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Rio vive epidemia de gripe 
em meio a escassez de vacina 
Virus, que circula no Hemisfério Norte, deve ter entrado com viajante 

O secretário de Saúde do Rio, Daniel So- 
ranz, disse que a explosão de casos de influ- 

enza À configura epidemia na cidade. Só 
nas UPAs estaduais foram atendidas 4.752 
pessoas por dia na última semana. À prefei- 

tura pedirá ao Ministérioda Saúde a reativa- 
ção da emergência do Hospital de Bonsu- 
cesso, Os casos de sindrome respiratória 
aguda grave (SRAG) causada por influenza 
já ultrapassam os associados à Covid na ca- 

pital. Com imunização suspensa desde sá- 
bado, o Riorecebeu ontem cem mil doses do 

governo federal. São Paulo doará mais 400 

mil.Ovirus devetersido introduzido na Rio 
por um viajante internacional, PhGINAS 26027 

Processos 

da Lava-Jato 
sob risco de 
novas anulações 
Decisões de instâncias superiores que lo- 

varam à anulação em série de sentenças 
decorrentes da Lava-jato geram insegu- 

rança às investigações e expõem risco juri- 
dico a futuro de processos, dizem analis- 

tas. O ex-governador Sérgio Cabral é o 

próximo político que pode terumade suas 
condenações revista, Págmas 

a 

Salto da infecções Poo de atendimento da prefeitura na Vila Dimp cado Compiexo do Alemão em menos de uma hora, 200 pessoas com sintomas de gripe toram atendidas, Casos nas UPAs estaduais cresceram 2.64% em 15 dias 

Pfizer: reforço da 
32 dose neutraliza 

nova variante 

Estudos preliminares apontam que trés 
aplicações da vacina das farmacêuticas 
Pfizer e BioNTech se mostraram eficazes 
contra a variante ÔOmicron. Segundo a 
pesquisa, feita pelas empresas, duas doses 
oferecem proteção apenas contra casos 
graves da nova cepa. mkgiNazs 

— É pegar ou la rear, so não podemos 

deixar de pedolor.. 

SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR 

A maconha interior 

Endocanabinoides, produzidas pelo 

corpo, podem ser potencializados com 

dieta, exercícios e meditação. PÁGINAZA 

Simone Tebet se lança 
à Presidência pelo MDB 

Ato de oficialização da pré-candidatura 

da senadora do MDB teve discurso 

recheado de críticas a Bolsonaro. BÁGMAS 
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NONHA entrega do Prêmio Ria Show 

de Gastronomia aos melhores bares e 

restaurantes, aulas com nomes Cómo 

Claude Troisgros, quiosques de casas 

famosas, feira de produtores. show de 

Geraldo Azevedo e até roda-gigante, PÁgiMa 25 

Lideres controversos na cúpula 
de Biden pela democracia mona 

PAP ELTON 

Papote do capitalismo peculiar, 
a democracia à chinesa plcmaz 

Santos Dumont: 

edital pode incluir 
metrô até Galeão 

Para evitar o esvaziamento do Galeão, o go- 
vermo estuda mudanças no edital de privati- 
zação do Aeroporto Santos Dumont, que 

passam pela limitação de voos no terminal 
do Centro e peia construção de uma linha 
de metrô até a llha do Governador, a ser 
bancada com recursos da outorga. PÁGINA IS 

SEGUNDO CADERNO 

Taxa de juros sobe 
para 9,25%, e BC sinaliza 

que deve chegar a 10,75% 

Reajuste de 1,5 ponto percentual faz com que 
ciclode altas seja o maior desde 2002. Em ja- 
neiro,a Selicera 2%. Copom sinaliza que taxa 

deve ir a 10,75% na próxima reunião. PAGINA IS 

NUBANK NA BOLSA DENT 

Estreia como instituição financeira 
mais valiosa da América Latina mioman 

anã RavESm SE ote ces fui SJUDRiS 

Amor, sublime amor; clássico e atual 

Estreia hoje nos cinemas a aguardada versão do diretor 
Steven Spielberg para o musical "West Side story, em que 

temas como racismo e preconceito foram aprofundados. 

Mistura. Personagens 

at-nos numa das 

cenas do musical 
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Opinião do GLOBO 

Congresso precisa 
ser ágil e aprovar 
PL das Fake News 
Versão que vai a plenário na Câmara 
defende democracia num terreno sob 
controle das plataformas digitais 

LÁ 
teliz, oportuno e necessário 
texto do Projeto de Lei 
2.630/2020, conhecido por 
PL das Fake News, que vai a 
plenário na Câmara, Os de- 

em particular o relator Orlan- 
do Silva (PCdoB-SP), trataram com 
cuidado e rigor a redação original rece- 
bida do Senado. Promoveram aperfei- 
qoamentos derivados de mais de 30 au- 
diências públicas com 150 es 
tas. O resultado, ainda que possa estar 
sujeito a controvérsias pontuais mum 
counoutro artigo, traz um avanço inegá- 

velao ambiente de comunicação brast- 
leiro às vésperas do ano eleitoral, 

Seria um equivoco sem tamanho 
acreditar que o projeto tenta apenas 
coibir a desinformação e as notícias 
fraudulentas, como oapelido sagere, O 
nome oficial — Lei de Liberdade, Res- 
ponsabilidade e Transparência na In- 
ternet — transmite de modo mais pre- 
ciso seu teor, O texto cria regras e limi- 
tes para defender q cidadão e a demo- 
cracia num terreno hoje sob controle 
das grandes empresas de tecnologia 
redes sociais como Facebook, Insta- 
gram ou Twitter; serviços de mensa- 

gens como WhatsApp ou Telegram; 
ferramentas de busca como Google, 

O desafio dessa lação é mediar 
dois valores ing eira 
Primeiro, a liberdade de expressão. Se- 
dpi con di que de- 
abusam para cometer crimes como 

injúria, calúnia, difamação, racismo, 
homofobia, discursos de dio, 

nhas mentirosas contra a saúde púlili- 
ca ou instituições democráticas. O re- 
lator criou mecanismos que tentam 
coibir abusos sem cercear liberdades. 
As plataformas digitais precisarão ter 

regras públicas vi e odlecação de 
conteúdo, além de publicar relatórios 
periódicos com transparência. Haverá 
medidas contra robôs e conteúdo tido 
como inautêntico”, com identificação 
dos usuáriosem caso de violação. Serão 
impostas restrições 20 encaminha- 
mento múltiplo de mensagens. A in- 
clusão em grupos estará sujeita à anu- 
ência do usuário, de modo que serviços 
como o Whats App sejam usados para 
comunicação ab ilrad emvezdo dis- 
posa massa de 

terão direito a defesa 
os usuários cujas perfis ou conteúdos 
forem limitados, rotulados ou banidos. 
Haverá funcionários públi- 
cos e perfis oficiais de autoridades, que 
não poderão bloquear cidadãos. À imu- 

nidade parlamentar será resguardada 
nos mesmos termos da Constituição. 
Haverá uma instituição criada pelas 

platabormas digitais para rece- 
denúnciase tomar as medidas cahi- 

veis com agilidade. A fiscalização ficará 
a cargo do Comité Gestor da Internet. 
As plataformas terão de identificar 

com clareza publicidade e conteúdos 
que pagarem por “impulsionamento”, 
Empresas com sede fora do Brasi! e 
mais de 10 milhões de usuáriosaqui de- 
verão ter representantes legais no pais 
para vender publicidade a sie 
Todo anunciante deverá poder ser 
identificado às autoridades. Por fim, o 
texto estabelece que as plataformas de- 
verão remunerar empresas jornalisti- 
cas pelo uso de conteúdo, como jáocar- 
rena Austrália, França e Alemanha. 
A votação na Câmara depende do 

presidente da Casa, Arthur Lira (PP- 
AL). Uma vez aprovado lá, o projeto de- 
verá passar por nova votação no Sena- 
do, pais houve alterações no conteúdo. 

Para o bom funcionamento da demo- 
cracia brasileira, a versão da Câmara 
deveria ser aprovada com urgência e, 
depois, mantida no Senado, a tempode 
opaister mecanismos eficazes de com 
bate à desinformação no ano eleitoral 

Governo erra ao contrariar Anvisa 
e permitir entrada de não vacinados 
Não basta impor quarentena a 
quem chega ao país, porque não há 

Quinta-feira 9122021 | O GLOBO 
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Triângulo 
nada amoroso 

Ur roteirista de criatividade mediana poderia imaginar 
uma disputa entre o ex-presidente preso eo seu juiz al- 

goz, e estaria de bom tamanho, compatível com as voltas 
que o mundo dá. Mas acrescentar a essa trama um terceiro 
personagem, o atual presidente da República, eleito por 
ter se tornado o símbolo do combate à corrupção petista, 
transformado ele mesmo em alvo de investigações as mais 
variadas de corrupção, aí já é preciso ser muitocriativo. 
Predomina na eleição presidencial brasileira não mais a 

simples polarização; Um triângulo amoroso com marido, 
mulher e amante é mais comum que esse triângulode ódio e 
ressentimento que formam o ex-presidente Lula, o atual 
presidente Bolsonaro e o ex-juiz Sergio Moro. 
Cada um deles é contra os dois outros com a mesma in- 

tensidade. Lula foi condenado à cadeia por Sergio Moro, 
depois considerado parcial pelo Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF), que FSP RA u soltar Lula para alegria de Bolso- 
naro, queoconsideraum candidato mais fácildebatersea 
polarização entre extremos se mantiver. 
Mora, que havia entrado na história muito antes de maneira in- 

dependente, acabou aceitando o casamento com Bolsonaro di- 
zendo que acreditou em seus propósitos. Duplamente ingênuo, 
por acreditar em Bolsonaro e por aceitar ser ministro, dando a 
seus adversários um argumento plausível, mesmo que não verda- 
deiro, Lula e seus apaniguados acusam-no de tê-lo prendido para 
evitar que vencesse as eleições de 2018, favorecendo Bolsonaro. 
Da mesma maneira, uma vitória de Lula no ano que vem po- 

derá ser atribuída ao Supremo, queo teria recolocado no tabu- 

leiro eleitoral apenas para impedir à reeleição de Bolsonaro, 
Moro ressurgiu do fundo desua cova cavada pelo conluiode po- 
líticos, empresárias, ministros, “com Suprema, com tudo”, co- 
mo previu Romero Jucá, e desponta como o candidato viável de 

uma terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro. 
Aexemplodo que aconteceuem 2018, os favoritos nas pesqui- 

sas eleitorais são os três mais rejeitados pelos eleitores, por ra- 

zões diversas, Misturam-se aqui várias transgressões, à escolha 
do freguês. Asacusações contra Moroe os promotores de Curiti- 
ba foram baseadas em conversas furtadas dos celulares de diver- 
sas autoridades, provas ilegais que não deveriam existir na vida 

real, pois nãoestão nos autos. Em tempos de interpretações juri- 
dicas heterodoxas, tais provas foram citadas por diversos minis- 
tros do Supremo, mas não foram usadas “oficialmente”. 
Um julgamento que se limitava a um dos processos, o do 

triplex no Guarujá, abriu as portas para uma série de anula- 
ções e prescrições e, como efeito colateral pre- 

garantia de que será res peita da Aexemplode visível, ajudou a soltar vários condenados na 
2018, os favoritos Lava-jato, que hoje circulam por aí alegando 

nas pesquisas terem sido inocentados, o mesmo argumento 
o contrariar recomendação Todos sabem que Balsonaroé contra de”, Maistarde, Queiroga repetiu o dis- eleitorais são que Lula usa para apresentar-se aos eleitores. 
da Anvisa e permitir aen- avacinação obrigatória. E que seus mi- — parate, dizendo que “asvezes, é melhor ostrésmais A Segunda Turma do Supremo, onde os re- 
trada no Brasil de nistros da Saúde não têm autonomia. — perderavida do quea liberdade”, rejeitados pelos sultados são quase sempre 3 a 1 para o mesmo 
não vacinados, mediante Na segunda-feira, estava marcadauma O passaparte sanitária é adotado no eleitores, por time, é contidesadao parália dos condenados, 
quarentenadecincodiaso reuniãocomaCasaCivileos ministéri- mundo inteiro como forma de estimu- razões diversas embora essé epiteto irrite Suas Excelências. 

governo federal mais uma vez errana — osde Justiça, Saúdee Infraestruturapa- lar avacinação e de aumentar a segu- Agora mesmo o ex-governador do Rio Sérgio 
gestão da pandemia. A medida, tona-  ratratar da nota técnica da Anvisa que  rança da população. Na Itália, passou a Cabral, o último político ainda preso, ganhou um refresco 
da sab o argumento de evitar aexigên- recomendava a exigência do passapor- ser exigido nos transportes públicos. coma anulação de uma desuas condenações pelo juiz da La- 
cia de um passaporte sanitário, écom- te sanitário para entrar no Brasil. Ain- Nova York, nos EUA, tornou a vacina- va- pesinça do Ria, Marcelo Bretas. O Supremo apressou-se em 

traditória, pois não dispensaa apresen- tenção da agência era evitar que o pais ção obrigatória funcionários de rocesso foi apenas transferido de jurisdição e 
bação dean ndiucão da vacina para cc em da po ão nn iva À Alemanha impós Fo pb a bimipotemedecidis se gi 
quem quiser evitar a quarentena. E vacinados, facilitando a evolução de lockdowmn para não vacinados, No Bra- jáexistentes, Exatamente o que diziam depois do julgamen- 
tem efeito duvidoso, pois não se sabe novas cepas e pondo em risco a saúde sil várias cidadese instituições exigem todo triplex do Guarujá, edeu no q deu. 
como será o controle e a fiscalização. pública, À reunião foi destmarcada em comprovante de vacinação. Oproblema dessas idase vindasdo Judiciário, ao sabordos 
Tudo isso enquanto a esquiva variamte  cimadahora depoisde Bolsonaroescu- Independentemente do negacionts- ventos políticos, équeos bilhões de reais recuperados de la- 
Ômicron se espalha pelo mundo. lhambar a orientação da Anvisa. mo de Bolsonaro, o governo deveria drões confessos não são virtuais e já estão nos cofres da Uni- 
Na prática, tem sido pifiaavigilância  Naterça-feira, antes mesmo deomi- adotar o passaporte sanitário, como re- ão. Terão de ser devolvidas? 

