorre a um par de 
ingressos para o Rock in Rio do reencontro, o melhor de todos os tempos. Doe. Um mundo melhor é um mundo sem fome. 

www.natalsemfome.org.br/rockinrio 

O GLOBO 
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PACOTE DE BONDADES 

DO TRABALHADOR 

O GUIA VENCE HOJE 

Como declarar 13º salário no eSocial 
NAME Segunda parcelado abono para funcionários coméstcos deve ser paga até dia 20 

PARA O NEGATIVADO 
Governo quer usar R$ 13 bi do FGTS 
para elevar crédito no ano eleitoral 
GERALDA DOCA 

pótilasihas ogbo ci bo 
dnadikis 

busca por boas notícias 
econômicas e projetos 

que melhorem a populari- 
ade do presidente Jair Bol- 

sonaro em 2022, ano eleito- 
ral, podem recair sobre re- 
cursos dos trabalhadores. O 
Ministério do Trabalho e 
Previdência e a Caixa Eco- 
nômica Federal estudam 
usar recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser- 
viço (FGTS) para criar um 
novo programa de micro- 

crédito a ser lançado pelo 
banco público. De acordo 
com integrantes do governo 

que lalaram ao GLOBO sob 
condição de anonimato, o 
público-alvo do projeto en- 
volve 20 milhões de peque- 
nos empreendedores, mi- 
cro e pequenas empresas, 
mesmo «que tenham RODE 

negativado, conforme ante- 
cipou no domingo o colu- 
nista Lauro Jardim, 
Segundo estudos do gover- 

Do, R$ 13 bilhões do FGTS, 
patrimônio do trabalhador, 
poderiam servir de garantias 
para empréstimos à pessoas 
com nome sujo no SPC e Se- 
rasa, Os beneficiários desse 
programa poderão, de acordo 
com q que está sendo dese- 
nhado, tomar empréstimos 
entre R$ 500e R$ 15 mil, 

VIA MEDIDA PROVISÓRIA 

Aideia é editar uma medida 
rovisória (MP) alterando a 
eido FGTS. Pela legislação 
atual, os recursos do fundo 
somente podem ser aplica- 
dos em habitação, sanea- 

mentocabras de infraestru- 
turaurbana. 
O projeto do governo deve 

entrentar resistência do se- 
tor da construção civil e do 
Conselho Curador do 
FGTS. Eles alegam que o 

FGTS é um fundo privado, 
que pertence aos trabalha- 

RAIOS X DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO 
Bados referentes a outubro de 202] 

EHS) EM 84 
Total de contas Empresas Valores ap'icadoós 

com sado: cadastradas: em operações de 

193 milhões 4 milhões crédito e de mercado; 
(R$ 450,9 bilhões) R5 442.2 bilhões 

sa 
(S) 

Ativo total Patrimônio liquido: NOVO PLANO 
em dezembro de Z020: RS 113,1 bilhões DO GOVERNO 
AS 570,3 bilhões 

Usar R$ 13 bilhões como 
garantia à emprósiimos pára 

megativados 

ATIVO TOTAL DO FGTS 

(ualor, em R$ bilhões) 

2015 

Fonte Carma Econômica Federal 

20 

dores, e, embora tenha uma 
função social, não deve ser 
usado para cobrir inadim- 

plência no crédito. 
Para essa nova modalidade 

decrédito, o governo estuda 

criar um fundo parantidor 
para o cibcrncréiio; seme- 
lhante ao Pronampe — me- 
canismo criado durante a 

pandemia, com recursos do 
Tesouro Nacional, para co- 
brir a inadimplência de em- 

presas. Segundo um técnico, 
a ideia é destinar a esse novo 
fundo R$ 13 bilhões originá- 

nosdo FGTS. 

O Fundo de Aval às Micro 

e Pequenas Empresas ( Fam- 

201] 2018 2019 2020 

Juros do > As taxas de juros do 
consignado empréstimo consigna- 

vão subir doedocartão decrédi- 
toconsignado do INES 

vão subir de 1,80% ao 

mês no empréstimo & 

2. Pao mês no cartão 

para 2,14% 03,06%. 
respectivamente, a 

partir de janeiro do ano 

que vem 

> O reajuste toi um 

pedido da Federação 

Brasileira de Bancos 

(Febraban) para man- 

ter aofertadessetipo 

o o 

Modalidades de 
saque existentes 

Demissão sem justa causa 

Compra da casa própria 

Aposentadoria 

Saque-an versário 

CDorrças praves 

Projetos no Congresso querem criar 
novas modalidades 

& Doenças decorrentes da Covid-l9 

e Compra da segunda moradia 

& Despesas com educação 

& Pagamento de piano de saúde 

decrêdito paraapo- 
sentados e pensionis: 

tas. que têm esse 

direito. 

> Noentanto. segundo 

o Conselho Nacional 

da Previdência Social, 

oque motivou o rea- 

juste tolo aumento na 

taxabásicade juros 
(Selic, hoje em 7,75% 

avanojedo Índice 
Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) 
nosúltimos meses. 

(Martha imenes) 

a Quitação de dividas 

a Garantia om contrato de alugue! residencia! 

a Abértura de empresa 

* Nascimento de lilhos 

s Casamento 

& Custeio de inseminação artificial 

& Pedido de demissão do traba hador 

& Wolência doméstica 

Editoria do Arto 

pe), do Sebrae, também fa- 
ria parte desse novo fundo 

garantidor, com aporte de 

até R$ 500 milhões. Ou seja, 
a fundo garantidor poderia 
ter R$ 13,5 bilhões. Com o 

mecanismo, a Caixa projeta 
emprestar até cinco vezes 
mais o capital do fundo ga- 
rantidor, disse uma fonte a 

par do assunto. Assim, O po- 
tencial de empréstimoseria 
deaté R$ 675bilhões. 

O ministro do Trabalho e 

Previdência, Onyx Loren- 
zomi, co presidente da Cai- 
xa, Pedro Guimarães, fala- 

ram da nova modalidade de 

créditaem umevento do se: 

Auxílio Brasil pode pagar R$ 400 ainda nesta semana 
Proposta é permitir, via medida provisória, o uso de recursos remanescentes do Bolsa Familia para ampliar programa social 

MANDEL VENTURA 

0) governo prepara a edi- 
ção de uma medida pro- 

visória (MP) para pagar a 
primeira parcela de R$ 400 
do Auxílio Brasil a partir de 

sexta-feira, mesmo sem a 
promulgação da PEC das 
Precatórios, proposta apro- 

vada na semana passada no 

Senado que abre espaço no 
Orçamento para a elevação 
do beneficio. 

O texto da MP, que será 
publicado ainda nesta se- 

mana, vai permitir que à 
Ministério da Cidadania 
use OS FeCcursOs TEmanes- 

centes do Bolsa Família para 

garantir o valor mais robms- 
to aos beneficiários do novo 
programasocial, AnovaMP 

vai permitir uma parcela 
complementar aos R$ 220, 
fazendo com que o valor 

chegue a R$ 400. Esse mes- 

mo instrumento será usado 

para o valor de R$ 400 na 
air que Vem. 

P | 

Espera, Filas em Busta de imtormação na Cara sobre o recebimento do Aumil-o 

Há recursos sobrando do 
Bolsa Família porque a maio- 

ria dos beneficiários deste ano 
recebeu o Auxílio Emergenci- 
al até outubro, que foi pago fo- 

ra do teto de gastos, não ocu- 

pando espaço do Orçamento. 
No início de novembro, o 

presidente Jair Bolsonaro 

sancionou uma lei que rema- 
nejou R$ 9,3bilhões do Orça- 
mento do Bolsa Familia para 
o Auxílio Brasil. Foi o primei- 

ra passo legal para o paga- 
mento do novo beneficia, 
que, por pressão dos senado- 

tor da construção civil, na 

semana passada. Mas não 
deram detalhes porque que- 

rem que o programa seja 
anunciado por Bolsonaro 
nas próximas semanas. 

— Isso vai ser transforma- 

dor para o Brasil. Vamos po- 
der emprestar para os nega- 
tivados — disse Guimarães, 

durante cevento. 

HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA 

OFGTS éaprincipal fonte de 
recursos da política habitaci- 
onal do governa, com orça- 
mento de R$ 56,5bilhões em 

2021 Etambém a fonte de fi- 
nanciamento de projetos de 
saneamento e in DE StruiLra 

urhana, com previsão de in- 

vestir R$ 9 bilhões nessas du- 
as areas neste ano. 
Procurados, o Ministério 

do Trabalho e a Caixa não 
quiseram se manifestar. 
Com a recriação da pasta, o 
EGTS saiu da gestão da equi- 
pe do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e migrou para 
as mãos de Lorenzoni, 
Os recursos poderão ser 

contratados pelo celular via 
o aplicativo Caixa Tem. Por 
Cds da Egarani tia, nova 

modalidade, caso seja im- 
plementada, terá maior po- 
tencialem relação ao micro- 
crédito lançado pela Calxa 
em setembro e que está sen- 
do implementado aos pou- 
cos pelo banco, com taxa de 

3,99% ao mês e emprésti- 
mos de até R$ | mil. À Caixa 
não divulga o balanço desse 
programa. Quando lança- 
do, Guimarães disse que po- 
deria ser utilizado por cem 
milhões de pessoas. 

RISCO DE DESEQUILÍBRIO 
Em outubro, O GLOBO rele- 

vou que vinha crescendo o in- 
teresse em usar recursos do 
FGTS no ano eleitoral. Na- 
quele momento, havia 121 
projetos no Congresso que 
buscavam criar novas modali- 
dades de saque ou uso dos re- 

cursos do fundo. Caso todos 
fassem aprovados, o impacto 
nas contas seria de R$ 4,6 mi- 
lhões. A cifra equivale a oito 

vezes cativo totaldo FGTS, de 

R$ 570,3 bilhões, ea 40 vezes 
o patrimônio liquido, de R$ 
N3jbilhões. 

Hã hoje 23 modalidades de 
saques. As principais são de- 
missão do trabalhador sem 

justa causa, compra da casa 
própria, aposentadoria, sa- 
que-aniversárioe doenças gra- 
ves. Em 2020, foram 43 mi- 

lhões de saques nessas rodali- 
dades, no total de R$ 129 bi- 
lhões. Segundo a Caixa, os sa- 

ues emergenciais, autoriza- 
5 pelos governos entre 2017 

e 2020 para estimular accono- 
mia, retiraram R$ 96,7 bilhões 

do FGTS e beneficiaram 118 

milhões de trabalhadores. 

res, vai ser definitivo. Pela 
roposta inicial do governo, o 

petício de R$ 400 mensais 

seria pago somente até de- 
zembro de 2022, logo depois 
das eleições presidenciais. 

AMP nãovaizerarafilados 
beneficiários neste momen- 
to, ou seja, o valor de R$ 400 

será pago às 14,6 milhões de 
pessoas que já recebem o be- 
nefício. Fontes do governo 

estimam CL Ú progra ter- 

minarã o ano com 2 milhões 

de pessoas na fila, AMP tam- 
bém sá reajustará o valor pa- 

ra quem ganha menos que 
R$ 400, Que havia recebido 
valores superiores a este, e 

que teriam direito a um rea- 

juste de cerca de R$ 50, rece- 
berão o mesmo montante de 
novembro. 
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Com Alusro Gribel jde São Pando) j 

O favoritismo de 
Lula em 2022 
À preocupação coma fome e a miséria vol- 

toua serumdoscincomais importantes 

temas apontados pelo eleitor. “Isso é a pri- 

meira vez que acontece desde a eleição de 
2002", ex plicon Múrcia Cavallari do Ipec, 
Inteligência em Pesquisae Com sultoria. En- 

tre os eleitores que recebem até dois salári- 

os minimos, 60% manifestam intenção de 
votar no ex-presidente Lula, “Eu não me 

lembro de ter visto um apoio tão intenso co- 

mo esse, entre os mais pobres”, disse o cien- 

tista político Jairo Nicolau, da FGV. O pri- 
meiro turno serã daqui a dez meses, masos 

espe clalistas já sabem que a criseeconômi- 

caestaráno centro do debate. 

Segundo Márcia, nas pesquisas feitas pelo 
pec, asaúde é apontada comoum dos assuntos 

mais importantes, mas isso sermpre aconteceu 

desde 1989, O desemprego é outro ponto. A 
preocupação com a inmee amisériaé para 21% 

o problema mais importante, enquanto a com 

bate à corrupção, que em 2018 apareceu com 
40%, perdeu força e está agora com 17%. 

Entrevistei os dois especialistas no meu pro- 

grama na Globonews para saber quais serão os 
determinantes do voto. O professor Jairo Nico- 

lau define a eleição como plebiscitária. 

— À eleição de 2022 será uma avaliação do 
governo em curso, O ponto central, e isso acon- 
teceu ao fim do primeiro mandato de outros 

presidentes, será uma discussão sobre a nature- 

za do governo Bolsonaro, o que funcionou ou 
não funcionou, a gestão da economia e a com- 

paração com outros governos — iz Jairo. 

Ocientista político conta que baseado nas 

pe 4] UISAS d Fa Quae sia preocu pação coma 

pandemia caiu de 40% em julho para 15% 
agora. Isso é resultado, na opinião dos dois 
entrevistados, do avanço da vacinação e do 
declínio de casos e de mortes. 

— À econômia fez o caminho contrário, 

toi de 10% a 12% e chegou agora a mais de 
30%. Está se impondo como a maior preo- 
cupação dos brasileiros. E dentro daecono- 

mia, a inflação passou a ser aquestão princi- 
pal. O desemprego continua fixo. Quando 

SE unta de Semprego & à economia, princi- 

mente a inflação, chega a 40% — diz Jai- 

ro Nicolau, bascado na pesquisa da Quaest. 
Seaeleiçãoserão julgamento daatuação do 

governo, a economia a questão central, e a fo- 
me e miséria voltando a ser, desde 2002, uma 

das maiores preocupações, a situação de Bal- 
sónaro fica mais dificil, E tem outro detalhe, 

que favorece 0 ex-presidente Lula, naopinião 

de Márcia Cavallari: 
Afomeea — Nas pesquisas quali- 
pobreza voltam tativas, nús percebemos a 

ao centro das memória dos bons tem- 

preocupações dos pos no govemo Lula. Às 
brasileiros e Lula pessoas remetem a essa 

tem forte apoio ideia de que naquela épo- 
entre os mais ca eles conseguiram ter 

pobres acesso a uma série de 
bens, uma melhoria das 

condições de vida, comprar casa. 
Os dois, contudo, acham que existe espa- 

ço para outros candidatos. Segundo Már- 

cia, na última rp sp Ipec, 31% disse- 

ram não querer Lula nem Bolsonaro, 
— Há uma demanda para uma terceira op- 

ção, mas essa opção não é conhecida pelo elei- 
tor ainda. O grande desafio dos candidatos é se 
tornarem conhecidos —diz Márcia. 

Jairo Nicolau faz uma oh servação interes- 

sante sobre o ex-juiz Sergio Moro: 

— Bolsonaro se apresentou com um outsider, 

Tesgateira 1122021] O GLOBO 

mas era um falso outsider, apesar de ter sido 
comprado como um, mesmo sendo um politi- 

co de longa trajetória. Mas eu me dei conta de 
que o Moro é o maior outsider de uma disputa 
presidencialno Brasil Os nossos outsiders anti- 

8. Jámio Quadros ou Collor de Mello, estavam 
ora do sistema partidário tradicional, e Moro 
só entrou num partido para disputar a eleição. 
O eleitor está querendo experiência ou 

outsider? Fiz essa pergunta, eo professar 
Jairo Nicolau respondeu que é precisoespe- 

rar um pouco mais. Márcia lembrou que em 

2020 não houve espaço para o novo porque 
geleitor preferiu experiência. Isso pode ser 
pela insegurança da pandemia que, naquele 

momento, estava no aupe. 
Perguntei ao Jairo se o Auxílio Brasil poderia 

dar popul aridade a Bolsonaro. Ele acha que é 
preciso ver se haverá tempo de ter esse efeito, 

mas lembrou que o Auxílio não será uma novi- 
dade, mas um programa com outra configura- 
ção, Jairo acha que o grande ponto é o forte 

apoio a Lula entre os mais pobres: 
— de a gente pegar as famílias que rece- 

bem menos de dois salários minimos dá 
mais ou menos metade da população. E nes- 
se segmento Lula tem 60% das preterênci- 

as. Bolsonaro vem em segundo com 20%. 
Há um bom caminho pela frente, mas por 

enquanto a situação favorece fortemente o 
ex-presidente Lula. 

Eletrobras: TCU marca para amanhã 1º julgamento 
Governo corre contra o tempo para conseguir fazer a capitalização da estatal no primeiro semestre, por temer que eleições 

inviabilizem o processo. Tribunal analisa repasse dos recursos para reduzir conta de luz e recuperar bacias hidrográficas 

MANDEL VENTURA 
eusõel vrios tab agtabo cer! Sr 
LEE 

Tribunal de Contasda Uni- 

do (TCU) pautou para 
amanhã a primeira análise so- 

bre a plano de privatização da 

Eletrobras. O governo corre 
contra q tempo para ter o aval 
da corte e conseguir fazer a 

operação até maio do ano que 
vem, prazo definido pelo Exe- 
cutivo como limite para a ven- 

da da estatal, de acordo com 

fontes da Esplanada dos Mi- 

nistérios. Seria a mais inmpor- 
tante privatização da gestão 

Jair Bolsonaro, que conseguiu 

se desfazer de poucas empre- 
sas estatais umadas principais 
promessas do ministro da Eco- 

nomia, Paulo Guedes. 

Hã uma resistência de inte- 
grantes do tribunal em anali- 

sar o processo dentro das pra- 

z0s planejados Ee governo, O 
que pode inviabilizar a privati- 
zação em 2022. Essa resistén- 

cia, porém, não é unânime e, 

neste momento, a tendência é 
de a privatização avançar na 

corte. Ainda haverá uma se- 

gunda análise sore o assunto, 
que só deve ser pautada para 
janeiro ou fevereiro. 

TCU FARÁ OUTRAS ANÁLISES 
O tribunal vai julgar impactos 
setoriais. para o co nsumidor é 

para a União da privatização. 

Na prática, sera avaliado o bô- 
nus de outorga que a Eletro 

bras precisará pagar ao pover- 
no pela renovação dos contra- 
tos de usinas hidrelétricas. Es- 

se bônus será repassado para à 

Tesouro Nacional (R$ 23 hi- 

lhões): para diminuir o repas- 

Preço. Torres de transmissão em Brasi a: técnicos envolu dos no projeto temem que o valor das ações da Eletrobras caiam conforme a privat tação atrase 

se da alta de custo de energia 
nas contas de luz (R$ 30 bi- 
lhões);e paraa recuperação de 
bacias hidrográficas. 
Sem a operação, não haveria 

recursos para o govemo derru- 
baro aumento previsto para as 
tarifas de energia no próximo 
ano, na casa de 20%, À inten- 
ção é transferir parte da arre- 
cadação para a Conta de De- 
senvolvimento Energético 
(CDE), que é abastecida com 
recursos das contas de luz. 
Sem necessidade de aportes 
dos consumidores no fundo, 

as tarifas podem subir menos. 
A privatização da Eletrobras 

também prevê que a empresa 

faça aportes de cerca de R$ 8 
bilhões para revitalização da 

bacia hidrográfica do Rio São 

Francisco, de nos que passam 
por Minas Gerais e Goiás, e re- 
cursos para a geração de ener- 
gia na Amazônia. Essas são de- 

mandas antigas de políticos 
que só serão efetivadas com a 
capitalização da empresa. 

A análise de amanhã, po- 

rém, não é conclusiva, Mesmo 
que o tribunal dê aval a essa 

etapa, ainda há detalhes que 

precisam ser votados pelos mi- 
tústros do TCU. Até fevereiro, 

otribunal vai analisar a privati- 

zação em si. Sócom essas duas 
autorizações é que será possi- 

vel seguir com a capitalização. 
Um despacho do ministro 

Aroldo Cedraz, relator do 
processo, ao qual o GLOBO 
teve aCesso, informa que 0 

corpo técnico do TCU identi- 
ficou uma precificação errada 
que apontaria para uma suba- 
valiação de ativos, em suas 

contas, de R$ 16,2 bilhões. 

Desse total, R$ 5,6 bilhões já 
foram reconhecidos pelo Mi- 
nistério de Minas e Energia 

(MME). que se comprome- 

teua promover as devidas cor- 
reções nessa parcela, 

Além disso. o despacho pede 

mais informações sobre o 
aporte de recursos pela Eletro- 

bras à CDE, Cedraz ressaltou 
que o tempo de tramitação do 

processo no TCU não está In 

viabilizando o cronograma do 
governo federal para fazer a 
desestatização da Eletrobras. 

O modelo da privatização 

prevê transformar a compa- 
nhia ermuma corporação, sem 
controlador definido, após 

uma oferta de ações que não 
será acompanhada pela Uni- 
ão Caso a alerta primária não 

seja suficiente para reduzir a 

participação direta e indireta 
da União para 45% ou menos 

do capital votante, poderá ser 

feita uma suplementação da 
oferta coma vendatambém de 

MP aponta falhas e omissões de ministério e da Aneel no processo 

IVAN MANTÍINEL- VARIAS 
han erias Dios poa egos cilada oem 
LÉS Paty 

m parecer do Ministério 
Público de Contas da Uni- 

ão entregue ao relator da pri- 
vatização da Eletrobras no 
TCU, Aroldo Cedraz, aponta 
falhas e omissões do Ministé- 
rio de Minas e Energia, da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) e da Empresa 

de Pesquisa Energética (EPE) 
no processo de desestatização. 

O documento, assinado pelo 
procurador Rodrigo de Lima, 
afirma que o ministério € à 

Aneel encaminharam o pro- 
cesso incompleto, sem incor- 
potar, corno manda a lei, con- 

tribuições de consulta pública 
sobre o tema. “Causa espécie 
queo Tribunal tenha sido acio- 
nado mediante a oferta de do- 

cumentação patentemente 
incompleta (...). À [urispru- 

dência do TCU é clara ao re- 
chaçar a submissão prematura 
de estudos relativos a desesta- 

Lizações”, diz o parecer. 
O MP ainda questiona o uso 

supostamente irregular de um 
recurso de R$ 5 bilhões em 
ano eleitoral. O montante, so- 

licitado pela Aneele pela EPE, 
É para mi tigar perdas com o 

aumento dos custos de ener- 

gia que virão com a migração 

de 22 contratos de usinas-hi- 
drelétricas do modelo de cotas 
para preços de mercado. 

O projeto de privatização 
da Eletrobras prevê que esses 
contratos de usinas deixem 
gradativamente o regime de 

cotas, implementado desde 
2012 no governo Dilma 
Rousseff. À época, o Executi- 

vo determinou que hidrelé- 

tricas antigas. cujos investi- 

mentos já haviam sido total- 
mente amortizados, cobras 
sem um valor residual pela 

energia fornecida. 

Com a chamada descotiza- 
ção, o preço cobrado das distri- 

buidoras e dos consumidores 

mais do que duplicaria, segun- 

do o advogado David Walten- 
berg, sócio do escritório Si- 

ações da própria União (oferta 
secundária). À União deve 
continuar como principal aci- 

Dmista, nas sem Controle. 

O governo trabalha para que 
seja possivel lançar asações até 

cia 13 de maio. Depois disso, 

a avaliação é que ficará difícil 
privatizar a empresa no segun- 
do semestre, em plena campa- 

nha eleitoral. Por isso, Corre 

contra o tempo para conseguir 
oaval definitivo do TCU, 

PROCESSO É LENTO 
Técnicos envolvidos no pro- 
jeto temer que o preço das 

ações caia conforme a data 

do leilão vai ficando mais dis- 
tante da meta original, de fe- 
vereiro de 2022. Os grandes 

fundos estão mais liquidos 

no início do ano —e, portan- 
to, com mais apetite para 

grandes ofertas. E a proximi- 

dade da primeiro turno das 
eleições pode aumentar o 
prémio exigido pelo investi- 

dor na compra dos papéis. 

A privatização da Hletrobras 
requer um passo a passo e há 
prazos esti pulados para cada 

ação, É preciso fazer assem- 
bleias de acionistas (que de- 
mora cerca de 40 dias para ser 

realizada após a convocação) e 
respeitar as determinações da 
Comissão de Valores Mobiliá- 
rios (CVM) e da SEC, que re- 

gula o mercado de ações dos 
EUA —a Eletrobras tem ações 
negociadas em Nava Tork. 

Como se trata de lançamen- 

to de ações, não é como um lei- 
lão tradicional. E preciso res- 

pe prazos de divulgação de 
anços, períodos de silêncio 

eda volatilidade domercado. 

queira Castro. Para evitar 0 
choque de preços, o projeto de 
lei da privatização da Eletro- 
bras estipulou que a mudança 
seja gradativa a partir de 2023 
e autorizou uso de recursos da 

Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE, um fundo 
que banca as ações do setor 

elétrico) para mitigar os im- 
pactos da alta de preços. 
OMPquestionacusode R$ 

5 bilhões da CDE já em 2022, 

ano eleitoral, quando não ha- 
verá impacto relevante da 
descotização na tarifa. 
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Vendas ao vivo pela web 
A Multietc, master franqueadora do Clube 
Melissa, aposta em nova área de atuação. E 
cria plataforma com soluções de inteligência 

artificial para aumentar negócios pela inter- 
net. Está atenta ao live comnerce, com venda 

de produtos em transmissão ao vivo, O investi- 
mento é de R$ 1,8 milhão. “Com a pandemia, 

potencializamos a aceleração no âmbito digi- 
tal, Além do Clube Melissa, estamos em nego- 

ciação avançada com outras marcas do varejo. 

À previsão é de ao menos mais cinco redes”. 
diz Allan Hagemever, CEO da Multietc, 

Conexão Rio-NY 

Com a área de eventos sub judice devido à nova 
variante da Covid, o Muller Buttet investe em 
novas frentes. Após abrir o restaurante Voulez 
Vous, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, a casa, 

especializada em gastronomia francesa, prepa- 

raachegada a Nova York. A ideia é inaugurar, 
no segundo semestre de 2022, um mofiap em 
Manhattan. O investimento inicial será de 
US$ 60 mil "Quero levar empreendimento de 
entretenimento brasileiro para os EUA” dizo 
fundador, Juvenal Muller. 

Ingresse vai às compras 

A paulistana Ingresse, de venda on-line de 

INETESHOS, comprou a CArNICAa Ingresso Certo, 

domesmo nicho, ea start-up Soma, tunhém 

de São Paulo especializada em captação de 

patrocinio para eventos de pequeno e médio 
portes, À tecnologia e a equipe das marcas 
adquiridas, que deixam de existir, foram ahsor- 

vidas pela Ingresse. Segundo o sócio Bruno 
Sapienza, a junção com a Soma proporcionará 
mais uma fonte de receita, vinda de oferta e 
gestão de patrocínio. No caso da Ingresso Cer- 

ta, a ideia é ampliar os negócios no mercado do 
Rio. Com as transações, o site de comércio de 
bilhetes ampliou o time de 46 para 70 pessoas 

e prevé alta de 10% no faturamento em 2023. 

Da telona à ancestralidade 

Apús selar parceria com a Warner Bros. para 
divulgaro filme*A Familia Addams 2; Pé na 

Estrada”, a healthtech meuDNA, de testes pené- 

ticos, aumentou em 370% as vendas do 
meuDNA Origens, que mapeia a ancestralida- 
de. No longa, a personagem Wandinha faz um 
exame do tipo para saber de seus antepassados. 

Aaltano e-commerce foi entre 28 de outubro 
e 4 de novembro, durante campanha que deu 

50% de desconto aos clientes, ante o período 

de 1 a 8 de outubro, quando não havia promo- 
ções vigentes, A start-up está investi ndo na 
ampliação do portfólio, para incluir testes que 

detectam risco de doenças, e prevé techar o 

ano como quádruplo da receita de 2020. 

Glauce Cavalcanti, com Bruno Rosa e Camilla Muniz 

E-mail; pmefoglobo.com.br 

PENSE GRANDE 
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START-UPS NO RIO 

O Rio valreunir 600 start-ups de diversas áreas 
para o Rio Innovation Week, de 13 a 16 de janeiro, 
no Jockey Club. O objetivo, dizo Sebrae, é gerar 
conexão com investidores e estimular negócios 

ums emvarejo saúde, turismoe agronegócio. 

BeFly, de turismo, vai oferecer crédito a franqueados 

BeFly — holding resultante 

da compra da Flytour, uma 
das maiores empresas de via- 
gens corporativas do país, pela 

mineira Belvitur, em outubro 

— se prepara para abrir o “A 
gente credita”. O programa foi 
desenvolvido para oferecer 

empréstimos a franqueados do 
grupo, devendo entrar em ope- 
ração até 15 de dezembro, 

— Contamos com um fundo 

que temos usado para fazer 
aquisições no mercado, E va- 

mos utilizar parte dos recursos 

para ajudar quem trabalha co- 
nosco. O turismo foi fortemen- 
te afetado pela pandemia, 0 

movimento corporativo já cai 
em Natale Ano Novo, e muitos 
negócios precisam de recursos 
para pagar 13º, abrir franquias 

ou ter capital de giro. Está fal- 

celo Cohen, CEO da BeFly. 

O programa deve alcançar en- 
tre 500 e 700 agências de via- 
gens, estima ele, com emprésti- 
mos com valores de R$ 15 mil a 
R$ 35 mil por empresa. Podem 

da Flytour, que são 80 unidades 

no pais, e da Vai Voando, outras 

300, também parte do grupo. 
— Hã agentes de viagens e 

empresários querendo abrir 

uma franquia e não têm con- 

nosso número de franquias 

em 24 meses. À análise dos 
candidatos a crédito será pelo 
curriculo — diz Cohen. 

Como o grupo conta também 

com uma consolidadora, que é 
o braço de venda de passagens 

aéreas. agências que compra- 

ram bilhetes coma Befly até ou- 
tubro também são elegíveis ao 
crédito. Na ponta, ele funciona 

como um fomento mercantil: a 

Befly compra crédito futuro das 
agências, recurso depois repos- 
to pelas tomadoras. 

A correção será teita pelo 
CDI, com prazo de pagamento 
de 18 a 24 meses, dependendo 

do perfil da agência de viagens. 

— Queremos ajudar o clien- 
te, inclusive os que estão nega- 
tivados, mas em dia conosco, 

porque são os que mais preci- 

tando crédito — explica Mar- 

TT. Burguer entra 
para o mercado 
de franquias 
Outra novidade do Grupo TI. é o 
lançamento da marca Marola 

A hamburgeria artesanal TT. Burger, 
cujo cardápio é assinado pelo chef 

Thomas Troigros, filho de Claude 

Troigros, entrou para o mercado de 
franquias, O obyetivo é expandir a 
rede, CJuo tem sete tnniades no Rio, 

para chegar a 200 lojas no país em três 
anos. Em duas semanas de pré-venda, 
dez contratos estão para ser fechados, 
conta o sócio André Meisler, irmão de 
Rory Meister, tundador da Reserva. 

A formatação do modelo é resultado 
de seis meses de trabalho coma con- 
sultoria carioca GSPP. O investimento 
inicial parte de R$ 400 mil, paraope- 
rações sóno formato dark kitchen 
(cozinha sem atendimento presenci- 

al), ou de R$ 600 mil, para atuação 
com serviço de mesa e delivery. 

As franqueadas poderão funcionar 
como as lojas próprias da'TT. Burguer, 
nosistema multimarcas, para aprovei- 
tartoda a capacidade de produção da 
cozinha. Hoje, unidades da rede tam- 
bém produzem para a Tom Ticken, 
especializada em frango, e a Três Gor- 

Empreender no presente 
para desafiar o futuro. 
Com a antecipação de 
recebíveis, seu negócio tem: 

| Crédito com 
| contratação online 

solicitar recursos franqueados 

dos, de hambúrgueres, que só traba- 
lham com entrega, ambas lançadas 
pelo Grupo TT. na pandemia, 

— (0) interessado vai contratar a TT 

Burguer e, se entender que existe 
ociosidade na cozinha, poderá pagar 
uma taxa posquena pura adicionar puma 

segunda marca do grupo. Esso minimi- 
zã0 risco de quebrar —diz Meister. 
Na próxima terça-feira, o Grupo TT, 

inaugura o primeiro restaurante de 

sua quarta empresa, a Marola, de san- 

duíches de frutos do mar. É parceria 
com a peixaria Frescatto, O ponto tem 

duas bandeiras, Marolae TT Burguer, 

cotn atendimento presencial e deli- 
very ccano mesmo endereço da loja 
Porto Frescatto da Barra da Tijuca. 
Segundo Meisler, outros projetos 
chegarão ao mercado em 2022. 

dição. Nós queremos triplicar sam — afirma cexecutivo, 

Demanda por microcrédito... 