fronteiriça. Em maio, quando a varian-  nistro da Saúde, Marcelo Queiroga, comendou a Anvisa, Permitir que não As pesquisas divulgadas até hoje mostram a posição de 
te Delta se espalhava, um brasileiro de. amunciar a permissão para entrada de vacinadosentremno pais, mesmo com Sergio Mora consalidada come terceiravia, ultrapassando 
sembarcou em Guarulhos, viajou para não vacinados, Bolsonaro já deixara quarentena, é temerário, porque nin- Cira Gomes e estabilizado em dois dígitos. Para quem foi 
o Rio, depois foi para Campos, no Nor-  claraa posiçãodo governo, O presiden-— guémsabese as normas serão seguidas. apresentado como pré-candidato há menos de um mês, é 
te Fluminense, onde se hospedou em te mentiu ao dizer que a Anvisa queria A melhora na situação epidemiológica boa demonstração de força. Mostra também que Lula está 
dois hotéis antes de voltar à capital. fechar o espaço aéreo brasileiro. Che brasileira não é garantia. O po- firme em sua posição e que Bolsonaro, embora tenha caí- 

Quando exames do Instituto Adolfo  gou ao cúmulo de comparar o passa- de mudar rapidamente, como se vê na do, se mantém no patamar de 20%. 
Lutz constataram que ele estava infec- — porte sanitário auma coleira “Porque — Europa. Submeter o pais aos caprichos Noprimeiro tamo, Maro nãotem porande crescer, anão ser 
tado com a cepa indiana, ele já tivera essa coleira que qu colocar no po- do presidente, im ndo a ideologia em cima do eleitorado de Bolsonaro. O voto útil do eleitorado 
contato com dezenas de pessoas. Ras- vo brasileiro? Cadê nossa liberdade? — balsonarista sabre técnicas, é antipetista será em Bolsonaro se. no fim das contas, ele for o 

treamento zero, O caso é típico, Prefiro morrer a perder minha liberda-  umerro que pode se revelar fatal. único capaz de ir para o segundo tumo contra Lula. 
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MALU 
GASPAR 

A eleição 
do cinismo 

odo mundo que vive da política sabe que. 

sem cinismo, não se sobrevive na atividade. 
Ocinismo permite fazer do inimigo deontemo 
aliado de amanhã. Permite mudanças de rumo 
antes injustificáveis. Permite governar. Mas, 
acima de tudo, permite disputar eleições. Os 
mesmos marqueteiros que convencionaram 
queo pleito de 2018 foi da indignação com osis- 
temaedaescolha de um cutsider apora vêm afir- 
mando que, em 2022, atônica serão a inflação e 
a fome. Até agora, porém, está claro é que em 

2022 teremos a eleição do cinismo, 
No Congresso, todo o estorço tem sido para 

conseguir recursos abundantes e livres de fisca- 
lização ou de limites de qualquer natureza para 
oanceleitoral —dos R$ 16 bilhões do orçamen- 
tosecretoaos R$ 65 bilhões com a mudançanas 
regras do teto de gastos, passando pelos R$ 3,28 
bilhões das emendas Pix, que pingam direta- 
mente nas bases sem escala ou fiscalização. Mas 
é tudo para o bem, claro. Afinal, o Auxilio Brasil 
recisa de recursos, a Saúde e a Educação tam- 
Em Remanejar despesas? Impossível. Falta de 
transparência? Intriga da extrema imprensa! 
Todos sabem quem está enviando dinheiro para 
onde, basta procurar nas redes sociais. 

Em paralelo, os parlamentares trabalham fir- 
me para flexibilizar a Lei de Improbidade Ad- 
ministrativa, sepultar a ideia da prisão em se- 
gunda instância e anistiaras os que inclu- 
irarm em suas chapas candidatas laranjas para 
receber a cotado fundo eleitoral paramulheres. 
O Judiciário vem sendo tomado por uma on- 

da de decretações de nulidade de processos va- 
riados, daquele que provou um esquema de ra- 
chadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro aos 

que condenaram por corrupção Eduardo Cu- 
nhae Sérgio Cabral. De repente, magistrados se 
deram conta de que as punições a crimes como 
desvios de recursos, cobrançade inacuen- 

riquecimento ilícito foram todas aplicadas nas 
instâncias erradas, pelos juízes errados — mes- 
mo tendo tramitado por anos sem que nin- 
guém tivesse se dado conta de nada. 

Felizes com a virada nos ventos, 05 mesmos 
que comemoram a prescrição dos processos de 
Lula e a possivel aliança com Geraldo Alckmin 
se referem à Aécio Neves e José Serra como al- 

vos de denúncia grave de corrupção, conveni- 
entemente esquecendo que são todos alvos da 

> ARTIGO 

mesma investigação. E por que haveriam de 
lembrar, se até o juiz que comandou a Lava-jato 

agora se propõe a disputar a Presidência da Re- 
pública procurandoaliados justamente em par- 
tidos que abrigam investigados tanto pela sua 
própria operação como por outras" 
Nos bastidores das negociações entre os par- 

tidos, hoje, tudo é possível, Alckmin e Lula são 
só aface mais visivel das conversas que compor- 
tam composições de todo tipo — do PT com à 
PSD de Gilberto Kassab e, se necessário, até 
como União Brasil (fusão de DEM e PSL). Bal- 
sonaro entrou parao PL de Valdemar Costa Ne- 
to, que já cumpriu seu próprio tempo como 
usuário de tornozeleira eletrônica ao ser conde- 
nado por corrupção e lavagem de dinheiro no 
processo do mensalão. Enquanto isso, mantém 
po governo o PP de Ciro Nogueira e Arthur Li- 
ra, a quem não cansa de elogiare bajular. 

De Bolsonaro à Moro, de Ciro a Lula, o 
grande consenso nacional é que não deve ha- 
ver limites para ganhar a eleição. A campa- 
nha será sangrenta, o funil estreito, e quem 

não agregar o maior arco possível de aliados 
arrisca perder uma vantagem preciosa. 
Claro que não será a primeira eleição er que 

Chega de tango no futebol 

PEDRO 

TRENGROUSE 

futebol brasileiro precisa sair do tango, 

chega de um passo à frente, dois atrás! A 
Lei da Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF) deveria incentivar investimento nos 
clubes, mas dá sobrevida a associações sem 
fins lucrativos, que se aproveitam de solu- 
ções para a transição ao modelo empresari- 
al sem fazê-lo e continuam, assim, sem pa- 

gar impostos, sem eficiência e, principal- 
mente, sem gerar o potencial de emprego e 
renda no país, 
Não é a primeira vez que acontece. À Lei 

Pelé, em 1998, obrigava clubes de futebol 
profissional avirarempresas. Assim como a 
Europa, também por lei, obrigou os seus. 

Em 2000, o Senado fez um remendao, e ne- 
nhum clube se transformou. 
Delá paraca, clubes europeus têm recebi- 

do o maior volume de investimento da His- 

tória. Os brasileiros, praticamente nada. 
Será que o Brasil teria recebido tantos ou 
mais [EC LUPSOS Eu d Europa seo Senado não 

tivesse anulado esse golde laca do Pelé? 

O potencial econômico do futebol brasi- 
leiro é gigante, eainda há tempo de salvá-lo. 
Asimples existência declubes-empresas na 

Série A é prova disso. Cuiabá e Red Bull che- 
garam ãelite dofutebol brasileiro, brigando 
até por vaga na Libertadores, mesmo com 

carpa tributária superior aos demais. Como 
seriaem igualdade de condições? 

O Brasil éoúnico entreos principais meérca- 

das do futebol que não tem liga profissional 
nem investimento empres arial nos clubes. 

Mas nem todo o dinheiro do mundo seria su- 

ficiente nesse modelo associativo onde tudo 

é de todos, e nada é de ninguém, Mesmo 
longe do potencial na maioria das fontes de 

receita, os clubes nun- 

OBrasiléoúnico | careceberam tanto co- 

dos principais mo nos últimos anos, & 
mercados do a maioria está perto da 

esportesemliga falência, agora prevista 
profissionalnem na LeidaSAF. 
investimento O Brasil precisa de 
empresarial um marco regulatório 

nos clubes para impulsionar o fu- 
tebol, e o Congresso 

tem hoje três oportunidades. O PL Clube- 
Empresa, aprovado na Câmara em 2019 e 
em tramitação no Senado, que pode corri- 
gir seu erro histórico, ajustando-o para 

obrigar clubes profissionais a virar empre- 

sas, como dizia a Lei Pelé e em sintonia com 
paisesonde o futebol é bem desenvolvido. 
Há outro PL na Câmara que obriga à -cria- 

ção da Liga, reforçando a intenção anuncia- 
da recentemente por todos os clubes, mas 
que até agora não se concretizou. Levanta- 

mento da KPMG mostra que o potencial de 

crescimento da receita do lutebol brasileiro 

coma Ligapode chegar a 330%, 
E, também, a aprovação do Acordo de Co- 

isso acontece. E as pessoas podem muito bem 

mudar de opinião, rever convicções, perdoar 

antigos adversários. Em 2018, a própria Dilma 
Rousseff disse que o PT faria aliança “até com o 
diabo” para combater Bolsonaro. Mas, mesmo 

para isso, ela achava preciso “ter uma espinha 

dorsal” “terum coração” Em 2022, esse concei- 
toparece estar vencido. Vale fingir que o dinhei- 
rodotomaládicicom emendas parlamentares 

é limpo, Que os limites para os gastos públicos 
não estão sendo arrombados. Que não fomos al- 
vo dos golpes baixos dos adversários. Que só 08 
nossos inimigos contam take news. E que conti- 
nuamos lutando contra a corrupção enquanto 
nos aliamos a quem, noutro momento histári- 
co, estariamos trabalhando para prender. 

E como se o meticuloso trabalho de destrui- 

ção institucional levado a cabo por Jair Balsona- 
ro tivesse dizimado também os limites do que 

sempre consideramos aceitável. Talvez não haja 
mesmo outra forma de devolver a política a um 
nivel minimamente razoável ou de sacá-la do 
dominio do terraplanismo. Mas é triste consta- 

tar que, entre as coisas mais importantes que o 
bolsonarismo nos tirou, estão orespeitoacertos 
limites —e a falta de vergonha de ser cínico. 

operaçãoe Facilitação de Investimentos en- 
tre o Brasil e os Emirados Arabes, que. no 

preâmbulo, destaca objetivos de reforçar e 
aperfeiçoar laços de amizade e cooperação, 
criare manter condições favoráveis para in- 

vestimentos, abrir oportunidades de inte- 

gração e promover um ambiente amigável. 
No pais do futebol, nada melhor para isso 

do que investir nos clubes ena própria Liga, 

com segurança, eficiência e alto retorno, 
reforçando o soft power de ambos os países 
pelo futebol, com estratégia integrada a ou- 
tros investimentos, como ocorreu na Ingla- 
terra, quando Abu Dhabi comprou o Man- 
chester City em meio a um aporte de E 3,5 
bilhões para salvar o Barclays da bancarro- 
ta. Ena França, como Paris Saint-Germain, 

comprada pelo Qatar a pedidodo então pre- 
sidente Nicolas Sarkozy, por € 100 mi- 
lhões, numa parceria estratégica entre os 

dois paises, com a compra de aviões a 
mais de € 10 bilhões e o apoio de Michel 
Platini á Copa do Mundo no Qatar, 
O Brasil é um continente, e só o Fundo de 

Investimento Público (PIF) saudita quer 

investir pelo menos USS 10 bilhões, Hã 
muitasoportunidades. Incluir o futebol nas 

discussões estratégicas pode ser achave pa- 
ra ga rantir os recursos necessários à recu- 

peração de tanto tempo perdido. Inshalá! 

Pedro Trengrouse advogado, é coordenador 

acadêmco do Programa Fita/FGW/'Cies em 

Cesião de Esportes 
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Ciência: 
passado 
ou futuro? . 

CELSO PANSERA 

ste dezembro tem um significado 
decisivo para os rumos da ciência 

brasileira: deverá ser definido até o 
fim do ano o Orçamento da União pa- 

ra 2022. A depender do que decidi- 
rem deputados e senadores, teremos 
tam ACceno para ú futuro ou um cetor- 

no ao passado. 
O ponto de inflexão entre esses dois 

cenáti Os estã na maneira como o EUVET- 

no federal vem desfazendo um sistema 

de produção e disseminação do conhe- 
cimento que é hoje um ator respeitável 
nocenáriocientífico global. Entreas pa- 

ISEs emergentes de maior peso Elo nó- 

micoeas do Primeiro Mundo, de 19963 
2020, somente a ciência chinesa cres- 

ceu mais que a brasileira. Em 1996, o 

Brasil ocupava a 2º posição no ranking 
global da produção cientifica; há sete 
anos se mantém na 142. 