O Prospera Microfinanças, programa de Cré- 
dito do Santander para micro e pequenos em- 
preendedores, registrou 30% de crescimento 

nos desembolsos este ano, com mais de 700 

mil clientes ativos, numa carteira que deve 
superar 1,65 mil tomadores desde 2002. “Em 
2020, início da pandemia, tivemos de adaptar 

aoperação ao novo cenário. Então, cresceude 
lado, Com a demanda reprimida, esteanoa 
expansão foi de 30%", conta Alexandre Caste- 

lano, superintendente executivo do programa. 

« Seguirá forte em 2022 
Os setores de maior demanda no Prospera 
M icrofinanças são os de serviços, confecção e 

alimentação. “Sempre foram os mais fortes. 

Mas o grupo cresceu pelo forte impacto da 
pandemia. A previsão é de novo crescimento 
de 30% em 2022. E, como desemprego alto, 

muita genteempreende”, destaca Castelano, 

O programa empresta de R$ 500 a R$ 20 mil 
porempresária. O tiquete médio é de R$ 3 mil. 

Parceria para empreender 

AONG Rede Asta ea Accenture se juntam 

para ampliar a digitalização de empreende- 
dores na plataforma “Pertinho de Casa”. A 
meta em dois anos é ampliar de 23 mil para 

200 mil o total de empresas a venderem na 
vizinhança. Os treinamentos são gratuitos. 

| | Crédito liberado na hora 

“1% Antecipação programada 

' para recebíveis de cartões 

ebváção & damas corciçoss do pre 

bradesco | 
y pes “É dos 
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vê inflação acima d Mercado prevê inflação acima da meta em 2022 
É a primeira vez que a pesquisa Focus, do Banco Central, projeta IPCA maior que 5% no ano 
que vem. Ministro Paulo Guedes diz que que BCs e Tesouros de todo o mundo 'dormiram ao volante' 

CARRIE SHINQHARA 
E FERMANDA TRISOTTO 
acoosnda ego poor Br 
Brasa 

OU mercado passou a prever 

inflação de 5,02% em 
2022, acima do teto da meta 
de 5% pela primeira vez, mos 

trono relatório Focus divulga- 
do ontem pelo Banco Central 
(BC). Na semana passada, os 
analistas esperavam 5%. 

Ameta de inflação é de 3,5% 
podendo oscilar entre 2% e 
5%. Se a projeção do Focus, 

que reúne as expectativas de 

mercado, se concretizar, seria 

o segundo ano consecutivo 
em que o BC entrega uma in- 

flação tora da meta. 
Neste ano, a inflação proje- 

tada é de 10,18%, bem acima 

da meta de 3,75%. O Banco 

Central já jogou a toalha para 
2021 e suas decisões para a ta- 
xa hásica de juros, a Selic, mi- 

ram 2022. 

A Selic vem subindo nos úl- 
timos meses, atualmente está 
em 775%, para controlar a in- 

lação de 2022. Os juros são a 
principal ferramenta do BC 
para reduzir o nível de preços 

no Brasil. Taxas mais altas ten- 

dem a frear o aumento da in- 

tação, reduzindo a demanda. 
Alex Agostini, economista- 

chefe-da Austin Rating, dizque 
ainflação de 2021 não foi tran- 

sitória como era esperado 

BC e porboa partido sai ai 
Ele afirma que as expectativas 

piores para 2022 têm muitoda 
incerteza fiscal criada neste 
ano pelo govemo. Segundo 
ele,o BC ainda tem como levar 

aintiação para ameta. e não vai 

ara credibilidade se não 
cumpri-la por dois anos: 

— Ele tem os instrumentos 
para trazer para meta. É muito 
cedo para falar que não vai 
cumprir a meta do ano que 

vem porque um aliado do BC 
em 2022 vai ser, infelizmente, 
adesaceleração econômica, 

DECISÃO SOBRE JUROS 
O estrategista-chefe do Mo- 
dalmais, Felipe Sichel, ressalta 
que as projeções estão subindo 
hãalgum tempocomovimen- 
todificultaa tarefa do BC: 
— À credibilidade fica ahala- 

da eletivamente. À gente pode 
dizer que esse processo de 
convencimento dos agentes 

de mercado de que a inflação 

Preços “calmas” Guedes afirmou que a nfiação ficou baxa sem a moderação dos bancos centra s por décadas 

correrá para a meta é uma ba- 
talha que já está sendo travada 

há muito tempo e não foi atin- 
gido nenhum ganho concreto, 
Hoje e amanhã, o BC se re- 

úne para decidir o novo pa- 
tamar da Selic, A expectati- 
va é que a taxa feche o ano 
em 9,25% econtinve subin- 

doem 2022. 
As projeções para o PIB con- 

tinuam se deteriorando tanto 
para este ano quanto para 

Luiz Lara assume presidência 
do Cenp para reestruturar órgão 
Entidade reúne representantes de veículos de mídia, agências e anunciantes 

BRL ROSA 

tro roogdabo com Em 

Opus ublicitário Luiz Lara 

to oi eleito ontem para 
assumir a presidência do 
Conselho do Cenp (Conse- 
lho Executivo das Normas- 

Padrão), que reúne as prin- 
cipais entidades represen- 
tantes de veículos de co- 

municação, agências de 
publicidade e anunciantes. 
O Cenp atua em todo o pa- 

is. para assegurar as boas 

práticas do setor. 
Lara terá um mandato de 

dois anos eseu principal obje- 

tivo é conduzir o processo de 
reestruturação no órgão, de 
forma a contemplar a trans- 
formação digital e os novos 
modelos de negócio do setor. 

ATRAIREMPRESAS DIGITAIS 

O publicitário assume o co- 

mando do Cenp no lugar de 
Caio Barsotti, que liderou a 
entidade por 12 anos como 

presidente executivo. Com 

o processo de reestrutura- 
ção no Cenp feito pela con- 
sultoria ToF, a nova gover- 

nança prevê o fim da presi- 
dência executiva, coma cri- 
ação apenas docargo de pre- 

sidente do Conselho. 
Lara é presidente do Con- 

selho de Administração do 
Grupe TEWA no Brasil e foi 
presidente da Associação 
Brasileira de Agências de 
Publicidade (Abap) entre 
2009 e 2012. É ainda vice- 
presidente do Conselho Na- 
cional de Autorregulamen- 
tação Publicitária (Conar). 
Um dos objetivos de Lara é 

atrair para o Cenp represen- 
tantes das empresas do ramo 
digital, como Google. Meta 

(ex-Facebook), Twitter, Mer- 
cado Livre, Amazon, entre 
outros. Com isso, explica, o 

2022. Pela oitava semana se- 
guida, o mercado baixou sua 

expectativa de expansão de 
2021, que chegou a 4,71%. Há 
quatro semanas, era de 4,93%, 

Já para 2022, a queda é pela 
nona semana seguida. A taxa 
chegou a 0,51%, metadedo 1% 

projetado há um més. 

Inclusive para 2023 as proje- 
qões já começaram a se mexer. 
Pela primeira vez, a ati- 

va de crescimento se alterou é 

Cenp terá uma atuação cada 
vez mais abrangente e mo- 
derna. Para ajudar nesse pro- 

cesso, nas próximas semanas 
será contratado um diretor 
executivo. 
— E um desafio assumir à 

Cenp. Quero buscar, cada 
vez mais, um ambiente livre 
para que a indústria de ca- 

municação fique mais forte e 
criativa. Estou há 40 anos no 
mercado e quero deixar esse 
legado para que as novas ge- 

tações consigam trabalhar 
em um mercado sau- 

Luiz Lara. Ho 

Cenp. defende 

“Um mercado 

Lvre, fortemente 

concorrencial, 

competitivos 

mentocrsbco” 

caiu de 2% para 1,95%. Infa- 
ção alta e juros subindo para 
controlar a elevação dos pre- 
ços vêm reduzindo o cresci- 
mento econômico. Espera- 

se que a Selic chegue a 
11,25% em 2022, 

CRÍTICAS 
Mas a atuação dos BCs não 
tem agradado ao ministro da 
Economia, Paulo Guedes, Ele 

criticou a atuação de BCs e Te- 

dável. Por isso, queremos 
atrair os novos elos do mun- 
do digital, através de seus re- 

presentantes —diz Lara. 

BUSCA DO DIÁLOGO 
Para o novo presidente do 

Conselho do Cenp, é possi- 
vel criar uma governança 
mais democrática e inclusi- 

va entre agências, anunci- 
antes, veículos e os novos 
players digitais: 
—Qnovo Cenpdeve seguir 

prezando a ética e a transpa- 
rência e ser o mais importan- 

te fórum do mercado, 

buscando na autor- 

regulação a harmo- 
nização dos inte- 
Desses CO merciais 

» e das melhores 

* práticas. Precisa- 
mos considerar 
sempre a capilari- 

dade do mercado pu- 
blicitário brasileiro, 

“valorizando E 

Clique no link, entre no Zoom e descubra: você é foi demitido 
Diretor de empresa americana de hipoteca dispensa, de uma só vez, mais de 900 funcionários em reunião virtual 

VS: Garg, diretor-pre- 
sidente da Better.com, 

anunciou que à empresa 

de hipoteca estava demi- 
tindo cerca de 9% de sua 
força de trabalho em um 
webinar pelo Zoom na últi- 
ma quarta-feira, infor- 

INDICADORES 

BOVESPA T +1,70% 
Búdia 

E] -1,53% 
amncesmibro 
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mando abruptamente aos 

mais de 900 funcionários 
na reunião virtual que eles 
seriam desligados da em- 

presa pouco antes dos feri- 
ados de fim de ano. 
“Se você está nesta tele- 

conferência, você faz parte 

dogrupo azarado que está 
sendo demitido” , disse 

DLAR 
COMPRLC] FINDERÍ 

Comedcas (Prox 5681 SER? 
Turvsmaesp [ER E5s E 

Termo cip fEréesco: ND sos 

EURO 
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aplique a aifiguoLa é deduza a pares corres pon- 
dente é laica. AR parcelado RPF que vence am 
JUdedosembro bem cormeção do 107% 

Garg na reunião, cuja grava- 

ção foi vista pela CNN. “Seu 
contrato aqui é rescindido 
com efeito imediato”. 

De acordo com aCNN,o 

executivo acrescentou que 
os funcionários podem 
esperar um e-mail do de- 

partamento de Recursos 
Humanos com detalhes 

sobre os beneficios e inde- 

nizações a que terão direito. 

Entre os demitidos estava a 
equipe de recrutamento de 

diversidade, equidade e 

inclusão. 
Em um comamicado à 

CNN, o diretor financeiro da 

Better com, Kevin Ryan, 
admitiu ser angustiante ter 

— = — 
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que fazer demissões, especi- 

almente nesta épocado ano. 
Ele acrescentou, no entanto, 
que “um balanço patrimoni- 

alcom poucas dividas e uma 
força de trabalho reduzida e 
focada nos permitiram en- 
trar em um mercado de pro- 
priedade residencial em 
evolução radical” 

POUPANÇA TR 
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souros de todo mundo no 
combate à inflação. Guedes 
afirmou que os preços de bens 
e serviços nos mercados glo- 
bais estiveram “calmos” por 

duas ou três décadas, quando 
não houve moderação de BCs 
e Tesouros, ao contrário do 

ue se observa momento atual 
dei parsiaida pin 

— Enquanto tsso, os Bancos 
Centrais e Tesouros estão 

achando que estão fazendo 
um grande trabalho. Vão des- 
cobrir brevemente que dormi- 
ram ao volante — afirmou o 
ministro durante evento do 
Tesouro Nacional ontem, 
Em sua avaliação, a inflação 

mundial não se o 
or um problema de equili- 
rio geral, Ele citou o ingresso 

de 3,7 bilhões de curasianos 

nos mercados de trabalho glo- 
bais, o que teria cegado os ra- 
dares das autoridades monetá- 
rias, pais afetou salários é a 08- 
cilação de preços no mundo. 
Guedes não citou o presi- 

dentedo BC, Roberto Campos 

Neto, que vem seguidamente 
apontando a risco na condu- 
ção da política fiscal como um 
Lator que alimenta a inflação. 

força dos agentes regionais e 
ecossistemas locais, além de 
encarar os desafios da comu- 

nicação multiplataforma e 
hiperconectada. 
Lara considera que a enti- 

dade, em vez de exercer um 

papel fiscalizador, deve reu- 
nir e difundir as melhores 
práticas demercado, respei- 

tando os interesses legiti- 
mas de cada parte. Por isso, 
o Cenp trabalha com a for- 
mação de vários comitês 

que se debruçam sobre te- 
mas como técnicas de mi- 
dia, ambiente digital e co- 

municação de agentes pú- 

blicos, entre outros. 
— O Cenp tem que ser um 

ambiente neutro cético, on- 

de sempre se buscará a diá- 

logo aberto e transparente, 
visando a harmonização de 
um mercado livre, torte- 

mente concorrencial, com- 
petitivo e meritocrático — 

afirma Lara. 

Garg citou a eficiência do 

mercado, desempenho e 
produtividade como a razão 
por trás das demissões. Poste- 
normente, a Fortune relatou 

que Garg acusou os funcioná- 
nos de “roubarem” de seus 
colegas eclientes por serem 
improdutivos e trabalharem 
apenas duas horas por dia. 
“Esta é a segunda vez na 

minha carreira que faço 
isso e não quero fazer isso. 
Aúltima vez que fiz isso, eu 
chorei”. disse Garp na gra- 

vação, que, segundo a CNN, 
foi curta e sem emoção. 
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Preços seguem 
“políticas 
comerciais, 
diz Petrobras 
CVM investiga se fala de Bolsonaro 

significa vazamento. Ações da 

companhia sobem com alta do petróleo 

ERUNO RDSA, STEFHANDE TON DO 

E VITOR DACOSTA 
ecitatri Pagos cor br 

A Petrobras voltou a intor- 

mar ontem que reajustes 
nos preços de seus produtos 

seguem as políticas comerci- 
ais da companhia e que não 
antecipa decisões sobre essas 

uestões. O comunicado tol 

ivulgado no dia seguinte às 
declarações do presidente Jair 
Bolsonaro de que a compa- 

alia anunciaria, a partir desta 
semana, “pequenas reduções” 
nos preços dos combustíveis. 

Como decorrência da falade 

Bolsonaro, a Comissão de Va- 
lares Mobiliários (CVM), ár- 
gão que regula o mercado de 

capitais no Brasil, abriu novo 

processo administrativo para 
apurar se houve algum tipo de 
vazamento de informação en- 

volvendo futura divulgação de 
preços pela Petrobras. 
Em nota, a estatal informou 

que “ajustes de preços de pro- 
dutos são realizados no curso 
normal de seus negócios e se- 
guem as suas políticas comer- 
ciais vigentes”. 
O fato relevante esclarece 

quea petroleira“não anteci- 
pa decisões de reajuste e re- 
força que não há nenhuma 

decisão tomada por seu 
Grupo Executivo de Merca- 
doe Preços (Gemp) queain- 
da não tenha sido amnuncia- 
da ao mercado”. 

A companhia diz ainda que 
“reltera seu compro misso 

com a prática de preços com- 

petitivoseem equilíbrio como 
mercado, do Nemo tempo 

em queevitãao se imedia- 

to das volatilidades externas e 

da taxa de câmbio”. 
Fonte da CYM explicou 

que será analisada a declara- 

ção do presidente e se a esta- 
tal se posicionou de forma 
correta ou se há algo que pre- 
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Paridade internacional. Preços dos combustiveis variam de acórdo com a cotação do petróleo no exterior. mas companhia d 2 evitar repasses imediatos 

cisa ser aprofundado para ve- 
rificar se houve irregularida- 

de. Em nota, a CVM disse 

que “o assunto está sendo 
analisado”, mas que não co- 

menta casos específicos. 

AÇÃO PREVENTIVA 
Segundo fontes, o fato rele- 

vante teve como objetivo evi- 

tar desgastes entre CVM e o 
mercado financeiro. À comu- 
nicação. feita de forma volun- 

tária, causou surpresa na 
CVM, já que, em geral, as em- 
presas só res pondem após 

questionamento. Outra fonte 

destacou que o comunicado 
foi uma forma de tentar blin- 
dar a empresa contraa pressão 

do governo para reduzir os 
preços dos combustíveis. 
Para Aurélio Valporto, pre- 

sidente da Associação Brasi- 
leira dos Investidores (Abra- 
din), o processa da CVM foi 
“exagerado”: 

— Foi uma fala desastrada (a 
de Bolsonaro), como tantas 
outras. Mas acredito que o pre- 
sidente não teve a intenção de 
manipular o mercado, muito 

menos cometer insider trading 

(uso de informações ap É 
adas para obter vantagens fi- 
nanceiras na Bolsa). Se fosse o 
caso, ele poderia guardar a in- 
formação e usar a seu favor. 
Já o presidente da Associa- 

ção Nacional dos Petroleiros 
Acionistas Minoritários da Pe- 
trobras (Anapetro), Mário Dal 
Zot, afirma que as falas de Bol- 

sonaro criam “instabilidade. 
— E uma irmesponsabilida- 

de porque bagunça um pouco 

a Balsa, Vamos fazer uma re: 
clamação junto à CVM, como 

já fizemos outras vezes. Por- 

que não é a primeira vezqueo 
presidente antecipa alguma 

informação. Isso OCOrTeu na 

ocasião da troca da presidên- 
cia e outras vezes, também 
com relação a preço. 

Para Dal Zot, o presiden- 

te buscou se apropriar de 
um compo rtamento natu- 

ral de mercado de Forma 

“eleitoreira 
— Ele (Bolsonaro) se apro- 

veitou do momento de queda 

no barril de petróleo, em que 

naturalmente o preço da 
combustiveis nas refinarias 
pode diminuir, como uma me 

dida eleitoreira ou de recupe- 
ração da popularidade. Como 
se fosse uma iniciativa dele. 

Montadoras devem produzir 300 mil veículos a menos 
Falta de componentes afeta entregas, e novas exigências contra poluição do ar podem deixar carros inacabados nos pátios 

JOÃO SORIMA NETO 
pescaria ag aglobo gor be 
E] 

Ce falta de componen- 

tes, as fábricas de veicu- 

los instaladas no Brasil dei- 
xarão de produzir cerca de 
300 mil unidades este ano 

em relação ao que foi esti- 
mado no inicia do ano. À ex- 
pectativaéda Anfavea, enti- 
dade que reúne as montado- 

ras, prevendo que 2021 ter- 
mine com uma produção de 

2.219 milhões de unidades. 

Sea previsão se confirmar, o 

crescimento será de 10% 
em relação a 2020, quando 

foram fabricados dois mi- 

lhões de veículos. 
As montadoras alertam pa- 

ção risco de carros inacaba- 

dos ficarem parados nos páti- 

as por falta de peças, já que a 
indústria automobilística vi- 

ve uma transição das fases L6 

para L7 no Programa de Con- 
trole da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores ( Pro- 

conve). Essa mudança deverá 
ocorrer a partir de 1º de janei- 
ro no segmento de automá- 
veis e comerciais leves. 
Segundo o programa, após 

essa data as montadoras de- 
vem produzir apenas mode- 
los que já atendam às exigên- 
cias da faseL7. Ouseja, senão 
receberem as peças para aca- 
barem a produção de veicu- 
los L6, as fábricas podem até 
ter prejuizo. Pelo menos me- 

tade das montadoras do país 

está com esse problema, em- 
bora a Anfavea não estime 
quantos veículos podem fi- 

car inacabadas. 
— Já agendamos uma reuni- 

ão com o govemo para levar o 
problema. Cada montadora 

deverá levar seus detalhes e, 

se não for dada uma autoriza- 
ção especial, COFTE-SE 0 TISCO 

de perder esses veículos — 

disse Luiz Caros Moraes, pre- 
sidente da Anfavea. 

Para 2022, a expectativa é 

que a crise de oferta de com- 
ponentes continue eo forme- 
cimento seja restabelecido 

apenas em 2023, Pelas esti- 
mativas da consultoria BCG, 
no mundo, as montadoras 
deverão deixar de fabricar. 

este ano, entre 10 milhões a 

12 milhões deunidades. 
— [0 Eça PS Dano com 

uma expectativa de produ- 

ção 25% maior do que em 
2020, com 2,5 milhões de 

“Carro voador” da Embraer tem pedido de 50 unidades 
Empresa australiana encomendou veículos elétricos, que serão entregues até 2026, para fazer turismo sustentável em Sydney 

Eve, empresa de mobi- 
lidade aérea urbana 

(UAM, na sigla em inglês) 

da Embraer, recebeu no- 
vas encomendas de eV- 

TOLs, como são conheci- 

das as aeronaves elétricas 
de decolagem e pouso ver- 
tical, desta vezde duas em- 

presas australianas. Em 
outubro, a empresa brasi- 
leira havia fechado uma 

encomenda de cemcarros 

voadores. 

A Eve fechou ontem 
uma parceria com a Syd- 
ney Seaplanes, lider na 
transição para a aviação 
sustentável na Austrália, 

que encomendou 50 uni- 

dades de eVTOL da Eve, 
Con entregas previstas 

para começar também a 

partir de 2026. 
A nova parceria acelera 

o turismo mais sustenta- 

vel na região da Grande 

Sydney usando aviação 
100% eletrica com emis- 
são Zero. 

— Este “um desenvolvi- 
mento empolgante para a 
Sydney Seaplanes. Syd- 
ney precisa de um estimu- 
lo pás-Covid e a melhor 

maneira de fazer isso é pe- 
rando empregos de alta 
tecnologia e zero carbono 

que apoiem o tranisporte, 
oturismoecaenergiadesta 
cidade maravilhosa —dis- 
se Aaron Shaw, CEO da 

Sydney Seaplanes. 

MAIS NEGÓCIOS 

O executivo acrescentou 

que a tecnologia eVTOL da 
Eve se integrará perfeita- 
mente à frota anfibia ele- 

trica da empresa para ofe- 

recerumavariedade devia- 
gens turísticas e de trans- 
porte regional: 

— Ainda sujeito à consul- 

ta da comunidade, espera- 
mos que alguns voos ope- 

rem em nósso icônico ter- 

minal de aviação de Rose 
Bay, no Porto de Sydney. 
Esse serviço será um atrati- 

vo para o público em geral, 
o que nos permitirá abrir 

novas rotas, além do porto 

e em toda a região da Gran- 
de Sydney. 
No domingo, a Eve anun- 

ciou um acordo com a 
Nautilus Aviation, do Gru- 

po Morris e maior opera- 

dora de helicópteros do 
norte da Austrália, para 
desenvolvero ecossistema 

Sem ficção. 
Imagem mostra 

olormato do 

vesculo eetrico 

que sobe é 

DESDE 

verticalmente 

de UAM e usar os eVTOLs 

em pontos que são atra- 

ções turísticas de Queens- 

land, incluindo a Grande 

Barreira de Corais. Foram 
encomendadas dez aero- 

” sa j 
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Apesar do imbróglio, as 
ações da Petrobras fecharam 

emalta ontem, de 0,93% (or- 

dinárias) e 045% (preferenci- 
ais). Rodrigo Crespi, analista 
da Guide Investimentos, ex- 

plicaqueo desempenhoé con- 
sequência da valorização do 
barril de petróleo no exterior e 

do fato relevante divulgado pe- 
la estatal, que “acabou prote- 
gendo um pouco as ações”: 

— Apesar de o presidente 

causar bastante ruído em rela- 
ção à Petrobras, nada do que 
ele diz se confirma. Tem sido 

mantida a políticacom focono 

acionista, o que tranquiliza os 
investiciores. 
A Bolsa fechou em alta de 

1,70%, aos 106.858 pontos. O 
dólar também subia 0,13%, 
cotado a R$ 5,68. 

unidades produzidas. Mas o 

ano foi decrisedeoferta, en- 
tão ela deve crescer cerca de 
10%, chegando a 2,219 mi- 

lhões — disse Moraes, lem- 

brando que existe um previ- 
são mais pessimista, que de- 

pende do desempenho das 

abricas em dezembro. 

Nesse cenário, a produção 
cresceria 6%, chegando a 

2,129 milhões. Para 2022, 05 

problemas de logistica, como 
alta de contêineres e de navi- 
os, além de componentes, es- 

pecialmente semicondutores, 

devem continuar. Há também 
pressão de custos, com reaqus- 

tede preços de materiaiscomo 

aço (que subiu 100%), diz o 
presidente da Anfavea. 

naves elétricas com previ- 
são para os primeiros voos 

panorâmicos até 2026, 
disse a empresa em comu- 
nicado. 

A parceria visa aacelerar o 
desenvolvimento do ecos- 

sistema da Mobilidade Aé- 
rea Urbana no pais com 

emissões zero, acrescentou 

aempresa, 
Andre Stein, presidente 

e CEO da Eve, ressaltou 

que o mercado da Grande 
Sydney oferece um poten- 
cial significativo para ope- 

rações de mobilidade aé- 
rea urbana em escala, o 
que permitirá aproveitar 

ao máximo a beleza icôni- 

ca do Porto de Sydney e 
melhorar a eficiência da 
circulação para comple- 

mentar os meios de trans- 
porte existentes na cidade 
e no pais. 

— A Eve apoiará esta no- 

va parceria com soluções 
abrangentes para opera- 
ções de acronaves, inclu- 

indo soluções de gerenci- 
amento de tráfego aéreo, 
manutenção, treinamen- 

to e outros serviços — 

acrescentou, ao comentar 

o negócio com a Sydney 
Seaplanes, 
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RUMO AO CENTRO 
Boric e Kast moderam programas para 

Tergáteira 1122021] O GLOBO 

Israel cede à pressão americana 
Expansão de assentamentos em Jerusalémeé adiada após críticas de governo Biden 

afastar rótulo de radicalismo no Chile 
ANDRÉ DUM HIA DE 

ari Soctdads Be giaho cos Sr 

menos de duas semanas do 

segundo tumo das elei- 

ções presidenciais do Chile, 
marcadas para 19 de dezem- 
bra, às candidatos Gabriel Bo- 

ric. de esquerda, e José Anto- 

mio Kast, de extrema direita, 
rumarm ambos para o centro, 

atenuando pontos de seus pro- 

gramas e buscando costurar 
acordos com outras forças, 
atrás de eleitores moderados. 

Kast, que teve 27291% dos 

votos, tornará público o seu 
novo programa hoje. Alguns 
pontos da área econômica já 

são conhecidos, como uma 
nova meta de crescimento, 

uma maior ênfase nas quies- 

tões fiscais e ur adiamento In- 

definido da promessa de cor- 
tar impostos. O programa ori- 

ginal do candidato prometia 

um crescimento de entre 5% e 
7% ao ano, impulsionado por 
expressivos cortes de impos- 

tos e uma acentuada diminiui- 

ção do tamanho do Estado. A 
nova meta de crescimento é 

bem mais modesta, de 3,5% 

aro, um ponto percentual aci- 
mada média atual. 
As mudanças na campanha 

de Gabriel Boric. que con- 
quistou 25,83% dos votos, di- 
zem respeito sobretado a um 
grande número de novos no- 

mes que se somaram à equi- 
pe. Umdos mais fortes foi o da 
popular presidente do Colé- 

gio Médico do Chile, lzkia Si- 

ches, que, sendo apartidária, 
ganhou proeminência duran- 
te a pandemia e chegou a ser 

considerada uma possivel 

candidata, Os economistas 
Eduardo Engel, conhecido 
por um forte trabalho anticor- 

rupção e por ser próximo da 
centro-esquerda tradicional 
da antiga Concertação, e An- 

drea Repetto, eleita econo- 

mista do ano em 2018 pelo 
jornal El Mercúrio, também 
se somaram à equipe. 

Em comum às duascampa- 
nhas está o intuito de afastar 
apecha de radicalismo: 

— Cada lado acusa o outro 

de ser extremista. Kast acusa 

Boric de ser comunista e ten- 

ta levantar medos históricos. 
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Acaso a Parisi, Kast, de extrema d reta. tenta cortejar e etores que votaram em candidato antssstema no 1º turno 

Boric tentou responder. Ele 
sempre teve uma equipe eco- 
númica não comunista, € 

atraiu aelatecnocratas de pri- 

meiro nível, mais orientados 
ao Estado de bem-estar social. 
Mais do que uma mudança, 

Borictentaaliviar medos rela- 
clonados ao anticomunismo 

— afirmou Catherine Reyes- 

Housholder, clentista política 

da Universidade Cató fica em 
Santiago. —Já Kast propunha 
mudanças muito dramáticas, 

Argentina amplia identificação a 
crianças roubadas fora da ditadura 
Medida dá esperança a 12,5 mil pessoas sem relação com desaparecidos políticos 

JOSEFINA LÓPEZ MACKENZIE 
ET Piada 
Bel davi 

0) repressores da ditadura 

argentina (1976-1983) es- 

tabeleceram seu sistema de 
roubo de bebês de militantes 

políticos torturados e assassi- 
nados em centros de detenção 
clandestinos. No entanto, à 

tráfico, as apropriações e as 

adoções continuaram em pa- 
ralelo, fora dos quartéis. 

Essa realidade é evidenciada 

pela número esmagador de 

crianças nascidas durante à 
periodo de terrorismo de Esta- 
do que têm documentação ir- 

regular é buscam sua origem, 

mas foram descartadas como 
filhos e filhas dos desapareci- 
dos nos testes realizados pela 

Banco Nacional de Dados Ge- 

pnéticos (BNDG) desde o retor- 
nodademocracia. 
O ENDG foi inaugurado em 

1987. Em 35 anos, a compara- 
ção de amostras biológicas de 
famílias de pessoas desapare- 

cidas na ditadura com aquelas 

com dúvidas sobre sua identi- 

dade permitiu que 130 dos 
500 netos procurados pelas 

Avós da Praça de Maio fossem 

identificados. Mesmoassim, O 

processo acumulou mais de 
2,5 mil resultados negativos: 

pessoas com sua identidade 

substituída, mas que não são 
os netos procurados, 

O problema é que, após o ne- 

latório negativo, eles não têm 
outras opções de rastreio de 
origem. E o problema para o 

eloisemoderando. 
Sábado foi o último dia per- 

mitido pela lei chilena para a 

divulgação de pesquisas de 

preferências de votos dentro 
do pais. Boric tem uma pe: 
quena vantagem em todos os 

Estado é que esses casos cres- 

cemem 100 por mês, enquan- 
to os netos —a razão de ser do 

ENDG — deixaram de apare- 

cer O último anúncio foi feito 

ha cons anos e meio. 
Mas algo está mudando, Dio 

ze casos negativos do BNDO 

receberam boas noticias: suas 

miãesestavam vivas. A identih- 
cação foi possivel parque a or- 

ganização acrescentou a seu 
arquivo dados de mães em 
busca de filhos roubados fora 

do terrorismo estatal. 

CASOS PELA JUSTIÇA 
Os primeiros casos chegaram 

pelos tribunais e, desde 2009, 

permitiram que histórias tos- 
sem resolvidas em Rosário, 

Tucumán, Buenos Aires e 

Neuquén. Isto é: mulheres 
pe encontram seus filhos, e 
lhos que recuperam sua 

principais institutos de pes- 

quisa. Segundo o instituto 

ArlasIntel, o candidato da es- 
querda tem 51,5% das inten- 

quesde voto, contra 48,5% de 

Kast. Boric em geral tem a 
preferência dos eleitores jo- 
vens e das mulheres, enquan- 

to Kast tem a dos eleitores 

mais velhos e homens. 
A margem atual dos elei- 

tores indecisos ou que não 
pretendem votar flutua na 
casa dos 20%, Atrair esses 
eleitores é um interesse 

crucial na estratégia no se- 

gundo turno dos dois can- 
didatos, Um dos votos mais 

cobiçados é o de quem vo- 

tou no candidato Franco 
Parisi, que, sem sair dos Es- 

tados Unidos, onde morta, 

tez campanha com uma 

plataforma antissistema, 
combinando valores soci- 

ais conservadores com 

pro | tas sociais irrealis- 
tas do ponto de vista fiscal, 
Parisi chegou em terceiro, 

com 12,8% dos votos. 