Não por coincidência, nas décadas 

mais recentes o trabalho de seus cientis- 
tas ajudou muito o Brasil a obter conquis- 
tas de relevo global. Uma delas foi termos 

nos tornado um dos lideres mundiais na 
produção de alimentos. Outra, a obten- 
ção da autossuticiência em petróleo. 

Uma terceira, à contenção do surto de 

microcefalia causado pelo virus da zika 
em recém-nascidos, entre 2015e 2016. 
Contraditoriamente a esse desempe- 

nho, o governo Bolsonaroestá subimeten- 
do as instituições de pesquisa a um regi- 
mede pãoe água. Emoutubro, de R$. 690 

milhões que deveriam ir para ciência, R$ 
600 milhões foram remanejados para ou- 
tras áreas. Diversas iniciativas em anda- 
mento tiveram de ser congeladas, geran- 

do ainda mais frustraçãoe pesstmistmo no 
ecossistema de ciência, tecnológia e ino- 

vação (CT&I). 
Contrariando a le- 

gislação, o governo fe- 
deral está retendo R$ 
2,7 bilhões dos R$5,3 

bilhões que serão arre- 

cadados neste ano pe- 
la Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Ci- 

entifico e Tecnológico 
(FNDCT), abastecido por contribui- 
ções de empresas e principal fonte de fi- 

nanciamento da ciência no Brasil. 
Esses acontecimentos de agora não 

são casuais, O orçamento da Coordena- 
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) do ano passado, 
R$ 3 bilhões, corresponde ao de 2011, 
No Conselho Nacional de Desenvolvi- 

mento Científico e Tecnológico 
(CNPg), o R$ 1,2 bi desembolsado em 
2020 equivale à metade de 2000. As bol- 
sas dessas duas instituições estão conge- 

ladas desde 2013. 
O orçamento executado pelo Minis- 

tério da Ciência, Tecnologia e Inova- 

ções em 2020, R$ 7 bilhões, equivale ao 
de 2006! 
O orçamento de 2022 precisa garantir 

à funcionamento do ambiente de ensi- 

no superior eCT& federais sem sobres- 
saltos. O minimo que se espera e acorre- 
ção pela inflação dos valores executados 
em 2019, último exercicio em que as ins- 

tituições funcionaram de forma mini- 
mamente satisfatória, 
Em relação ao ENDCT, além do não 

contingenciamento, nomáximo 15% de 

seus recursos devem ir para operações 
de crédito para pesquisa, desenvolvi- 

mento é inovação em empresas e 85% 

para investimentos em instituições de 
ensino e pesquisa, 
O Brasil precisa que sua ciência cami- 

nhe para o futuro. Esperamos à com- 

preensão dos deputados e senadores e o 
apoio da sociedade brasileira. 

O governo 

Bolsonaro está 
submetendo 

as instituições 

de pesquisa 

do pais a 
um regime 

de pão e água 

Ceiso Parsera é secretário execut vo 

da micialiva paraa Ciência e 

Tecneloga ro Parlamento = ETR br 
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OPERAÇÃO EM XEQUE 

ANULAÇÕES EM SÉRIE 
Derrotas seguidas expõem risco jurídico 
para futuro de processos da Lava-Jato 
AGUIRRE TALENTO, ANDRÉ DE 

SUMIZA E MARIANA MIBR 
polis sbagiabo ot br 
maio 

A: ações decorrentes da 
Operação Lava-jato foram 

marcadas por uma série de 
derrotas em 2021, que livra- 
ram de punição alvos das in- 

vestigações. À lista tem o ex- 

presidente petista Luiz Inácio 
Lula da Silva, passa por eme- 
debistas, como os ex-deputa- 

dos Eduardo Cunha e Henri- 

e Eduardo Alves, e aliados 
o presidente Jair Bolsonaro, 

casos do presidente da Câma- 

ra, Arthur Lira (PPAL), edo 
ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira (PP), Analistas avali- 
am que anulações de senter- 

ças e redirecionamento de 
ações geram insegurança juri- 
dica aos casos em curso. 

O mais recente revés 0cor- 

reunaação penal da Operação 
Sépsis, um dos braços da Lava- 

Jato que apuroua existência de 

um esquema de corrupção na 
Caixa Econômica Federal, Em 
julgamento na terça-feira, a 
Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da Fº Região 
arulou a sentença da 10º Vara 

Federal de Brasília que conde- 
nou Eduardo Cunha a 24 anos 

de prisão por corrupção e lava- 
gem e Henrique Alves à oito 

armas por lavagem de dinheiro. 

O relator, desembargador 
Ney Bello, usou um argumen- 

to processual: como a demite 

cia chegou a acusá-los de cri- 
mes eleitorais, o caso deveria 
ter tramitado na Justiça Eleito- 

ral. Ele decidiu que a sentença 
era nula e que a ação deveria 
recomeçar na Justiça Eleitoral 
do Rio Grande do Norte. 

PROVAS CABAIS 
Esse caso é emblemático por 

ter um dos mais fortes con- 

juntos probatórios apurados 
na Lava-jato: a investigação 

rastreou pagamentos feitos 

no exterior pelo empresário 
Ricardo Pernambuco, da Ca- 
rioca Engenharia, a uma con- 

ta na Suiça aberta em nome 

de Henrique Alves. Em nota, 
adefesa de Alves disse que to- 

das as acusações “foram julga- 

das improcedentes”. 

Ex-ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Mar- 
co Aurélio Mello afirmou 

que essas revisões provocam 
“perplexidade”: 

— Porque o que se quer 
quanto à ação do estado-juiz é 
segurança, e segurança não se 
coadona com a volta ao estado 

anterior. Isso é péssimo em 

termos de segurança jurídica. 
Fara o procurador regional 

da República Ubiratan Cazet- 

ta, presidente da Associação 
Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR), as anula- 
ções de condenações afetam o 

trabalho de procuradores, jui- 
zese delegados, |á que mudam 
entendimentos que vinham 

sendo adotados até então, 

transmitindo uma imagem de 
retrocesso para a população: 
— Em decisões do STF em 

casos da Lava-jato, por exem- 
plo, houve, inicialmente, um 
entendimento de manter 
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Arthur Lira 

Aécio Neves 

Moreira 

Franco 

questões de competência, eis 

so mudou, radicalmente, dois 

ou três anos depois. 
O criminalista Antônio 

Carlos de Almeida Castro, o 

Kakay, que também é advo- 

gado de Ciro Nogueira, afir- 
ma que a Lava-jato encam- 

poua tese de ceruuirialização 

da política” e uma “espetacu- 
larização do processo penal”, 

— É extremamente impor 
tante que nós tenhamos hoje 
decisões técnicas impostas 
pela Suprema Corte — disse. 

Professor de Direitoda FGV 

Rio, Thiago Bottino reafirma 
a tese de Kakay, defendendo 
que o papel do Judiciário é 

avaliar provas, a forma como 

foram obtidas é o processo [ur 
dicial para julgar pessoas, € 

não combater a corrupção: 

— O papel da Justiça é di- 
zer se há provas para a con- 
denação E se essas provas 

respeitaram a regra do jogo. 

Em setembro, o STF havia 
anulado outra condenação de 
Eduardo Cunha, desta vez im- 

posta pela 13º Vara Federal de 
Curitiba. Ele era acusado do 
recebimento de propina de 

Em março, a Segunda Turma do STF arquivou denúncia 

apresentada contra Arthur Lira, Ciro Noguera e outros 

Em agosto, a Segunda Turma do STF determinou o 

arquivamento do inquérito aberto pára apurar à 

suposto cometimento do crime de caixa 2 eleitoral nas 

eleições de 2014. quande concorreu à Presidência da 

República. Os mimstros entenderam que houve 
excesso de prazo nas Investigações, sem que a PER 

tenha obtido provas para o oferecimento de denúncia 

um lobista que atuava na Pe- 

trobras. As provas também in- 
cluiam transferências bancã- 

Has feitas pelo lobistaa contas 

de Cunha na Suiça. Mas a Se- 
gunda Turma do STF enten- 
deu que O CASO deveria tám- 

bém ser processado na Justiça 

Eleitoral do Rio e anulou a 
sentença, enviando o proces- 

só para ser reiniciado. 

Outro cacique do MDB que 
se livrou das acusações da La- 
va-Jato foi q ex-presidente Mi- 

Em agosto, a Segunda Turma do STE rejotou denúncia 

contra Ciro Nogueira que à acusava de obstrução de 

Justiça. por meio da tentativa de silenciar um Ex-a55e550r 

que colaborou com as investigações, Gilmar Mendes. 

Munes Marques e Ricardo Lemandowsk| entenderam que 

não houve caracterização de come e livraramo menistro 

O ex-presicente teve as condenações impostas pela 

134 Vara Federa de Curitiba anuladas em abril pelo 

STF. que também declarou à suspeição do ex-juiz 
Sergio Moro. Nesta semana, o MPF em Brasilia 

reconheceu a prescrição dos crimes na ação do triplex 

do Guarujá. Em setembro, a 12º Vara Federal de 

Curitiba rejeitou a ação do sitio de Atibala. 

Em setembro. o Tribuna Regiona Federal da 1º Região 

irancou a acusação contra o ex-presidente no caso de 

maia de R$ 500 mil por entender que não havia 

elementos de prova para acusar ex-presidente de 

reação com o episódio, Em maio deste aro. foi absolvido 

peia 127 Vara Federal de Brasilia em duas ações. O STF 

também anulou acusações que tramitavam com a juiz 

Marcelo Bretas, da 2º Vara Federal do Rio. e determinou o 

envio dos casos para 0 Distrito Federal 

Q ex-ministro foi atingido pela mesma decisão do 

ministro Alexandre de Moraes que. em abril, declarou 

a incompetência do juízo da 7º Vara Federal Criminal 

do Rio de Jane ro para processar é julgar a ação 

penal a que ele responde aú lado de Temer pelos 

crimes de Comupção passiva e abva e lavagem de 

dinheiro, na estera da Operação Descorntaminação. 

integrantes do PP na ação conhecida como *quadrilhão”. 

por entender que as provas eram insuticientes 

da Casa Civil da acusação. 

O Tribunal Regional Federal da 1º Repião anulou à 

sentença da 10º Vara Federal de Brasília que condenou 

Eduardo Cunha a 24 anos de prisão por corrupção e 

iavagem e henrique Álves a o to anos por lavagem de 

dinheiro na Lava-Jato. Em setembro, o STF anu'ou outra 
condenação de Cunha, desta vez imposta pela 13º Vara 

Federal de Curitiba. Ele era acusado do recebimento de 

propina de um iobista que atuava na Petrobras. 

chelTemer Em outra das mais 

bem documentadas denún- 
cias daoperação, o caso da gra- 

vação de seu auxiliar Rodrigo 

da Rocha Loures correndo 

com uma mala de dinheiro, a 
4? Turma do Tribunal Regio- 

nal Federal da Pº Região tran- 
cou a acusação contra Temer 
por entender que não havia 

elementos de prova para acu- 

sá-lo de relação como caso. 
Além disso, a 12º Vara Fede- 

ral de Brasília absolveu Temer 

Ciro Nogueira 

Eduardo Cunha 

FARO RCA PS-2)-10 19 

= o 
Operação. Agentes da PF analista ciz que anulações de condenação passam à população uma imagem de retrocesso 

numa ação que o acusava de 
corrupção no setor dos portos 
engutira Cu tratava de organi- 

zação criminosa no “quadri- 

hão do MDB" O STF também 
anulou acusações contra ele 
que tramitavam com o juiz 

Marcelo Bretas, da 7* Vara Fe- 

deral do Rio, e determinou o 
envio dos casos para o DF. 

Outra derrota da Lava-jato 

que envolveu o Rio ocorreu 
na última terça-feira, A Se- 
gurda Turma do STF decidiu 

Barroso nega pedido para suspender federaçõ
es ae ; 

| MAMES Masminstro ditelas só va erão se lorem formadas em até seis meses antes do prelto 

tirar da alçada de Bretas os 

processos da Operação Fatura 
Exposta, um dos braços da in- 
vestigação que mirava Frau- 

des em contratos na área da 

saúde, Para os ministros, as 
investigações devem ser dis- 
tribuídas à outro juiz. porque 

não tinham conexão com ti- 

tular da da 7* Vara. Dentre os 
alvos da ação estav Crea 

vernador Sérgio Cabral e 
empresário Miguel Iskin. 
Na avaliação de juristas, 

essa decisãodevedar brecha 

para que essa condenação 
contra Cabral seja anulada. 
Em agosto, o STF já havia 

anulado a operação Esquema 

S, sobre gastos da Fecomércio 
com escritórios de advocacia, 
A Segunda Turma entendeu 

que Bretas era incompetente 
para MULA PRO CARO, 

O ex- presidente Luiz Iná- 

cio Lula da Silva tem acu- 

mulado vitórias na Justiça 
depois que o STF anulou su- 
as condenações impostas 

pela 13º Vara Federal de Cu- 

ritibae declarou a suspeição 
do ex-juiz Sergio Moro. 
Como as ações tiveram 

que voltar ao estágio inicial, 
elas estão passando por no- 

vocrivo dos procuradores, 

Nesta semana, o Ministério 

Público Federal em Brasília 
reconheceu a prescrição 
dos crimes atribuídos a Lula 

naação do triplex do Guaru- 
já. que foi justamente o caso 
responsável pela condena- 

ção em segunda instância 

que tirou o petista da dispu- 
ta eleitoral de 2018. 