DESCONFIANÇA DE PARTIDOS 
Seu eleitorado, composto so- 

bretudo por homens, tem 

grande desconfiança de parti- 
dos tradicionais. À campanha 

de Boric indicou que não con 
cretizará uma promessa de ir a 
um programa que Parisi tem 
no Youtube, chamado Bad 

Boys. No domingo, Kast parti- 
cipou da atração, em mais um 
de seus repetidos acenos aos 

eleitores do ex-candidato. 

— É esse eleitor que irá de- 
cidir quem será eleito. E um 
eleitor de centro, mas um 

centro anttestablishment, 

que não se pode ler em ter- 
mos programáticos. O mais 

importante é que são antis- 

sistema — afirmou Carlos 
Melêndez, pesquisador do 
Centro de Estudos do Confli- 

to e Coesão Social (COES). 
O pesquisador afirma que, 

conforme os candidatos se 

moderam, “correm o risco de 

acabar se parecendo muito 
como que renegaram antes, 
— Boric assim pode ficar 

muito parecido com um can- 

didatoda centro-esquerdada 
Concertação, e Kast com um 

candidato [das coalizões de 

identidade. Fatos sem corvela- 
cão com a ditadura. 
Em um caso de 2018, osiste 

ma judicial pediu para compa- 
rar o sangue de uma emprega- 
da doméstica que procurava 
uma menina nascida em 19726 

em Vicente López (subúrbio 

de Buenos Aires), levada por 
seus chefes e dada a um casal, 
com os casos negativos no 
BNDG. Ameaçada por eles 
com a perda de seu filho mais 
velho, ela ficouem silêncio par 

décadas. O cruzamento foi um 

sucesso: sua filha duvidava de 
sua origem etinha pedido para 
ser comparada como bancode 

DNA do ENDG. 

As mães só podem ingressar 
no hanco de DNA se tiverem 
dado à luz entre julho de 1974 e 
dezembro de 1983. Não im- 

porta se uma criança foi rou- 
bada ou se elas desistiram dela 

direita | do Aliança oudo Chi- 

le Vamos — disse Melêndez, 
acrescentando que o cenário 
permanece “muito aberto” e 

adiferença final no resultado 
provavelmente será baixa. 

Entre os pontos da campa- 
nha que Boric adaptou tam- 

bém estão uma maior aten- 

ção aos temas da segurança e 
da imigração, enfatizados 

por seu adversário. O seu co- 

mando de campanha E 
rou uma série de atividades 
em áreas que sofreram com a 
criminalidade e o tráfico de 

drogas, como La Pintana e El 
Bosque, na capital. Quanto à 
migração, prometeu resolver 

em seis meses a situação de 
imi grantes que vivem em 

barracas em espaços públi- 

cos. À campanha também 

propós um aumento met 

do valor minimo pago às 

pensões, para um montante 

ainda não anunciado. 

Já a campanha de Kast vol. 
tou atrás na proposta de pri- 

vatização da empresa públi- 

ca de mineração Codelco, 
onde agora ele pretende ape- 
nas instituir “uma maior efi- 

ciência . Kast também disse 
ue não fará uso extensivo 

dos estados de exceção, ao 

contrário do que prometera. 
Outra proposta na qual ele 
pode voltar atrás é a extinção 
da Faculdade Latino-Ameri- 

cana de Ciências Sociais 

(Flacso), acusada de ser mui- 
to de esquerda. 

A eliminação do Ministé- 

rio da Mulher, um projeto 
que teve forte repúdio, tam- 
bém deve ser cancelada, e o 

candidato promete agora até 

inserir alguns pontas que fa- 
vorecem a igualdade de gê- 

nero entre seus projetos. 

Uma dúvida no novo progra- 
ma a ser anunciado hoje é se 
as promessas agora incluirão 

também medidas sociais, em 
áreas como Saúde, Educação 
e Aposentadoria, 

— Há muitas demandas 

por maior apa estatal 
nessas áreas desde os pro- 
testos em 2019, co progra- 

ma de Kastnãorespondia a 

ESSAS demandas ER afir- 

mou Catherine Reyes- 

Housholder. 

porque não puderam criá-la. 

— Precisamos que as mães 
FROS PCICUIPCNA. Esperamos por 

elas — diz Mariano Landeira, 

um dos 12,5 mil casos de insu- 

cesso no hanco genético, 
Landeira nasceu em feverei- 

vo de 1975 em uma clinica em 

Wilde, Buenos Aires, que o 
vendeu para sua familia adoti- 
va. E ele sonha em preencher 

“uma parte vazia de sua vida. 

A diretorado BNDG, Maria- 
na Herrera Piero, explica que 

“a incorporação das mães ser- 

ve pára possíveis ETICONITOS, 

ue Gado Sempre uma Cosa 

boa”. E é também uma solução 

cientifica ideal, pois os casos 
Deg alvos, SE não FECLIpRE rare 

sua identidade, permanecem 

no banco de dados por toda à 
vida, sendo permanentemen- 
tecomparados, algo que preju- 
dica o trabalho da ENDG. 
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Brasil fica fora 
de principal 
canal de diálogo 
com a China 
País rejeita participar de evento da Celac, vista 

pelo governo chinês como a mais importante 

plataforma de cooperação com a América Latina 

MARCELO NEN DO 
piersamosekPogiado car br 
FEquid 

"si Brasil ficou fora do princi- 
pal canal de diálogo entre 

China e América Latina, em 

mais um sinal de encolhimen- 
to da diplomacia do pais em 

instâncias multilaterais. A ter- 

ceira reunião ministerial do 
Foro Cetac-China, realizada 
virtualmente na última sexta- 

leira, teve a participação de to- 
dos os países latino-america- 
nos, menos do Brasil, Em ja- 

neiro do ano passado, o gover- 

no brasileiro decidiu suspen- 
der a participação do pais na 
Celac, por incompatibilidade 

ideológica. O então chanceler, 
Emesto Araújo, alegou que à 
organização “ava palcos a regi- 
nnes não democráti vos COMO 

Venezuela, Cubae Nicarágua”. 
A Celac (Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos) foi criada em 
2010 durante o governo Lula 
num momento deascensão de 
governos deesquenda na Amé- 

rica Latina, com uma agenda 
de integração e desenvalvi- 
mento. Foi a primeira vez que 

um órgão de articulação políti- 
ca reuniu todos os 33 países da 
região, sem EUA e Canadá, 
Quatro anos depois, por ínicia- 
tivade Pequim, foi criadoo Fo- 

ro Celac-China. A virada para 

a direita na região enfraque- 
ceua Celac, mas o Brasil boi Fa) 

úrico a formalizar sua saída. 
Além de representar a re- 

púncia ao papel de lider regio- 
nal, a decisão teve um efeito 

colateral para Brasília. O pais 
ficou sem voz no diálogo da 
China com a América Latina. 
Mesmo fora da Celac, o Brasil 

foi convidado a participar da 
reunião ministerial de sexta, 
mas se negou afirmando estar 

disposto a explorar outros for- 
matos de diálogo. 
Pequim, no entanto, deixa 

clara a importância que dá à 

Celac. A mídia chinesa deu 
destaque à reunião ministeri- 
al, com várias menções ms 

jormais e nos noticiários da TV 
estatal. A participação chinesa 
foi aberta com um pronuncia- 
mento do presidente Xi Jin- 

ping, que classificou a Celac 
como a plataforma mais im- 
portante de cooperação da 

China com a América Latina. 

Em um balanço da reunião 
de ministros, o representante 
especial da China para a regi- 

ão, Qiu Xiaogj, disse que o en- 
contro mostra que seu pais de- 
monstrou ser “um bom amigo 

da América Latina”. Ele lem- 
brou que a América Latina é o 
segundo destino de investi- 
mentos chineses, só atrás da 

Asia, Durante a reunião de 

chanceleres, o ministro do Ex 
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Tom diplomático. Qu X 209). representante da China para América Latina. diz respeitar decisão do Bras | e esperar atuar com país para ampliar co aboração 

terior chinês, Wang Yi, anun- 
ciouo estabelecimento de dois 
fundos no total de USS 2 bi- 
lhões (R$ 11,38 bilhões) paraa 
cooperação coma região, com 
ênfase na economia digital. 

ENCOLHIMENTO BRASILEIRO 
Questionado sobre a ausência 
do Brasil, Qiu foi diplomático, 

deixando a porta aberta para o 
retormo do pais à Celac. Ex- 
embaixador em Brasília, por- 

tuguês Quente, ele afirmou 

que "a China respeita a decisão 
do Brasil” e “espera sincera- 
mente trabalhar com o pais pa- 

ta ampliar a novas áreas à coo- 
peração conjunta da China 
coma América Latina . 

Para Maurício Santoro, pro- 
fessor de Relações Internacio- 
nais da Universidade do Esta- 
do do Rio de Janeiro (Uer|) e 
um estudioso das relações en- 
tre Brasil e China, não é por 
acaso que Pequim tem olhado 
com atenção para a Celac. 

— É o úmico processo de in- 
tegração da região que inclui 
todos os países latino-ameri- 
canos e deixa de fora os EUA, 

em contraste, por exemplo, 

coma Organização de Estados 
Americanos (OEA) ou com 
processos sub-regionais como 

o Mercosul. [sso torna a Celac 
muito atraente para os objeti- 
vos da China na região, seja le- 

var adiante a Iniciativa do Cin- 

turão e Rota (a chamada “nova 
rota da seda”), discutir coope- 
ração em vacinas e outros te- 

mas ou disputar o reconheci- 
mento diplomático dos paises 
da América Central, Ao que 

parece, Honduras será o próxi- 
mo a rompercom Taiwan, 
Num momento em que as 

relações do Brasil com seu 

principal parceiro comercial 
não vivem seu melhor mo- 
mento, a interação no formato 

multilateral poderia contri- 

buir para uma aproximação e 
acelerar a solução de proble- 
mas bilaterais como o embar- 

po da China à came bovina 
Erasileira, que já dura mais de 
três meses. Enquanto há um 

prejuízo claro em ficar fora do 
iálogo regional com Pequim, 

cabe ao Itamaraty explicar 
quais os beneficios de rejeitar 

O convite para à reunião. 
Além disso, o multilateralis- 

mo éum dos mantrasda diplo- 
macia chinesa, reforçado ain- 

da mais como contraste à Pre 

sidência de Donald Trump 
nas EUA, quando o povemoa 
americano se retirou de vários 

tratados e organizações inter- 
nacionais. Apesar do discurso 
apaziguador de Qiu em rela- 
ção à ausência do Brasil, o en- 

colhimento da diplomacia 
brasileira nos últimos anos 
causa estranheza em Pequim. 

Um exemplo é a recente 

conferência do clima em Glas- 
gow, a COP 26, onde especia- 
listas habituados a ver o Brasil 

como um dos países mais pre- 
parados e atuantes no assunto 
se surpreenderam Com a pa- 

pel secundário do país: 

—O Brasil parecia invisivel 
— disse Li Shuo, daorganiza- 
ção Green peace em Pequim. 

Entrevistado com frequên- 
cia por veículos chineses, San- 
tora sentiu uma diferença de 

tom ao falar recentemente 
com a agênciaoficial Xinhua: 

— Havia perguntas explici- 
tamente críticas ao govemo, 

sobretudo pela pouca impor- 
tância que Bolsonaro tem da- 

do às organizações multilate- 
rais. Essa perspectiva crítica 
por parte da Xinhua é algo ra- 
ro: Me pergunto se esse novo 
enfoque foi algo ocasional ou 
se sinaliza uma mudança da 
cobertura chinesa sobreo Bra- 
sil, após tantas tensões com 
Bolsonaro pela pandemia, 
Em 2015, quando a China 

sediou a primeira reunião do 
Foro Celac-China, o presiden- 

te Xi recebeu os ministros lati- 
no-americanos para um ban- 
quete, entre eles o chanceler 
brasileiro, Mauro Vieira, que 

havia tomado posse dias antes. 

Quem representou o Brasil na 
segunda reunião ministerial 
do grupo no Chile, em 2018, 

toi o então secretário-geral do 
Itamaraty, Marcos Galvão, ain- 
da sob o governo Temer. Ouvi- 
do na ocasião pela agência 

Reuters, ele disse que a Celac 
era “mais um caminho para o 
Brasil trabalhar com a China”. 

Galvão agora terá a missão de 
desbloquear caminhos e abrir 
novos nas relações com a Chi- 
na. Já aprovado pelo Senado, 

ele assume em breve o posto 
de embaixador em Pequim. 

EUA fazem boicote diplomático a jogos ei em Pequim 
Em protesto ao histórico de direitos humanos chinês, Biden não enviará representantes à Olimpiada de Inverno, em fevereiro 

MA Arte TT E Rita 

O: EUA informaram on- 

tem que não enviarão 
representantes do governo 
às próximas Olimpiadas de 

Inverno, entre 4 e 20 de fe- 
vereiro de 2022, em Pe- 
quim. O presidente Joe Bi- 

den havia dito, mês passado, 

que avaliava fazer um boico- 
te diplomático em protesto 
ão histórico de direitos hu- 

manos da China, incluindo 

o que Washington diz ser 

genocídio contra a minoria 
ds uigur no Noro- 

este do país. Várias organi- 
zações de defesa dos direi- 
tos humanos acusam Fe- 
quim de ter internado, na 

província de Xinjiang, pelo 
menos 1 milhão de muçul- 
manos em “campos de ree- 

ducação”. 
— O governo Biden não 

enviará qualquer represen- 
tação diplomática ou oficial 
para as Olimpiadas de In- 

verno de Pequim 2022 e os 

Jogos Paraolímpicos, devi- 
do ao genocídio e crimes 
contra a hamanidade da Re- 
pública Popular da China 
(RPC) em Xinjiang e outros 
abusos dos direitos huma- 

nos — disse a secretária de 
imprensa da Casa Branca, 
Ten Psaki. 

Ao estar presente às com- 
petições, afirmou ela, “a re- 
presentação diplomática 
americana trataria esses Jo- 

gos como se nada tivesse 

acontecido, apesar das fla- 

grantes violações dos direi- 
tos humanos e das atrocida- 

des da China em Xinjiang. E 
simplesmente não pode- 
mos fazer isso”, 
Os atletas não serão afeta- 

dos pelo boicote: 
— Estaremos 100% com 

eles en euanto torcêemos em 

casa — disse Psaki. 

DESDÉM 
A embaixada da China em 
Washington classificou o 
boicote diplomático de ma- 

nipulação política e distor- 
ção do espirito olímpico. 
“Nenhum convite foi feito 

aos políticos dos EUA, de 
modo que esse “boicote di- 
plomático” simplesmente 

veia do nada”, disse o porta- 
voz da embaixada Liu 
Pengyu, via e-mail. “Esse 

ato pretensioso é apenas 
uma manipulação política e 
uma grave distorção do es- 
pírito da Carta Olímpica. 
Naverdade, ninguém se im- 

portaria se essas pessoas vi- 

essem ou não, e não hã im- 
pacto algum para o sucesso 
dos Jogos Olimpicos de In- 

vemode Pequim 2022. 
O porta-voz do Ministério 

das Relações Exteriores da 

China, Zhao Lilian, tam- 
bém disse, em Pequim, que 
aqueles que pedem um hai- 

cote são “arrogantes” e de- 
vem parar “para não afetar o 
dialogo e aconperaçãoentre 
a China e os EUA em áreas 

importantes . 
Um porta-voz do Comitê 

Olimpico Internacional 

(COI informou que a arga- 
nização * “respeita d posição 

dos EUA e se alegra de que 
essa decisão “política” não 

púcemxequea participação 

dos atletas americanos. 

Prefeito de Nova York obriga vacinação do setor privado 
Medida se aplica a funcionários de 184 mil empresas; crianças terão de tomar ao menos uma dose para acessar locais de entretenimento 

O Cali York. Bill 
de Blasio, anunciou on- 

tem que todos os funcionários 

do setor privado na cidade 

mais populosa dos EUA serão 
obrigados a se vacinar contra o 
coronavirus a partir de 27 de 

dezembro. Dessa maneira, O 

prefeito vai mais longe que o 
presidente Joe Biden, cuja or- 

— prevista para entrar em vi- 
gor em 4 de janeiro, mas arual- 
mente suspensa pela Justiça 

—., envolvia empresas com 
mais de 100 funcionários. 

De Blasio descreveu a medl- 

da como um “ataque preventi- 
vo” para deter outra onda de 

casos de coronavirus e ajudar a 
reduzir a transmissão durante 

os meses de inverno. A nova 
medida se aplicaria acerca de 

184 mil empresas. 
— A Ômicron está aqui e pa- 

Per CIMO É muito transmissível 

— disse em entrevista à 

MSNEC. — A cidade de Nova 
York é lider global quando se 
trata de recuperação da Co- dtimaoe preventivo: ici passam por área de lestes de Covid 1 em NY 

vid-19, Provamos que, com re 
gras e incentivos à vacina, po- 

demos vencer esse vírus. Ago- 
ra estamos dando mais um 
passo em direção ao futura. 
Juntos podemos salvar vidas e 

seguir em frente. 
O prefeito também anunci- 

uuque as regras para alimenta: 

cão centretenimentose esten- 

derãoa crianças de 5a 1 anos. 
Fara entrar em trestanrantes e 

teatros a partir de 14 de de- 

zembro, elas devem ter recehi- 

do ao menos uma dose, A par- 
tir de 27 de dezembro, a exi- 

o cc WWWTWTWTTTTT dO Oo EEE — —— E ee " 1 

gência para adultos val au- 
mentar de uma dose para du 

as exceto para aqueles que ini- 
cialmente receberam a dose 
única da Johnson & Johnson. 

Quase 90% dos adultas na 
cidade, que já foi o centro da 
pandemia no pais, receberam 
ao menos uma dose da vacina, 

De Blasio, um democrata que 
em menos de um més deixará 
o cargo, disse estar confiante 
de que a nova medida sobrevi- 

verá a quaisquer desafios le- 
gais Eric Adams, onovo pre- 
eito eleito, que assumirá o 

cargo em 1º de janeiro, está 
de férias em Gana. Seu paor- 
ta-voz, Evan Thies, disse em 

um comunicado que Adams 

avaliará essa e outras medi- 

das de combate à Covid-19 
quando tomar pHISSe. 
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Alemanha terá mulheres em metade do Gabinete 
Primeiro escalão do governo terá paridade de gênero pela primeira vez na História do país, e elas ocuparão 

ministérios importantes como Relações Exteriores, Interior e Defesa; Merkel deixa poder amanhã após 16 anos 

0) novo governo da Alema- 
nha, que tomará passe 

amanhã, terá pela primeira 

vezomesmo número de ho- 

mense mulheres no comian- 
do dos ministérios do pais, 
com elas ocupando pastas 

importantes, como a das 
Relações Exteriores, do In- 
terior e da Defesa, segundo 

anunciou o futuro chance- 

ler, Olaf Scholz. 
O social-democrata tam- 

bém acrescentou que, no 

momento em ue una nova 

onda de Covid-19 castiga o 
pais. seu correligionário 

Karl Lauterbach, um dos es- 

pecialistas científicos mais 
respeitados desde a eclosão 

da pandemia, será o minis- 

troda Saúde. 

SOB MERKEL, UM TERÇO 
Além das pioneiras no co- 

mando das pastas de Rela- 
ções Exteriores e Interior, o 

governo terá a terceira mu- 

lher consecutiva coman- 
dando a Defesa. 

— À paridade é muito im- 

portante, por Isso haverá 

oito ministros e oito minis- 
tras — disse Scholz, — Es- 

tou particularmente orgu- 

lhoso de que as mulheres 
agora dirijam ministérios 
que tradicionalmente não 

eram ocupados por elas. 

Scholz vai suceder a Ange- 

la Merkel, que se despediu 
cerimonialmente do cargo 

na quinta-feira passada, 

apúós 16 amos no poder. 

Merkel foi a primeira mu- 
lher a governar a Alemanha 

e terá permanecido nó po- 

der durante 5.860 dias, ape- 
nas Nove d Menos que Seu 

mentor, Helmut Kohl, 

A chanceler conservadora 

nunca agitou a bandeira do 

feminismo, e Em Seu EOVET- 

no, o número de mulheres 

nos postos ministeriais e no 

Parlamento manteve-se na 

ordem de um terço. 
— Angela Merkel foi uma 

chanceler que teve êxito — 

elogiou Scholz, homenage- 
er uma governante Que, 

segundo ele, “permaneceu 

Tribunal condena Suu Kyi a 4 anos 
de prisão, mas pena é reduzida 
Junta militar cortou pela metade sentença da líder deposta de Mianmar 

Ur tribunal militar em Mi- 
amar condenou ontem à 

lider civil deposta do país, 

Aung San Suu Kyi, a quatro 

anos de prisão por incitar pro- 
testos e violar os protocolos 

anti-Covid. Horas depois, no 

entanto, a junta emilitar no co- 

mando desde um golpe de Es- 
tado em fevereiro concedeu 

perdão parcial à ganhadora do 

Nobel da Paz de 1991, cortan- 
do a sentença pela metade. 
O julgamento foi classifica- 

do por críticos como “farsa”, 
Segundo a alta comissária da 
ONU para os Direitos Huma- 

nós, Michelle Bachelet, o ve- 

redicto “fecha mais uma porta 
para diálogo político”. Os pro- 
cedimentos em Naypyidaw, a 

capital de Mianmar, ocorrem 

aportas fechadas, e Os advoga- 

dos de Suu Kyi, de 76 anos, fo- 

ram proibidos de falar com a 
imprensa sob a justificativa de 
que suas comunicações po- 

dem “desestabilizar o pais”. 

ATÉ 102 ANOS DE CÁRCERE 
Suu Kyi é ré em mais de dez 

processos que, somados, po- 

dem acarretar 102 anos de pri- 
são. Segundo os militares, 
anunciou a TV estatal, ela 

cumprirá os dois anos de pri- 

são em um centro de deten- 
ção. Além dela, que tinha o ti- 

tulo de conselheira de Estado, 

mas eraalider de fatodo pais, o 
ex-presidente Win Myint, 
também deposto, foi condena- 

do a quatro anos de prisão, 
Mesmo com máscara e pro- 

tetor facial, Suu Kyi foi acusa- 

da de violar protocolos contra 

o coronavirus após acenar pa- 

ra apoiadores da Liga Nacional 

pela Democracia, seu partido, 

que passavam pela sua casa na 

campanha eleitoral do ano 
passado. À votação foi vencida 
de maneira ampla pela sua le- 

genda, que obteve o controle 

de 396 dos 476 assentos do 
Parlamento, contra 33 da sigla 

apoiada pelas Forças Armadas. 

Os militares relataram a 
ocorrência de milhares de ca- 
sos de fraude. algo negado pe- 

las autoridades eleitorais. As 

Forças Armadas tomaram o 
poder no mesmo diaem que a 

nova sessão parlamentar de- 

“Farsa Su 

Kyi não teve 

BEESSO 

reguiar à 

celesa no 

julgamento 

fiel a ela mesma durante 16 

anos marcados por várias 

mudanças”, 
Scholz, que foi adversá- 

rio político de Merkel, mas 

também vice-chanceler e 

ministro das Finanças de- 
la, governará com um acor- 
do de coalizão de sua sigla, 

o Partido Social-Democra- 

ta (SPD), com o Partido 
Democrático Liberal 

Hs 

Novo tima. 

O fuburo 

chanceer Olaf 

Scholz 

apresenta em 

Ber im membros 

de seu Gabmete, 

que tomará 

posse amanhã 

no camando da 

Alemania: 

“Paridade de 

género êmuto 

importame”, 

disse els 

(EDPjeo Partido Verde. 
OSPDeo FDP aprovaram 

a coalizão no final de sema- 
na, sendo seguidos pelos 

Verdes ontem. As três siplas 

vão assinar o acordo de coa- 

lizão hoje. Dessa forma, 
Scholz deverá ser eleito 
chanceler amanhã pelos 

membros do Bundestag, o 
Pa rlamento, É sera imedia- 

tamente empossado pelo 

na mn Ê 

presidente Frank-Walter 

Steinmeler, marcando o re- 

torno da centro-esquerda 
ao poder na Alemanha, o 

que não acontecia desde o 

soverno de Gerhard Schrú- 

dei (1998-2005). 

MÉDICO POPULAR NA SAÚDE 
No novo governo, o SPD de 
&cholz decidiu destinar os 
ministérios do Interior, da 

Delesa, do Desenvolvi- 
mento e da Construção a 
mulheres. Além disso, a 

ecologista Annalena Baer- 

bock, de 40 anos, serãa res- 
ponsável pelo Ministério 

das Relações Exteriores, 

onde pretende adotar uma 
linha mais dura em relação 
aos governos da China eda 

Rússia. Outras duas mu- 

lheres dos Verdes assumi- 
rão os ministérios do Meio 
Ambiente e da Família. Já 

os liberais do FDE, que têm 

dedo pastas, confiaram d 

de Educação auma mulher. 

Scholz ainda destacou 

que a nomeação de Lauter- 
bachcoma ministro da Saú- 

de atendeu ao desejo da 

“maioria dos alemães”. O 

médico se tornou uma figu- 
ra muito popular e respeita- 

da desde o surgimento da 

Covid-19 no pais e é a favor 
de medidas mais restritivas 
para conter as infecções. 

Repúdio. Apoiadores da ex-lider de M armar protestam contra vered cho nas ruas de Targon, a arbga capital do país 

veriacomeçar, 1º defevereiro, 
prendendo não apenas a com- 
selheira de Estado, mas tam- 

bém vários de seus aliados. 
Sem acesso regular a seus 

advogados desde então, Suu 

Kyi é acusada, entre outras 

coisas, de importar ilegal- 
mente walkie-talkies, que fo- 
ram encontrados na sua casa 
quando toi detida, sedição, 
corrupção, suborno e frau- 

Relações com EUA estão “bastante lamentáveis; diz Rússia 

de eleitoral. Pela Constitui 
ção, qualquer pessoa conde- 

nada à prisão fica vetada de 

ocupar cargos públicos. 
“As sentenças severas in- 

fligidas a Aung San Suu Kyi 

por essas falsas acusações 
são o exemplo mais recente 
da determinação do Exérai- 
todeeliminar e ashixiar as li- 

berdades em Mianmar”, 

afirmou a Anistia Internac 

Presidentes Putin e Biden vão conversar por chamada de videoconferência hoje para discutir tensão sobre a Ucrânia 

 Kremlincaracterizou, on- 

tem, cestado das relações 
entre os EUA e a Rússia de 

“bastante lamentáveis”, afir- 

mando não esperar nenhum 
“avanço” reunião dos presi- 
dentes Vladimir Putin e Joe 

Biden, marcada parahote. Por 
meio de uma videochamada, 
os dois líderes vão discutir, 

entre outros assuntos, as cres- 
centes tensões na Ucrânia. 

— E dificilesperar um avan- 
conessas negociações —disse 

o porta-voz do Kremlin, Dmi- 
try Peskow, afirmando ser im- 
provável que todas as disputas 

que marcam as relações bila- 
terais sejam resolvidas “em 

poucas horas”. 

No mês passado, huncioná- 
os americanos denuncia- 

ram uma concentração inco- 

mum de tropas russas perto 
da fronteira com a Ucrânia e 
expressaram preocupação 
com o que dizem ser planos 

para uma possível invasão, a 
que Mascou nega, Para o go- 
verno Putin, no entanto, a 

possivel expansão da Organi- 
zação do Tratado do Atlântico 

Norte (Otan) para englobar a 

antiga república soviética, 
com a qual a Rússia tem ex- 

tensa fronteira, é uma “linha 

vermelha” que não permitirá 
que seja cruzada. 

Peskov disse que Putin abor- 

dará o tema na reunião. O pre- 

sidente russo demanda garan- 
tias juridicamente vinculantes 
de que a Otan não se expandi- 

rá mais parao Leste euma pro- 
messa de que certos tipos de 
armas não serão posicionados 

em países perto da Rússia, in- 
cluindo a Ucrânia. Washinp- 

ton, por sua vez, disse repeti- 

damente que nenhum pais po- 
de vetar as expectativas da 

Útan na Ucrânia. 

—Nãoaceitoas linhas ver- 
melhas de ninguém — disse 
Biden na sexta-feira. 

Espera-se também que Pu- 

tin levante com Biden a possi- 
bilidade de outra reunião en- 

tre os dois. Ambos os presi- 

dentes se encontraram pela 
última vez em junho, em uma 
cúpulaem Genebra, na Suiça. 

— Eles terão que discutir co- 
mo os entendimentos alcan- 

cados em Genebra estão sem- 
do implementados, para rever 
a que está em andamento e o 
que precisa de trabalho adicio- 

nal —disse Peskov aos repór- 
teres. —E claroque [a agenda] 
principalé sobreas relações bi- 
laterais, que permanecem em 
um estado hastante lamenta- 
vel. Lagodepois há as questões 

que estão no topo da agenda. 

Acima de tudo, a tensão sobre 

aUcrânia, a questão doavanço 
da Otan em direção às nossas 

onal em comunicado. 
Mianmar foi comandado 

por uma junta militar por cin- 

codécadas, até o inicio deuma 
transição rumo à democracia 
iniciada em 2010, que teve 

Suu Kyi como figura-chave. 

Ela chegou ao poder em 2015, 
após uma vitória esmagadora 

de seu partido nas umas, e até 

o palpe de fevereiro, a lependa 

mantinha-se no poder. 

Fronteiras e a iniciativa do pre- 
sidente Putin sobre garantias 

de segurança. 
Um porta-voz do Conse- 

lho de Segurança Nacional 

dos EUA disse que Washing- 

tonqueriaevitarumacrisee 
uma espiral negativa no re- 
lacionamento mais amplo 

através da diplomacia e da 
desescalada de tensões, 
Também ontem, um alto 
funcionário americano afir- 

mou que Biden vai advertir 
Putin sobre as graves conse- 
quências econômicas caso à 

Rússia invada a Ucrânia, 

O presidente ucraniano, 
Volodymyr Zelensky, tam: 

bém se pronunciou, afir- 

mando que suas Forças Ar- 
madas eram capazes de re- 
pelir qualquer ataque russo. 
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Braço brasileiro 
da universidade 

terá duas sedes 

CONSTANÇA TATSCH 
constant dp tocir Eng ata cem Es 
simao 

unidade brasileira da tra- 

dicional Universidade de 

Oxtord, no Reino Unido, 
anunciada em novembro, te- 

ri duas sedes no Rio de Janei- 

ro. À primeira, no Instituto 

Carlos Chagas, será a base da 
equipe, de pesquisas e cur- 

sos. Outra será dedicada a 

projetos tocados em parceria 
como Ministério da Saúde, e 
ficará no Centro Cultural do 

Ministério da Saúde, na pra- 

ca Marechal Ancora. 
Detalhes da parceria foram 

apresentados em uma visita 

de Andrew Pollard, diretor 
do Grupo de Vacina de Ox- 
ford, que chegou ao Brasil 

ontem para acompanhar a 
reforma dos centros de pes- 
quisa. No Rio, ele se encon- 

trou com o Ministro da Saú- 

de, Marcelo Queiroga, para 
uma entrevista colet Iva, 

— O sonho de ter aqui no 

Brasil um polo da Universi- 

dade de Oxford, o primeiro 
fora da Inglaterra, começa a 
se materializar pelo mesmo 

grupo de pessoas que em 

2020 sonhou em ter essa va- 
cina produzida aqui no Bra- 

sil. Nús já conhecemos o ca- 

minho — disse Queiroga. re- 
ferindo-se à AstraZeneca, 
produzida pela universidade 

em parceria com à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

No Carlos Chagas, serão 
realizadas pesquisas com- 

pletamente independentes 

do governo, com financia- 
mento de outras institui- 

ções financeiras, como uma 

que já foi iniciada há duas 
semanas, sobre terceira do- 
sede vacina contraa Covid 

coma vacinada Clover. 

No instituto, também se- 
rão ministrados dois cursos, 

com início previsto para o 

primeiro semestre de 2022, 
mesclando professores brasi- 
leiros com estrangeiros. O 

primeiro deles será ébaseado 

emum programa de Oxiord 
sabre doenças infecciosas, 

Qutro, em parceria com a ta 

Universidade de Siena, na 
Itália, tratará de vacinologia 
e desenvolvimento clínico. 

JUNTOS PELA VACINA 
Em entrevista ao GLOBO, 

Pollard afirmou que o pais 

oterece “enorme potencial 

para trabalharmos juntos e 
integrar projetos para me- 

Ihorar a saúde humana”. Um 

dos motivos para a instalação 
daunidade aqui faia parceria 
no desenvolvimento da vaci- 

na de Cndord/AstraZeneca. 

— Os brasileiros deram 
uma contribuição imensa 

para proteger à humanidade 

docoronavirus. À vacina não 

existiriasenão fossemos pes- 
quisadores e voluntários bra- 

sileiros que tomaram parte 
nos testes — afirmou. 

A pesquisadora e profes- 
sora brasileira Sue Ann 

Clemens, responsável por 
[razer os estudos da vacina 

ao Brasil, e diretora do pri- 
meiro mestrado em vaci- 

nologia do mundo, na Uni- 

versidade de Siena, serã a 
diretora da unidade. 

Segundo Clemens, a equi- 

pe da unidade será formada 
por dois times; um para co- 
ordenação de pesquisa, que 

já tem uma médicae pessoal 
operacional, e outro para à 
parte acadêmica educacio- 

nal de cursos. Além deles, 

profissionais serão contra- 
tados por projetos. 
Para Clemens, uma das In- 

tenções da unidade é capaci- 
tar os cientistas brasileiras 

VAGAS ABERTAS 

O saúde lança edital para médicos 
MAMES  Serdoselecionados2L5imil profissionais para atuar em 5,2 mil municípios brasieiros 
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a Vl 

Novo polo, 

Fachada do 

Centro Cultura! 

co Ministério da 

Satide, que va 
abrigar uma das 

unidades 

brasileiras, EO 

britânico Andrew 

Pollard. 

co aborador do 

prupodevacna 

de Quiord 

para desenvolverem planos 

globais, da identificação do 
antigeno ao registro interna- 

cional, capazes de serem 

apresentados a diferentes 
instituições de fomento. 

— Hoje, o Brasil é recruta- 
doreo faz comexcelência. Às 
grandes indústrias trazem o 
protocolo pronto, o investi- 

gador senta, recruta, mas 

não sabe o que aconteceu an- 
tes nem depois, O plano de 

desenvolvimento global não 
é feito aqui e não tem partici- 
pação do brasileiro. Os pes- 
quisadores precisam come- 

car a ter em mente o final do 
projeto, pensando em um 
produto para o mundo, com 

todas as etapas validadas in- 

na lina vento e desen- 

volvidas no Brasil. Isso não 
vejo aqui. —afirma. 

VARIANTE ÔMICRON 
A Universidade de Oxford 

está testando em laborató- 

rio a etetividade da sua vaci- 
na contra a variante Qmi- 
cron. Pollard disse que os re- 

sultados devem sair nas pró- 

ximas semanas: 
— O) laboratório tera da- 

dos para confirmar se o ris- 

co de infecção é um pouco 
maior. Mas, de qualquer tor- 

ma, isso é menos importan- 
te porque é a evolução natu- 

ral dovirus. Se ela não imfec- 
tar as pessoas, a próxima va- 

rante vai, porque essa é à 

natureza do coronavirus pa- 
raevoluir entre humanos, À 
pergunta importante é se 

ela vai provocar doença 

mais severa, e não há sinais 
disso até o momento. 
Segundo o cientista britá- 

nico, dados preliminares su- 
gerem que a Ômicrom tem 

alta transmissibilidade nos 

países do sul da África, mas 
ainda é precisa entender co- 
mo Ge comportará em Ou- 

tras populações, comalta ta- 

xas de vacinação, e que já fo- 
tam expost as a ouiras vari- 

antes previamente. 

— Até o momento, ela pa- 

rece ser muito boa em ser 

tran smitida entre pessoas, 

mesmo quando têm certa 

imunidade, mas ainda não 

sabemosse ela isso vai se tra- 
duzir em aumento de doen- 

ça grave. Parece pouco pro- 

vável porque as mutações 
tornam mais fácil a trans- 
missão mas não hã uma mu- 

dança maciça que provoque 
gravidade — afirmou 

Barroso cobra justificativa para 
falta de passaporte sanitário 
Ministro deu prazo de 48h para governo explicar regras aplicadas a viajantes 

MARIANA MILINTE 
rciniarta rondrbtesh giots cor e 
Binsds 

Orr ministro Luis Roberto 
Barroso, do Supremo Tri- 

bunal Federal (STE), deu on- 
tem 48 horas para que o go- 
verno Jair Bolsonaro (PL) ex- 
plique uma portaria publica- 

da em outubro que exige co- 

mo requisitos para entrada 

QUEM PODE 
SEVACINAR 

no país, por viaaérea, somen- 
te a apresentação de teste pa- 
ra rastreio da infecção com 
resultado negativo ou não 
detectável paraa Covid-19, 
A determi inação do minis 

tro coorrétina ação em CJLro 4 

Rede Sustentabilidade se 
para que o governo federal 
adote as medidas recomen- 
dadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An- 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para pessoas 
com 58 anos 
oumais 

AMANHA.» Reforço para pes 
soas de 58 anos ou mais 

visa)parão ingressono Brasil 
de pessoas vindas do exteri- 

Or, COM à exigência de apre- 

sentação de comprovante de 
vacinação ou de quarentena 
obrigató ria para viajantes. 

A Portaria 658/2021, edi- 

tada pelos ministros da Casa 
Civil, da Justiçae Segurança 

Pública, daSaúde e da Infra- 

estrutura. exige, como re- 

quisitos para entrada no pa- 

is, por via aérea, sa apresen- 
tação de teste para rastreio 

da infecção com resultado 

negativo ou não detectável, 
A norma também exige a 

Declaração de Saúde do Via- 

jante, por meto da qual a pes- 
soa que estiver chegando ao 
pais manifesta concordância 

com as medidas sanitárias 

que deverão ser cumpridas 
em território nacional. 

Ao acionar à Supremo, 

à Rede afirma que 0 pre- 
sidente, ao não adotar as 
medidas sanitárias nas 

fronteiras, é omissa. 

“A inércia trata-se, Em 

verdade, de 
mais uma 

postura 
adotada pe- 

lo negacionismo e pela pos- 
tura antivacina do governo 

do presidente Jair Messias 

Bolsonaro”, disse o partido. 
A Arrvisa recomendou, no 

dia 25 de novembro, que, ao 

chegar ao Brasil, viajantes 
comprovem que estão COMO 

esquema vacinal completa. 

Para os passageiros que che- 

Reacã 

Determinação 

de Barroso 

respondeu à 

ação da Rede 

sobre portar a 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) OUTRAS CIDADES 
Pessoas com 18 anos ou Reforço para bs 
mais que receberam a trabalhadores de saúde Reforço em pessoas 
segundadoseháSmeses  apartirdel8anos de 182 5%ano 

SALVADOR (BA) 
QUINTA= Reforço paraidosos nos OU M E 

deb? anos Hb ie Julho 

PORTO ALEGREIRS) 
m 

o Ç((Ç——J———eeeTTTR E O. 

Earem de aviao, a recomen- 

dação é queeles façamo teste 

de antigena ou de RT-PCR. 

Quem não tiver tomado as 
duas doses oua dose única te- 

E ue cumprir pelo menos 
ias de quarentena. 

“na quem vier por terra, 
as medidas sugeridas pela 

agência é não permitir a en- 

trada daqueles que não se 
vacinarem, exceto os que 

trabalham com transporte 

de carga. De acordo com o 
documento, a exigência de 
comprovação pode ser dis- 

pensada, par decisão do Mi- 

nistério da Saúde, em países 
com “niveis de cobertura 

vacinal e contexto epi- 

demiológico conside- 
rados seguros”, 

MAIS DETALHES 
DAVACINAÇÃO 

4[m] Aponte acâmera 
+ a (io set celular 

& Pa parsoQReveja 

 ocalendário 
Pd cealgumascidades 
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Omicron: casos | 

sem gravidade 
dão esperança 
a autoridades 
Para futuro ministro da Saúde alemão, 
primeiras observações da nova variante 

trazem presente de Natal antecipado' 

falta de indícios de ca- 
505 gravesde Covid-19e 

mortes associadas à varian- 
te Ômicron podem torná- 
ta um “presente de Natal 
antecipado”, afirmou o epi- 

demiologista Karl Lauter- 

bach, futuro ministro da 
Saúde da Alemanha. A 

ideia ganha apoio de outros 

especialistas, como An- 
thony Fauci, principal con- 
selheiro do presidente dos 

Estados Unidos, Joe Biden, 

que classificou os primei- 
ros sinais de que a va riante 

não tem apresentado agra- 

vamento de quad ros Como 

“um tanto encorajadores”, 
O especialista alemão 

acredita que as 32 muta- 

ções identificadas na pro- 
teinaspike —usada pelo vi- 

rus para entrar nas células 

humanas e base para o de- 

senvolvimento de vacinas 
— podem significar que a 

nova cepa otimizada para 

infectar pessoas, em vez de 
matar, Isso poderia acele- 

raro fim da pandemia. 

Ele acrescentou que esse 

movimento está de acordo 
com a evolução da maioria 

dos virus respiratórios e que 

é positivo que o coronavirus 
tenha chegado a esse ponto. 

SEM MORTES 

Desde que foi identificada 
pela primeira vez na África 

do Sul, em novembro deste 

ano, não há relatos de que a 
Omicron tenha provocado 

forma grave da Covid-19 

nem morte nos pacientes 

que foram diagnosticados 
com ela, Quem fai infecta- 
do pela nova variante, até o 

momento, apresentou sin- 

tomas leves, sem neçessida- 

de de internação hospitalar. 

As 50 mutações encontra- 
das na Ômicron, das quais a 
maioria é na proteina spike, 

assustaram à Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
que a classificou como uma 

variante de preocupação, o 

nivel mais alto de alerta. Di- 
versos países mundo afora 

restringiram voos vindos do 

suldo continente africano. 

Ainda não há estudos sufi- 
cientes que comprovem se a 
Omicron é capazou não de 

resistir aos anticorpos pro- 

a = 
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duzidos pelas vacinas. No 

entanto, há relatos de paci- 

entes vacinados que te- 
nham contraído a Covid-19 
causada pela nova varian- 

te, o que indica algum es- 

cape imunológico, 
De acordo com a 

OMS, tudo indica que a 

Umicron seja mais 

Boas notícias. 

Kar] 

LauterDach, 

futuro ministro 

da Saúde da 

Nemanha 

sa! 

Cepa. Feira na Alemanha. onde se discute vacinação obrigatória para deter a Ômicron; nós EUA o conselheiro Anthory Favo: falou em noticas 'encorajadoras' 

transmissível do que as ou- 

tras variantes, incluindo a 

Delta, mas isso ainda não es- 
tá comprovado. À 

África do Sul re- 

latou um au- 

mento de testes 
positivos para 

Covidl9 em 

areasondeava- 

Estudo mostra potencial do Viagra contra Alzheimer 
Incidência de transtorno neurológico foi 69% menor em pessoas que utilizavam o medicamento para disfunção erétil 

RAFAEL GARCIA 
ratssi guris tap ogobo sos im 
alo pisLo 

m grupo de cientistas 
que criou simulaçã os de 

computador para investigar 

interações entre proteinas 
relacionadas ao Alzheimer 
descobriu que o sildenafil, 

princípio ativo do Viagra, 

temumachancerazoávelde 
ajudar a prevenir a doença. 

Para testar a hipótese, os 

pesquisadores investiga- 
ram dados de planos de saú- 
de nos EUA e viram que a in- 

cidência desse transtorno 

neurológico, que afetaa me- 
mária, foi 69% menor entre 
pacientes que tomaram a 

droga contra disfunção eré- 

tilao longo de um periodo 
de 6 anos analisado. 

O resultado da pesquisa, li- 

derada pela Clínica Cleve- 

land, de Ohio (EUA), foi pu- 
blicado haje em um estudo 
na revista Nature Aging. No 

trabalho, os cientistas deta- 
lham como chegaram à indi- 
cação do Viagra como droga 

candidata para o Alzheimer. 

CÁLCULOS SOFISTICADOS 
No artigo, 05 pesquisado rés 

relatam que usaram uma es- 

tratégia computacional para 
simular os mecanismos hio- 

quimicos por trás do Alzhei- 
mer usando “módulos endo- 

fenotipicos” ou modelos que 
simulam interações entre 

proteinas baseadas na estru- 

tura molecular delas. A pes- 
quisa simulou mais de 350 

mil dessas interações. 

Depois, inserindo nas si- 

mulaçõesas estruturas mole- 
culares de mais de 1.600 dro- 

gas disponíveis comercial- 

mnente para tratar outras do- 

enças, os pesquisadores veri- 
ficaram quais delas teriam o 

potencial de interterir na ca- 

deia de reações biológicas 
que leva ao Alzheimer, O sil- 

denafil (Viagra) estava entre 
asdrogas com maior potenci- 
al, ceraumadasúnicas que já 
vinham sendo prescritas em 

escala mais ampla . 
Para se certificarem de 

que os dados não estavam 
enviesados, os cientistas 

conduziram uma nova aná- 

Crianças são capazes de ler 
emoções mesmo com máscara 
Pesquisa revela que comunicação visual infantil tem capacidade aumentada 

JOÃD PEDRO FRAGÕSO* 
poa d tragnodeginto cér de 

Ta novo estudo conduzido 

por pesquisadores do 
Hospital Universitário de 
Lausanne. na Suiça, mostrou 

que das mascaras om E resen- 

tes na pandemia, diferente- 
mente do que se pensava, 
não atrapalham a interação 

das cria nças COM OUITas pes- 

soas de sua faixa de idade e 
adultos. Elas são capazes de 

identificar os sentimentos 

do interlocutor, mesmo com 
parte do rasto tapado, 
Um dos grupos mais afeta- 

dos pela pandemia, as crian- 
ças são objeto de uma preo- 
cupação a mais durante o pe- 

riodo: a interação necessária 
para seu desenvolvimento. 
Nessa fase da vida, em espe- 

clal nos primeiros Seis anos 

de idade, o cérebro faz mais 
conexões do que em qual- 
quer outro periodo. Mesma 

coma volta ãescola, umabar- 

reira (necessária ) permane- 

ce: ouso das máscaras. 

Para analisar esse efeito, os 

squisadores mostraram 90 
otos para 300 crianças de 3a 
6 anos. Nas imagens, atores 

expressavam alegria, raiva e 

tristeza, sendo que em meta- 

deles estavam usando mãs- 

cara. Depois, foi pedido que 

ds Criafiças nomeassem 0s 

sentimentos expressados e 
comparassem as emoções 

com figurinhas em cartões, 
ou, caso elas não soubessem 
como responder o exercício, 

dissessem que não sabiam ou 

pedissem para pular. 
Às crianças compararam 

as figuras com as fotos num 

nível quase perfeito, seja 
com máscara ou sem, e des- 
creveram a emoção de for- 

ma correta em 70% das ve- 

Es quando Os dtores esta- 

ram desmascarados e 67% 
quando estavam mascara- 

dos. Por outro lado, cerca de 

um quarto dos participan- 
tes teve dificuldades em dis- 

tinguir tristeza de raiva € 

aproximadamente 21% 0ca- 
sionalmente confundiram 
al egria com raiva ou triste- 

lise levando em conta fato- 
res como sexo, idade, raça, 
doenças preexistentes e 
consumo de outras quatro 

drogas (duas delas medica- 
mentos testados especifica- 

mente contrao Alzheimer). 
E, mesmo separando os da- 
dos por esses outros critéri- 
os, O Viagra continuava se 

mostrando potencialmente 

benéfico na prevenção do 
Alzheimer, paraum periodo 

de 6 anos que os cientistas 

acessaramos dados. 
A parte final do estudo foi 

conduzir um experimento 
delaboratório paraobservar 

Sed droga era mesmo Capaz 

de atuar na cadeia de rea- 

ções metabólicas relaciona- 

das ao mal de Alzheimer. 

za. Além disso, os pesquisa- 

dores observaram também 
que, quanto mais velha a cri- 
ança, maior erão acerto, 

— Essa ideia relacionada 

à mascara tem muito a ver 
com a expressão do olhar. 

As crianças são muito per- 

ceptivas de todas as ex- 
pressões, mesmo as mais 
sutis, Elas captam isso. À 

Para isso, os pesquisadores 
usaram neurônios humanos 
em culturas especiais, cria- 

das a partir de células da pele 

retiradas de pacientes da do- 
ença. Ao aplicar a droga, vi- 

ram que o sildenafil não ape- 

nas aumenta o crescimento 

de neuritos (extensões dos 
neurônios) como também 

reduz a produção de uma va- 

riedade nociva da proteina 
tau. O acúmulo dessa molé- 

cula no tecido cerebral está 

relacionado à morte de neu- 
rúnios ligada ao Alzheimer. 
Os cientistas afirmam que 

outros testes podem comntir- 

mar se a descoberta pode 
configurar um tratamento. 

“A associação entre 0 uso 

do sildenafil e a diminuição 

comunicação do olhar é 

muito forte. Tanto que a 
gente costuma dizer em es- 
tudos relacionados ao esta- 

do emocional da criança 

que um dos recursos mais 

importantes, desde bebé, 

está nos olhos. É por eles 

que acriança se comunica 

— afirma a médica Denise 
de Sousa Feliciano, presi- 

OO en Era 
a 

riante estã circulando, Estu- 

dos epidemiológicos estão 

em andamento para enteni- 

der se o aumento de casos foi 
provocado a nova cepa ou 

par outros fatores. 
Pesquisadores do Comple- 

xa Hospitalar Steve Biko/ 

Tshwane, em Pretória, lança- 

ram um estado no fim de se- 
mana mostrando que, entre 

42 pacientes com Covid-19 

no hos pital, 29 (70%) respi- 
tavam sem auxilio, Dos 13 
que re ceberam o xigênio su- 

plementar, em quatrocasos o 

motivo não era a doença. 

da incidência da doença de 
Alzheimer não estabelece 
uma causalidade, e isso vai 

requerer um teste clínico 
controlado”, dizem Fang e 
S245 DOGUtoDres. 

NOVOS CAMINHOS 

Segundo Jean Yuan, diretor 
de pesquisa na unidade dos 

NIH (Institutos Nacionais 

de Saúde dos EUA) que trata 
de pesquisas em longevida- 

de, o trabalho de Cleveland 

também tem importância 
como prova de princípio de 
um método inovador para 

encontrar novos medica- 

mentos, Os NIH bancaram a 
maior parte da pesquisa 
“Esse estudo é um exemplo 

de uma área de pesquisa em 
ascensão que busca a medici- 
na de precisão, na qual gran- 

des bases de dados são a cha- 
VE para Conectar 05 pontos 

entre drogas existentes e 
uma doença complexa”, afir- 

bou, Eri comiumicado. 

pe fes iiçra ide 

Mascarados. 

Char é capaz de 

expressar 

emoções de 

forma 

compreensivel 

para crianças 

dente do Núcleo de Estu- 

dos de Saúde Mental daSo- 
ciedade de Pediatriade São 
Paulo (SPSP), 

Para Feliciano, o uso de 

máscaras nas salas de aula 
não seria um problema tão 

grande para o desenvolvi- 

mento das crianças. 

* Estagiário sob a supervi- 
são de Adriana Dias Lopes 
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Com alerta ou 
com preocupação, 
vamos vacinar 

ade determinante decisivo de 
um desastre sanitário está em se saber se 

hã ou não contágio, sua velocidade e sua pro- 

rção. Poderíamos dizer hoje, nesse recuo 
istórico de quase dois anos de pandemia, que 

omesmose aplica a qualquer outro fenômeno 
paralelo, como ideias ou informações e 

vidas de fundamento, porém com risco de se 
disseminar como praga. No exato momento 
em que estamos, no Brasil, com ritmo de vaci- 

nação em cruzeiro, medidas tomadas e con- 
quistas precisam ser sedimentadas, e decisões 

de suspender celebrações de tim de ano reve- 
lampragmatismo egrandeza de espírito públi- 
co Não hã contradição, portanto, Mesmo to- 

mando em conta prejuízos econômicos que 
viriam se somar a outras frustrações no nosso 
imaginário coletivo. Ganhamos em consciên- 
cia e maturidade cívica. 

A estabilidade deuma alta taxadecirculação 
do virus por aqui nos lembra que as vacinas, 

apesar de também contribuirem para a redu- 

ção da transmissão, não a bloqueiam por com- 
pleto, Por isso, ainda é tão din manter 
os ditos cuidados não farmacológicos, princi- 

palmente num momento em que vemos cir- 
culação de pessoas nas ruas semelhante a an- 
tes da pandemia, e que pode aumentar com as 
reuniões de fim de ano, independentemente 

do cancelamento dos grandes eventos. 
Nesse agudo momento, de conquistas e de 

cansaço ao mesmo tempo, é, portanto, de en- 

tristecer, mais do que chocar, assistir às reitera- 
das tentativas — com retórica muito bem arti- 
culáda, reconhecemos — de impressionar a 

opinião pública através de vídeos e eventos que 
se pretendem veicular amplamente, para afir- 
mar que as vacinas ora Em USO possam causar 
doenças e sequelas, malformações fetais, esteri- 

lidade, demência, câncer, entre outrasmazelas, 
Depais de meses tomados na desconstrução de 

tratamentos inúteis, como muitos de nós nos 

empenhamos, à luz das melhores evidências, 
sem trégua, nos vemos na tarefa de novamente 
confrontar com firmeza essas práticas e sandi- 

ces, que reconhecemos, 
Às vacinas, persuaderr LR quando o in- 

apesar de terlocutor tem medo, in- 

também segurança e pouca infor- 
contribulrem mação para um juízo cri- 

para a redução tico adequado. Felizmen- 

da transmissão, tea população brasileira, 
não bloqueiam que gosta de programas 
por completo de vacinação, porque 

aprendeu a respeitá-los e 
veros resultados, tem se mostrado quase imune 
acessa contaminação. 

Ainda perdura uma incerteza subliminar so- 
brea real gravidade da nova cepa Ômicron, sur- 
gida recentemente na Africa subsaariana, ese 
foi oportuna a sua definição como “amais preo- 
cupante de todas”, como se manifestou a OMS 
em menos de duas semanas após o sequencia- 
mento do genoma. O conhecimento é dinâmi- 
core até o momento todos os testes moleculares 
são capazes de identificá-la no diagnóstico Co- 
mo foi detectada em região de baixa cobertura 
vacinal, ainda não se pode dimensionar seas va- 
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cinas ora disponíveis protegerão contra ela, na 
mesmaeficiênciadas cepas anteriores, uma vez 

que seus alvos são na maioria à proteina spike, 
onde ocorrem mais de trinta mutações. Na ver- 
dade, o excesso de mutações da nova cepa, mais 
de cinquenta descritas, a faz ser vista quase co- 

mo um patógeno novo, tamanha a diferença 
com alinhagem original do virus de Wuhan, E, 

assim, não necessariamente mais virulento ou 
letal. O primordial agora é a vigilância genômi- 
ca, ou seja, sequenciar o máximo possível ein- 

crementar as medidas de mitigação, como uso 
de máscaras e controle vacinal exigido em qual- 
quer mobilidade social, 
Numa perspectiva realista e alvissareira sa- 

bemos que vacinas de RNA mensageiro pode- 
Tão o grande dificuldade, modificadas 
emsuaestrutara, como anunciou a fabricante 

Moderna, visando responder às mutações de 
novas linhagens. Sabemos também que há um 
conjunto de variáveis ou comportamentos di- 
tos fenotípicos que compõem a definição de 

uma variante viral de preocupação, quais se- 
jam: taxa detra asmissibilidade de uma pessoa 
paraoutras, virulência (gravidade de casosque 

produz) e evasão imune (grau de proteção 
conferido pela vacina ou infecção natural), 
Em breve conheceremos os efeitos da Omi- 
cron, suas exigências e seu prognástico. 

Atividade física pode melhorar a nossa memória 
Hormônio produzido pelos músculos durante o exercício, a irisina pode entrar no cérebro e aprimorar 
a cognição nos seres humanos, sugere um estudo promissor conduzido com ratos de laboratório 
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Descoburta. No-estudo, foram verificad 

GRETCHES REYNOLDS 
dis Mar Tc Ti mara 

m novo estudo intrigante 

mostra Como os exercicios 

podem melhorar a saúde do 
cérebro. O experimento foi 

conduzido em ratos, mas ele 

descobriu que um borménio 

produzido pelos músculos chu- 
rante e exercício pode chegar 

ao cérebro e melhorar a saúde 

e a função dos neurônios, apri 
morando o pensamento e a 
memória em animais saudá- 

veise também naqueles que ti- 
nham uma versão da doença 
de Alzheimer. Pesquisas ante- 
nóres prostrrim tp eis pras 

produzem o mesmo hormé- 
nio durante o exercicio e, jun- 
tas. as descobertas sugerem 

que a atividade física pode al- 
terar a trajetória da perda de 
memária no envelhecimento 

e no processo de demência. 

Já temos muitas evidências 

de que o exercício é bom para o 
cérebros, Estudos em pessoas € 

animais mostram que o exer- 

cício estimula a criação de no- 
vos neurônios no centro de 

memória do cérebro e, em se- 

guida, ajuda essas novas célu- 
las a sobreviver, amadurecer e 
se integrar à rede neural do cé- 
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os sinais de redução da 

Er Mim a 

rebro, onde podem ajudar no 

pensamento e na memória. 
Estudos epidemiológicos 

em grande escala também 

indicam que pessoas ativas 
tendem a ter muito menos 
probabilidade de desenvol- 
vera doença de Alzheimer 

e outras formas de demén- 
ciado que pessoas que rara- 
mentese exercitam. 

Mas como o exercicio afe- 
tão funcionamento interno 

Cientistas supunham 
que o exercício alterasse 
diretamente o ambiente 
bioquímico no cérebro 

de nossos cérebros em um 

nível molecular? 
Os cientistas es pecularam 

que o exercicio pode alterar 

diretamente o ambiente bio- 

químico dentro do cérebro, 
sem envolver os músculos. 

Por outro lado, os músculos é 
outros tecidos podem liberar 
substâncias durante a ativida- 
de fisica que viajam para o cé- 

rebro e iniciam processos lá, 
levando a melhorias subse- 
quentes na saúde do cérebro, 

a dy 
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Mas, neste caso, às substânci- 

as teriam que ser capazes de 
passar pela barreira deito 
encefálica protetora e imper- 
meável que separa nosso cé- 
rebro do resto de nosso corpo. 

REDUZ RISCOS DE DEMÊNCIA 
Há uma década, essas ques- 
tões complexas despertaram 
grande interesse de um amplo 
grupo de cientistas da Facul- 
dade de Medicina de Harvard 
e de outras instituições. Em 
2012, alguns desses pesquisa- 
dores, liderados por Bruce M. 
Spiegelman e ao lado de Stan- 
ley 1. Korsmeyer, professor de 
Biologia Celular e Medicina 

no Instituto do Câncer Dana- 
Farber e da Faculdade de Me- 
dicina de Harvard, identifica- 

tam um hormônio, até então 

desconhecido, que era produ- 
gido nos músculos de ratos de 
laboratório e nos seres huma- 

nos durante o exercício e de- 
pois liberado na corrente san- 
guínea, Eles batizaram o novo 

hormônio de irisina, em ho- 
menagem a Íris, deusa mensa- 
geira na mitologia grega. 
Ao rastrear o percurso da iri- 

sina no sangue, descobriram 
que ela frequentemente se 
concentrava no tecido adipo- 
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inflamação ro cérebro de animais com demência, resultado importante, já que processa inflamatóno ace era à perda de memana 

so, onde era sugada pelas célu- 

las de gordura, desencadean- 
doumacascata de reações hio- 
químicas que contribuiam pa- 

ra transformar a gordura bran- 
ca comum em marrom. A gor- 
dura marrom é muito mais 
metabolicamente ativado que 

ado tipo branco, muito mais 
comum, pois ela queima um 
grande número de calorias. 

Portanto, a irisina, ao ajudar 

a criar a gordura marrom, 
acelera o nosso metabolismo, 
Mas Spiegelman e seus cole- 

gas suspeitavam que a irisina 
também poderia desempe- 
nhar um papel na saúde do oé- 

rebro. Um estudo de 2019 rea- 

lizado por outros pesquisado- 
res mostrou que à inisina é pro- 
duzida no cérebro de ratos 
apús exercício. Essa pesquisa 
anterior também detectou o 
hormônio na maioria dos cé- 

cébros humanos doados a um 

grande banco de cérebros. 
Esse estudo sugeria forte- 

mente que o hormônio reduz 

os riscos de demência. E no 

novo estudo, publicado em 
aposto na Nature Metaho- 

lism, Spiegelman e seus cola- 

boradores, incluindo Christi- 
ane D. Wrann, professora as- 
sistente do Hospital Geral de 
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Massachusetts e da Faculda- 

de de Medicina de Harvard, 
além de autora sênior donovo 
estudo, se dispuseram a men- 

surar aação da irisina. 
Eles começaram criando 

ratos congenitamente inca: 

pazes de produzir irisina. De- 

pois colocaram esses e outros 
animais adultos normais pa- 
ra correrem sobre rodas per 

alguns dias, algo que os ani- 
mais parecem adorar fazer. 

Experimentos sugerem 

que a inisina é elemento- 
chave na ligação do 
exercício à cognição 

Essa lorma de exercício ge- 
ralmente melhora o desem- 
penho subsequente em tes- 

tes de memória e aprendiza- 

dode roedores, queaconteci- 
am entre os corredores nor- 
mais. Mas às animais incapa- 

zes de produzir irisina mos- 
traram poucas melhorias 
cognitivas, levando os pes- 

quisadores a concluírem que 

essa substância é crucial para 
exercicios que aprimorem q 
mecanismo do pensamento. 

Eles então examinaram 

mais de perto o cérebro de ta- 
tos que tinham e os que não ti- 
nham a capacidade de produ- 
zir irisina. Todos continham 

mais neurônios recém-nasci- 
dos do que cérebros de ca- 
mundongos sedentários. Mas, 

nos animais sem inisina, essas 

novas células cerebrais pareci- 
am estranhas. Fles tinham 
menos sinapses, as junções 

onde as células cerebrais envi- 
ame recebem sinais, e dendri- 
tos, as gavinhas serpenteantes 

que permitem queosneurôni- 
os se conectem ao sistema de 
comunicação neural. Esses 
neurônios recém-formados 

não se integravam facilmente 
à rede existente do cérebro, 
concluíram os pesquisadores. 
Quando os cientistas usa- 

ram produtos químicos para 
aumentar os níveis de irisina 

nos animais incapazes de fazer 

os seus próprios hormônios, a 

situação em seus cérebros mu- 
dava sig nificativamente. 

Os pesquisadores também 

encontraram sinais de redu- 
ção da inflamação no cérebro 
dos animais com demência, 

resultado importante, visto 
que acredita-se que a neuro- 
inflamação acelera a progres- 
são da perda de memória. 