Já a outra ação em que havia 

condenação em segundo grau, 
adosítiode Atibaia, foi reapre- 
sentada, mas foi rejeitada pela 

124 Vara Federal de Curitiba 
em decisão de setembro. 

Oscaciquesdo PP aliados de 
Bolsonaro, também se beneh- 

ciaram de decisões judiciais 
contrárias à Lavajato. Em 
agosto, a Segunda Turma do 
STE rejeitou denúncia contra 

Ciro Nogueira que 0 acusava 
de obstrução de Justiça, por 
meio da tentativa de silenciar 

um ex-assessor que colaborou 

com as investigações. Gilmar 
Mendes, Nunes Marques e Ri- 
cardo Lewandoveskã entende- 

ram que não houve caracteri- 
zação de crime. 
Jáno último mês de março, à 

Segunda Turma do STE anqui- 
vou denúncia apresentada 
contra Ciro Nogueira, Arthur 

Liracoutros integrantesdo PP 

na ação conhecida como “qua- 
drilhão”, por entender que as 
provas cram insufickentes. 

CRIME DE CAIXA DOIS 
O deputado Aécio Neves 

(PSDB-MG) também já se 
beneficiou, em agosto, de 
umadecisão da Segunda Tur- 
made STF, que determinou o 

arquivamento do inquérito 

Cu E Ti E] suposto crime 

de caixa dois em 2014, quan- 
do concorreu à Presidência. 

O colegiado entendeu que 
houve excesso de prazo nas 
investigações, que somavam 

mais de quatro anos, sem que 

a Procuradoria-Geral da Re- 
pública (PGR) tenha obtido 

provas para o oferecimento 
de denúncia. 
Em um caso ainda sem deli- 

beração da Corte, a PGR pe- 

din, em junho, o arquivamen- 

tode um inquérito contra o se- 
nador Renan Calheiros 
(MDEB-AL), envolvendo sus- 
peitas de repasses ilicitos rela- 
ciomados ãobra da hidrelétrica 
de Belo Monte. Em outros ca- 

sos da Lava-jato, o senador já 

foi beneficiado como encerra- 
mento-de investigações. (Cola- 
berou Rerpanderson Guerra ) 
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Se a ideia é 
viagem em família, 

O RIO DE ELSA 

PREPARADO PRA VOCÊ. 

Você estã preparado para se encantar com paisagens, experimentar 

sabores, entrar em contato com a natureza e ter seus sentidos 
chacoalhados por uma vida cultural cheia de charme? 
Se a resposta for sim, você está preparado para viajar pelo estado 
do Rio de Janeiro. 

E a boa notícia é que nós tambem estamos preparados para você. 

O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura 

de novos postos de trabalho. E estamos seguindo os protocolos para 
que todos possam se sentir seguros. 

Faça a sua parte, vacine-se. 

Prepare-se para o Rio de Janeiro. 

Porque o Rio de Janeiro já tá preparado pra você. 

Vassouras 

Riode Janeiro 

o E, Saiba mais) <x)177505» 
ré 

sertaniam a At GOVERNO DO ESTADO 
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OPERAÇÃO EM) EQUE 

Centrão manobra contra 
PEC da 2º instância, 

e relator retira parecer 
Grupo contrário à proposta mudou 17 integrantes da comissão especial 

em que tema seria votado; expectativa era de aprovação do texto 

ADRIANA MENDES 
adriana bah agia com br 
Bassihid 

0) relator da PEC da Se- 
gunda Instância, depu- 

tado Fábio Trad (PSD- 
MS), retirou ontem o seu 

parecer da comissão espe- 
cial formada para analisar 

o tema depois que o Cen- 
trão, contrário à proposta, 
substituiu grande parte 
dos integrantes do colegia- 

do ao longo das 24 horas 
anteriores à sessão. É ater- 

Cel ta vez somente neste 

mês que a leitura do texto é 
adiada, Trad pediu que seja 
Marc aila uma qutra data 

para discussão do assunto. 

O relator justificou que 
aceita debater com quem 
tem conhecimento do te- 

ma, mas não com aqueles 

“escolhidos para rejeita- 
rem” a proposta. 

— Não estou vendo nin- 

pm com quem eu traba- 
ei... Por causa dessa mu- 

dança repentina de 17 

membros, eu retiro meu 

relatórioe solicito que adie 
(a sessão) para outra opor- 
tunidade, para que meu re- 

latório não vá para o mata- 
douro — disse Trad, 

O deputado afirmou que a 
retirada do relatório é uma 
homenagem parao “amadu- 
recimento do Legislativo”. 
Além dos 17 novos inte- 

grantes, houve movimen- 

tações de outros dois depu- 
tados que trocaram de titu- 
lar para suplente, totali- 

zando 19 alterações. A co- 
missão tem 34 deputados 
titulares e o mesmo núme- 
rade suplentes. 

EXPECTATIVA FRUSTRADA 
Deputados favoráveis ao 
projeto avaliam que, antes 
das alterações na composi- 
ção, a proposta tinha maio- 

ria para ser aprovada. Na 

abertura da reunião, o autor 
do texto, deputado Alex Ma- 
nente (Cidadania-SP). de- 
fendeu que fosse marcada 
ama reunião com os novos 
membros para discutir o re- 
latório. O texto define que o 

trânsito em julgado — mo- 
mento em que, segundo a 
Constituição, o condenado 

criminalmente é considera- 
do culpado e começa a cum- 
prir pena — acontece após a 

ada instância. 

O relator da PEC estabe- 
leceu que a proposta passa- 

ria a valer a partir de sua 
promulgação. Para a prisão 

ocorrer após a condenação 
em segundo grau, O projeto 
acaba Com Os FECUTãOS CX- 

traordinário e especial ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STFje ao Superior Tribu- 
nal de Justiça (ST]). O rela- 
tório expande essa altera- 
ção também para o Tribu- 
nal Superior do Trabalho 
(TSTjeo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 
Com a retirada do relató- 

ro, o presidente da comis- 

são, Aliel Machado (PSB- 
PR), explicou que o debate 
não seria reaberto porque, de 
acordo com o regimento da 

Casa, quando o relator retira 
otexto “perde-se o objeto”. 

— Eu vou procuraro presi- 

dente da Casa (Arthur Lira) 
e asecretaria-peral da Mesa 
e também me reunirei com 
os deputados Fábio Trad e 

Alex Manente para que em 
conjunto a gente encontre 
uma alternativa e dê anda- 
mento aos trabalhos — dis- 
se Machado, no encerra- 
mento da reunião. 
Na semana passada, Ma- 

chado argumentou que a 
leitura do relatório havia si- 
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Relator. O deputado Fábio Trad pediu ad amento do debate da PEC para que seu parecer não fosse para o “matadouro” 

“Eu retiro meu relatório 

para que ele não vá 
para o matadouro” 

Fábio Trad, do PSD-MS, e relator 
da PEC da Segunda Instância 

“O regimento da 

Câmara precisa ser 
modernizado. Não 
podemos conviver com 
esse tipo de chiçana 
no regimento. E 

um tapa na cara da 
sociedade brasileira” 

Sanderson, deputado do 

PSL-RS, sobre as mudanças 

de última hora 

do adiada a pedido de Lira, 
que queria mais tempo para 

buscar um acordo com as li 
deranças partidárias. 
Integrantes da comissão 

classificaram a manobra co- 

mo “um golpe” e se solidari- 
zaram com o relator. Parla- 
mentares também cobra- 

ram mudanças no regimen- 
to da Câmara para que não 
ocorram mais mudanças de 

última hora na composição 
dos colegiados. 
—O regimento da Câma- 

ra precisa ser mo derniza- 

do. Não podemos conviver 
com esse tipo de chicana 
no regimento. Não pode- 

mos aceitar, É um tapa na 

cara da sociedade brasilei- 
ra — disse o deputado San- 
derson (PSL-R5). 
A PEC foi apresentada em 

2019, logo após o Supremo 

Tribunal Federal (STE) ter 
decidido que o cumprimen- 
toda pena ocorre somente 
após o trânsito em julgado, 
modificando pela terceira 

vez em uma década a juris- 
prudência sobre o tema. A 
proposta foi aprovada na 
Comissão de Constituição e 

Justiça (CC]jem 2019, 

Ontem, o pré-candidato 
à Presidência do Podemos, 

Sergio Moro, disse que Bol- 

sonaro nunca se esforçou 
para manter a execução da 
pena após segunda instân- 

cia. Segundo o ex-ministro 
da Justiça, havia uma ex- 
pectativa de aprovação da 

PEC, mas que toi frustrada 

apóso que chamou de “ma- 
nobra do governo”, En- 
quanto ocupava Li] cargo, 

Moro foi à Câmara defen- 
der a mudança legislativa. 

Em derrota para Bolsonaro, Câmara freia texto sobre contraterrorismo 

INR RIBETRO 

E JULIA LINTINER 
polinie stobah ogloba com be 
EMT 

Em derrota para o presi- 

dente Jair Bolsonaro, à 

Câmara rejeitou ontemo re- 
querimento que acelerariaa 
tramitação do projeto sobre 
ações contraterroristas. 

De autoria do lider do 
PSL, deputado Vitor Hugo 

(GO),a proposta foi idea- 
lizada por Bolsonaro, em 
2016, quando era deputa- 

do federal. Parlamentares 
contrários afirmam que q 
texto ameaçao sistema de- 
mocrático brasileiro e, por 

ser vago, abre brecha para 

a repressão de movimeno 

tos sociais. Os deputados 

argumentam ainda que o 
texto criminaliza mani- 
festações contrárias ao go- 

verão, uma vez que podem 

ser interpretadas como 
atos terroristas, 

Para ser aprovado, D EÉ- 

querimento de urgência 

precisaria de maioria abso- 
luta dos votos, ou seja. O 

respaldo de 257 senadores. 
O pedido, noentanto, rece- 
beu 228 votos favoráveis 
contra 199, A rejeição im- 
pediu que o projeto pulasse 
etapas de tramitação e con- 
seguisse ser votado em ple- 
nário ainda neste ano. 

Com mais de 30 artigos, 
o texto estabelece lorma- 

ção de agentes públicos 
paraocombateaoterroris- 
mo, usando a força polici- 

al. A Iniciativa ainda auto- 

riza a utilização de identi- 
dade Falsa nas operações 
antiterroristas, além de 

permitir a infiltração de 

ESA cartão -. de E 
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de o mbaraaE 
É hora de tirar os sonhos do papel. 
De treidescobnr à Brasi & curtir cada 

mamento que você tanto esprarou, 

Na Azul, a gente continua cuidando de tudo 
para que seus sonhos voltem a voar. 

Var a hos voam. 

agentes nessas ações. Há 
também a previsão de ex- 
cludente de ilicitude para 
agentes de segurança. 

PROPAGANDA DE VOLTA 

Em outra votação, esta no Se- 
nado, foi aprovado ontem, 
por 47 votos a 12, a recriação 

da propaganda partidária no 
rádioe na TV fora do periodo 
eleitoral, À publicidade obri- 
gatória havia sido revogada 

em 20170 texto vai à sanção 
presidencial, 
Os senadores mantiveram 

uma mudança feita pela Cá- 
mara queestipulaqueo finan- 
ciamento desse tipo de propa- 
ganda será feito por meio de 

isenção fiscal para as emisso- 
ras equivalente ao valor do es- 
paço destinado às legendas. 
No texto original, os parla- 

mentares previam queo espa- 
çoreservado nas grades de ve- 
iculos de comunicação seria 
bancado pelo fundo partidá- 
rio, o que acabou derrubado, 
Lider da oposição, o sena- 

dor Jean Paul Prates (PT-RN) 
argumentou que os partidos 
não atuam apenas na eleição, 
e por isso merecem espaço: 

— O eleitor tem de saber o 
que cada partido está fazendo. 
Nós estamos justamente num 
periodo em que a gente quer 

fortalecer os partidos. Vamos 
ter, agora, as ções ( parti- 
dárias), que vão ter de se tor- 
nar conhecidas. 
Os senadores Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP), Es- 
peridião Amin (PF-SC) e 

Reguite (Podemos-DF) ten- 
taram obstruir a votação. 
— Considero que O mais 

adequado é a obstrução neste 
momento, para que nós possa- 
mos derrubar esta sessão e, s0- 
bretudo, lançar adiante a apre- 
ciação dessa matéria que, con- 
venhamos, não a considero 
prioritária — disse Randolfe. 
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Ação da PF teve instalação [EEMENi Tanta 
de câmera de madrugada 
Operação contra o deputado Josimar Maranhãozinho quase 

foi por água abaixo por causa de falha no equipamento 

Flagrante. Maranhãozinho bo: gravado com uma caixa ce dinhero; suspeita é de desmo deemendas panamentares 

PATRIK CAMPÓREZ 
peimiocamedre Flo apso com Ea 
aiasbid 

E rpes cubas Policia Fede- 
ral (PF) que flagrou o 

deputado Josimar Maranhão- 

zinho (PL-MA) manipulando 

maços de dinheiro em seu 
escritório político em São 

Luis contou com momentos 

que mais parecem cenas de 
filme. Numa madrugada, 

autorizados por decisão judi- 
cial, policiais instalaram uma 
câmera escondida, mas a 
operação quase foi por água 

abaixo por falhas técnicas no 

equipamento. 

Ao longo de duas sema- 

nas, em outubro de 2020, a 

rotina do parlamentar em 

seu escritório político foi 
monitorada pela polícia. 