MEDICAMENTOS 
Observados conjuntamente, 

esses novos experimentos 
sugerem fortemente que a 
trisina é um elemento-chave 

na “ligação do exercício à 

cognição”, disse Spiegelman. 
Ela também pode algum dia 

ser desenvolvida na forma de 

um medicamento. O pesqui- 
sador afirmou que ele e seus 
colegas esperam, eventual- 
mente, testar se as versões far- 

macêéuticas da irisina podem 
retardar o declínio cognitivo 
ou mesmo aumentar as habi- 
lidades de pensamento em 

pessoas com Alzheimer. 
Esse foiumestadorealiza- 

do com camundongos, res- 

salva-se, e muita pesquisa 
ainda precisa ser feita para 
estabelecer se nossos cére- 

bros reagem comoo dos roe- 

doresáirisina. Também não 
se sabe quanto ou quais ti- 
pos de exercicio podem au- 

mentar ainda mais nossos 
niveis de irisina. 
No entanto, diz Wrann, o 

estudoreforça a ideia de que 

o exercício podeser“umdos 
reguladores mais importan- 
tes” da saúde do cérebro. 
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dados ao atraso na atualização 
das informações no SI-PNI, 
Paraíba do Sul, que pelos niú- 

meros do ministério tem ape- LACUNAS NA VACINAÇÃO 
No Rio, 30% das cidades ainda não têm 

metade da população com duas doses 
RODEIO DE SOLZA 
Pode po sacra agia tri 

U das questões conside- 

“radas pelo comité cientifi- 
co do governo do Estado do 

Rio em sua discussão sobre as 

testas de réveillon, a cobertu- 

ra vacinal contra a Covid-19 
mostra como o nivel de imu- 

nização da população Aumi- 
nense ainda é desigual — o 
que pode trazer problemas, 

especialmente no contexto 
da eventual chegada da vari- 

ante Ômicron. Enquanto o 
estado inteiro já tem 62% de 

seus habitantes com o esque- 

ma vacinal completo, quase 
umtenço das cidadestem pelo 

menos metade de sua popula- 

ção com apenas à primeira 

dose. Em relação ao reforço, à 
situação é particularmente 

preocupante: ao passo que a 

capital já alcançou 85% de 
seus idosos com a nova dose, 
ainda há municípios com 

mais de 90% desse público 

sem a proteção extra. 
O levantamento do GLOBO 

se baseia nos dados disponi- 

veis no LocalizaSUS, portal do 
governo federal alimentado 
pelo Sistema de Informações 

do Plano Nacional de Imuni- 

zações (SI-PNI), e em estima- 
tivas populacionais do Minis- 

tério da Saúde para o ano de 

2020, Abastecido pelas secre- 

tarias municipais de Saúde, o 
SI-PNI pode ter defasagens, já 

que muitas cidades são lentas 

na atualização dos números de 
vacinados. A plataforma, con- 
tudo, é usada pela Secretaria 

estadual de Saúde (SES) em 

análises técnicas, para definir 
quais municipios já tem cober- 

tura vacinal para desobrigar o 

uso de máscaras em locais 
abertos, por exemplo 

NA CAPITAL, 73% COM 2 DOSES 

De acordo como levantamen- 
to, 28 dos 92 municipios do es- 

tado ainda não chegaram à 

50% de sua população com o 
esquema vacinal completo. 
Enquanto a capital |á imuni- 

zou totalmente 73% de seus 
habitantes, Paraty tem somen- 
te 24% de cobertura vacinal, o 
pior indice do estado. A cidade 
do Rio também |á deu a dose 
de reforço a 85% dos idosos, ao 
passo que em Duas Barras, no 

interior, esse indice é de 5%. 0 
menor do Rio, 

Especialistas do Grupo 

HERMES BE PRA 

Proteção. A vacinação contra Cow d-19 no Palácio do Catete: especialistas recomendam maior cobertura da imunização para enfrentar eventua: chegada ca Ômicror 

A COBERTURA VACINAL NO RIO, SEGUNDO O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

As dez cidades com menor cobertora 
para o esquema vacinal completo 

Múmero de pessoas com saguada dose ou doso 

Unica em ralação à população tola (M) 

As dez cidades com menor cobertura 

para a dose de reforço 

Número de idosos coma torcmra dose em celzção 

ao tata da população nesta fama etéria (9) 
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Sistema de Informações do Plano Nacional da inunizações (5 PNI) e Extimainas populacionais de Ministério da Saito para 2020, 

Técnico de Assessoramento 
a Eventos de Saúde Pública, 

que assiste a SES, pontuam 

que as lacunas na imuniza- 

ção podem resultar futura- 
mente em nova alta dos indi- 

cadores da Covid-19, sobre- 

tudo se a nova cepa do cora- 
navírus, que parece ser mais 

transmissível que as anterio- 
res, chegar ao estado (de 

acordo com as informações 
oficiais, isso alnda não acon- 

teceu). Membro dessa equi- 
pe, o cpidemiologista Gui 

lherme Werneck, da UFRI, 

avalia que a discrepância é 
grande e preocupa: 

— Uma das poucas coisas 
que sabemos em relação à 

nova variante é que ela teria 
uma vantagem em termos 

de transmissão, aré mesmo 
em relação à Delta, Ainda 

não sabemos bem se ela es- 

capa ao bloqueio das yaci- 
nas, mas o fato é que esses 

bolsões de não vacinados 

são espaços de sustentação 

da circulação do virus, onde 
ele circula mais rápido. E is- 

so acaba resultando num 

aumento do número de ca- 

SOS PrAVES. 

Outro participante do co- 
mité, o epidemiologista Da- 

nilo Klein, do Hospital Gaf- 
fré e Guinle, da Unirio, con- 

ta que a baixa cobertura va- 

cinal em algumas cidades 
não foi oúnico fator por trás 

da decisão do grupo de desa- 

conselhar a realização das 
comemorações de réveil- 
lon, Mas, segundo ele, o 

problema ainda podecausar 

muita dor de cabeça, a de- 
pender de como a Qmicron 

vai se comportar. 

— |sso já deveria ter sido re 
solvido, porque os municipi- 

os recebem vacina. A dificul- 

dade é coma fazer essa vacina 

chegar na ponta. Esperamos 
que as cidades corram com is- 
so, ainda mais diante de uma 

variante chegando —diz. 

Municípios ouvidos peho 
GLOBO atribuem alguns dos 

Com menos reservas, hotéis apostam em festas fechadas 
Setor diz que, desde anúncio do cancelamento do réveillon, turistas deixaram de comprar pacotes para passar a virada no Rio 

DIEGO AMORIM 

digo rede deophba com be 

O anúncio do cancelamen- 
to das festas de réveillon 

na cidade do Rio atingiu em 

cheioasexpectativas do setor 
hoteleiro. O presidente do 

Sindicato dos Meios de Hos- 

pedagem do Municipio do 
Rio (Hotéis Rio), Alfredo Lo- 
pes, disse que, desde sábado 

quando o prefeito Eduardo 

Paes informou que não have- 

ria mais shows nem queimas 
de fogos, novas reservas não 
foram feitas e “algumas” até 

foram canceladas. Mas o re- 
presentante da entidade se- 
gue otimista. Segundo ele, 

hotéis estão programando 

festas na noite da virada, para 
manter e atrair aclientela, 

— Prevejo um cenário on- 

deos hotéis que jáorganiza- 
vam algum evento amplia- 

rão a capacidade e aqueles 
que não iriam fazer festas 
passarão a fazer a fim de 

atender ao público que, sem 

os shows da orla, buscará 
outros atrativos para a vira: 

da do ano. À festa de Copa- 

cabana é o réveillon da cida- 

de. No entanto, |jà temos, 
historicamente, um grande 

público que prefere festas 

mais reservadas, comoa que 

ocorre nos hotéis. Estamos 
preparados para respeitar 
todos os protocolos, inclu- 

indo a exigência da carteira 
vacinal —disse Lopes. 
Os hotéis que esperavam 

ficar lotados trabalham ago- 

racom a estimativa de uma 

ocupação de 80%, Segundo 

Lopes, no entanto, é preciso 

esperar as decisões das au- 

toridades sobre os protoco- 

losaseremadotados casrtes- 
trições impostas. À previsão 
éde que essas definições sai- 

am na quarta-feira. 
— Hoje. há muitas pergun- 

tas ainda sem respostas, Ds 

eventos privados continuatão 

permitidos" Terá restrição de 
acesso de pessoas aCopacaba- 
na, por exemplo? Sem shows, 

nas 37% de sua população 
com o esquema vacinal com- 
pleto, diz que já imunizou ple- 
namente 91% do público-alvo 
da campanha, sem informar 

quanto isso representa em re- 

lação ao total de habitantes. A 
prefeitura culpa a digitação 
lenta dos números devidos 20 

sucateamento dos equipa- 
mentos de informática deixa- 
dos pelas gestões passadas. 

Já Teresópolis diz que vaci- 

nou 64% de sua população to- 
tal com o esquema completo, 
quase 30 pontos percentuais a 

mais do que informa o gover- 
no federal. Quanto à dose de 

reforço, a lacuna é ainda mai- 

02. De acordo com a prefeitura 

da cidade serrana, 9% dos 

adultos, receberam o reforço, 
mas o ministério diz que fo- 

cam 9% dos klosos. 

Segundo Japeri, apenas 
6% da população elegivel 

para o reforço (pessõas 
com 18 anos ou mais) já 

voltaram aos pos tos. A pP PE- 

feitura diz que o número se 

deve às “alterações cons- 

tantes no intervalo de apli- 
cação da segunda dose e da 

dose de reforço”, que “vêm 

causando um esquecimen- 

to na população”. 
De acordo com o levanta- 

mento do GLOBO, 16% dos 

adultos da capital já toma- 
ram a dose de reforço. No 
entanto, a cidade ainda tem 

cerca de 690 mil pessoas 

acima de 12 anos que não to- 
maram asegunda dose. 

"DECISÃO JÁ ESTÁ TOMADA' 
Diante da falta de estudos 
conclusivos sobre a Ômi- 

cron eos dados de vacina- 

ção, a epidemiologista 
Gulnar Azevedo, do Insti- 
tuto de Medicina Social da 

Uer). dissequea decisão da 

prefeitura do Rio de can- 
celar a festa de réveillon 

foicorreta. 

— Temas idosos e pessoas 
comcomorbidades, alêmde 
crianças que podem estar 
suscetiveis à nova vanante, 

porque ainda não se vacina- 
ram, Nessa situação, fazer a 

testa seria jogar a população 
num risca desnecessário, 
Ninguém vai morrer se não 

tor a Copacabana no réveil- 

lon. Mas algumas pessoas 
vão morrer se milhares to- 
rem —diz.ela, 

A decisão final sobre o ré- 

veillon será tomada durante 
uma reunião entre técnicos 

do estado edo municipioque 

acontecerá ainda esta sema- 

na, como disse o governador 
Cláudio Castro. Mas o secre- 

tário municipal de Saúde, 

Daniel Soranz, alirmou on- 

tem, em entrevista à Globo- 
News, que é “muito dificil 

voltar atrás”. 
— Acho quea decisão já es- 

tátomada — disse 

os fogos serão mantidos? 

Ainda de acordo com a te- 

presentante do setor hotelei- 
roo cancelamento e as inde- 

tinições têm deixado cario- 

cas e turistas apreensivos. 
— Existe o medo, né” Não 

se sabe o que vai acontecer. 
Ficou uma certa confusão. 

Segundo pesquisa do Ho- 
téis Rio, a Barrada Tijucaéa 
região mais procurada, com 

estimativa de ocupação de 

86% no fim de semana da vi- 
rada. Na sequência, vêm 

Flamengo, Botafogo (82%), 
Leme, Copacabana (75%), 

com os mesmos 73%, Cen- 
tro, Ipanema e Leblon. 
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CONSÓRCIO DE MATADORES 
BATORE, ADRIANO É DOIS ASSASSINATOS 
NA CONTA DO ESCRITORIO DO CRIME 

Rio 25 

PISTOLEROS 
RAFAEL SOAM IES 
cotas! snes sentes del be 

à cinco anos, à 

execução do pre- 
sidente da Porte- 
la, o subtenente 
aposentado da 

PM e candidato a vereador 

Marcos Vieira de Souza, O 
Falcon, chocou o Rio. O po- 

licial foi assassinado a tiros 
dentro de seu comitê de 
campanha, em Oswaldo 
Cruz, naZona Norte. Natar- 

de de 29 de setembro de 

2016, dois homens desem- 
barcaram de um carro, 
apontaram fuzis para den- 

tro do imóvel, atiraram e fu- 
giram, Foram cerca de 30 ti- 
ros, e sete acertaram Fal- 

con, nas costas, no rosto, 
nos braços e pernas. O lugar 
estava cheio de funcionári- 
os, mas só o candidato tol 

atingido. Apesar de geral- 
mente circular cercado de 
seguranças, naqueledianão 

havia nenhum no comité. 
No dia seguinte, compare- 
ceram ao velório de Falcon, 

na quadra da Portela, balu- 

artes do mundo do samba, 

oficiais da cúpula da PM do 
Ria e personalidades da po- 

lítica carioca. 
À comoção não teve efei- 

tono inquérito que investi- 

gou o crime. O homicídio 

segue sem esclarecimento 
até hoje. No entanto, um 
depoimento prestado em 
setembro de 2018, durante 

a investigação de outro cri- 
me —o que vitimou a vere- 
adora Marielle Franco é 

seu motorista Anderson 

Gomes — ajuda a jogar luz 

“ E mi de ii —— ” 
di ai E 

E e a qm a 

sabre o que está por trás da 

morte de Falcon. Na Peni- 

tenciária Federal de Mos- 
soró, no Rio Grande do 
Norte, o miliciano Orlan- 

do Oliveira de Araújo, o Or- 
lando Curicica, expós a tri- 
lha que liga o Escritório do 
Crime, consórcio de mata- 

dores chefiado pelo ex-ca- 
pitão do Bope Adriano da 
Nóbrega, ão assassinato 

em Oswaldo Cruz. 

O terceiro episódio de 
Pistoleiros, um podcast ori- 

ginal Globoplay produzido 

elo GLOBO, revela deta- 
hes inéditos sobre dois ho- 
micídios que chocaram o 

Rio em 2016 e causaram 

mudanças profundas na ge- 
apolítica do crime na cida- 

de: os assassinatos à luz do 

dia de Falcon e do sarpento 

PM e bicheiro Geraldo Pe- 
reira, no Recreio. Ao lo nego 

de cinco capítulos, a série 
— resultado de um trabalho 
de um ano e meio de apura- 
ção — revela histórias iné- 

ditas sobre o submundo da 
pistolagem carioca, 

DEPOIMENTO EXPLOSIVO 
No segundo semestre de 
2018, Curicica achava que 
seria condenado por um cri- 
me que não cometeu. O mi- 
liciano havia sido apontado, 
por uma testemunha plan- 
tada para prejudicar a inves- 
tigação, como um dos men- 
tores do assassinato de Ma- 
rielle Franco. Meses depois, 

uma investigação da Polícia 
Federal comprovaria que 
ele não havia participado do 
crime. Mas, em 29 de se- 

tembro daquele ano, quan- 
do as promotoras Simone 
Sibílio e Letícia Emile, en- 

tão responsáveis pelo in- 
quérito, foram ouvi-lo no 

Rio Grande do Norte, Curi- 

cica estava desesperado. E, 

para convencer o Ministé- 
rio Público de que não havia 
cometido o crime, resolveu 

falar o que sabia sobre o sub- 
mundo do crime no Rio. 
O GLOBO teve acesso à 

integra da transcrição do 
depoimento de Curicica. 
Ao longo de 98 páginas, o 
miliciano conta que o Es- 

eritório do Crime, criado 

por Adriano da Nóbrega, é 
Fes ponsável por vários cri- 

mes de repercussão no Rio 

na última década. Segundo 
Curicica, o ex-capitão 
montou o grupo quando 

passou a trabalhar como se- 

gurança de bicheiros. 
Depois quecresceuna hi- 

erarquia dacó ntravenção, 

Adriano virou uma espécie 
de “agenciador”; era con- 
tratado, recebia as missões 

e as passava para seus “fun- 
clonários" O principal de- 
les, segundo Curicica, era o 
ex-PM Antônio Eugênio de 

Souza Freitas, o Batoré: “O 
Capitão Adriano meio que 
se afasta dessas coisas de 

matar, ele até recebe as 

missões, mas passa pro Ba- 
toré. Quem desenrola, 
quem resolve, quem vê, 

quem val é o Batoré”, disse 
omiliciano. 
Batoré é um personagem 

central no relato de Curici- 

ca. Segundo ele, o ex-PM é 
um dos pistoleiros respon- 
sáveis pelos disparos que 

mataram o bicheiro Geral- 

do Pereira, em maio de 
2016, eo presidente da Por- 
tela Marcos Falcon, quatro 

meses depois. O miliciano 
afirma que os dois crimes 
estão relacionados e que 

sabe detalhes das duas exe- 
cuções porque era amigo 

intimo da primeira vitima. 

Pereira é uma espécie de 
mentor de Curicica: o mili- 
ciano começou sua trajetó- 
nRanociimeêcomo sepuran- 

ça do bicheiro. Com o tem- 
po, eles viraram sócios e 
passaram a dividir o poder 
em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste do Rio: Curicica era 
ochefe da milícia, explora- 
va taxas de segurança Eser- 

viços como pás, gatonet é 
transporte alternativo; já 
Pereira controlava o jogo 

ilegal (bingos, máquinas 
de caça-níqueis eo bicho). 

ACORDO DESCUMPRIDO 

De acordo com à depol- 

mento de Curicica, Pereira 
arrendava o jogo na região. 

Ou seja, ele explorava me- 
diante o pagamento de um 
aluguel a um dos capos do 
jogo na cidade, Rogério An- 

drade, sobrinho de Castor 

de Andrade. No entanto, 05 
dois brigaram pouco antes 
do homicídio porque Perei- 

ra descumpriuo acordo en- 
tre eles depois de 
apreensões de máguinas 

pela PF que causaram pre- 

juízos à quadrilha. 
“O Rogério ficou insatis- 

feito porque a Polícia Fede- 

ral deu uns baques muito 
grandes na áreade Jacarepa- 
gude Recreio. Pegou mágui- 

nas e bingo. Então o Pereira 
descontou, do valor arren- 
dado da área, o prejuizo. Eo 
Rogério Andrade não ficou 

satisfeito, devolveu o di- 
nheiro e falou: “*Ou vem o 
que tem que virou não man- 

da nada! Aquilo revoltou o 

Pereira, virou um estresse, 
uma guerra verbal né, entre 
um e outro”, contou Curicl- 

ca às promotoras. 
Logo depois dabriga, o mi- 

liciano começou a ouvir um 

comentário de que seu ami- 

go seria morto e que o Escri- 
tário do Crime teria sido 

contratado para o homici- 

dio. O local do crime até já 
tinha sido escolhido: a aca- 
demia que Pereira manti- 

nha no Recreio dos Bandei- 

rantes. Eleafirmou que aler - 
touobicheiro: “Eu tivecom 
ele duas vezes pessoalmen- 

te e Falei: *Vão te matar na 

academia, mas ele não acre- 
ditava, Eleachavaquenão... 

E acabou acontecendo. ele 

acabou sendo morto na aca- 

demia, mataram ele la”. 
Pereira, de fato, foi exe- 

cutado quando chegava à 

academia por homens que 
a aguardavam dentro de 
um carro estacio nado em 

frente ão local, Os atirado- 

res foram flagrados por cá- 
meras de segurança da aca- 

demia, e parentes do bi- 
cheiro mostraram as ima- 
gensa Curicica. Ele identi- 
ficou um dos pistoleiros: 

“O Batoré, entendeu? Eleé 
a atirador, é ele que desce 
atirando no Pereira, enten- 

deu?” disse o miliciano no 

depoimento. 
Emoutro mo mento de seu 

relato, Curicica relaciona o 

homicídio de Pereira como 

crime que o sucedeu: "O ho- 
micidio do Pereira, eu reco- 

nheço o assassiho, O cara 
que desembarca do carro 
com fuzil atirando, eu sei 
quem É, Êo mesmo cara que 

matou o Falcon”. Segundo 
Curicica, Batoré também 
foi um dos homens que fez 

disparos para dentro do ca- 

mitê de campanha do então 
presidente da Portela, E o 
miliciano ainda vai além. 

Quando questionado se o 
mandante dos dois crimes 

foi o mesmo, ele confirma: 

“Mesmo mandante, por 

motivos diferentes”. Em se- 
guida, as promotoras per- 

guntam quem ordenou as 

execuções. Curicica per- 
gunta se está sendo gravado 
e, em seguida, a gravação é 

interrompida. 

CARREIRAS SEMELHANTES 
Pereira e Falcon eram dois 
personagens bem próxi- 
mos do submundo do Rio. 
Os dois tiveram carreiras 

semelhantes na Polícia Mi- 
litar: eram policiais opera- 
cionais que acabaram pas- 
sandoamaior parte de suas 
carreiras trabalhando em 
delegacias, cedidos para a 
Polícia Civil, Eles eram 
amigos e trabalharam jun- 

tos no início dos anos 2000 
trabalhando na Delegacia 
Antissequestro (DAS). 
Após se aposentarem, am- 
bos foram acusados de liga- 
ção com o crime, Falcon 
chegou A ser preso, US 

do de integrar uma milícia 
na Zona Norte, e Pereira 
acabou fazendo carreira na 

contravenção. 
Além do depoimento de 

Curicica, o Ministério Públi- 

Do tem outra prova de que 1% 

duas execuções estão relaci- 
onadas. Testemunhas liga- 
das a Falcon contaram, em 

depoimento, que, após a 
morte de Pereira, 0 presiden- 
te da Portela teria dito a ami- 
gos próximos: “O próximo 

sou eu. À polícia trabalha 
coma hipótese de que, antes 
do homicídio na academia, 

Falcone Pereira estariam tra- 

mando, juntos, o homicídio 
do bicheiro Rogério Andra- 
de. Os inquéritos que investi- 
gam us dois crimes seguem 
em aberto. 
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ELIMATENPES 

STF mantém licitação da bilhetagem dos ônibus 
Ministro Dias Toffoli nega pedido da Associação Nacional das Empresas de Transportes que alegava 

irregularidades no edital. Prefeitura tenta com medida ter maior controle sobre demanda e planejar subsídios 

LUIZ ERNESTO MAGALHÃES E 

LAmISSA MEDEIROS 

grande infonbaia orar fe 

E” meio a uma batalha ju- 
rídica com entidades li- 

gadas a empresas de ônibus, 

a preteitura do Rio realiza 
hoje licitação para escolher 
nova responsável pela ad- 
ministração do sistema de 

bilhetagem eletrônica — 
que, entre outras atribui- 
ções, controla o acesso de 

usuários e a arrecadação 
neste serviço de transporte 
urbano, Ontem à tarde, o 
ministro Dias Toffoli, do Su- 

premo Tribunal Federal 
(STF), negou pedido da As- 
sociação Nacional das Em- 

presas de Transportes Urba- 
nos (NTU) para cancelar a 
concorrência, Um dos argu- 
mentos usados pela entida- 
de fai a alegação de que, em 
2010, ao realizar a primeira 
concessão dos ônibus do 

Rio, a prefeitura entregou o 

controle da bilhetagem à Ri- 
ocard, empresa ligada aos 
empresári Ea do Setor E que 

desde os anos 1980 fazages- 

tão do sistema — incluindo 
a comercialização de vales- 
transportes. 

A expectativa da secretária 
municipal de Transportes, 
Maina Celidonia, é que o no- 
vo sistema comece à DPCrAr 

no sistema BRT, que está sob 
intervenção da prefeitura 
desde março. Segundo Mai- 
na, três empresas pediram es- 
clarecimentos sobre detalhes 
do edital. Mas, somente hoje, 
durante a licitação, 0 número 
e os nomes de participantes 
serão revelados, 

RIOCARD VETADA 

O que se sabe é que a Rio- 
card, que chegou a conse: 
guir uma liminar para parti- 

cipardalicitação, ma que foi 
posteriormente revogada, 
está fora, como prevê o edi- 

tal. O municipio argumenta 
que um mesmo grupo em- 
premios não pode contro- 
ar a opetação dos ônibus 
tem forma de consórcio ho- 

je) eser responsável pela hi- 
lhetagem. A medida tem o 
objetivodegarantir à prefei- 
tura acesso à informações 

como arrecadação e núme- 
ro de passageiros por linha, 

oque hoje é guardado a sete 
chaves pelos empresários: 
— Haverá tum proçesso de 

transição de até um ano, in- 

Sufoco. Passageiros sofrem para entrar em ônibus na Central co Bras'!: rotina de atrasos é veiculos sem conservação 

cluindo uma gestão com- 

partilhada com os atuais 
operadores. Tendo um con- 
trole efetivo sobre receitas e 
demandas, poderemos esta- 

belecer pes Ji live subsídios 

às tarifas e melhorar à ope- 
ração de todo o sistema — 

explicou a secretária. 

Enquanto as melhoras 

prometidas não chegam, às 

passageiros solrem diaria- 
mente. Ontem foi mais um 
dia de transtornos para a 

empregada doméstica Ana 

Carolina Lisboa, de 42 anos. 
Às segundas e quartas-fei- 
ras, ela leva o filho Maicon, 

de 3 anos, de Del Castilho, 

onde moram, para atendi- 

mento na Centro Integrado 
de Atendimento à Pessoa 
com Deficiência (Ciad), no 
Centro. Navolta paracasa, à 

espera no ponto pelo 296 
(Irajá -«Central) costuma he- 
var em torno de 4O minutos. 

TJ-RJ vai homenagear ex-presidente do órgão 
Dia da Justiça, celebrado amanhã, terá ainda a entrega do Colar do Mérito Judiciário a dez autoridades do Rio 

GABRIEL SABÓIA 

Usuária da linha 397 

(Campo Grande-Cinelân- 
dia), a dona de casa Helena 
Ribeiro, de 57anos, cita ou- 

tro problema do serviço: 
— E comum viajar em ôni- 

bus sem bancos ou com por- 
tas que não fecham — diz, 

antes de arrematar; 
— Estamos largados na 

£ona Oeste. Eu moro aqui 

há 25 anos e essa situação 
nunca mudou. 
Sob controle dos atuais 

operadores, o modelo de bi- 
lhetagem esteve no centro 
das denúncias da Operação 
Ponto Final, desdobramen- 

to da Lava-Jato que investi- 
gou pagamentos de propi- 
nas para agentes públicos 

por parte de empresários. 
Em nata, a Riocard TI (res- 

ponsável pela bilhetagem ele- 
trônica) reiterou que consi- 

dera absurda a decisão da pre- 

feitura de excluir a em presa 
do processo de licitação. “E 

um prejuizo aos passageiros 

ue contam com um sistema 
a pagamento dos mais mo- 
dernos do país no transporte 
coletivo, capaz de processar 
diariamente mais de 4 mi- 
lhões de viagens em todo o es- 
tado”, diz um trecho do texto. 

reconhecer quem tanto fez 
— afirmou. 
Os resultados estão deta- 

lhados na edição do Relató- 

rio Justiça em Números 
2021, O documento revela 
que o TJ-RJ atingiu 100% de 

Ea cê Ea ocupou o cargo entre 2019e Sampaio. ainda convivemos, trouxe mesmo padrão deeficiência produtividade em 2020, ao 

] 2020. Além disso, dezautori- Atual presidentedo TJ-RJ, profundas madificações equalidadenoatendimento lado do Tribunal Estadual 
dades serão agraciadascomo — odesembargador Henrique nas relações de trabalho, o à população, Mesmo diante do Paraná. Dodia 16 de mar- 

Qua de Justiçado Rio 
(TJRJ) vai comemorar 

amanhão Diada Justiça, com 
a inauguração do retrato do 

desembargador Cláudio de 

Mello Tavares na galeria de 
presidentes do órgão — ele 

| SUZANNA GRINAPEL 
[Marty Raquel a Simone (has! sapos 
[dn mamônur] genros natos o bimatos 
coruncam com posar o ilscimento 
de nossa quenda estrela quia ocomdo 
no dia 05/12/2021 

Colar do Mérito Judiciário. 

Entre os contemplados com 
a honraria estão o secretário 
estadual da Casa Civil, Nico- 

la Miccione, eo comandan- 

te-geral do Corpo de Bom- 
beiros. coronel Leandro 

Carlos de Andrade Figueira 
ressaltou que à ocasião é 
fundamental para reconhe- 
Coros serviços prestados AR] 

Poder Judiciário, mesmo 

em tempos de coronavirus. 
— A pandemia, com a qual 

O GLOBO 

que nos obri gouaTtever vari- 

os aspectos de nossa atua- 
ção, seja na área tecnológica 
ouna administrativa. Novas 

ferramentas foram incorpo- 
radas, e outras estão em es- 

tudo, a fim de assegurar o 

desse cenário adverso, o Ju- 

diciário fluminense, pelo 

décimo segundo ano conse- 
cutivo, manteve-se como o 

mais produtivo entre os cin- 
co maiores tribunais do pa- 
is, Nada mais justo do que 

ço de 2020 até domingo re- 

trasado (18/1140 T|I-R] so- 

mou 3.911.439 sentenças, 
4.135.918 decisões, 

1.417.379 despachos e 

136.754.807 atos cumpri- 
dos por servidores, 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 
Rã 1.404,00 

RS 1.872,00 
RS 2.340,00 
Fã 2.808,00 
Rã 3.744,00 
AS 4.580,00 
AS 0.552,00 
RS TAH O 

Fã 5.515,00 
RE EA DO 
AS a.6z8,00 

RS 14.040,00 
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Avisos Fúnebres 
e Religiosos 

Aponte a câmera do celular no Qr-Code e conheça nossas 

opções de molduras para avisos fúnebres e religiosos ou 

acesse anunciosreligiosos.oglobo.com.br 
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EMENAC apresento 

É ESTA 
SEMANA! 
Já garantiu seu ingresso para o 
evento mais gostoso da cidade? 

Voltamos cheios de atrações e sabores 

| É incríveis, com mais espaço e mais charme. 
9/12 dé VR De volta ao Jockey, só que agora no Pião do 

Geraldo Azevedo com | 4Í = APS Prado, o Rio Gastronomia 2021 val reunir tudo 
participação especial "eme " o que a gente adora. 

do Marcelo Jenec! 

Aulas com grandes chefs 

Uma programação musical de primeira 

Quiosques de restaurantes e trucks 
famosos 

To JAP. Feira de Produtores do Rio e Feira de 
ads: Cachaças 
Tereso Cristina como 
Show "Sorriso Negro” Um ambiente delicioso e muito alto astral 

CC CCC E uma novidade incrível: Roda-gigante de 
20m de altura 

9a12e 16 a 19/12 
Pião do Prado, 
Jockey Club Brasileiro 

Não deixe para a última hora. Este ano teremos 
um número reduzido de ingressos. 

Vendas exclusivamente on-line 
ingressocerto.com/riogastronomia 

me" oA programação completa das qulas 
e os horários você pode conferir em 

riogastronomia.com 
(Driogastronomia 

reaização O GLOBO 

— Cidade Artitrá — Potrocínia Moster dq Sndiradia o patrocinio 

E ' pode 1, iNVEST.Rio EA ustranemis no = 
Ê a + &uiba sgqui | by G 

SrRio «> Santander “o Naturgy Cd teta SEBRA E 
SREPESTUEA , Fhancodasgasironomia 

ÁPUD = Tickotorio Oficio! — COCA FHC 

é ao = q pRZzon a — ç: Pre dy erp ps 
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Leitores 
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Teimosia 

Apesar do aparecimento de 

mutações do virus da Covid, 
muitos insistem em não se 

vacinar, Sob a alegação de 
sentirem seus direitos 
vilipendiados, essa turma 

recusa-se a dar seu braço para 

a vacina. Preferem acreditar 

em teorias fantasiosas, 
rejeitadas pela ciência é 

facilitar que os vírus se 
modifiquem e se 
multipliguem. principalmente 

em indivíduos não vacinados. 

Contribuem dessa forma para 

uma perpetuação da 
pandemia, Para esse grupo de 

pessoas. sou favorável a todas 

as medidas legais que 
dificultam o convívio social 

com aqueles que seguem as 
orientações da ciência e 
desejam uma vida melhor 

MILTOM MONÇORES VELLOSO 

RD 

O presidente Jair Bolsonaro 
continua entoando o seu 

mantra preferido, Ele afirma 

que a contaminação é a melhor 
imunização contra o 

coronavirus. Bolsonaro é contra 
o passaporte vacinal e pretende 
alterar a legislação para que 

apenas o chefe de governo 
possa determinar regras nesse 

sentido. O presidente caminha 
contra a ciência, desloca-se 
contra os países civlizados, que 

estão lutando incansavelmente 
para evitarem mais 

contaminações. O nosso 
obtuso presicente parece que 
já se esqueceu das 615 mil 
mortes desde o início da 

pandemia na Brasil, Bolsonaro 

e seus seguidores se perderam 
am divulgações clandestinas 
das redes sociais, que mais 

confundem do que esclarecem 

areal situação do pais. 
JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA 

BELO HORIZONTE MG 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 
oterece funções que 

tacilitam anavegação, 

além deunir todo 

o conteúdo on-line 

e impresso. Baixe 
apora ou atualize 

o aplicativo disponível 

na Apple Store e no 

Google Play 

Prestação de contas 

Gabeira está certissimo ("Um 

passo para a teocracia”, 6 de 
dezembro). Como ele, também 

mesinto uma sobrevivente nos 

trópicos. E gostaria de saber 
como o presidente gasta R$ 1,3 
milhão par mês no cartão 
corporativo. Como dizo nome, 

o cartão não é dele, pessoal, é 
corporativo e deveria, portanto, 

ter prestação de contas! 
LUCIANA V. E MENDONÇA 
FIO 

Revoltante saber que o 
presidente da República ganha 

em torno de R$ 30 mil e ainda 
gasta R$ L5 milhão com cartão 
corporativo. E ele tem casa e 
comida de graça, conforme 
enfatizou ontem em sua crônica 
Fernando Gabeira, Enquanto 0 

povo não tem emprego, onde 

morar e luta para sobreviver, 
não tendo o que comer, temos 
um presidente que mora em 
palácio, anda de jato e come 

picanha que custa mais de mil 
reais o quilo. E ele ainda pensa 
em se reeleger 
MARCELO CORREIA LIMA 
RIO 

O cão de Hitler 

É conhecida a anedota: um 
pristoneiro de Hitler conseguiu 
sair da prisão Coma promessa 

deensinaro cão do ditador a 
falar a lingua alemã, com 

perfeição. em um ano. “Você 
ficou louco? [550 é impossivel” 
sussurrou-lhe um 

companheiro. Respondeu o 
outro: “Eu sei, mas em umano 
muita coisa pode acontecer. Até 
lá tudo cai no esquecimento... 

falece 0 cão... falece Hitler... 
quem sabe?" O Congresso 
Macional, após dizer que era 
“inexequivel" dar transparência 
aos repasses do “orçamento 

versões: jornale texto 

secreto” como ordenado 

pele Supremo Tribunal Federal, 
pediu seis meses para divulgar 

as informações. Não existe 

nenhuma semelhança entre 
aanedota E o casa das 

famigeradas “emendas 
do relator” Sem malícia: 
os casos são distintos, 

adilerença é gritante. 

É de seis meses a diferença. 
MOVSÊS BINES 

RO 

Avida secreta 

Jair Bolsonaro tem farta fonte 

de referências sobre sua vida e 
sua atuação pólítica para 

escrever sua autobiografia. Não 
faltam podcasts para refrescar 

sua memária, À Vida Secreta de 

Jair é À República das Milícias já 
danám um primeiro volume da 
obra. Tá tudo lá! E poderá 
contratar o ex-ministro da 

Educação Abraham Weintraub 
como ghost-writer. Best-seller 
garantido! 
ANGELA BRANT 

RO 

Terrivelmente 

Apesar do laicismo garantido 
pela Carta Magna dó pais 

estamos caminhando 
perigosamente, a passos 

tárgos, para um regime 

terrivelmente evangélico. Tá 
tudo dominado! E isso não é 
bom para a democracia. 
WILSON DOME CO 

RO 

Possuímos mandatário 

terrivelmente bélico,/Vários 

políticos terrivelmente 
psicodélicos,/Ministro do 
supremo terrivelmente 

evangélico./IMas parte do povo 
está terrivelmente famélica. 

ILSON JOAQUIM 
RO 

Como navegar 

Atela inicial | Em Editorias, 
destaca (8) o leitor 

oconteúdo corsegue 

| omlineque pode acessar suas 

ser atualizado seções preferidas 

Em Biblioteca, Ao clicar 
as matérias no simbolo. 

salvasdo oleitorpode  — 
aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas paraleitura posterior 

Em Banca, (Mm) Otimede 4) 
o leitor pode colunistas 

baixar aedição do GLOBO 

impressa em duas esta reunido em um 
única lugar noapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOB 

Para quem 
é apaixonado 
por carne 

desconto 

mm CT Bouchere na  desegundaaquarta, 
BarraenoLeblonoirece  escetomenuesecutvo.  camecomocaro-chete 

Acasatemassinaturade  Saibamaisonine. 15% OFF para assinante 

CONSULTE CONINÇÕES DADFERTA 

MO SITE CLUBEDE LOBO COM BR 

Claude Troisgrosea A prt 0H 

OFFem técnicas semiper- 

manentes da Wifik. marca 

À ex-modelo que brilhou nas novelas 
MAWES  Reunimas trechós de entrevistas com Mia Moreira, que morreu ontem. dos JS anos 

Pedro e Leopoldina 

Atransposição do Rio São 

Francisco foi uma ideia 
acalentada pelo nosso imperador 
O Pedro l. Agora que a obra está 
praticamente pronta, sugiro que 

as duas estações elevatórias que 
representam o coração do 

sistema sejam batizadas com 05 
nomes de D. Pedrall e Imperatriz 
Leopoldina. 
FLAVIO COUTINHO 

Er 

Resultados pífios 

Quando recebemos a noticia de 

que as prefeitos deixaram de 

investir R$ 15 bilhões em 
educação, dá para entender por 
que a educação de nóssas 

crianças está no final da fila, 
colhendo resultados pifios. 

Quanda a pandemia chegou, 

nenhum professor sabia dar aula 
on-line; na iniciativa privada, 05 
professores aprenderam em uma 
semana como continuar com às 

aulas. E as escolas públicas? 

Fecharam as portas e se 
esqueceram do compromisso 
com as famílias, crianças é 
professores. Por que os alunos 

não receberam tablets 
prometidos? Por que os 

professores não foram tremados? 
Na escola privada, se o aluno não 
tem aula, o pai troca de escola E 
na pública, para onde o pal corre? 
Apora os prefeitos estão 
preocupados, não com a 
educação, mas como não serem 

punidos. É a incompetência 
exposta. Pobre Brasil! 
ILAREL AVALLONE 

Sho PALO. SP 

Enrolação 

O fim de mais um ano está 
próximo e não vermos o governo 
feteral se esforçar, defender e 

honrar, ainda que com atraso de 

ga e ie das 

mins imlieoa e | em endiado 

e is o o 

ça o ad 

europeia focada em mentação, contorno de 

serviços como colora- olhos entre outros. Veja 

ção labial, dermopig- mais no site do Clube. 

ho Ponto 

Publicado a partir 
das 6h, de segunda à 

sexta, com análises e 

informações sobre o 

principaltema dodia 

Como ouvir 

Está disponivel 

nositedo GLOBO 

enas plataformas 
de podcast 
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três anos, à promessa de 

campanha do candidato 
vitorioso, em reajustar as famas 
de desconto do Imposto de 
Renda dos trabalhadores 
assalariados. Será que 

poderemos considerar à 

promessa como mais uma 

mentira & mais uma enrolação 
do Posto Ipiranga? Será que o 
senador responsável pela 
matéria vai dar prosseguimento 
a mesma ou val engavelá-la? 

LUIZ ARALJO 
RIú 

Copa nos assusta 

Palmas, sr. prefeito Eduardo Paes. 

Seguir a ciência é proteger a 
vida de todos os moradores 
desta cidade, antes maravilhosa. 

Como moradora do Rio há mais 
de 50 anos, sempre nomesmo 

endereço de Copacabana, achei 
conveniente ressaltar as mazelas 

de nossa cidade, onde vivemos 

e pagamos impostos elevados, 
especialmente o IPTU. 
A cidade nada tem hoje de 

maravilhosa. Às calçadas são 
altamente perigosas pela 

ausência de pedras portuguesas 

e/ou pela eostência de enormes 
buracos, prontos a cada dia à 

fazerem mais vitimas, Háum 
buraco na Rua Aires Saldanha, 

quase Miguel Lemos, à mão 
esquerda. que me quebrou 
um braço. pela sua extensão. 
O cheiro de urina humana e 
animal é vergonhoso é 
intolerável, À retirada das lixeiras, 
sem a devida substituição, é 

inaceitável. Os portadores de 
animais já se esqueceram de sua 
obrigação de recolher as fezes 
dos seus bichos, sendo urgente 
uma campanha de saúde pública. 
Em suspendendo o réveillón, o 
senhor, em quem votei, poderia 

deslanchar uma campanha de 

melharias e higiene para a nossa 

cidade Em especial, para à Zona 
Sul Os turistas não merecem 
isso, muito menos quem paga 

seus tributos em dia. 
Não fique assustado apenas 

com o centro da cidade. 
Copacabana pede socorro. 
LEILAH BORGES DA COSTA 
RO 

Praça da Águia 

Autilização da Praça da Águia, no 
centro histórico de Petrópolis. 
bem em frente à Câmara 

Municipal, transformou o local 
em um verdadeiro mafuã. O povo 
ocupou o gramado introduzindo 
brinquedos de plástico, 
aproveitou o espaço para fazer 
piqueniques e demais atividades 
impróprias para a cidade 
imperial é a falta de civilidade e 

de respeito à história e ao 

patrimônio do município Não hã 
outra solução para deter a ação 
netasta da patuleia que não seja 
cercar 0 local, restaurar a águia 

com o seu lago circundante e a 

fonte luminosa que tanto 

agradava dos petropoltanos. 

MÁRIO NEGRÃO RORGONOVI 

PETRÓPOLE RI 

Pensar pequeno 

Depois de acordar do sono de 

um ano, Jorge Salgado anuncia 
suas escolhas para tirar à Vasco 

do alxsmo onde ele o atirou: 

£é Ricardo como técnica. 
Carlos Brazil para o futebol 
e talvez Fernando Prass para 
coordenador Patético. Mais 

amador, impossível, É a reprise 
do filme do anúncio do Pássaro 

e do Marcelo Cabo. Deu ruim, 
lembra? Sempre achei Salgado 
aquele cara que pensa pequeno 
e por Isso se cerca de mediocres 
para não ser desafiado. Mas acho 

que repetir escolhas mfelizes 
depois do desastre que elas 
trouxeram beira a insanidade 

ou é coisa de gente 
mal-intencionada com o Vasco. 
ELHO DEMIER 

EO 

HÁ 50 ANOS 
Justiça uruguaia autoriza duelo entre generais 
LA Ia 

PREDR! nse 

Os penerais reformados Liber Seregnie Juan Pedro 
Ribas, candidatos presidenciais derrotados nas 
ultimas eleições uruguaias, foram autorizados 
porum tribunal militar a se baterem em duelo. 
Os representantes dos dois generais deverão decidir 
agora lugar, de hora do duelo Seregni, candidato 
esquerdista da Frente Ampla, fez o desaho a Ribas 
depois que este o tachou de “traidor e covarde” 
num programa de TV dos dias antes das eleições 

de 28 de novembro, Como ofendido, caberá a 
Seregni escolher a arma a ser usada no duelo. 

LOTERIAS LOTOMANIA (concurso 2.245): 7.11,12..14.77,27,39.40.55.56.59.,62.,64 68.78 .80.82.83,90.99 QUINA (corcurso5723):7.30.47.54.64,LOTOFÁCIL (concurso 2.390):1.2.3.4.5.6.10.11.15. 

= 19,20. .21,22.23.24 úietórics checar ca sesufindos irem em ago oficias 2 no sds Ca CEF posque com os fe tánica dede chances fode fon és múmeros apoi poblicaces. clrulgados semgrene im canciõe pela CEE podem cueriiuinirees de estar selesacios. 
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Esportes 

CARLOS EDUARDO 
MANSUR 

A antiga elitee a 

nova classe média 

ormuito tempoço Brasil celebrou 
sera terra dos 12 grandes. Antes 
do encerramento da rodada, na 

noite de ontem, o atual Campeo- 

nato Brasileiro igualava um re- 
corde negativo da antiga aristocracia; nas 
12 primeiras posições do torneio, estão ape- 

nas sete de ia tesdo antigo grupo dos 

grandes, algo que só ocorrera uma vez, em 
2013. O futebol brasileiro desafia sua tradi- 
cional estratificação de forças. 

O campeonato que val terminar na quin- 
ta-feira vê uma nova elite consolidada, sus- 
tentada no poder econômico de Atlético- 

MG. Flamengo e Palmeiras. Não significa 
que o grupo seja exclusivo mas, por ora, as 

CONSERVADOR 
Novamente, o Fluminense foi extremamen- 
te conservador num jogo fora de casa, não 
impediu que o adversário — desta vez o Ba- 

hia —abrisse vantagem e, quando tentou ser 
mais ofensivo, mais se desordenou do que 
criou perigo. O clube deve entregar o objeti- 
vode chegar à Libertadores, afinal terá a 

lanterna Chapecoense como último obstá- 
culo, Mas é grande a chance de ter que en- 
trentar as fases prévias do torneio em 2022. 

Paixão tatuada na pele após 
o segundo título brasileiro 
Torcedores do Atlético-MG fizeram fila ontem no novo estádio do clube 
para ganhar tatuagem com simbolos da conquista do Brasileirão 

pese de fazer a festa da entrega 
da taça no Mineirão, em jogo 

com mais de 60 mil to rcedares, os 

atleticanos ainda continuam cele- 
branda a conquista do Campeona- 
to Brasileiro. Ontem, uma longa 

fila se formou em frente à Arena 
MREV, no bairro Califórnia, região 
Noroeste de Belo Horizonte. Eram 

torcedores que queriam eternizar a 
paixão pelo Galo na pele. 
Foram distribuidas mil tatua- 

gens, realizadas por um grupo de 

30 tatuadores. Os torcedores preci- 
savam apenas serem maiores de 
idade levarem lkg de alimento 

não perecível, que será doado para 

instituições de caridade. 
Quatro modelos de tatuagem 

estava disponiveis: o Galo Volpi, 

(um simbolo estilizado do clube) a 
frase “O Galo ganhou”, a Arena 
MBEV ca taça do Brasileiro. 

“Essa tatuagem representa um 

condiçã es estão postas para que o trio se 

mantenha no topo, com uma capacidade de 
investimento descolada dos demais em um 

modelo concentrador de riquezas. Mas à 
grande marca desta edição do Brasileiro é o 
drama de alguns gigantes, dois deles ainda 

atundados na Série B, enquanto uma nova 

classe média faz as malas para a Libertado- 
res. Hã desafios para os dois grupos. 
A crise de marcas tradicionais é multiface- 

tada, embora tenha se tornado mais habitual 
ver se apresentarem as contas por anos de ir- 
responsabilidade. tentativas artificiais de 

manutenção do tal status de clube grande e 
produção de dívidas insustentáveis. Mas 
2021 assistiu aoutro fenômeno: clubes pode- 

rosas sucumbindo à própria incapacidade de 

adotar projetos esportivos consistentes. 
Quem olhasse o elenco do Grêmio no início 

do Brasileiro não imaginaria ver este time à 

beira da queda. Tamanho desastre não se ex- 

plica com um único argumento, mas talvez se 
torne mais Fácil entendê-lo a partir do desgo- 
verno na gestão de futebol do clube. Mundo 

afora, cencerramento de ciclos de treinadores 

longevos foi traumático e, para o padrão brasi- 
leiro, os quase cinco anos de Renato Gaúcho 

formam um periodo longo. Figura simbólica 

Do clube, concentrou processos no funciona- 
mento do departamento de futebol queo Grê- 
mio não conseguiu retomar. O vestiário ga- 

nhou poder, contribuiu paraa instabilidade de 

treinadores e o clube alternou estilos de co- 

DEVOLVERJESUS.COM 

Mancini. O quarto técnico do Grêmio mo Brasileiro 

mando deforma a jamais construir identidade 
de jogo: Tiago Nunes, Felipão e Vagner Manci- 
ni formam uma sequência que desafiaa lógica. 
Tudo isso num clube que, entre setembro 

de 2020 e junho de 2021, não teve um exe- 
cutivo de futebol. Aliás, um traço comum 
Do desgoverno de clubes brasileiros é a pro- 
eminência de diretores amadores, voluntá- 

rios, encabeçando projetos esportivos, 

FELIPEMELO 
Não se trata de discutir o personagem ou as 
qualidades técnicas de Felipe Melo (foto). 
Mas a aproximação entre o Flue o volante 

soa como uma certa inversão de valores, ao 
menos diante da incerteza aparente sobre a 
permanência de Marcão. Felipe Melo é um 

personagem que se impõe no amblente, o 

que torna natural que treinadores possam ou 
não querer contar com um perfilassim. Se- 
ria melhor definir antes o treinador de 2022. 

Jesus em baixa com torcida do Benfica 
Torcedores tazem campanha para “devolver à Irelnador ao Flamenço 

Enquanto isso, o futebol brasileiro viu 

nascer uma nova classe média marcada não 
pelo poder financeiro, mas por ideias cla- 

ras. Por ora, Athletico e Fortaleza estão ga- 
rantidos na Libertadores, o Bragantino tem 
grandes chances, enquanto Ceará e Améri- 

ca-MG ainda duelam. Entenderam que, pa- 
racompetir com quem tem mais dinheiro, é 
preciso ter melhores ideias. Nem sempre 
estarão perto do topo, porque quanto me- 

nor a receita, menor a margem de erro. No 
entanto, boa parte deles enfrentou a con- 
jum tura com organiz ação, CE itério do COM 

tratar, inteligência e cumprimento de com- 

promissos. O Athletico se notabilizou por 
uma forma peculiar de gerir seu futebol, 
com aposta em inovação e análise de dados. 

O Bragantino nos apresenta uma franquia 
de futebol, fiel a um modelo seguido, mun- 
do afora, por cada clube do grupo Red Bull. 

O Fortaleza encontrou no argentino Juan 

Pablo Vojvoda o responsável pelo melhor 
trabalho da Série A no ano. 
Mas este grupo também enfrenta um de- 

safio: evitar que a Libertadores seja uma ci- 
lada, uma tentação a investir além da capa- 
cidade. E o fundamental, gerir expectativas 
numa temporada que ampliará a exigência. 

Num futebol que se transforma rapida- 
mente, modifica as formas de fazer dinheiro 
novo cexigepestões modernas, o Brasil vê an- 

Ligas bases de seu funcionamento se move- 
rem. E um teste para os mais adaptados, 

ZÉ RICARDO 
O Vasco pode estar cometendo o mesmo 
erro, Zé Ricardo é um bom treinador, capaz 

de montar times competitivos e conduzir à 

equipe a uma campanha de retorno à pri- 
meira divisão do futebol brasileiro. No 
entanto, teve suachegada ao clube defini- 

da antes da contratação de um executivo de 

futebol]. Quem vier, já sabe que não poderá 
tomar, ao menos, uma das decisões estraté- 
gicas para planejar 2022. 

Conversa para 
renovar fracassa e 
Cano deixa o Vasco 
Contrato com o atacante termina neste mês e 
diretoria não conseguiu convencê-lo a ficar 

ERBUNO MARINHO 

run ora nintendo boi do 
volantes Andrey. Michel e 

Romulo, eos atacantes Léo 

Jabãe Morato. 

momento único. A minha avónião 
teve oportunidade de ver esse titu- 
lo, pois faleceu por causa da Co- 

vid-19" disse o torcedor Petersen 

Yang ao site SuperÊsportes MG. 
O Atlético-MG volta a campo 

pela última rodada do Brasileiro na 

Paixão. Torcedores do ALét-co-ME. fazendo! atuapers com simbolos do clube na Arena MEV, 

quinta-feira, enfrentando o Grê- 
mio, em Parto Alegre. No domingo, 
otime treinado por Cuca começa a 
decidir a Copa do Brasil com o Ath- 
letico, jogando no Mineirão. A par- 
tidadevolta será na próxima quar- 
ta, dia 15, em Curitiba. 

Vasco informou ontem 

que o atacante Germán 

Cano não seguirá no clube 
para a temporada que vem. 
As negociações que ocorri- 

ai para a assinatura de um 

novo contrato não prospe- 
raram. O compromisso atu- 

alvai até 31 deste mês. 
Cano era O jogador com 

maior salário do elenco c a 

ideia da diretoria era redu- 

zZir seus vencimentos. Às 

partes não chegaram a nm 

acorda a respeito disso e 

também da dívida que o 
cruz-maltino tem com ele. 
O elenco do Vasco passa 

por grande reformulação 

para 2022. Antes de Cano, 
deixa ram São Ja nuário os 

zagueiros Walber e Ernan- 

do. o lateral-direito Zeca, 08 

O camisa 14 foi contrata- 

do em 2020, Ele disputou 
101 partidas e fez 43 gols. Fi- 
cou marcado pelo carisma 
junto à torcida e pelos pé- 

naltis decisivos que perdeu, 
tanto na Série À de 2020 
quanto na Série B de 2021. 

Em mensagem de despe- 
dida, o clube afirmou que 
“se engana quem pensa, po- 

rém, que a história de Ger- 

mán Cano foiescritaapenas 
com gols e hoas atuações. O 
camisa 14 brilhou dentro é 

tora das quatro linhas, pro- 

movendo campanhas soci- 
ais e levantando, literal- 
mente, a bandeira contra à 

preconceito, fazendo com 
que o mundo inteiro se 
aproximasse da história 

mais bonita do futebo!”. 

FLUMINENSE — Tive algumas ofertas, 
Felipe Melo diz  dentreeias do Flumi- 
que não fechou nense, mas dificil falar 

| qual vai ser o desfecho. 

ua ninguém Agradeço também à 

conversa que tive com o 
—e Alvo do Fluminen: Internacional há um 

seepertodeumacerto tempo mas apora 

paraa próxima tempora- estou festejando ainda 

da, Felipe Meto disse 
ontem, no programa 

“Seleção SporTW que 
ainda não fechou com 
nenhumclube. 

obida Libertadores. 

Não tivemos férias, 

agora estou visitando 

minha tamilia no Rio de 
Janeiro, vimsentiro 

mar, mas nada para que passa diminui um CHAMPIONS O Liverpool já está BOTAFOGO tem um projeto feito 

techar—disseovolan-  quilodomeupeso. Atlético, Milan classificado com 15 Joia da base especialmente para 
te quenasextapartici-  Paraapróximatem- e Porto brigam pontos. O Porta. com ganh aes o atacante, cujo 

parádeumahomena- porada, já diminul, o por vaga 5, recebe à Atlético para 202 lutebol agrada ao 

gemdoPalmeirasnoCl  quendoéfáci Seeu Nil de Madrid (4),s 17h dá técnico Enderson 

dociube colocar os números (de Brasilia), Moreira segundo o 
Aos 38 anos, Falipé no papel, com 38 a MOÇA hOjÊ à O Milan, também — Nome promesor  queodiretor de 

Melo garante que a anos fiz mais jogos do ultima rodadadalasede  com4pontos pre- dentro do chube, Ma- iutebol do Botafogo, 

formatisicando será que com ZU e poucos grupos da Ligados cisaderrotar o theus Nascimento, del? Eduardo Freeland. 

problemaparaapróxi- Agradeço demais o Campeões. Entre as Liverpool, em casa, anos, deve ter uma disse ao ge Para 

ma temporada: interesse O interesse quiatro chaves que nó mesmo horário, participação maior 2022 está previsto 

-— EL me simio um vovô existe aoferta existe, entramemaçãoapartr  etorcerparaempa- dentro do elenco princi-  umtrabalho de 

garoto, porque eu me mas anda não fechei das 14h45. apenasa B teentre Porto e palnapróximatempora- aprimoramento 
cuidomuito Acadaano  comninguém, ainda está indefinida, Atlético, da. Adiretoriaalvinegra — ftecnicodo jovem 
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SIMBOLO 
DE UMA 
NOVA ERA 
Grêmio por um 
triz reflete 
maior equilíbrio 
BILBAO SALA MULA 
Bra em aid bas inliba 

fim de dois mecanismos 

O que protegiam as recei- 
tas dos times mais tradicio- 
nais do país — a negociação 

unilateral dos direitos de 

transmissão é a manuten- 

ção da receita de Série A 
mesmo em caso de rebaixa- 
mento — pode fazer com 

que o futebol] brasileiro ex- 
perimente, pelo segundo 
ano seguido, o fenômeno da 

“Super Série Bº. Este ano, a 

competição teve Vasco, 
Cruzeiro e Botafogo, Em 

2022, corre o risco de ter o 

tricampeão da Libertadores 
Grêmio no lugar dos alvine- 
gras, ao lado de cruz-malti- 

nos E Cruzeirenses. 

Para escapar da queda, o tri- 
color gaúcho precisa vencer o 

Atlético-MG na última roda- 

da, além de torcer por derro- 

tas de Bahia e Juventude. Qu- 
tro gigante, o São Paulo se li- 

vrou apenas ontem, com à vi- 
tória de 3a 1 sobre o Juventu- 
de, do nsco de rebaixamento, 
Não é mera coincidência a 

segunda divisão com times 

de massa e histórico de titu- 
los de expressão se repetir 

depois de 2019. As mudanças 

na distribuição do dinheiro 
da TV aceleraram o fortaleci- 

mento dos times médios da 

Série A e reduziram as vanta- 

gens de quem disputava a di- 
visão de acesso oriundo da 

elite. Mas a queda do Grê- 

mio, casose confirme, terá al- 
go de simbólico, um ineditis- 
mo no futebol] brasileiro. 

Diferentemente dos últi- 

mos clubes mais tradicio- 

nais rebaixados no futebol 
brasileiro — Internacional, 

em 2016, Cruzeiro, em 

2019, e Vasco e Botafogo, 
em 2020 — a tragédia gre- 
mista, se acontecer, não se- 
rá consequência de proble- 

mas financeirosestruturai 5, 

que afetam a quantidade de 

dinheiro disponível para in- 

vestir no futebol e a manu- 

tenção dos salários em dia. 
O possivel rebaixamento 

de um dos times mais bem 
organizados  financeira- 
mente no pais, quecem 2020 

conseguiu fechar o ano da 

meto coma melhor re- 
ação entre receita e divida 
do futebol brasileiro —nada 

menos que um saldo positi- 
vode R$ 157 milhões —fala- 
rásobre o peso de gerir bem 

o dinheiro disponivel. 

— Essa possivel queda é um 

simbolo de como clubes 
enormes, com muito dinhei- 

ro disponível, estão caindo 

paraa Série B. Todos, mais ou 
NETOS DO MESMO tem po, por 

pura má admin istração de 

departamento de futebol — 

afirma Rodrigo Capelo, colu- 
nistade O GLOBO, 

CONCORRÊNCIA MAIS FORTE 
O que diferirá, em termos 

de consequência, o anú 

ruim do Grêmio na gestão 

deseus recursos para o fute- 
bol, em relação a outros tra- 

balhus malfeitos, é o nível 

de concorrência na parte do 
meio da tabela da Série A. 
Desde 20190 futebol brasi- 

NTACANTE NÃO 
RENOVOU CONTRATO 

Vasco anuncia 
a saída de Cano 

PAGINA 25 

CARLOS EDUARIM) 

MAN SLIR 

A nova classe 
média no futebol 

PAGINA 23 

Difícil. Apos empatar como Connthiars no cormngo. Grêmio precisa vencer na ditima rodada e torcer por comb nação de resu tatos para não cair 

BRASILEIRO 
37: RODADA 
A BRIGANO ZA 

E : 
nRERBSSE- meses 20 Chapecoero 

Ee Femtes o. tras" Miudceo a she 2 nd) 

leiro testemunha mais cla- 

ramente a ascensão de ti- 
mes médios, que consegui- 
cam emplacar uma sequên- 
cia de temporadas na elite. 

Com a divisão das receitas 
de TV estruturada nos mol- 

des da Premier League, com 

40% do montante repartido 

igualmente e outras duas fa- 
tias de 30% distribuidas de 

acordo com performance e 

número de jogos transmiti- 
dos, a diferença entre osque 

ganham mais e menos dimi- 

nuiu, Times antes fadados a 
receber Menos por terem 

torcidas menores e menos 

história na Série A passa- 

rama terodesempenho me- 
lhar recompensado, 

A tabela do Brasikeiro deste 

ano deixa 05 efeitos da mu- 
dança de 2019 evidente. En- 
tre os 1 primeiros colocados, 

uatro times representantes 
dessa nova classe: Fortaleza, 
jána Libertadores, América- 

MG, Ceará e Atlético-GO, to- 

dos com chances de irem à 

competição de 2022, ainda 
que na fase preliminar. 

De todos os times da Série 

A de 2020, apenas cinco con- 
seguiram fechara temporada 
passada com uma relação po- 

sativa entre arrecadação e en- 

dividamento, o que sinaliza 
uma capacidade maior no 

ano seguinte de direcionar 

seus recursos para o futebol e 
não para a quitação de passi- 
vos: além do Grêmio, Ceará, 

Fortaleza, Atlético-GO e 
Goiás. O esmeraldino caiu 
para a B, mas ja conseguiu re- 

tornar à elite em 2022. 

Naparte de baixo da tabela, 
São Paulo e Santos se juntam 
ao Grêmio como grandes que 

passaram a competição Her - 
tando como reb diXamento, 

Ambos, desde 2019, virama 
relação entre receita e dívida 

piorar, temporada após tem- 
porada. O tricolor paulista, 
que em 2016 registrava saldo 

positivo de R$ 84 milhões, 
em 2020 viu esse mimero vi- 
rar R$ 258 milhões negati- 

vos. Jão Peixe lechou a tem- 

potada passada em R$ 397 

milhões negativos. Isso, so- 
mado ao emprego ruim do 

dinheiro, explica a tempora- 
da para se esquecer da dupla. 

— Além da incompetência 
de São Paulo, Grêmio e ou- 

tros times, à concorrência a 

eles está melhor. Cada clube 
que sobe e se estrutura para 
ficar na Série À tira espaço de 

alguém que não está prepara 
do para ela —ressaltaCapelo, 

SÉRIEB ESTRELADA 
Ainda implicitamente, o fu- 
tebol brasileiro se adapta a 

essa realidade de times mais 

tradicionais marcando pre- 
sença na Série B. Quando di- 
rigentes dos principais clu- 

Flamengo se despede do Maracanã com derrota e vaias 
Gabigo! perdeu pênalt; e time teve problemas para finalizar na última partida em casa antes das férias para os principais jogadores 

DIO DANTAS 
alo po slersd a sefigaches des! fps 

o último jogo antes de 
dar férias aos seus prin- 

cipais jogadores, o Flamen- 
go se despediu do Maraca- 
nã, na penúltima rodadado 

Campeonato Brasileiro, 
com derrota para o Santos 
por laQ. Atorcidamanteve 

o clima festivo antes do jo- 
go, lotou o estádio, com 
mais de 40 mil pessoas, e 
aproveitou para fazer coro 

pela volta do técnico Jorge 

Jesus. O apoio deu lugar a 
cobranças e vaias quando o 
resultado não velo. O time 
paulista se garantiu na Sé- 
rie Á como resultado, 
Com uma equipe desfigura- 

0 1 

8. am 
A as, 

Flamengo Santos 
Humo, Mathew- Jão Paula, Kaiky, 

nho, Gustavá L Felipe e Dando 

Henrique, Dave Enza: Madson, 

Luly a Rodineil; Camacho (Elslhad- 

Jada Gomes no), Zaroceloe 

(Lies) Andreas Lucas Braga 

e vltinho-(Thia- Marinho (Angelo). 
guinho); E, Marços Quilhes- 

Ribeiro (Matheus me (Sanelryjo 

França) Geblgole Marcos Leonardo 

Posiro. (Rante | 

Gal: 2T Marcos Leonardo sos 2) minitos 

Árbitro: Anceeson Daranco (R5). Carlões 
amarebos: Mathema Pedro Rlirês 

Eziiky, Rámiálo Marcos Lboriatdo 

Pública: 41.930 (50 542 pagantes) 

Renda: R$ 1302 015 Local: Maracanã 

da e apenas quatro titulares, o 

Flamengo dominou as ações, 

mas não teve competência 
nas finalizações. Gabigol foi 
quem mais oportunidades te- 

ve e errou todas, incluindo 

um pênalti perdido. Pedro, 

por sua vez, voltou bem ao ti- 
me titular, e teve um gol anu- 
lado por impedimento. 