Foram instalados equipa- 

mentos de gravação e trans- 
missão em tempo real de 
imagem esom em três salas 
do escritório, incluindo o 

cômodo onde fica a mesa de 
trabalho do parlamentar, 

Com autorização do Supre- 

mo Tribunal Federal (STF). 
uma equipe de sete policiais, 
incluindo um perito, ingres- 

soude forma sigilosa no imó- 

vel para instalar os artefatos. 
Para não chamar a ate ção, 

todo o trabalho foi feito na 

madrugada de 19 de outubro. 
No total, foram introduzidos, 
po interior do escritório, oito 

equipamentos de gravação é 
transmissão de áudio e video. 

EM TEMPO REAL 

Crescritório fica no alto de 

uma torre comercial no bair 
roJardim Renascença, um 

dos metros quadrados mais 

caros de São Luis, Era exata- 
mente 1h2im do dia 19 quan- 

do os investigadores entra- 

ram no escritório. Antes 

disso, a equipe já tinha execu- 
tado as chamadas “contrame- 

didas” Ou seja, desligado 
câmeras de segurança e sen- 
sores de alarme do corredor e 

do próprio escritório. 

já no interior do ambiente, 

os investigadores instalaram, 
primeiro, um gravador e um 
transmissor de áudio na sala 

de entrada. No cômodo ao 
lado, posicionaram mais um 
gravador de áudio. Na sala 

principal, onde o deputado 

despacha com mais trequên- 
cia, a PF colocou um dispositi- 

vo que grava asescutas ambi- 
entais e outro que transmite. 

em tempo real, as conversas 
captadas. Também instalaram 

namesma sala, a 1.207, uma 

câmera que transmitia as 

tilmagens em tempo real para 
| equipe que monitorava O 

parlamentar do lado de fora. 

Us policiais passaram mais 

de quatro horas no interior 
doescritório naquela ma- 
drugada, Quando jáera 
3h40m, e o dia já começava 
amanhecer, os agentes per- 
ceberam que não havia mais 

tempo de continuar o traba- 

lhó e decidiram deixar O 
local sem instalar todos os 
equipamentos que haviam 

levado. Havia o temor de que 

algum funcionário de Mara- 
nhãozinho chegasse para 
trabalhar. Em um dos relató- 

rios periciais anexados ao 

inquérito, o chefe da investi- 
gação anotou que “não foi 

possivel efetuar nesse perio- 

da, por razões técnicase de 
tempo hábil, a instalação de 
todos os equipamentos ne- 
cessários a captar som e ima- 

gem de todos os ambientes”, 

A rotina do parlamentar 
em seu escritório foi 

monitorada por duas 
semanas em 2020 

Maso trabalho feito na- 
quelas horas já permitia que 

os inv estigado rés acompa- 

nhassem tudo à que estava 

se passando dentro do escri- 
tório, em tempo real, 
No dia 21 de outubro, ao 

analisar o material que es- 

tava sendo produzido no 
curso da captação ambien 

tal, a PF verificou que al- 

guns arquivos haviam sido 
corrompidos. O sinal de 

recepção estava oscilando, 

impossibilitando aequipe 

externa de acompanhar o 
que estava sendo captado. 

A equipe técnica tentou 

realizar o download dos 
arquivos de video produzi- 

dos até aquele momento, 

mas constatou que a veloci- 
dade da transmissão estava 
muito baixa e, ào corrigir o 

problema, o aparelho dei- 

xou de responder aos co- 
mandos de forma remota 

Foi o momento de maior 

dificuldade da operação, 
pois os policiais precisaram 

entrar de novono escritó- 
ro, oque não estava previs- 

tono roteiro de investiga- 

ção. Na madrugada de 23 de 
outubro, à hm, os polici- 

ais voltaram ao imóvel. Às 

2h28&m, o trabalho foi fina- 

lizado. Os investigadores 

reposicionaram o transmis- 
sor erestabeleceram à co- 

nexão dos equipamentos. 

Nos dias seguintes, a PF 
registrou os principais fla- 
grantes contidos no inquérito. 

Um deles é o video em que 

Maranhãozinho aparece 
manuseando uma caixa de 

dinheiro, que os policiais 

acreditam ser proveniente de 
emendas parlamentares. 
Prefeituras do Maranhão 

contratariam empresas liga- 
das ao parlamentar para des- 
vIaroOs FECUFSOS. 

Em 27 deoutubro, cinco 

dias apóso conserto dos 

equipamentos, outro video 
mostra o parlamentar con- 

tando que" Valdemar” cum- 

priu um acordo e deu R$ 9 
milhões durante as eleições 
municipais de 2020. Segun- 

dos os investigadores, seria 

Valdemar Costa Neto, presi- 
dente do PL, partido que 

abrigou recentemente o 

presidente Jair Bolsonaro, O 
dirigente afirmou que o 
repasse é referente a recur- 
sos do fundo eleitoral para a 

campanha do ano passado, já 
que o deputado comanda a 

sigla no Maranhão. 

A cena foi captada pela 
câmera posicionada em fren- 
te à mesa de trabalho do de- 

putado. Fol esse equipamen- 
to que gravou as principais 
cenas contidas no inquérito. 
Na lateral esquerda da mesa, 

é possível ver um telefone, 

onde o parlamentar realizava 
chamadas nomeado viva voz, 

oque permitiu à PF ter aces- 

so à boa parte das conversas 
do parlamentar com seus 

aliados políticos. 

DEPUTADO VÊ “MALDADE” 
Investigado por suspeita dos 

crimes de peculato, lavagem 

de dinheiro, organização 
criminosa e fraude em licita- 

ção, Maranhãozinho nega 

qualoquer irregularidade. Em 

uma live na última segunda- 
feira, ele disse que “não fez 

nada ilícito” e culpou a opo- 

sição por, segundo ele, “dis- 
torcer” a verdade, 

— Quando eu apareço na- 
uele video, eu estava pagan 

o uma contade CCQUipanmen- 

tos, Já podemos comprova 

judicialmente. Querem levar 
parao lado da maldade, para 
alguma negociação ilícita que 
não existe — afirmou. 

Trabalho que valoriza o Brasil 
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NA CNC, MINISTRO PAULO GUEDES DESTACA 
PROTAGONISMO DO COMÉRCIO NA RETOMADA 

ministro da Econo- 

mia, Paulo Guedes, 
visitou a Confedera- 

ção Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turis- 

mo, no dia 6 de dezembro, 

parabenizando a CNC pe- 

los 76 anos de represen- 

tatividade dos setores que 

mais empregam no pais 

Ele destacou o protagonis- 

mo do Sistema Comércio e 

do setor terciário na reto- 

mada da econorma 

“Comércio, Serviços c tu- 

nsmo cmostmaam à Sua 

importância na pandemia. 

Hoje, cles mostram resili- 

ência”, afirmou o ministro 

Para CGiuedes, o crescimento 

precisa continuar, mas com 

foco nos meros digitais 

“O desafio à lrente é não 

50 Os setores de comércio 

e serviços voltarem a toda 

a força, mas voltarem den- 

tro de uma nova dimensão 

digital. O comércio digital 

mostrou sua relevância nã 

pandemia e segue mostran- 

do que é capaz de crescer 
ainda mais”, destacou 

Paulo Guedes fez uma ava- 

ação do cenario econômi- 

co é parabenivou o prest- 

dente José Roberto Tadros 
pelo protagonismo é frente 

da Confederação. “O Bra- 

sl deu uma demonsiração 

de ser uma democracia 

madura. Como nossas 1m5- 

tituições se aperfeiçoaram, 

conseguimos responder à 

pandemia A economia já 

esta se recuperando, e essa 

engrenagem está voltando 

à carga, graças à ajuda de 

pessoas qualificadas, como 

o presidente José Roberto 

Tadros, que faz uma exce- 

leme condução da CNC” 

disse 0 ministro 

José Roberto Todos, presidente da UNO, com Paulo Guedes, nu sede de Brasilia da Confederação 

SESC DISPONIBILIZA ACERVO DA MAIOR REDE DE 
BIBLIOTECAS DO BRASIL EM PLATAFORMA VIRTUAL. 

Sesc mantém à maior 

rede de bibliotecas do 
pais, com mais de 3H) 

espaços preparados para 

lestores de todas as idades, 
com o objetivo de desper- 

tar o gosto pela leitura. As 

umidades atuam de forma 
integrada e possibilitam 

consulta digital por meio 

de uma plataforma virtual 
(un sesc com bríbiblio- 

Lecas) que reúne informa- 

E? 

Leitorés de todas as idades podem acessar infor 

ções sobre O acervo de 2 

milhões de exemplares, 
constantemente atualizado 

Os conteúdos são variados 
de qualidade, Ineératuras 

nacional e estrangeira, clás- 

sãos da literatura mundial, 
livros de complementação 

escolar, textos não ficcionais 

e técnicos, permedicos, pu- 

blicações especializadas em 

áreas como artes, antropolo- 

gua é filosofia, entre outras. 

7 ARA 

A plataforma ainda per- 

mite 20 usuário O acesso a 

noticias e fóruns. Além da 

oferta é empréstimo de li- 

vros, as bihliotecas do Sesc 

também são espaços de ati- 

vidades culturais, com pro- 

moção de cales Iterarios, 

saraus, festivais de leitura 

e poesia, feiras de livros é 

contação de histórias. 

Aponte a celula 
E KESR 

muações sobre conte tdos variados e de euelidade 

SENAC PARTICIPA DE PROGRAMA DE QUALIF CAÇÃO 
PARA EXPORTAÇÃO EM PERNAMBUCO E ALAGOAS . 

Agência Brasileira de 

Promoção de Expor- 

tações e Investimentos 

(ApexBrasil) e o Senac lan- 

çaram, no dia 2 de dezem- 
bro, o núcleo Programa de 

Qualificação para Expor- 

tação (Petex) O evento de 

lançamento lol realizado 

no auditório da Casa do 
Comércio, em Recide (PE), 

reunindo empresários, ins- 
ttuições parceiras é inte- 

grantes da ApexBrasil e 

dos Sistemas Fecomércio- 

-Sesc-Senao de Pernambu- 

cu e de Alagoas 

O convémo visa oferecer 

oportunidades de negócios 
a partir da qualificação de 

175 empresas ( UM) de Per- 

nambuco é 25 de Alagoas) 

que serão atendidas pelo 

programa, por meio do Pai- 

nel Inteligência de Merca- 
do para os Estados de Per- 

nambuco e Alagoas. 

Com a qualificação do Se- 

nac, será possivel que os 

empreendedores se Lof- 

TRABALHO A FAVOR DO BRASIL 

Acesse O site 

4d Esistema.Cro 

nem novos Estas 

ao conhecer as burocra- 

cias ce identificar diversos 

caminhos para mgócios 

promissores fora do Bra- 

sil, de forma a ampliar o 

seu faturamento e explorar 

novos mercados 

Aponte o celular & inscreva-se. 

e conheça as ações que o Sistema 
Comércio vem realizando para ajudar o pais a superar a crise. 

VAL CNE ONO. 

emacne A esistemacno (ED Etvenconiine 

7 
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Simone Tebet se lança ao Planalto e critica Bolsonaro 
MDB oficializa pré-candidatura à Presidência, mas ausência de caciques do Senado sinaliza resistências internas ao projeto 
de ocupar a terceira via. Parlamentar ataca governo e, indiretamente, manifesta desaprovação à entrada de Lula na disputa 

EDUARIRO GONÇALVES 
eduado goncabees eso aglobo com dr 
gsasbid 

See críticas frontais ao go- 
vemo Bolsonaro e comen- 

tárias indiretos de desaprova- 
ção dirigidos ao ep residente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
a senadora Simone Tebet 

(MDB-MS) fai apresentada 
oficialmente ontem pelo par- 

tido como pré-candidata à 

Presidência. O anúncio con- 

tou com a presença dos presi- 
dentes do PSDB, Bruno Araú- 

jo, e do União Brasil, Luciano 
Bivar, mas caciques do MDB 
não compareceram, como os 
senadores Renan Calheiros 

(AL), Eduardo Gomes (TO) e 
Fernando Bezerra (PE), sinali- 
zando as resistências internas 

à candidatura própria. No inf 

cio do ano, Simone disputou à 

presidência da “a e foi 
abandonada pela sua legenda. 

Ela é a única mulher até ago- 

ra à entrar na disputa pelo Pa- 
Lácio do Planalto. Eémaisuma 

postulante a liderar a chamada 

terceira via, que reúne nomes 
de centro com a intenção de 

furar a polarização entre o pre- 

sidente Jair Bolsonaro (PLjeo 

ex-presidente Lula. 
Em seu discurso, Simone 

afirmou que se sentia “honra- 

da e “preparada” para dispu- 
tar o Planalto e fez críticas a 
Bolsonaro pela postura “nega- 

cionista eomissa na gestão da 

pandemia e pela “politica am- 
biental desastrosa e leniente 

elcite):!o)) NO IDO 

JORNAL O GLOBO, CONTA A HISTÓRI 
ALUGUEL QUE IMPACTARAM A Pl 

com o crime”. Ligada à banca- 

da do agronegócio, a senadora 

anunciou como prioridade de 
seu programa e eitoral o com- 

bate à fome e alfinetou os pré- 

candidatos considerados 

“aventureiros” na política. En- 
tre os nomes já colocados, Mo- 
ro é O que não participou de 

eleições anteriormente, Em 
entrevista ao programa da jor- 
nalista Miriam Leitão na Glo- 

boNews, a senadora disse que 

areferência foi a Bolsonaro, 
— Não bastam boas palavras 

eboa vontade, o que é preciso é 

um grande movimento (...).O 

Brasil não pode mais estar à 

mercê de outsiders políticos. E 

preciso experiência em pestão 

— afirmou a senadora, que, 
em video divulgado noevento, 

também criticou os "lideres 

que dividem o pais ao meio e 
promovem o nós contra eles” 

Além do presidente nacio- 

nal do MDB, Baleia Rossi, que 

homologou a pré-candidatura 
de Simone, entre os presentes 

estavam os governadores Hel.- 

der Barbalho (Pará) e Ibaneis 
Rocha (Distrito Federal), e os 

prefeitos Ricardo Nurses (São 

Paulo) e Sebastião Melo ( Por- 

to Alegre), todos do partido. 
O ex-presidente Michel 

Temer enviou um video de 

congratulação, dizendo que 
o país precisa de “pacifica- 
ção e harmonia”: 
— Para à divisão, vários 

candidatos já se lançaram, 
Em entrevista à Globo- 

Anúncio. No evento, Simone tez comentários indiretos de desaprovação dirig-des ao e-pres dente Liz indoo Lula da Siva 

News, Simone afirmou que a 
atuação do governo fez com 

queo MDB se posicionasse: 

— Diante de tantos retroces- 
sos, de direitos humanos, às 

minorias, ao pensamento cri- 

tico, à imprensa, à oposição, 
ameaça às instituições demo- 

cráticas, não era possível ficar 

calado. O centro democrático 

tem que apresentar uma alter- 
nativa. O Brasil não pode ter 

apenas o passado, com tudo o 

que representou de bom, e 

ruim, E Esso presente pur tado 

oque representa de ruim. 
Simone já toi lider do par- 

tidoe presidente da Comis- 

são de Constituição e Justi- 

fael Soares Bonta, 
undo do Rio de 

! como Ronnig Lessa, 
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UM JORNAL MACIOMAL 

ça do Senado, vice-governa- 

dora do Mata Grosso do Sul, 

deputada estaduale prefeita 

de Três Lagoas. 

EMBATE COM PACHECO 

Para dirigentes de cutros par- 
tidos, como PSDB e Podemos, 

Simone é vista como uma vice 
ideal para compor a chapa 

com Moro ou com à govema- 
dor de São Paulo, João Doria. 

Ela também enfrenta resistên- 

cias de alas do MDB que avali- 
am como opção mais viável 

uma aliança com Lula. 

Na noite de ontem, Simone 

e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 
— gutro presidenciável — pro 

tagonizaram um embate du- 

rante a sessão de promulgação 

da PEC dos Precatórios. 

Ela acusou o presidente do 
Senado de descumprir acordo 

com os senadores para que a 

proposta promulgada incluís- 
se avinculação doespaçofisca! 

criado à seguridade social, um 

dos acréscimos leites pela Ca- 

sa no texto original. Esse tre- 
cho será apreciado separada - 

mente pela Cârnara. 

Pacheco rebateu dizendo 

que teve autorização dos lide 
res do Senado para fazer um 

acordo com a Câmara pela 

promulgação dos pontos apro- 
vados pelas duas Casas. 

“Estou me dispondo 
avoltaraser 
candidato; diz petista 

> Emdiscurso  napandemiae 

no encerra- a Condução 

mento, ontem econômica sob 

doSºCongres- Paulo Guedes: 
sodaForça 

Sindical, no » = Eipestou 

Sindicato dos me dispondo, 

Metalúrgicos depois de lon- 
deSão Paulo o  gascorversas 

expresidente  comvocês 

LuizinácioLula (companheiros 

daSivadenou  dosindicato) a 

mais clara à voltar a ser 

intenção de candidato. 

disputar a Porque só tem 
Presidênciada  umarazãopara 

República em euvoitar, que é 

eder alpoque  fazermaisdo 

elevemevitan-  queeufznos 

do afirmar metes dois 

claramente. mandalos 

> Durante sua > Amaior parte 

falade AS mim dossindicalistas 

tosnopalcodo presentes havia 

sindicato, O se reunido com 

petstafocouna o espovernador 

pautatrabalhis-  paulistaGeraldo 

ta, defendeu Alckmin, que 
careta assina:  estadesaiiado 

da para entre- PSDB, e feito 

gadores de um apelo para 

aplicativo. queeleacefe 
criticou ages servicede Lula 

tão de Jair na eleição de 

Bolsonaro(PL) 2022 

Doria e Moro se reúnem em SP, 
e aliados negam chapa única 
Ex-juiz foi primeiro presidenciável de centro a encontrar tucano após prévias 

BIANCA GOMES E SÉRGIO ROXO 
ealiicaftogiaho com tu 

2ão RIO 

+ dae à Presl- 

dência da República, Jo- 
ão Doria (PSDB) e Sergio 

Moro (Podemos) se encon- 
traram ontem, em são Pau- 

lo, para discutir a constru- 
ção de uma base de “centro 

liberal” para as eleições do 

ano quevem, Aliados de am- 
bos negam que eles tenham 

conversado sobre a negocia- 

ção de uma chapa única. 

Q ex-juiz foi o primeiro 
presidenciável com quem 

Doria se encontrou após 

vencer as prévias do PSDB, 
no dia 27 de novembro, 
Também participaram do 

encontro o vice-governador 
Rodrigo Garcia (DEM) e a 
presidente nacional do Po- 

demos, deputada Renata 

Abreu (SP). A reunião ocor- 

reuna residência de Renata, 
em São Paulo. 

Eleição. Doria diz que estâna “mesma direção” de Moro 

Interlocutores disseram 
que Doria repetiu, no en- 
contro, que espera que ele e 
Moro estejam na mesma 

direção” em 2022. Segundo 
aliados de Moro, embora não 
tenha sido tratada, a possíbi- 

lidade de chapaúnica é venti- 
lada por tucanos como Bru- 
no Araújo, presidente da si- 
gla, que declarou a jornalis- 
tas há dois dias que o ex-juiz 
seria um “grande vice” para 

Doria. Os dois, no entanto, 
alegam ainda ser “cedo” para 
qualquer definição. 

MAIS CONVERSAS 

Por meto de sua assessoria 
de imprensa, Doria disse 
que o encontro “foi positi- 

vo". Moro afirmou que tem 

ampliado as conversas com 
diversas lideranças. Ontem, 

ele também se encontrou 

com Luiz Felipe dAvila, 

pré-c andidato do Novo. “É 

preciso construir um proje- 

Campanha. Ex-puiz tem conversado com empresários 

det pi MRE cido 

to equilibrado”, disse o ex- 

ministro em nota 

Pela manhã, em almoço 

com empresários do setor de 

energia renovávele integran- 
tes do Judiciário organizado 

pelo advogado Otto Giihel, 

Renata afirmou que Moro 

tem “desprendimento e 
apúiaria outro nome com 
mais chances de vencer 0 ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PTje o presidente 

Jair Bolsonaro (PL), inclusi- 

ve o próprio Doria, e espera 
quea reciprocasejaverdardei- 
ra. No entanto, ela ressalta 

que o ex-juiz é hoje o mais 

bem colocado nas pesquisas: 
— Não consigo ver ne- 

nhum outro candidato en- 

trando nesse campo —disse 

adeputada. 
No almoço com empresá- 

rios, Moro disse que as ou- 

tras alternativas para 2022 
têm avaliações que variam 
de “ruim a trágico”. 
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Julgamento é interrompido no STF 
MAWES  Adiamento pode fazer com quénovo ministro. André Mendonça. também vote 

PASSADO NO PRESENTE 
Tapa e trabalho ainda são aceitos 
como forma de educar, diz pesquisa 

o, 
“Os meninos 
dá falem 

“lá vem o 

sermão, 
quando 

chamo pará 

COPE PSAr. 

Se você bate, 
a criança não 

obedece, ela 

sente medo” 

Elis Silva, 

conteiteira 

e dois filhos 

“Quem 

apanhou 
pode mostrar 
violência em 

outras areas 

da vida” 

André 

Grimião, 

professor 
eum tilho 

LICAS ALTINO 

E PÂMELA DIAS 
emasiitagioha com tu 

ma pesquisa de opiniões 

e percepções dos brasi- 
leiros sobre a criação dos fi- 
lhos revelou avanços na 

educação em relação à 
igualdade de gêneros e o re- 
púdio aos maus-tratos, mas 

também mostrou que al- 

guns valores não ficaram no 
passado, Apesar de a maio- 
ria dos entrevistados — 

71,8% — acreditar que à 
educação infantil deva ser 
feita a partir do diálogo, eles 

também mostraram aceita- 

ção do uso da violência em 
algumas situações, como 

ão jovem nãovirar ban- 

dido” (62%). Além disso, 
46% concordaram com o 
trabalho infantil, principal- 
mente como forma de “ocu- 

paro tempo ocioso”. 
A pesquisa foi realizada 

pelo Instituto Ipsos em 134 

municipios em novembro, 
por iniciativa da Fundação 
Jose Luiz Egydio Setuhal e 
do Instituto Galo da Manhã, 

que atuam em iniciativas 
sociais voltadas à infância e 
populações vulneráveis. O 

trabalho mostrou maior 
aceitação da igualdade de 
gêneronacriação das crian- 
ças: 72,9% responderam 

que meninos e meninas de- 
vem ser criados da mesma 
forma, porcentagem próxi- 

ma dos que concordam a 
criação pelo diálogo 
(718%). 
Noentanto, 81,6% dos en- 

trevistados afirmaram que à 
criança deve sempre obede- 
ceros mais velhos sem ques- 
Hionamentos e 62,5% con- 

cordaram com a frase “é me- 
hor bater hoje doqueo filho 
virar um bandido”. 

— Há um sentimento dú- 
bio: a população reconhece 
a importância do diálogo, 
mas também a violência — 

afirma Marcos Paulo de 
Lucca-Silveira, professor de 
economia da FGV-SP e pes- 

quisador da fundação. 

EDUCAÇÃO REPRODUZIDA 
Silveira afirma que os fato- 

res socioeconômicos de 

maior influência foram o ni- 
velde educação e a reprod u- 

ção daeducação recebida na 
sua própria infância, Assim, 
pessoas com ensino superi- 
Dre (que responderam terem 

recebido criação baseada no 
diálogo foram as dos nichos 
É mais repudiaram CG uso 

aviolência. 

— Às pessoas reproduzem 
a educação que receberam, 
Podeser que, amédio prazo, 

tenhamos redução do reco- 
nhecimento de violência — 
diz Silveira. 

A cuidadora de idosos Re- 

nata Francisca Teles, de 37 
anos, segue o exemplo que 
recebeu dos pais cestáentre 

os que acreditam que a pal- 
mada surteefeitono proces- 
so deeducação e servecomo 

correção para que o filho 

não se desvirtue na idade 

adulta. A cuidadora diz que 
tem o diálogo como passo 

PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO E MAUS-TRATOS A CRIANÇAS 
Pesquisa realizou 2 238 entrevistas em 134 municípios entre população adulta acima de 18 

anos de 5 de novembro a 1º de dezembro 

Como as pessoas acreditam que deve ser 
a educação das crianças? 

Bassada em 
mais didiogo 

MHa's severa 

ergorosa 

Normalização da violência 

ê 
26,2% 

Igualdade de gêneros 

Proporção de entrevistados que responderam que 
meninos e merinas devem ser educados da 

mesma forma (gentil e com diálogo) 

Acetação (piena ou parcial) do uso da violência em contextos especificos 

Melhor bater hoje do que o filho virar um bandido 

Crianças sempre devem obedecer, sem questionar 05 ma's velhos 

T— 625% 

re B1 6% 

Crianças criadas com muita | berdade se tornam adultos iresponsões  TVTTTT— 65,7% 

Entrovistados que sofreram punição fisica” do 

longo de sua infância 

67% 

“Apanheu com o uso de obietos ou 

recebeu tapas 

Trabalho Infantil 

A pesquisa Ident'ficou que pais costumam 

reproduzir as criações que receberam. 

O uso de violência lisica SEVEra EM Crianças 

é aproximadamente 7% menor por pessoas 

que tiveram uma educação baseada no 

diálogo, quando comparadas âqueles que 
receberam uma educação sevéra 

O grau de instrução também tem eleitos, e, 
quanto maior o nivel de Instrução, mais às 

pessoas tendem à não normalizar violência. 

Aceitação do trabaho infantil em contextos específicos 

Quando for para não ficar na mia 

Quando não atrapalha nos estudos 

Quando os pais disserem que tem que trabalhar 

Quando a crança tiver vontade 

Quando precisar ajudar na renda da família 

Fonte: Pesquisa |poós a podido de Fundação Jose Lud Egydio Setubal e laslitubo Galo Da Manhã 

inicial para resolução de 

conflitos com os filhos de 15 
e 3 anos, mas, caso não obe- 
deçam, não vê problema em 

“dar um tapinha na bunda”, 
— Se damos um tapinha 

hoje, somos reféns da Justi- 

ça massenossos filhos cres- 

cem com má indole somos 

culpados por não saber edu- 
car. Eu vim de uma família 

queo olhar bastava para que 

euobedecesse e aqui em ca- 
sa tento ser assim. Mas meu 
tilho mais novo. por exem- 

plo, só obedece se eu disser 

“para, senão vou te bater” — 
afirma Renata. 
Assim como Renata, à 

confeiteira Elis Silva, de 43 
anosemiãede dois, diz terti- 
do uma infância rígida, em 

TE 45,84% 

— 39,58% 

mm 13% 

T—— 41,34% 

o 26,36% 

Editaria de Arte 

ESR-SIA Dadçlas 
Sem repetir. 