Ha trave. 

Gabipo! 

desperdiçou um 

pênait no 

segundo bempo 

Q Santos marcou no se- 

gundo tem po. Cora Marcos 

Leonardo, após jogada em 
velocidade nas costas da de- 
fesa — um roteiro já repeti- 

bes do país se reuniram para 

discutir a criação de uma li- 
ga, em meados desse ano, as 
conversas piravam em torno 

de uma nova organização 
responsável pelos Brasilei- 
ros da primeira e da segunda 

divisão a partir de 2025. Vas- 
co, Botafogo e Cruzeiro, na 
Serie B este ano, participam 

ativamente das discussões e 

assinaram em novembro a 

carta de intenções do grupo 
de clubes com Kodajas Sports 

Kapital, empresa que se mos- 

tra interessada em comprar 

os direitos dessa nova figa, 
ainda embrionária, 

Para Paulo Pelaipe, dire- 

tor de futebol do Botafogo 
(SP). clube-empresa de Ri- 
beirão Preto, e com passa- 

gens por Grêmio, Flamengo 
e Vasco, a segunda divisão 

com mais camisas de peso 
pode ser considerada uma 

tendência por aqui. 
— E sóvocê vera tabelado 

Brasileiro. Tirando Auéti- 

co-MG, Flamengoe Palmei- 
ras, 05 times estão todos 
muito nivelados — afirmou, 

do. Na jogada, Matheuzi- 

uho e David Luiz falharam. 

A partida ainda foi marcada 
por boas atuações des jo- 

vens goleiros, Hugo e João 

Paulo, Outro garoto teve a 
chance de estrear nos pro- 

Fissionais; o meia Matheus 

França, de 17 anos, toi a 
campo pela primeira vez. 
Em fim de temporada, 

houve bons momentos de 

loão Gomes no meio- 

campo. Por outro lado, 
Everton Ribeiro fez mais 

um jogoabaixo dacritica e 
saiu vaiado. Mesmo com o 
grito da torcida, o Fla- 

mengoaindamais mexido 

não conseguiu reagir. 
Na quinta-feira, vai se 

despedir do Brasileiro en- 

frentando o Atlético-GO 

com mais garotos da base, 
Oelenco principaltem vol- 

ta a a pri- 
meira semana De janeiro, 

com preparação para o 
Campeonato Carioca. 
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A CARAVANA ESTÁ 
DE VOLIA A PISTA 

LUCCAS OLIVEIRA 

Ecos olhe deito gado com hr 

Nº: shows que fará sexta € 0) MARC ELO D2 

sábado na Fundição 

Progresso, na Lapa, O Planet E BN EG ÃO 

Hemp finalmente apresen- USANDO A 

tara Suas primeiras ns 

inéditas em glanos. E st CAN ETA CO MO 

três de uma y ez, Assim, ga- ARMA PO LÍTICA, 
nharávida decertatorma,o 
roteiro que Marcelo DZ diz PLANET HEMP 

ter na cabeça. Nele, a banda 

que o revelou para o Brasil APR ESENTA EM 

em 1993, cheio de sede para SHOWS AS TRÊS 

mudar o mundo, é uma me- 

nina que acorda depais de PRIMEIRAS 
duas décadas adormecida INÉDITAS EM 21 

— o terceiro e último disco 

de np do grupo de rap ANOS, QUE VÃO 
rock carioca saiu em 2000. 

Ela olha para o pais e, abis- COMPOR DISCO 
mad a coma retrocesso, não 

acredita no que vê. 

Essa ficção baseada em fa- 

tos — evocando uma das 

músicas da banda — pode 

ser simplificada numa me- 

tátora galhola també 
da da mente do músico de 

54 anos, que, após triunfar 

na carreira solo, se reuniu 
com o parceiro e colunda- 
dor do grupo BNegão em 

2016 (junto com o baixista 
Formigão, também da tor- 
mação original) para uma 
volta definitiv ra, COM shows 

baseados no teper tório dos 

três discos lançados entre 
1995 e 2000 —*Usuánio”,* 

Os cães ladram mas a cara- 

vana não pára" e “A invasão 
do sagaz Homem Fumaça”. 

— É quase como se 0 co- 

missário Gordon, do Bat- 

man, projetasse no céu a to- 
lha de maconha e chamasse 

os maconheiros para ajudar 
nessa causa, que o negúcio 
aqui está brabo — resume 

D2, — Para começara escre 

ver uma letra do Planet 

Hemp, você engatilha a ca- 
neta como se fosse arma, O 

Planet Hemp pode ser ne- 

cessário para os fãs, mas se 
taz ainda mais necessário 
para nús, como artistas. 

Foto DELIO MANINhO 

ESSÊNCIA MANTIDA 

As três novas músicas, cuios 

nomes provisórios são “Ta- 

ca fogo” (leia as letras no si- 

te ),º Distopia” (que terá par- 
tic ipação de Criolo na gra- 
vação) e “Puxa fumo”, esta- 

cão no disco de inéditas que 

o Planet Hemp lançarã em 

2022. 0 formato ainda está 

sendo debatido, mas é pro- 

vável que o álbum seja divul- 
gado aos poucos, duas ou 

três faixas acada mês, coma 

primeira parte chegando ao 
streaming logo no começo 
do amo. 

—A gente deve ter umas 16 

pnúsicas, mas escolhemos es- 
sas três para tocar no show, 

Esse disco é diferente dos ou- 

tros, porque está sendo cons- 
truidoemcimadecada mmuisi- 

ca, Essas três são completa- 
mente diferentes uma da ou- 

tra — adianta D2, que come- 

mora o amadurecimento ar 
tístico da banda, sem perder 

a essência. —A coisa do rap- 

rock'n'roll-psicodelia-hard- 

core-e-ragga (que eles cantam 
em “Deisdozseis”, no disco de 

estreia “Usuário” ) esta toda 

ali, assim camo o sarcasmo, O 
ritmo e a raiva, como diz o 

Gustavo (Black Alien, rappere 
ex-miegrante). Só que a gente 
montou de uma mane! ] 

terente. 

NOVAS E VELHAS 

Marcelo DZ. “É quase como se o Comissário Gordon convocasse os maconhe ros para ajudar” PARCERIAS, NA PAGINA 2 EMogão. A Alémdoragper Enresenta desde a retomada do grupo, disco terá a volta de Black Alien 
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CONTINUAÇÃO DA CAPA 

* 5 

Discurso. Marceo D2. ENegão e Pedro Garcia (na bateria) nos ensaios para 05 shows na Fund ção Pra “Até quando a pente tala de maconha, estamos falando da po ítica de drogas. dr Da sobré a poscionamento da banda 

BANDA AFINADA COM VEL 
NOVOS PARCEIROS 

presença de Gustavo 
Black Alien no novo 

disco, aliás, certamente 
vai surpreender os fãs. 

Considerado um integran- 

te fundamental para a 

composição dos dois últi- 
mos discos do Planet 

Hemp com sua lírica bere- 

taeflow (levada das rimas) 
pontiagudo, o rapper de 

Niterói deixou a banda em 

2001. E, tirando uma rápi- 

da participação em show 
no festival João Rock, em 

2016. não dava qualquer 

indício de que voltaria — 
ainda mais após seu mais 

recente discosolo, “Abaixo 

de zero: Hello hell”, em 

que comemorou sua sobri- 
edade na luta contra vícios 

e fantasmas. Mas Black 

Alien estará em três ou 
quatro faixas do próximo 

álbum do Planet Hemp. 

— A banda, para mim, 

E" 30 de janeiro de 1969, a 

apresentação (derradeira 
e histórica) que os Beatles fa- 
ziam num terraço da empresa 

da banda, a Apple Corps, em 

Londres, toi interrompida 
por um grupo de policiais. 

Cinco décadas depois do 

ocorrido, o comandante da 

ação relembrou a confusão, 
umdos pontos altos registra- 

dos no documentário “Get 

back”, de Peter Jackson, que 
estreou no Disney + em no- 

vembro. Ray Shayler, na épo- 

cacom 25 anos, contóu ao jor- 
nal Daily Mail quenão searre- 
pende de ter interrompido a 

apresentação que deixou em 

polvorosaarua Savile Row, no 
centro da capital britânica. 

Não diria que cu era fã, Não 

gostava muito dos Beatles 

quando eles eram um pouco 
Hare Krishna, mas tinhamos 

alguns discos em casa Eu pos- 

tava das músicas. Mas, quando 

cheguei ao telhado, tinha um 
trabalho a fazer e pensei: 

sempre efoieu, BNegão, Gus- 

tavo, Speed e Skunk. O 

Skunk foi primeiro (vocalis- 

ta é compositor morreu em 
1994, vitima da Aids), depois 

a speed (rapper assassinado 
em 2010), Ter o Gustavo no 

disco era meio essencial, 

Talvez não tenhasaidoantes 
porque ele não estava muito 

afim, estava com outras coi- 
sas na cabeça. À gente sem- 
pre brigou a vida toda, mas 

como irmão, Ele foi o único 
da banda do qual não me 

afastei completamente — 

revela Marcelo D2, que não 

cria expectativa pela parti- 

cipação do amigo em shows. 
— À banda quase acabou 

com a nossa amizade, Sei 

que a galera queria ver D2, 
BNegão e Black Alien de no- 

vo nO palco, eu também, 

mas se tor custar nossa ami- 

zade, não vale a pena. 

'ARROGÂNCIA DE JUVENTUDE" 
O ponto de partida para o 
novo disco foi duas páginas 
de anotações e letras inédi- 

tas escritas por Skunk. Len- 
do aquilo, DZ e ENegão 

olharam para trás e celebra- 
ram aquela ingenuidade de 
quemachava que iamudaro 

D2 FALA DA PARTICIPAÇÃO DE BLACK 
ALIEN EM MÚSICAS RECENTES, 
MAS NÃO CRIA EXPECTATIVA DE TÊ-LO 
NOS SHOWS: 'SE FOR PARA CUSTAR 
NOSSA AMIZADE, NÃO VALE A PENA 

'NÃO ERA FÃ, RELEMBRA POLICIAL 

mundo”. Uma “arrogância 

de juventude” que encontra 
ecos nos versos de“ Taca fo- 

go, por exemplo, um impe- 

to revolucionário resumido 

em ninguém segura a gen- 

te! taca fogo nessa porra 
agora”. *Distopia” também 

traz um discurso político 
mais marcado — “Político 
vira herói, juízes super-he- 
róis! Estão acima das leis, 

acima de tudo, acima de 

nós! Povo alienado, festa 
culto da ignorância/ Se diz 

cidadão de bem, sá tem am- 

bição, cobiça e ganância”. 
Enquanto “Puxa fumo” é 
uma das cinco faixas em que 

ogrupo faz valer seu nome e 

defende a legalização da 
maconha. 
— O Planet Hemp é uma 

banda totalmente política. 
Até quando a pente fala de 
maconha, estamos falando 

da política de drogas — diz 

Tesqadelia 112.202) 

D2, que revela novos e ve 

lhos parceiros produtores 

envolvidos no trabalho, co- 
mo Zegon, Daniel Ganja- 

man, Apollo 9 e Nave, além 

da participação de Abel Du- 
arte e Cainã Bomilcar, do 
trio Tantão e os Fita. 

De volta ao roteiro menci- 

onado por D2 — que divide 

seu tempo profissional en- 
tre Planet Hemp, a finaliza- 

ção da segundo volume do 
disco solo “Assim tocam os 
meus tambores” eseu próxi- 

mo filme como diretor —, a 

tal menina que acorda de- 
pois de 20 anos, após o cho- 
que inicial como conserva- 
do psmo, encontra um Bra- 

sil que arançou, mesmo que 

bem pouco, em pautas co- 
mo ouso medicinaldo cana- 

bidiol e defesa de minorias. 
— Ao mesmo tempo, é um 

país que acredita em mama- 

deira de piroca, em cloro- 

LED nidta o 
f 

OS 

quina... Eu diria que, de 

1994. quando COMeÇArOS, 

para ca, a gente piorou Hui 

to em termos políticos. Pelo 

menos naquela época o Bra- 

sil tinha uma certa esperan- 
ça—opina D2, 
Três anos depois, em no- 

vembro de 1997, todo o pru- 
po seria preso por “apologia 
às drogas” apósum show em 

Brasília, e ficaria cinco dias 

em reclusão. Marcelo D? 

não tem certeza, 25 anos de- 
pois, 8º 0 Planet H emp está 

livre dessa ameaça: 
— Acho que a mobiliza- 

ção seria muito maior ago- 

ra. Na época foi um estou- 

ro, todo mundo talando e 

tal, mas hoje o alcance é di- 
ferente. Mas vivemos num 

pais em que uma deputada 

foi assassinada a sangue 
frio, o que é prender uma 
banda de rock? 

(Luccas Oliveira) 

QUE INTERROMPEU BEATLES EM TERRAÇO 

Artológico Paul, Ringo e John curante a apresentação que teve o terraço da Apple Corps, em 1969, como palco; d retor do show esperava a presença da polícia 

Bem, temos que tentar parar 

com isso” disse ele. 
O policial não sabia que o di- 

retor Michael Lindsay-Hogg . 

quie gra vavaoshow, esperay aa 

presa da policia e, por isso, 
havia instalado câmeras ocul- 

tas no saguão do prédio para 

acompanhar a movimenta- 

ção, Shayler disse que, quando 

chegou, os integrantes da ban- 

cla “meio que olharam para 

nos e continuaram o que esta- 
vam fazendo” 

Hoje com 77 anos e apo- 
sentado, Shayler relembra 
que George Harrison € Tohn 

Lennon não deram uma pa- 

lavracom os policiais: 

“Havia uma razão para is- 
sú. Naépoca, eles haviam si- 

do pegos com maconha ou 

algo assim e estavam sob fi- 
ança, Paul (McCartney) se 
desculpou pela show e Rin- 

go (Starr) brincou: Não co- 

loque algemas em mim! 
O agente não acha justo a 

CINCO DÉCADAS 
DEPOIS DA 
CONFUSÃO NA 
SAVILE ROW, 
MOSTRADA NO 
DOCUMENTÁRIO 
'GET BACK: 
AGENTE 
RAY SHAYLER 
DIZ TER APENAS 
SUGERIDO 
QUE A BANDA 
PARASSE 
DE TOCAR 

pecha de ser o homem que 

parou os Beatles; 
“Apenas superi que seria 

uma boa ideia que eles não 

continuassem. Sempre ten- 

tei resolver os problemas 
sem prender as pessoas . 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Sasiiago, Thayriá Bodrigoss., 

Gabrea datunes e Gabriel Menezes 

hoputdaghobo com be 
palete ininingpu se 
ria patresiogu! 

IC 
Para CaroiCastro, por sua 

atuação em “Insânia”, série 

que acabade estrear no 

Pedro Bial gravou, na última 
sexta-feira, com Xuxa e Mar- 
celo Ribeiro, que, aos 12 anos, 

contracenou com ela no filme 

“Amor, estranho amor”, de 
Walter Hugo Khouri. Ele hoje 
temSleela, 58. Na época, em 

1982, Xuxa estava com 19 
anos. Eleseram os mais jo- 

vens integrantes de um elen- 

Do q ne contava al nd COM 

Vera Fischer e Tarcísio Meira 

e fizeram uma cena eróticade 

grande repercussão. Esse 

trabalho marcou trajetória 
de ambos de forma complica- 

da. O material fará parte do 

documentário sobre a apre- 
sentadora que Bial está diri- 

gindo para o Globoplay, uma 

parceria coma Endemaol. Ele 

também promoveu o reen- 
contro da Rainha dos Baixi- 

nhos cum sua ex-empresária, 

Marlene Mattos. No site, você 
lê mais detalhes 

MINO FESSTAL 

E] 

“dm 
1 
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Plantação 

Os trabalhosem “Verdades 

secretas” 2 estão perto do 

fim, mas a parceriade 
Waloy t Carrasco com Ama- 

tá Mautner segue firme e 

profícua. Ela dirigirá a pró- 
xima novela dele para a 

faixa das 21h. 

«E mais 

Em março, Amora e Walcyr 
vão juntos para o Mato 

Grosso do Sul, região de 

cultivo de soja. Já é para as 
pesquisas de locação. 

Cinema 

Gloria Pires e Whindersson 

Numes vão estrelar “Um 

mulher do outro mundo” 

como mãe e filho. No filme 
escrito por Fern ando Cey 

lão, ela vive uma arquiteta, 

Márcia, que tem uma rela- 
ção complicada como filho, 

Digão. E umaco produção 

da Globo Filmes, coma 

Star+. Aatriztemcenas CRÍTICA 

meme. ÓDIOS EM LINDAS 
PAISAGENS 

transferiu paraaTtália Na pequena  Formataca própria Gloria. 
Cortona, na Toscana, aconteceria 
casamento de Caroline (Harriet Flor 
Walter) com um homem falido é 
cheio de pose. À mãe de Roman Isis Valverde e Claudia Raia 
(Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook)  samandario umasérie 
e Kendall (Jeremy Strong) preparou sobreetarismo no Globo- 

primeiro capitulo e consegue 

tazer tudo no tom certo 

um festão, numa villa espetacular, play, “Na flor da idade”, E 

ntre as séries em cartaz, ea esperteza. Minutos antes de Lá, Logan e Kendall tiveram uma falando em Isis. na pande- 
“Successton” Éaquemaisvem uma importante reunião, conversa dolorosa, digna de inimigos mia elafez teste para viver 

repercutindo por aqui. Para anunciaram à dupla que iam figadais. O antagonismo radical se a Supergir! de“The Elash" 

constatar isso, basta entrar nas comprar à empresa de Lukas traduziu em descontiança: Logan Passou. Mas não pôde via- 
redes sociaisno horário de Matsson (Alexander Skarsgárd). considerou a ideia de ofilho ter lhe jar, jáqueas fronteiras esta- 
exibição na HBO (domingo, às Eles se oferecido um prato de comida 
23h). O debateferve. Daquiparaa NOVOEPISÓDIO | assustaram, envenenada. Era"Succession” 

frente tem spoiler do oitavo DE'SUCCESSION' mas aludindo a "Hamlet. 
episódio da terceira temporada, LEVA À FAMÍLIA entenderam: A cena final tem um toque 

vam fechadas. 

Centro da cidade Para o "Balanço geral”. que, 

ontem, na falta de notícias de 
crimes. sobrevooude O capítulo começou nos ROY À TOSCANA Logan é tudo, tU agicâmico. Por engano, Roman Comecaramno Centro as 
e Pp escritórias da Waystar, em Nova PARA UMA menos um enviou para Logan uma foto de seu gravações de“Carae cora- 

comunidade onde nada York, Logan | Brian Coxje sua e, leão sem pênis que era destinada a Gerri (]. Eni próxima novela das 
aeonbeels com o lalala turma de raposas provaram para GRANDE FESTA dentes. Smith-Cameron), À série trata de 19h daClaha. deClaudia 

“Mande a suadenúncia” [sso Sandi (Hope Davis)e Stewy (Arian REGADA À Em seguida, degradação moral com a ironia de Sauto, cam direção artísti- 
não é preconceito? Moayed) que não perderamatorça  TRAMOIAS aação se sempre. Não perca. ca de Natalia Grimberg, 

OBITUÁRIO « MILA MOREIRA 

- | Sempre chique. 

Mia Moreira 

chamou atenção 

pea citgânciae 

entrou para a 

teledramaturg a 
por acaso, 

quando o autor 

de nove as me ESTRATÉGIA 
Mendes a viu 

revi E ESCOLHA, 

nt DO QUE 
ul VOCÊ 

| NINO VA 
BRILHO NA PASSARELA 
E NAS NOVELAS 
M la Moreira cresceu perto 

da Estação da Luz, em 

São Paulo, onde o pai, portu- 

guês, tinha um hotel. À mãe, 
tambémide Portugal, era dona 

de casa. Aos 14 anos, iniciou a 

carreira de modelo. A entrada 

na teledramaturgia foi por aca- 
so: após substituir uma jurada 
no programa do Chacrinha, 

Chamou a atenção do autor de 
novelas Cassiano Gabus Men- 

des, que a convidou para inte- 

grar o elenco de “Marrom gla- 

c& (1979). 
A partir dai, participou de 

cerca de 30 novelas e minis- 

séries, destacando-se em su- 
cessos como “Plumas e pae- 
tês” (1981), “Ti-ti-ti” (1985), 
“Que reisou eu” (1989/e"0 
mapa da mina” (1993). 

Em 2016, fez o folhetim “A 

lei do amor”, sua última apari- 

ção na televisão. Neste ano, re- 

velou em entrevista à Epoca 
que lidava com a sindrome do 

pânico desde a infância, o que 
tez com que se afastasse da TV 

por certos periodos. 

Personalidades da TV la- 
mentaram sua morte nas re- 

des sociais. Regiane Alves dis- 

seque teve a sorte de trabalhar 
duas vezes com Mila, “dona de 
uma simpatia e elegância tmi- 

cas. Lucio Mauro Filho cha- 

mou a colega de “icone da 
elegância, precursora das atri- 

ARTISTA, QUE FOI 
MODELO NOS ANOS 
70, CONSTRUIU UMA 
LONGA CARREIRA 
NA TV, ATUANDO 
EM MINISSÉRIES 
E FOLHETINS 
POPULARES COMO 
'MARROM GLACÊ' E 
'QUE REI SOU EU? 

zes que vieram das passarelas”. 
Formada em Psicologia, 

Mila Moreira foi casada, por 

dois anos, com o também 
ator Luis Custavo, que mor- 

reu em setembro e era co- 
uhecido por papéis popula- 

res como o de Seu Vavá no 
humorístico “Sai de baixo”. 

Ela também teve um telaci- 

onamento com o designer 
Hans Donner, além de ter 

namorado o compositor € 
músico Ronaldo Bóscoli. 

Mila não teve filhos. 
Após passar mal na nóite 

de sábado paradomingo, co- 

mo intormoua colunista Pa- 

trícia Kogut, aatriz foi inter- 
nada no Hospital Copa Star, 

em Copacabana, onde, aos 

75 anos, não resistiu à uma 
parada cardíaca. O velório 

de Mila Moreira fol realiza- 

do ontem, no Cemitério 

Memorial do Carmo, na Zo- 
na Norte do Rio. 

IDE COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 

DE NIZAN GUANAES 
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FILME DE LAZARO RAMOS 
COBRA ESTREIA DA ANCINE 

onga de estreia de Lázaro 

Ramos, “Medida provisó- 
ria” está na programação do 

Festival do Rio, onde será exi- 

bido pela primeira vez no pa- 
is, no próximo dia 15, o fil- 

PRODUÇÃO 
AFIRMA QUE 
AGÊNCIA NÃO 
RESPONDE AOS 

metidos por suas produtoras e 
coprodutoras à Agência Naci- 
onal doCinema (Ancine) para 
que ele seja liberado em circui- 
tocomercial” Segundo a nota, 
“questões burocráticas se- 

me, no entanto, ainda não PEDIDOS DE guem sem retomo conclusivo 
tem previsão de estreia no APROVAÇÃO PARA daagênciadesdenovembrode 
circuito comercial brasileiro, LANCAMENTO: 2020, um ano antesde sua pre- 
Ontem, a produção do longa ' visão inicial de estreia” 

divulgou um comunicado in- ÓR O DIZ QUE Outro trecho destaca que, 
formando que seu lançamen- PAOIETO SEGUE O ao longo de mais deumano,a 
to está impossibilitado “apesar : equipe trocou dezenas de e- 
dos inúmeros recursos sub- TRÂMITE NORMAL mails com a Ancine para che- 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/34 20/04) Exesent Fogo Metatindo inguias 
» pod dmeigam eryiae Lts egito Marte 

Tanslorme ceentuais tensões em força more é 

direelone-a para secs objetos. Evita da rotas de colisão Hoje 

vob estará com anéngia de sobra a sicá prudente mimistrá-la 

paia não entrar em combustão. 

TOURO (ui/4 A 20/5) temente: Terra Motiniado: Fies fagoa 
quer pberreprtgr Erporado Maguria ficas 

Para que novos cenários possam supra so conspad- 
dar, antigas situações devem sor concluídas. Não toma mudar 
Gas quo virão nasua diteção, elas são evidências de que você 
está vivo e conpotado ao pnlrtrso 

om plage gica fi bosco 

DE] Sua turosdade estará mas aguçada do que à 
habitua, & você terá seda de conhecimento. Cora atrás de 
mformações que ampjem sua vsão de mundo Busque sas. 
mestres. O aprendizado está por toda a parte. 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÔNIA FERDIGÃO 

3 GÊMEOS (21/5 A 20/6) ses arte dx Metabezor tiutios 

CÂNCER (21/64 22/7) temente. gua Masatindo teguina 
bipres cintademertas Comicóimi Ragarta. Lui 

Dm”) Quando lhe faltar recurso para litiar com as advers- 
tidas, não esa contar com sua rede do apoia. Contache as 

mais podaimos. Esivar eles tenham o antidoto para seus desatl- 
ca Permila-se sor acolhido 

DSR) LEÃO (2377 22278) homset top: Mitodechos tar 
] esemplnempréiar: cuia Bege to: Gol 

bd Hoja você estará sujeito às flutuações naturais dos 
relacionamentos ha manos qua podeção lhe fracas aprord ga- 
dos. Esteja dsponivel Será protenval ancorar as ditimenças 
como fonte de riqueza novidades 

VIRGEM (23/8 A 22,0) imemanto ferra Modalidade: tiuciral 
Sao 0 seminais Degerda MESTÓNO. 

L Sua mbimidade a da tamiligr lhe damandarão 

menção Tente não trazer questões externas para dentro de 
Casa é abra espaço para sonhos compartilhados O Lempo do 
Cotação é quiro. Dadogque-se do amor 

Foram encontradas 3) pafavras 25 de & letras. 4 de 6 letras, | da T 

tras, 1 de 8 lotras, abóm da palavra original Com a sequência de letras 

DE foram encontradas 17 palavras 

instruções: Esto jogo tom os seguntes objotivos 1 Encontrar à palavra 
original vilzando todas às letras contidas apenas no quadro maior E 

Com esbãs mesmas letras formar à mor fuimera postivel de palavras 

de E lairas ou mais 3 Achar cuia palavras (de 4 letras Du ms) com 

dando da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma vez em cota patanra. Não valem verbos, phras & 

| nomes própree. 

apa “Eopos “apas "Erapond 
“pod “apared aaaped ape “apa Óeaap EMDOS BRINDE MH) SENA] dp Euqibas E 0) WETIIOHA 

| cesgjaud | Eenabos | eRaod crEpó Eiuoa TES | Evolved Ep 'CEpd cargo qazed EsDG DEDO DIES] 

“opa 'ESEI) FILL] "BSHO] "EM R| “EHS| “ESOC 'nDNdp “ESNÉI CEGO “EJICS “RIJOS “EIPS "EJRO “Sua “eojde copâmgos 

E 3 

- 

Ê ê 

= 

- E 

b nm + A. 

Et 

EN E 

O eglobo.com.br/cultura 

“Medida Provisória”. Alfred Enoch, Tais Araujo e Seu Jorge em cena do longa 

LIBRA (2179 A Z2/h0jtesenta: de Maiidade impuiios 
Sage cases adam deco Angu ete Márcs 

Você tem se ernpenhádo pára tratos à declina em 

dia mas dá varas vm encontro com amigos poderá he ajudar à 

descansar à mento pára retomar à conbéntração Não se cobre 

tanth é garanie-jhe las Lricas. 

ESCORPIÃO (23/10 A Z1/Hbenscte: ligas Motstiste 
Êo gra eq plata fu Ra punto Pagto 

Hoja sea sngurança virá da sua capacidado de 
adaptação Comprar toe-se não eqnifica endurecer Podará ser 

necessário taror reparos nas relações e ostabelpoor diáiggos 

Lembre-se de não porcdior a temmura 

| uistmel Stpro complementar Gimecs Begerie lúpitos 

na) Hoje você lerá a liberdade de pecar em si em 
promesro Sugar Fogue no que lhe traz alegria dentro da realidade 
de vm dia comum. Sea recepivo dos que estão 20 seu lada 
ales chegarão para multiplicar 
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car o recebimento e o anda- 

mento de protocolos é con- 
sultas processuais e que um 
questionamento formal Foi 
enviado à instituição, em 21 
de outubro, mas permane- 
ceu sem resposta. 

O filme tem Tais Araújo, Seu 
Jorge e Emicida no elenco. Fi- 

nalizado em 2019, utilizou re- 

cursos do Fundo Setorial do 
Audiovisual (PSA). 

Procurada, a Ancine infor- 
mou que o “projeto encontra- 

se de análise do pedido 
de investimento para a sua dis- 

tribuição em salas de cinema” 
e que” portanto, segue o tra- 
mite normal no âmbito da 
Agência”. 

e CAPRICÓRNIO (22/12 4 20/01) musana:tera 
j dada dan dep Sa orais ar Cras peito Catar o 

ad Hoje och tramesitará entre realilade & lantasia 

Enquanto administra as cesporsabi idades que reuniu, dimento 

Hai por unimersos distantes Faça vma pavio As mealhones 
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veda o buscará retornar com pastas cosrentas. Você não 
precisa de explicações agora e poderá contirmar o extracediná- 
no com sua própra vivência Conta 

no 

e, 
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Ambiguidade 
já. Fara 

amErncania, 

“E Importante 

tarconstendia 

Das IMas 

tinzentas” 

EN TREVISTA À MARY GAITSKILL, ' 

'NÃO HÁ ESPAÇO PARA 
A PAIXÃO E O FLERTE' 
ELAM DE SOLSA GABRIEL 
espebeaihedgtaba com br 
do AO 

m 1988, Mary Gaitskill 

É escandalizou a cena lite- 

rária nova-iorquina com 
“Mau | comportamento, 

uma reunião de contos 

cheia de personagens temi- 
ninas que se envolvem com 
drogas, sadomasoquismo e 

trabalho sexual. Um deles, 

“Secretária”, inspirou o fil- 
me com Maggie Gyllenhaal, 

lançado em 2002. O livro, 
porém, permaneceu inédi- 
to por aqui, mas chega às li- 

vrarias acompanhado de 

um outro volume assinado 

por Gaitskill que reúne o en- 
saio “A dificuldade de seguir 

as regras”, de 1994, canove- 

la“Isso é prazer , de 2019. 

No ensaio, Gaitskill criti- 
caa imposição de regras á vi- 

da sexual em detrimento do 

ensino da responsabilidade. 
Nanovela, ela problematiza 

o &MeToo ao contar a histó- 

ria de Quinn, um poderoso 
editor que cai em desgraça 

após anos de comentários 

maliciósos, toques inapro- 

priados e até o envia de um 
vídeo pornográfico a uma 

subordinada. Em entrevista 

ao GLOBO, Gaitskill critica 
a “nova ortodoxia sexual, 
em que não há espaço para à 

paixão eo Herte, e explica 

por que acha que deixamos 
de privilegiar o desejo mas- 

culino para privilegiaro me- 

do feminina. 

O quete atrai em temas como 

prostituição e política sexual? 
Quando escrevi “Mau 

comportamento”, nos anos 

1980, eu era muito jovem e 

ndcestava pensandoemter- 

mos de cultura ou política 
sexual. Eu cera solitária, e o 

mundo era um quebra-ca- 

beças para mim. Viver em 
Nova Yorkera caro e conhe- 
cia pessoas que se prostitui- 

am. Eu mesma fiz isso. Esta- 

vatentando entender as coi- 
sase osexo estava ali, como 

uma oportunidade de cone- 

a 

= pm 

Sexo. Para Mary Galtskill é preciso respeitar às pessoas, mas tudo ficou rigido: ” 

xiocaom outras pessoas. Sp é 

que isso faz sentido. 