Elis Siva (20 

fundo) não vsa 

comos fihosa 

ngdez com que 

foi tratada pelos 

pasna infância, 

emque chegou 

dapanhar 

que apanhou algumas ve- 

zes. Masao contrário da cui- 

dadora, não usou a forma 
como foicriada como exem- 

lo. Elis é contra a violência 

sia ediz prezar pela con- 
versa, mesmo em momen- 
tos de muito estresse. A con- 

feiteira acredita que o tapa 
podeestimular crianças a se 
revoltarem e terem medo 
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dos próprios pais: 

— Os meninos já falam “lá 
vem o sermão”, quando cha- 
mo para conversar, Se você 

bate, acriança não obedece, 

ela sente medo. Em alguns 
casos, ela jásabe que vai apa- 
nhar, mas continua bagun- 

cando porque não tem mais 
respeito pelos pais. Mas é 
complicado julgar, Tem pes- 

soas que dão muito amor € 

carinho aos filhos e eles vi- 
ram bandidos. Tem pais des- 
leixados que os filhos cres- 

cem corretos. 

TEORIA EPRÁTICA 
Pára os pesquisado res, à 

aceitação de maus-tratos 
em alguns contextos traz 
uma segunda contradição: 

quem aceita que o tapa seja 

dado não necessariamente 
reconhece que o usa. “As 

respostas Stipr Pero que a po- 

pulação reconhece que prá- 
ticas de maus-tratos e vio- 
lências (psicológicas e fisi- 
cas jestão presentes nas for- 
mas de educar da sociedade 
brasileira contemporânea. 
Mas quando as pessoas são 

interrogadas sobre a aceita- 
ção detais práticase, especi- 
almente, se as realizam, os 

números caem significati- 
vamente”, diz a análise da 

pesquisa. “Essas variações 
entre percepção de oo E- 

rência, concordância e prá- 
tica têm semelhanças com 
as encontradas em pesqui- 

sas de opinião famosas so- 

breracismo no Brasil: a mai- 

or parte dos brasileiros re- 
conhecia a existência de ra- 

cismo no país, mas não se 

considerava racista”. 
— Às pessoas que dizem 

que apariharam e hoje são 

do bem talvez nem saibam, 
mas podem manilestar essa 
violência sofrida em outras 

áreas da vida dela — avisa o 

professor André Grimião, 
que usa o mesmo diálogo 
com que foi educado com o 

filho Antônio, de 7 anos. 
O estudo mostrou um 

grande apoio (46%) ao tra- 
balho infantil para impedir 
queacriança fique ociosa. A 
justificativa superou até 

mesmo oa argumento do tra- 

balho como ajuda financei- 
raaos pais (26%). 

— A [justificativa mais 

aceita não era óbvia. Basica- 

mente, a ideia do ócio se as- 
socia a ficar na rua, Isso é 
muito próprio da realidade 

brasileira, um posiciona- 
mentomuito claro antiócio, 
antirrua, porque vivemos 

numa sociedade que tem 

graus de violência e desi- 
gualdade, Isso se expressa 
nomedo devirar bandido — 

considera Silveira. 

A pesquisa também mos- 
trou que só 33% tomariam 

alguma ação se vissem cri- 

anças sofrendo maus-tratos 
na rua, chamando o conse- 
lho tutelar ou abordando às 

responsáveis. A maioria 
(45%) respondeu que não 
agiria por desconhecer a si- 

tuação ou não sentir neces- 

sidade de intervenção, e 
17% disseram que ficariam 
com medo de intervir. 
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Garimpeiros podem se tornar povo tradicional 

Brasil 

Sugestão que também daria a pecuaristas status semelhante ao de indígenas e quilombolas foi proposta 

a Conselho por ministério de Damares; tema foi retirado de reunião, mas ideia não foi totalmente afastada 

ARTHUR LEAL 
arthar De aiiegdobo põe bo 

Ge. e pecuaristas 

podem ser classificados 
como povos tradicionais. 
Uma ata de reunião do Con- 

selho Nacional dos Povos é 

Comunidades Tradicionais 
distribuída na terça-feira ti- 
nha entre os tópicos a for- 

mação de uma câmara téc- 

nica para discutir a propos- 
ta, por sugestão da Secreta- 

riá Nacional de Políticas de 

Promoção da Igualdade Ra- 
cial, ligada ao Ministério da 
Mulher, da Família e dos Di- 

reitos Humanos, da minis- 

tra Damares Alves. À ideia 

foi retirada pela pasta por 

discordância de integrantes 

do conselho, mas o presi- 
dente da entidade, Carlos 
Alberto Pinto Santos, não à 

descartou completamente. 
Ativistas, especialistas e 

internautas criticaram a 

possibilidade de grupos que 

estão no centro do debate 
ambiental serem tratados 
como indígenas, quilombo- 

las, caboclos e ribeirinhos. 

4 Palítica Nacional de De- 
senvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades 

Tradicionais visão reconhe- 
cimento e preservação des- 
sas organizações sociais por 
parte do Estado. O interesse 

de grupos como garimpei- 
ros e pecuaristas, segundo 
especialistas, pode estar li- 

gado ao tato de que o decre- 

ta sobre O reconheci imento 

dá acesso a territórios onde 

hojehá restrições áextração 
de metais e criação de gado, 
como na Amazônia. 

Para o advogado Diogo 

Cabral, da Feder ação dos 
Trabalhadores Rurais e 
Agricultores Familiares do 

Estado do Maranhão, foi 

uma tentativa do governo 

federal de legitimar grupos 
que agem ilegalmente. 

—hHávárias trentes de par- 

lamentares e prefeitos que 
vislumbram transformar o 

garimpo ilegal em atividade 

licita—lembra. 

'ATITUDE ABRUPTA' 

A secretaria negou queogo- 

verno queira incluir os dois 
grupos e alega que apenas 

atendeu a “demanda de gru- 

posespecíficos” ao sugerir o 
debate sobre a inclusão. O 
presidente do conselho dis- 

se que a menção à garimpei- 

ros e pecuaristas foi equivo- 
cada e reconheceu que seria 
uma “atitude abrupta” votar 

ainserção das categorias en- 
tre os povos tradicionais, 
enquanto há dezenas de ou- 

tros que solicitam reconhe- 

cimento. Mas não excluiu à 

possibilidade de a inclusão 

ser realizada no futuro. 

— O Conselho deve levar 

em consideração aspectos 
profundos da diversidade e 

da forma de autodetinição 

dos povos tradicionais. Isso 
não pode ser definido numa 
reunião — disse Santós, re- 

presentante da Comissão 
Nacional de Fortalecimen- 
todas Reservas Extrativistas 

e Pavose Comunidades Tra- 

dicionais Extrativistas Cos- 
teirase Marinhas, 
Santos afirmou que se à 

roposta tor aprovada, será 

ormado um grupo para 
conversar com especialistas 

cas comunidades etraçar 05 

critérios para que sejam ad- 
mitidas ou não como povos 
tradicionais. 

T iria mao a 
1 PARA TODOS pa, | 06% 

( E 1 E mbev 

ama ' ama | 
tuo rn 

Po = = SSÁVEL 

A Ambev fez o possível para estar ao lado dos brasileiros durante a pandemia 

e ajudou no combate à Covid-19. Uma de nossas iniciativas fol a doação 

de 1,4 milhão de litros da água mineral AMA para comunidades vulneráveis, 

além de outras iniciativas importantes, como a transformação de uma de nossas 

unidades em usina de produção dos cilindros de oxigênio que foram doados 

a quem mais precisava naquele momento. 

Vamos juntos superar tudo isso e garantir os abraços futuros. 
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“Protetora, 

acolhedora, 
ajudadora e a 
segunda mãe 
Depois de 52 anos de casamento, Ari 

perdeu Marlete. Para aplacar a tristeza, 
escreveu para ela a sua última carta 

EPOCA 
ANA CARÓLINA TORRES 
détimeestavics bri! Sa 

sl pg eu Li- 

| nha você ao meu la- 
do, me sentia mais forte. 

Hoje, me sinto muito fraco 
esozinho, pois olha por to- 

dos os cômodos da casa e 

vejo tudo muito vazio sem 
a sua presença. Como eu 
sinto sua falta, meu cora- 

ção sofre com a saudade. 
Sem você tem sido muito 
dificilviverescráassimaté 

Alropelado. Ar morreu aos 22 anos, após dsbrburo texto para a mulher 

o fim da minhavida” 
Assim começa última car- 

ta de Ari da Cunha a Marle- 

te, com quem viveu 52 dos 

seus 7Z anos. Elamorreg aos 

74 anos em janeiro, após lu- 

tar mais deuma década con- 

tra a depressão. Ari, para 
evitar a tristeza, aumentou 

o número de andanças por 
Joinville, em Santa Catari- 

na, onde atuava como líder 

comunitário e lutava pelos 

direitos dos idosos. 

“Não pensoem mais nada 

além de você. Quando eu 

precisei de ti, sempre este- 
ve presente ao meu lado e 
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quando você precisou de 
mim, eu também estava. 
Estive ao lado da cabeceira 
da nossa cama procu rando 

te acalmar muitas vezes, 
pois a dor que você sentia 

também doia em mim, pois 
juntos, formavâmos um só 

corpo. Muitas lágrimas 
derramei por você nestes 
tempos dificeis”, escreveu 

Ari, em uma carta que co- 
meçouaseelaboradaa par- 
tirdas conversas comosco- 
nhecidos em Joinville. 

Para o idoso, seus escritos 

seriam uma formade garan- 
tir o legado da relação, inici- 
ada no fim da década de 
1960. "Começamos nossa 
vida conjugal sem nada, 
mas, coma sua ajuda, conse- 
guimos conquistar muitas 
vitórias e eu sentia que ti- 
nhamos muita riqueza de 
amor. Hoje, me sinto muito 

pobre. Você toi minha pro- 
tetora, acolhedora, ajuda- 
dora e a segunda mãe. Per- 
manecemos juntos por 52 

anos, 7 meses e | semana 

que é igual 640 meses, 

Câmara aprova construções nas margens dos rios em áreas urbanas 

BIMTTRILUS DANTAS 

diriiniasdinuetogodo nom br 

Câmara dos Deputados 

aprovou ontem uma 

mudança no Código Flores- 
tal que libera construções 

nas margens de rios em àre- 

D 
pirogqur 

TAS ETIEATIES 

as urbanas e acaba com o li- 

mite minimo de proteção 
nesses locais. Os deputados 

derrubaram uma mudança 

do Senado na proposta, que 

incluiu proteção de 15 me- 
tros. O projeto será enviado 

para sanção do presidente 

» rr ia A dem o crer hg Bos 

Jair Bolsonaro. 

A proposta dá aos gover- 
tios locais o poder de definir 

o tamanho das áreas de pre 

servação permanente em 

áreas urbanas. À ideia havia 
sido alterada por senadores, 

mas voltou a ser aprovada 

por 274 deputados que der- 

rubaram a alteração. Vota- 
ram pela manutenção das 

mudanças dos senadores 

137 deputados. 

O projetomudao entendi- 
mento determinado pelo 

Superior Tribunal de Justiça 

ANTAR TE! 

em abril, de que as áreas de 

preservação permanente 
em margens de rios — que 

variam de 30 a 500 metros, 

segundo o Código Florestal 
— 4 alem tanto para O MMEro 

rural quanto urbano. 

A proposta aprovada no 

19,213 dias, 461.112 horas, 
27.666.720 minutos ou 

1.660.003.200 segundos. 

Águi, nossas mãos se encon- 

tram para construir uma 

história”, lembrou o lider 

comunitário no parágrafo 
final dacarta. 

Na segunda-feira, Ari foi 
ao gabinete da vereadora Ta- 

nia Larson (PSL imprimir 

cópias do texto para Marle- 

te, armazen ado em um pen 

drive. Feito isso, passou a 
distribuir as cópias. 

— Começamos a ler e nos 
emocionamos. Segunda- 

feira ele esteve lá. Saiu da 

Câmara e aconteceu o inci- 

dente —contou Tânia. 

Oincidente foi o atropela- 

mento e morte do lider co- 

munitário. quando andava 
de bicicleta, por um carro 

desgovernado, no bairro 

Iaum, o mesmo em que 
morou com Marlete. 

— Não consegui dormir à 

noite. Pensava numa das 

histórias de amor mais lin- 

das que ja vi — se emeciona 
avereadora, 

Senado estabelecia que mu 

nicipiose o Distrito Federal 

poderiamestabelecer faixas 
de proteção inferiores às 

previstas no Código Flores- 
tal. Desde que não se ocu- 
passem Áreas com risco de 

desastre e fossem obervadas 

diretrizes de planoscomoos 

de recursos hidricos, drena- 
gem, saneamento básico ou 

de bacias hidrográficas. pa 

Kiss: réu diz 
que não deu 
autorização 
para fogos 

O empresário Elissandro 

Spohr, con hecido co- 

mo Kiko, foi o primeiro dos 

quatro réus do incêndio na 

Boate Kiss a prestar depoi- 
mento. Durante o interro- 

gatório ontem, oitavo dia 
de júri, o ex-sócio da casa 
noturna de Santa Maria 
(RS) disse que não havia 
mais do que 800 pessoas na 

noite da tragédia, que cau- 
sou 242 mortes em janeiro 

de 2013. Spohr afirmou 

que não deu autorização 
paraa banda Gurizada Fan- 
dangueira fazer um show 

pirotécnico e a espuma co- 

locadanotetotevecavalde 
um engenheiro 
Os fogos provocaram as 

chamas, que seespalharam 

Erdçãã d espu na, TUZICa é 

inflamável, segundo a in- 

vestigação. De ac ordo com 

Spohr, o engenheiro reco- 

mendou a espuma porque 
os vizinhos reclamavam do 

barulho. O réu disse que 

vostaria de poder “dar um 
abraço” nos familiares das 

vítimas da tragédia: 

— Sei que vocês me odei- 

am. Não consegui pedir 

desculpas pra ninguém, 

Como eu ia chepar em al- 

guéme Uma pessoa veiome 
dar um tapa. Gente que eu 

conhecia me mandava 

mensagem mandando eu 

me matar. E aí eu fui preso. 
Aprendi a chorar em silên 

clona cadeia. 