Acredita que obras como 

“|550 é prazer” podem nos 

ajudar a entender as políticas 
sexuais do nosso tempo? 
Não sei (risos), Na época 

de “Mau co mportamento. 

eu não acompanhava as no- 

tícias. Quando escrevi o en- 
saio, aos 38 anos, já conse- 

guia pagar o aluguel e come- 

cel d me informar e achar 

que também podia ter opi- 

niões. Descobri que o mun- 

do era mais maluco do que 

eu imaginava. Algumas mu- 
lheres diziam que se não 

existissem regras escritas 

em pedra, haveria só caos e 
estupro. Outras acham que 
as mulheres precisavam se 

detender e derrubar assedi- 

adores no soco, Quantas 
conseguem fazer isso? Pare- 

cia que ninguém conseguia 

AUTORA, CUJA 
OBRA CHEGA 
AO BRASIL, 
DEFENDE PRISÃO 
DE ABUSADORES, 
MAS DIZ 
QUE ATUAL 
“ORTODOXIA 
SEXUAL 
PRIVILEGIA 
MEDO FEMININO 

pensar por conta própria ou 

assumir responsabilidade. 

Não acha que a discussão 

sobre consentimento evoluiu 

entre a publicação do ensaio, 
em1994,ea de “Isso é prazer”, 

em 2019? 
Está sendo introduzida 

uma nova ortodoxia sexual, 

em que não há espaço para a 
paixãocoflerte. E claro que, 

por mais liberada que seja 
uma sociedade, é preciso ter 
etiqueta e respeito na hora 
de abordar uma pessoa. Mas 
tudo ficou muito rigido. 

Deixamos de privilegiar o 
desejo masculino para pri- 
vilegiar o medo feminino. 
Espero que isso tudo ensine 
OS FADAZES à SETE MI SEN 

síveis e menos agressivos € 
as garotas a dizerem o que 

querem ecaque mn ão querem, 

Como assim deixamos de 

privilegiar o desejo masculino 

para privilegiar o medo 
feminino? 

Na adolescência, fui ensi- 

nada que era minha respon- 
sabilidade controlar os me- 

pinos. Se eu ficasse sozinha 

com um rapaz e alguma col- 
sa acontecesse, a culpa era 
minha. Além dessa pressão, 

o desejo da mulher não era 
reconhecido. E continua 
não sendo, O que mudou é 

que agora o rapaz tem que 
perguntar “posso tazer |s- 

so?” como se tudo o que ele 
fizesse fosse ser mal recebi- 

do sem uma autorização es- 

o— ai 

Me 

va demorar para algum cosa acontecer se lodo mundo precisar pedir permissão o tempo todo” 

pecifica da garota. Isso é pri- 
vilegiar o medo dela. Eclaro 

que omedo conta, porque as 
garotas são mais vulnera- 
veis, Vai demorar para algu- 
ma coisa acontecer se todo 
mundo precisar pedir per- 
missão o tempo todo 

Você não tem receio de ser 
acusada de defender o 
privilégio masculino? 

Tenho, sim. Uma pessoa 

escreveu sobre “Isso é pra- 
zer” na internet e disse que 

cuestava do lado do assassi- 

no. Ele não matou ninguém 

E nem eu estou completa- 

mente do lado dele, Quinn é 
baseado em alguém que eu 

conheço, que dizia coisas 
imapropriadas e tocava as 
pessoas, mas não abusou de 

ninguém. Recebeu várias 

reclamações, mas foi arro- 
gante. Ele perdeu o E A 

go e achei justo. Depois tize- 

ram uma petição ameaçan- 
do boicotar qualquer em- 

presa que o contratasse. Aí 

já édemais. Por que destruir 
avidadeled 

O que vocêacha dos pedidos 

deboicote a obras de artistas 
acusados de abuso sexual 
como Roman Polanski e 

Woody Allen? 
Polanski estupro uma 

menor de idade e devia ter 

ido para a cadeia. Na época, 

as pessoas diziam “ah, mas 

ele é um grande cineasta” 
Eu também adorava os fil 

mes deles, mas fiquei com 

WHINDERSSON RECORDA 

nad bos dia eu pensoem de- 

sistir, mas decido con- 
tinuar. À pente tem que lidar 

com o fracasso”. A frase sur- 

preende porque é dita por 
um dos maiores fenômenos 
de popularidade no Brasil, o 

comediante, youtuber, can- 
tor, ator € BOLA ESCTItor 

Whindersson Nunes, que es- 

teve ontem na 20º Bienal do 

Livro do Rio para promover 

“Vivendo como um guerrei- 
ro” (Editora Serena). 

SUA TRAJETÓRIA NA BIENAL 
ARTISTA LANÇOU 
NO EVENTO SEU 
PRIMEIRO LIVRO, 
VIVENDO COMO 
UM GUERREIRO! 
NO QUAL REVELA 
DETALHES DE 
SUA TRAJETÓRIA, 
DA INFÂNCIA NO 
PIAUÍ ATÉ A FAMA 

— A vida é altos e baixos 

todo tempo. Se alguém diz 
que a vida está sempre OK, 

tem alguma coisa errada — 

destacou Whindersson, que 
participou da mesa “Do in- 
terior do Piaul para à mun- 

do”, mediada por Gabriel 

Chalita, coautor daobra. 
Com maisde 150 milhões de 

seguidores nas redes sociais, 
Whindersson contou históri- 

asde sua jornadadesdeo início 
da carreira, quando saiu de Dor. foutuber abre ljvro fa ando da perdado E ho recém-nasodo, em mao 

Segundo Caderno | 5 

LEE 
tanta raiva que deixei de as- 

sistir. Isso não quer dizer 

ue eu ache que todo mun- 
o deva fa ZeT O mesmo. 

Quem sou eu para dizer is- 

so? Baoicotar o trabalho dele 

é ridiculo. Ele deveria ter 
ido para a cadeia. 

Por que"issoéprazer" nãodá Autora Mary 

voz ás vítimas? Gatabof, Trada- 
Foi uma escolha. Na épo-  qõeBruna Beber 

ca, estávamos ouvindoasvi- Páginas: 256. 

timas constantemente. PreçoRSM0 

Achei que não teria nada a 

acrescentar e que seria mais 
Interessante conhecer o 

ponto de vista de outras pes- 
soas, especialmente de uma 

mulher que é amiga de um 

cara acusado de assédio e 

que foi, ela própria, vitima 
do comportamento inade- 

quado dele. Mas comecei a +Adificuldade de 

trabalhar numa sequência seguir asregras 
chamada “E isso é dor”. que daterape, cultura 

é narrada do ponto de vista davitimas 

de várias das vitimas. responsabilidade 

indinidual”. 

Sua obra trabalha muito bem Autora Mary 

com a ambiguidade. Devemos  Gatsk!. Traduto- 
abrir espaço para sa Bruna Beber 

ambiguidade em nossas Páginas: 136 

discussões sobre sexualidade Preço 2$4950 

e relacionamentos? 
Em nossas relações pesso- 

ais, com certeza, É impor- 

tante ter consciência das zo- 
nas cinzentas. Mas isso não 

vale para tribunais que jul- 

gam assassinos e estuprado- 
res. Essas decisões têm de 

ser objetivas, por mais que 
tenhameas certa empatia 

por alguns criminosos. 

Bom Jesus, no Piaui. 

O livro ro começa falando da 
perda do filho recém-nascido, 

em maio deste ano, que o le- 

vou a tatuar o rosto, “para ver 
todo dia e lembrar que tenho 

de seguir em frente”, disse. A 

obra também cita ações tilan- 

trópicas de Whindersson, en- 
tre elas a doação de tubos de 

oxigênio para Manaus duran- 

te a pandemia. Para ele, foi 
uma maneira de retribuir: 

— () Amazonas fol o primei- 

ro lugar que me ajudou, que te- 
ve té em mim desde o início, 
quando eundo era ninguém 

Com programação diária, 
a 20º Bienal do Livro do Rio 

continua até domi Ng, Mr 

Riocentro. 



& | Segundo Caderno 

- 08 boaquim Fesnsica dios Gar tes TER Loc fmiraã QUA Brg Fonda Lies dg ua era) bl ai à Elas Guru sal) QUA Cora Rénm Lula orcs Vertasemoe MEX Bud chs fequisos Boshusr Mhorria EAM  berié Cigano Byrd OD es Tire p rara 

LEO 
AVERSA 
lecihesismeras Conti 

ai, como aquela nuvem foi parar no céu? 

Mãe, o que tem no fundo do mar? Crian- 
ças fazem todo tipo de pergunta coma certe- 
za que os pais saberão as respostas. Também 
ouvem suas histórias de vida com curtosida- 

de e atenção, sabem que serão delas um dia. 
Com otempo a opinião vai mudando eo que 
os pais dizem deixa de ter sentido, muito me- 

nos função: como esse enferrujado vai saber 
oque tá rolando por aí, oque eu estou sentin- 
do? De que mundo ele estã falando? Cheios 
de certezas e razão, começam a querer as 
próprias histórias e respostas. 
Não deveria ser assim para sempre, mas 

CIAO 
PAPÁ 

tem tanta coisa acontecendo, tanta traha- 

lho para realizar, vida para levar. quea pente 

meio que esquece os pais, suas histórias, su- 
as tespostas. Nossos problemas são os atu- 

ais, nossas questões as pertinentes, nossas 

dúvidas, exclusivas: nem nos passa pela ca- 
beça que alguém já tenha passado pelo mes- 
mo, tempos atrás, Com tantas ob rigações € 

compromissos não temos mais tempo de 

perguntar, não tem tempo de ouvir os pais. 
Umdia agenteconversa, pensamos, à vida é 

longa, dá tempo de tudo. 

Não dá. 

Seo leitor tem seus pais ainda por perto, 

aceite um conselho do colunista: fale com 

eles enquanto dá, pergunte o que você não 

sabe, peça para eles falarem do seu passado, 
da sua família: a sua história é a história do 

seu sangue. Não só: conte para o seu pai so- 

bre as vezes em que você olhou para o espe- 
lhoevivacaradele, Fale para sua mãedoor- 

gulho que sente ao assinar o seu sobreno- 

me, Deixe claro aos dois quantas vezes às 
usou de exemplo para educar seus filhos. 

Olhe nos olhos, abrace. O tempo é curto. 

Meu pai faleceu na quarta-feira passada. 
Foi, como cu, um homem do século passado, 

dos criados para não falar das próprias emo- 

ções, daqueles que conversam sobre sentt- 
mentos com um soquinho no braço, um tapi- 
nha nas costas e algumas piadas. Faz falta. Se 

pudesse voltar no 

COM TANTAS tempo, ia perguntar 

OBRIGAÇÕES, para ele E ed 
zes que sentiu medo, 

NÃO TEMOS as ocasiões em que 
TEMPODEOUVIR não soubeo que fa- 
OS PAIS. UMDIAA ser. Queria saber co: 

GENTE CONVERSA, mo se lida com ote- 
PENSAMOS, À mor peca de o 

| estar à altura dos 
deals ag acontecimentos, das 
TUDO aa responsabilidades. 

Queria que ele me 

SÃO PAULO GANHARÁ DOIS 
NOVOS MUSEUS EM 2022 

BIANCA GOMES 
bisnta gomesfapoagiaho dor És 
bg CL 

governo de São Paulo 

anunciou ontem que irá 
ampliara Muscu da Diversi- 

dade Sexual e criar mais 

dois: o Museu das Favelas e 
o das Culturas Indígenas. 
Com investimento de R$ 

40 milhões, os dois novos 

museus estão sendo criados 

em parceria com entidades 

Em AS DOENÇAS DO BRASIL, 

SERÃO CRIADAS 
INSTITUIÇÕES 
DEDICADAS ÀS 
FAVELAS E ÀS 
CULTURAS 
INDÍGENAS: 
DIVERSIDADE 
SEXUAL TERÁ 
ESPAÇO MAIOR 

representativas como a 

Central Unica das Favelas e 

o lastituto Maracá. A gestão 

ficará sob a responsabilida- 

de de organizações sociais, 
cuja seleção estã em curso, 

O Museu das Favelas terá 

sede no Palácio dos Campos 
Eliseos, sede do governo de 
São Paulo até 1967, quando 

toi tomado por um incén- 

dio. Reformado, o espaço no 
Centro da cidade tem mais 

Valter Hugo Mãe 
traz uma obra que se passa em solo brasileiro. 
Com artes de Denilson Baniwa e prefácio de 
Conceição Evaristo, o livro é uma verdadeira 

homenagem às pessoas dessa terra. 

BIBLIOTECA AZUL 

de 4 mil metros quadrados. 
Jão Museu das Culturas In- 

Criado em 2012,0 Museuda 
Diversidade Sexual receberá 

Tesga-lelta 1.12 202 | Õ GLOBO 

dissesse como se faz para seguir em frente com 

otimismo, como quando me via angustiado e 

dizia que tudo ia ficar bem, mesmo quando sa- 
bia que não estava. Amanhã será outro dia, di- 

a, Queria sentar com ele e Lalar sobre arre- 
pendimentos, orgulho, alegrias, decepções. 
Sobre as ilusões que se deixam pelo caminho. 

sobre os sonhos que semantêm até o fim. 

Não passo me queixar: o que nos faltou em di- 
dloga, me sobrou em exemplo. Homens de sé- 

culo passado eram mais de atos do que de dis- 

cursos. Ele tinha a cultura — dele, do pai dele — 
dos imigrantes: acordar cedo e trabalhar duro, 
para que os filhos tenham as oportunidades que 

O pal não teve. Deu certo. Os últimos anos, po- 

rem, foram dificeis: o Alzheimer o deixou cada 
vez mais longe. Até quarta passada a pente ainda 

sonhava com um milagre, alguma cura para tra- 

zer ele de volta, para responder às minhas per- 
guntassobreo céu, omareavida. Paramedizer 

que tudo vai ficar bem. 

Não vai dar mais. 

Resta uma solidão | LTS, tra tristeza 

que não há lágrima que alívie. É dificil se- 

guir em frente, mas é preciso ficar de pé: éa 

minha vez de contar à um menino angustia- 
do — coma ausência do avô, coma presença 
da morte — que amanhã será outro dia e tu- 

do vai ficar bem. 
Ciao papá. 

datar à presidência em 
2022, nega que a aposta em 

políticas sociais tenha obje- 

tivo eleitoral. Segundo ele, 
São Paulo estã “saudável 

economicamente” ctem R$ 

50 bilhões em caixa para fa- 
zer políticas públicas sem 

digenas ficará no Complexo 

Olimpico da Água Branca, 

na Zona Oeste da capital, 
em área com mais de 2 mil 
metros quadrados. Além de 

exposição permanente, os 
dois terão centros de refe- 
rência e documentação, 

centros de capacitaç doe tor- 
mação, restaurante, café, lo- 
ja, auditório e biblioteca. 

O aguardado 

R$ 9milhões para quintupli- 

car seu atual tamanho. que é 

de 100 metros quadrados. O 
espaço na Estação República 

do metrá deverá ser reaberto 

em julho de 2022 com nova 
área externa, exposições mul- 
timidia e um centro de refe- 

rência e empreendedorismo. 

O governador João Doria 
(PSDE), que deve se candi- 

romper o teto de gastos: 
— O Museu da Diversida- 

de será ampliado, moderni- 
zado e receberá novos equi- 
pamentos, ampliando o po- 

tencial de frequência e os 
valores de legitimidade da- 
quilo que representa o mu- 
seu, que se destinaa todos, e 
não apenas à população 
LCBTOI+, 

mance inédito 
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Esmirna, corimha, qa 
próriidane Ló dd Dongáa iafrabotal, 
piscinas CIDA ipeimpeç 
rasfisorgincs str com or Fada: 
355 ?-DGa/V7Dsd-droa 
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E VELHO R$ doGUdol ii = 
maca átrra localização, era 
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Barao, carinha, Ee 

À pemdémcias Junia infrapotel, 
piiciass. É; 50 cesposkasanço 
Farifrargtocastra com br Todi: 
25H a/ 7010-4704 
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| quera quagem Erros. 
E 290 cesado nramjorasdse 
Pg dcisdro corre Tela 255. 

| MME ATDALO AM dETILOTES 

o | (lazer é vaga), Porcelámos direto com | 

das vias ma 
imporiantes dá Freguesia Circulam por dia na via, 
35.000 veículos. O imúvel é ideal para grandes redes 
de ensino, laboratórios, Igrejas e sede de empresas. 
Estudamos parcalamendo com entrada de 
saldo à Combinar Possibiidade da licação. 
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0 semacasto combr 

FLAMENDO RS SO 000 Es 

Fidsds! Prósietrd, Eca 

mata conpuqada, nfora- 

duma, estndo prorsanra bo 
poção, 3º fundes, 5. 
mashh, claro, arejado, par- 

rt, + imacdã, ema À Quar- 
to CSuita) comfort con- 
ah Cc dárondr des, Bane ro dr 

Binedea, d serdaço. PS E 
epocanire combr CJ 
Tels PRIMO RARE BR 
Severo 

2 Quartos 

AVALIAMOS ' 
SEU IMÓVEL! 

ES Sema 
2557-6868 
97010-4794 

ES vel 
frmeda, átimo agórigitamoa 

rz sm, Muros cart 

Motá, Mbors comercio eme 
= tncavtro com be ciZSo 

EPA) 2 da] O 
Er pr 

ÉS veias 
FLAMENTDO R$BD0 000 Na 

CERÍNAA, sã, 
pandiine-s. C]2S0 Edsadeia 

tra cam 
dr Tere PESAR 
ad Sim 

É lola 
RSSPÓ O Come 

a iuedã vista Eua, 

Dim. DSO comscelaranjares 
acartrocom br Tais 

TRETAS FOLD 

Soria 

Hzação Mep jiorvis À Dra, 
Vosá Gama, nspormeeca- 
cos Lika LPRrT, pace 
Do saido, Semarbos, audio cor 
inha quarajadoa. mesrer pergio 

castro com im SO Talx 
14852-724) 2272-2400 
TGrSETE 

São Cristóvão 
500 m da Avenida Braeil Excelente lngifica para 
pScoamernto de mercadorias e produtos. Gaipãa em 
pstado da novo. Grando portao de entrada 
Praticamente tudo em vão INre, além de recepção, 
Salas, diversos banhairos, refedório, Telhado com 
manta anti calor. 2.600 mº área (MA 

Ebd; DIPSME 

Galpão próimo so Canirmo 
ária construida O compleso possui uma loja com 
100 mê de frente para a pista Área 
2800 mP, 2 frentes. Ideal para Supermencados E 
Centros de logistica. Localização sem igual no bairro 
(10 minutos do Shopping) 

Eid; DiALIAmA 

à ES venlastr: 1 72 
A EMPRESA QUE RESOLVE. 

(21) 99628-3401 (21) 97450.6655 
Fu a Air bodta, dO 8º, [1º 18, 1 andiitos = Corto 

embr Teis PS sapo o 
PRA Give Lida Sevltodo Ev ltaaso Seritada 

SS Vel 
FLAMES RO RSEDD DO punto 
storo, Mirá supe anca 
sas henesa micias. Esce 
lamtor 1Imz mala, Toarbos 
ciasmários cozinha plamaia- 
ds, d servia, Debcamenta 
erro cofqjacastra com be 

SE Tas 20852-7RAO d 
SD cy5 Tas 

pendência, vaga CJIDD ca 
Sema orago axhr 

o cem br dee ra 
SP0L0-4PB SevilTiA 

ÉS orla 
Err ho sbiodo Es 

pese Frda 
Matra A presa, ses ko 2200 Elaari- 
las, À Quarhos, SUfos Ceasa, 
det dra so Dar 

mara ja diserginLastra 
En br tels: 2597-bBdd 

FrOLO-J PRA Sentiáis Sen11433 

Ee 
Pia este] pgto s+ 
to lumô, veto panorármmica, 
dai Ranedsientes, 5 ufa 

radas Cit casedetarendei 
resdlsengeocas bre.cam br 
Teu 1557 SBB POSTAS 

Sevi Alá 
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A ant SALA E prr 
Deafhã] aesnáeica, mol, Dor 
pêra Commando, e 
paadéncias, ag! Gscrii soda 
Partariaddho c,T00 Cada 

anigea teg,com br 
Tais SS ds 
evil Pia 

kxas 
Paródia 

Es njeicas Po TES tra Card 
RT ASA ITOLO IA 
Srviqãos 

" mom 

FLAMENGO BSLHDDD 
Elizmoo, n/pessuas exipen- 
tes reformsdo. 
Isaibes, eson tório, essendo 
Jurenel, IEanhairos, 

demuarto, amido! Copa 
Esarriça, portai- 

midh. 280 cxsede arara 
rasisergiocastro. com.br 
Teds F5T-SbMA AE DS pd 

CevllHIA 

Coberturas 

Estelar 
FLA EO 
Frox Motrá, PP emitir rem trinhos, 
eistr livro Esis Grontera 
sslão, Soueriaa sulie Uba- 
nhebros Cotarásinha, mago 
a cr Ruas, infratotal C2Rd o 
apos mp 
Ecor be Teias tdi 
age DU Ecv ELE 

sermgiocastro combr Tes 
q9174-5950/2357-406E 

Ge equi 

Harmaitá 
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tenêe cócaiizeção, Prán Casa 
Seside Sho José, 354 qua 

TE O 
tre. com br Tas PESTE! 
SULe-S Pas ScvrlLhto 

2557-6858 
97010-4794 

Bangu. São 816 m' de 

total do terrena 

me 
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HIM TÁ R$SSILDOO Enta- 
hemte incaliteç ão, rua teams - 
versa, manhã, saiba, 
êquártes, armários, 2Es 
mM Pos Sci mis, DOinho Ef 

aresta, dserelpo de 
paadinciaa toma, porta 

madáha copadpiara dora 
sempocatrecomnbe feita 
2557-b8bA/SPOLO-aTas 
EcviLata 
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E tela 
PELA A o e la 

Prox suar, ata pres 
Tsmbieriaã, 

Deo compete à sereiçocip- 
pe pg nm e pe dp 
alaraodalra voa 

LARANIDRAS RSA DO 
Dio me ocálração! Prés 
Aetré, si Emusso, Conde 
mio Barsio, sala, Liar tá- 

mo, bonito soca" perri- 
o doriaha, d parto, por 

CITILTIS 
SEU IMOVEL! Made 

Extovla 
LAZANIERAS RESHS DOS 

Faco ente apart amacia, re 
formado, mdar alto, vista 
livrê, rigido! Iquartos, es- 
Critério, armégios, cocinha 

LARARTÉIRAS rf RO 
Prés oogral Glioório, sau. 
circulação intima, Bash so 

São Crsibóvão 
Trata-se de predio bem localizado, proximo ao Campo 
de São Cristóvão. Comsiruido em um terreno de esquina 
com 1.097 m, 2 blocos interligados com 2 galõos em 
vão livre em cada pavimento, cada um medindo 
aproximadamente 400 m. Rolormado recintementa. 
Estachonamento, 2 entradas. Área total: 1.816 m? 

Ca sda 

Freguesia 
Casa comercial na ma mais nobre da Freguesia 
(omguim Pinheiro). Região com vários condominios 
de lee médio sita Área total 7OB m?. 

construida 458 mº Estacionamento rotativo mo bad. 
bieal para creches, escolas é cursos. Possibibdade 
de incorporação 

Co innado? 

ao escribturada, plsvoróend, 
portaria 2dhs CRETA casado 

arsejeicasdsurgorastra co 
mbr Tora PESTE LS. 
PRO ey LIDA 
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Tim? ementa plárita, sã 
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nijada, dida abas coberta 
Ta rr iripise mara om 
fr qi Te Oda 
diprdsoo Seviida 

ES Sela 
LARANUERAS RSESS 900 Lo- 
cadicado coração ariria, selés | 
Ciro boo, Tejo ar go TantaS 

percnanata Saréeira blim- 
2a  [azinha cfemisios, 
d aten pane, a 

Aquartos J0máios, 
carma, vaga dortoria ma 
EO essi elrasjasufboeg 
categoria br Tales? 
sabnpSra APIS out LF 

E selo 
LARANJEIRAS Refoad 000 
Lecalicação Mabe junio 

Parma  Omsé,  Maisk 

Sima, vajá, vigia Crista, 
Rounrtos cernha, À sem 
co, Depcomplcta viga W 
me sergiotastro.Cam. br 
| 250 Tels SF a) 
TEro-aaDO Senado 

E bela 
LARANJEIRAS 

1.100,000 Cimo PR cio 
reento! (LHhmd) vista bra, 
saido, Squarios sulle, ba 
abeiro, chosel, Coga-cobi- 
nãos, amd, Das comple 
ta, vaga pise, porta 
rigido. o Fhêcas mbeiorando 
nasdserqocastro com be | 

PEA Ha Teis:25 
Ge riLgso 

Es derilado 
LARANHERAS Ef 0000 
Prod ovelha calda, Jquer- 
toa, Sofba, asia, Menteira, 
cosinha, áderriça Tuma, 
piTAçras na, quad ca polar | 

porta- | tiva, CênMesrquaira, 
Piada, CJ enc aiálarando 

E forte a mr Tals: 
2557-B8h8/PPOL0-dPaA 
Ses Tuas 

Área 

Ned, fi Ler vluts parda, 
exdo Jreartos (quite) ba 
meira, cozinha, invanôeia, 

lda, eeriiu= 
ra Lage o = 
amincastra; dis P- 
redor te cipa) 

da esa E rias io rj pi 
tro tem doe Polis 

1557-d040/870L0-STOA 
Geni LEZA 

persbiso as, garagem, bafra- 
Leda 6 TRO cotado ara 
asfaargiscanira com br 

Taio DESTA DO DAT 
SMeldso 

E ÉS del 
| LARAR JE RAS 
Ls DDD Excel esta Sar 

Ehgõo, oiresós verde, valha, 

Degotortnia (Puilm À 6! ónnad, de 
bro, CRiFa, 

dependências, Iuggas es 
cr turada, nfraiota, PAGE 

pisiadanles chips laraaçe 

WasdaDrgibrasira com.br 
Telz: 2857 Lad POLO Pa 
Geni ia? 

Sela 
LARANIEIRAS R$? ESSO 
Passo Doiria vorisdio dem 
Bra darómria, 
Mimi) esldo. ecribória, 
3 ROS Gio HBanérai 

massa com sr Telz 
SEE DON QL Paa rw Tiba 

4 ou mais Quartos 

ÉS emula [77% Copas 
LERANIERAS EST SDEISO 
Miagnática, Otra comlsá ias 

rea, desde esrsmjio ax 
paia: ana Esc fios, mi- 

cobinta, dd - 

Du qis. ED 
COS d caspa asan) 

epsoe ncsnira Efe hi 

Tels: 2557-5BEE/S Ol f-d ras 
Ecwli Too 

ça tear 

am ty Furo, (el nr aa 
APR movl ça 

fale de 4048/97070- ii] 
LEMA 

dito Lita! 

tista, Sides (suites) Clo- 
seét, Soa, Jrbgas Porta 
riabdha. eira sergioe astra 
com br Cj250 Tem Poa 
Ena)? Ser [BOT] 

Casas o Terrenos 

E G0b DS Paulo Cora dAin- 
drade (Tim) é 

TiPRD cond olorandeira Eiora 
decorra com br TalZsS 
54 Po id o Sri LA 

ÉS io 
Lifamitizas RÉU LPEDD 
Cesa, cus ciqeerita estHo 
modérna, dsnesiád, csronda, 
verter, quartos, Teulbeç, oc 
EA ã, À DEDE 
Lu ani a, garage E BSD Ea 

amietomPrargiaca atra 
um dr TecISE-Basar 
oba ara Ev DOLES 

Comfama Ba 
Coberturas 

ER Somali 
ETA TERESA R$ji 390 604 
Ehnrmota cobertura, Próm 
comércio Isalões, c/unran- 
das Jquartos Esuíbe” co 
set) chginha 

Expotatu! 
Cablead) talás, dquartos 
Grufte cictosel, fudro/ es- 
critério) cetnha, terraço e 
Fistina, El Pu 
gas E) HRS casbdeemsaço Pa 
vibrergise astro com br Taim: 
JEEF-AbsE0TALO-ATOS 

O O 

ES ml 
STA TERESA R$2.500.000 
Linda casa esonay 18 
perfeita cstnde, Prós Largo 

Bumarhes, dades, Doguai- 
toi, hánhairõo, Jecrintao, 
qarthrs,  fOMTEÇOS rd 
Ez 

Ea e a 

ES dg U cmd 

COPACADAMA RSS Doo R 
Santa Clara Sm prada. Lim 
ta, Chutmota, atomnthog anta, 

retorna o, Cacja qua do dama, 
PRGbilRsda, Pera a CACiMUISS S- 
Dusies, rita Hretó drvrva dérg 

inrmç tra carr Bar Telm 
q9852-7728/ 2271-4400 
TeviLhde 

DORACAPANA Comiugado, 
erásimo Rus Dias da Bo- 
cha Etamdar. Claro e vert:- 
ndo. fremários no cozinha 
banhado Documentação 
perteta. Porter dh, Pro- 
eretária Tel S0WLa- Ltd 
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Ss vel 
COPACABARA 
Prrgasiiha do dar bj ci 

nes Fama mala, a feet ta 
Exrr aro nodormado, veste IF 
rã, to iliades à Praia anti SE 
dj acártro com (Br cisto Tele 
SRS EPE O] 
E rSLEa 

PM Ser LIDER 



0210 qLoBo . ; aa | 

Estar Et E Selo A tal | Ed 
Budbhntea quarta, dada, 

mearmeda, Pesho d, arma 

Wei Ta -9959/2857- -nbdi 
Be vZDoo 
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Estadao 
COPACABANA R$s80.00€ | 
Em sente nes Loção apar 

Lamento Lêrres, ampla 2a 
lã, Equaries (SuBloj demão 
TER, tmfinha cfarmrios, 

trisdserginesstro Cima be 
Tais PRIMO SOS DTL 

Serena 

| Tele0R9I-77M DITADO 
Rs pa] 

Bim | lado 
dissentea Atliméica [20bmao 

mica, Fera Emen! Distriimadio 
Aguatas, Contra Em doado 
Srta degureção mus Wei Ear mera 

ELE eEaIstro car Dr 
Pala PRSGI-ANIA SIS 2 
Tava 
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Ee | e 
COPACABANA R$924.000 
Chapáricsras, juabs Prsga 

COPACABANA 
Quucra gerais, Prda Togueisaco 
manto cêculsr al azia 
2Zambiandes Jouarios (Solta) 
Esso socio, cominho, à semvi- 
EM, 

Targocrstra do 
amido Tel dipac ro rsss 
SSE Sie lis 

erasdsenyocastro coenbe 
Téis FEST-LBAA PS PELA PP | 

ELI 

Estepe 
NA, 

pri prq E é 

nobra, Salão, quartos 

Clouftas) Frosia (HLdmas 
Lo/medor, Erformado, vmpA 
Lose iração dique. Parto 
de tudo CJdo mem sergio | 
cisto com br  TesFRádo- | 
01 

3 500.000 Local zação privt 
teglada, Pua trónquida, am 
plo (Abri) ato, Lauda, 
aaião. lavaba, Junfbea, ba | 

Ermo apto Tuga i 
COR | 

f E Tai SA 
GBBE Sever DOS 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! À 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! had: 

Estelar 
| HRS A RS FSAUODO proa 
Mbeirá, quadra praias fFaucos 

E PO DS, 
Pega E ria ir 

SAS G255 SEDE Srvcioba 

| ERAMDIAS PES SA DS Ra- 
são Torre CLLiei: Lindo! 

| Galho, Equartos (SUÍTES 

náuseas ES0  Tely! 
Ms dl-dPEN/ ROSA 
Bum 

ES del 
| PRANEMA R$700,00 Pre 
daeta Marais [IFEMP) Ga- 

| Bans E varas quina 
| pesdéncia, Fun 

dev ERR 

| AMENA RSS HS 080 Ba 

| tão Tere 13im£ Sala, Ve- 
| tenda, Original 1 Taaila, 

| tania 2dhs, voga mmvsers 
easiro cosbr CEDO Tels 
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Fala, Vanga Qrgl- 
nal 3 he) Lives epi ar 
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2420 Soda 

ES dj 
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ms 3 Chusrtos, Varanddo, 
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Ss Solto 
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Pesto 3. aa pRenhaca sen 
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JEGTÁRDO Adi ida pes 
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ease der r Bole ads 
EE SPD GerlLEA 
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mu fios (muasberi cismrários. 
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postais etc.) 
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TIA X 150L X 70P 
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10x 109,ºº 
MESA REUNIÃO F220 

MUNIQUE 
TIA X 220. À 91P 
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