Parentes de vitimas dei- 
xaram a sala do tribunal 

após o ex-prefeito de Santa 

MariaCezar Schirmer afir- 

mar que a investigação da 
Policia Civilsobre o incên- 

dio no estabelecimento, 

toi “mediocre e espetacu- 

losa” e que faltou isenção 

nas apurações. 
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SOCORRO AO GALEÃO NO LEILÃO DE AEROPORTOS 

AJUSTE DE ROTA 
Governo estuda restringir voos no Santos 
Dumont e levar metrô p 
GERALDA EXNCA, GLAUCE 
CAVALCANTI E GIOVANNI MOLEÃO 
etóniiidabhad agsba or. im 
ExAsbia d Gio 

0) govemo trabalha em duas 
frentes para vencer resis- 

tências do governo do Rio à 

privatização do Santos Du- 
mont. Autoridades locais te- 
mem esvaziamento do Galeão 

(Tom Jobim). que pode perder 
ainda mais voos internacio- 

nais e isolar a cidade, com um 
eventual crescimento do ter- 

minal central da capital. 
Uma opção é limitar o cres- 

cimento do Santos Dumont, 

para dar tempo de recupera- 

ção ao Galeão, Outra é usar os 
recursos das outorgas dos ter- 
minais para construir um me- 

tró ligando os dois aeroportos, 

projetode R$ 5,5 bilhões. 
Segundo técnicos que parti- 

cipam das discussões, serão 

feitos ajustes no edital de con- 
cessão do Santos Dumont que 
darão ao Galeão mais tempo 

para recuperar o volume de 

passageiros. O aeroporto in- 
ternacional da cidade, conce- 
dic em 2013, nunca atingiu o 

número de passageiros previs- 
Lo FUI DA FOSSE INMErnacionais 

migrarem para Guarulhos 

(SP). 
Uma das demandas das au- 

toridades do Rioésóliberaro 
crescimento do Santos Du- 

mont, inclusive para rotas in- 

ternacionais, quando a cida- 
de atingir patamares mini- 

mos de passageiros. Assim, 

acreditam, haveria condi- 
ções de os dois terminais te- 
rem operações sustentáveis 

economicamente. 

Perguntado sobre o proje- 
tao prefeito do Rio, Eduardo 

Paes, voltou à afirmar que 

uma concessão sem limitar à 

operação do Santos Dumont 
vai inviabilizar o Galeão: 

— Ou (o edital) cria restri- 
ções ao Santos Dumont ou 
nós vamos inviabilizar o Gale- 
do, porqueo Galeão édecone- 

xão — disse Paes. — Eu acho 

muito boaa história do metrá, 
é ótimo. A maneira como estã 

colocado o edital (atual) de 

concessão é para destruir o 
Rio de Janeiro, E inaceitável, 

Para dar fólego ao Galeão, 

haveria ainda ajustes operaci- 
onais no Santos Dumont: o 
prazo para que o operador do 

terminal execute a obra que 
permitirá obter certificação 

LIGAÇÃO ENTRE DOIS 
TERMINAIS CARIOCAS 

Transporte teria capacidade de 

transportar mil passagelros por viagem 

são eRisTáviO 
«Ly 
E 
a 

“haveria di mal pação paras Santos Dumont 

internacional para ampliar os 

voos vai subir de três para cin- 
co anos. 

Nesse periodo, o Santos Du- 

mont continuará com os atu- 

PARA FECHAR À CONTA O 

Rel 

| Área exclusiva para quem vai para o 
Galado: À fronte do vales lá gória a 

apção pará quem soguo pera ó 

seroporto Teria bilhete cobrado em 

dobro e aponas três parados: quando 

entra nã estação Estácio. na 

Rodoviária emo Calado. 

i 

| 

a 

ana E 

0" AEROPORTO 
SANTOS DUMONT. 

ais 23 movimentos por hora 

(pouso e decolagem), poden- 
do ceceber só aeronaves com 

capacidade para até 180 pas- 

SdPelros — CON à TRANULen- 

TRAJETO 

€D Metré Estácio a partir de um 
waduto que correria do lado do 
cana! do mangue 

8 Passaria por Rodoviária 
Novo Rio 

É nto 

O Avenda Bras! (Ponto do BRT 
Transbras:| no inicio da via) 

O vila do João (na esquina da 
comunidade com a Linha 
Amarela) 

6 Maré (em trente ao Batahão 
da Pollca Miitar, na Linha 
Vermelha) 

€) Fundão (aproveitando o 
traçado do BRT até o Galeão) 

E) Galeão 
Edtona de Árie 

ção de nove milhões por ano, 
segundo fontes do governa. 
A partir da certificação, se- 

rá possível realizar 30 movi- 
mentos por hora, caexpecta- 

Um mutirão para renegociar dívidas 
NAWES  Caixae Banco do Brasil fazem campanhas com 'vros reduzidos & PIvos prazos 

tiva é que o volume de passa- 
geiros por ano suba para CET - 

ca de milhões. 

A ampliação no prazo para 
fazer a obra necessária à certi- 
ficação internacional também 

será adotada em Congonhas, 
que será concedido juntamen- 
te com o Santos Dumont, O 
terminal paulista opera hoje 

com até 33 movimentos por 

hora e recebe 22 milhões de 
passageiros por ano, Passaria a 

44 movimentos por hora e 30 

milhões de passageiros, estima 
ogoverno. 

METRÔ DE SUPERFÍCIE 
Pela última versão do edital, o 
Santos Dumont será leiloado 

em blocos de terminais com 

lance minimo de R$ 355 mi- 
lhões, O investimento total é 
estimado em R$ 2,3 bilhões, 

sendo R$ 1,3 bilhão só no San- 

tos Dumont. 

Outra sugestão em análise é 

estabelecer que parte dos re- 

cursos a serem pagos pelos 
concessionários dos dois acro- 
portos possam ser usados para 

construir um metrô ligando o 

Centro à Ilha do Governador 
Em fevereiro a Secretariade 

Estado de Transportes anund- 

ou ter elaborado um projeto 
em parceria com a RlOgaleão 
de um metrô leve de superfi- 

cie, partindo da estação Está- 

Cho, DO Centro, ramo o aero- 

Limitar operações pode reduzir atratividade de leilão 
Jã o uso de recursos da outorga das concessões para mobilidade urbana beneficiaria o Rio e a população, dizem especialistas 

Pp: especialistas, reduzir o 
núgero autorizado de vo- 

os no Santos Dumont pode 

tornar o leilão menos atraente 

para investidores, mas a alter- 
nativa de conectar as dois ter- 

minais do Rio é vantajosa. 
— Limitar os voos no Santos 

Durnont atrapalha o setor pri- 

vado. Já a opção de botar di- 

nheiro da outorga para cons- 
truir o metrô é ótima. E uma 
medida nova e inteligente. O 

recurso seria aplicado em me- 
Ihoria para a população — afir- 

ma Renato Sucupira, presi- 

dente da BF Capital, consulto- 
riade infraestrutura. 
O esvaziamento do Galeão, 

argumenta, vem do esvazia- 
mento econômico do Estado 
do Rio, entre outros fatores: 

— Caiu o internacional no 

Galeão porque o turista passou 
a ter medo de passar pela Li- 
nha Vermelha, pela Linha 

Amarela. E as companhias ae- 
reas migraram para São Paulo, 

criando hubs (centros de dis- 

tribuição de voos) onde o 
IÚMS era mais baixo. Só que 
isso reduz ainda mais o turis- 

mo no Rio —admite Sucupira. 

já Femando Villela, coorde- 
nador do Comitê de Regula- 

ção de Infraestrutura Aeropor- 

tuária da FGV Direito Rio, a 

restrição no Santos Dumont 
pode ser uma saída, mas deve 

ser usada com cautela: 
— Restrições a operações de 

dLrOporto Pitta ser qnoti- 

vacas por razões técnicas, para 
não reduzir aatratividade nem 
a criatividade na exploração 

do ativo por empresas interes- 

sadas. E devem set limitadas 
no tempo, para dar previsibili- 
dade de quando o ativo poderá 

ser explorado plenamente. 
Um executivo próximo às 

negociações pondera que é 

preciso atenção para que as 
decisões não sejam tomadas 
por motivações políticas, A 

solução para o Galeão, diz, 
tem de combinar medidas em 
segurança, mobilidade e pró- 

economia Huminense. 

Para a RlOgaleão, conta 
uma fonte próxima à conces- 

sionária do aeroporto inter- 

nacional, o melhor seriao edi- 

tal combinar a limitação tem- 
porária às operações no Sar 

ara Ilha do Governador 
saRBeNEL DE Pav -zo 

Santos Dumont. O predeito do Ria, Eduarco Paes, defende que haja algum tipo ce limite à exparsão de termina no Centro da Ria para evitar o esvas amento de Gaisão. mas elog;ou a hpélese do meirô 

porto internacional. O proje- 
to, orçado em R$ 2 bilhões, te- 
ria sete estações, incluindo ro- 

doviária e Complexo da Maré. 
— À economia do Rio foi 

abalada nos últimos anos, ca 

capacidade de resposta é mais 
lenta que a média. Neste mo- 
mento, temos dois terços dos 

voos domésticos no Santos 

Dumont e um terço no Gale- 

ão. Deveria ser o contrário, 
Então, precisamos limitar os 

voos no Santos Dumont até 

reequilibrar o volume de pas- 
sageiros — diz Delmo Pinho, 
ex-secretário estadual de 

Transportes ealrentedo Con- 

selho de Logistica e Transpor- 
te da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro. —O metrô 

dá acesso a Galeão, mas bene- 
ficia a população, 

Ele pondera que o Santos 

Dumont já está ligado à malha 
de transporte urbano, via VLT, 
Aideiaéqueo BNDES coor- 

dene o projeto, fundamental 
nara melhorar à acesso ao Ga- 
leão, O investimento estima- 
do seria de R$ 5,5 bilhões, 

A Agência de Aviação Civil 
(Anac) deve aprovar na próxi- 
ma semana o edital de licita- 

ção dos aeroportos. 

Procurado, o governo do 

Estado do Rio não comen- 
tou. Jãa Secretaria de Trans- 

portes disse que o tema de- 

manda um estudo complexo. 

tos Dumonte a-construção do 
metrô, Até que otransporte fi- 

que pronto, outras medidas 

de menor praza e custo porde- 
riam ser usadas, 
Procurada, a RIOgaleão dis- 

se atuar pelo desenvolvimen- 

to do setor aéreo do estado, 
mas, como concessionária de 

serviço público, prefere não 

se manitestar a respeito do 
processo da sétima rodada de 
CONCESSÃO de aeroportos. 

O aeroporto fechou 2019 
com 14 milhões de passagei- 
ros, sendo 4,7 milhões no in- 

ternacdional. Este ano, deve al- 

cançar quatro milhões de via- 
jantes, com 10% em voos para 
exterior (G.€.) 
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BC avisa que 
vai perseverar 
0 Banca Central subiu os juros, como se 

esperava, e deu um recado duro avisan- 
do que o ciclo de aperto monetário pode 
avançar “significativamente em território 
contracionista”. Ou seja, elealerta que o pa- 
is entrará em FECeEssão, mas & Conum icado 

intorma que o BC val “perseverar” na estra- 
tégia para reduztr a inflação e ancorar as ex- 
pectativas. Não criticou diretamente a polí- 
tica fiscal mas ficou implícito quando disse 
que há dúvidas sobre os parâmetros fiscais 
do pais. E há. O governo acaba de fazer um 
rombo no teto de gastos, travestido de alte- 
ração apenas da fórmula de cálculo. 
Em nove meses o Banco Central aplicou 

no país um choque de juros de proporções 
históricas, À Selic saiu de 2% para 9,25%. 

Na começo do ano, ele já avisou, que vai pa- 
ra 10,75%. Não é fácil para o BC tomar deci- 
são neste momento. O quadro é desanima- 
dor. OJIPCA de novembro que será divulga- 
do amanhã ficará acima de 1%, de novo, le- 
vando o acumulado para próximo de 11%. 
As vendas do comércio cairam, pelo dado 

divulgado ontem. É asexta queda no ana. O 
mercado de trabalho está repleto de dados 
prove upar Lês: à Fê nda PeCIO UU dez aos, 

uma queda de 11%. O pais está em recessão 
técnica. Dos desempregados, quase quatro 
milhões estão sem trabalho há mais de dois 
anos, mesmo procurando. E o desemprepo 
de longo prazo batendo recorde. 
Normalmente com uma atividadetão fra- 

candoseriao momento desubir a taxa de ju- 

ros, mas diante de uma inflação tão persis- 
tente o único remédio é sim elevá-la, As 
perspectivas são de dois anos de descumpri- 

mento da meta de inflação. A maioria dos 
economistas acha que o IPCA cairá no ano 
que vem, pelo efeito da política monetária, 
mas não ao ponto de cumprir ameta. 

O dilema do BC está entre combater a in- 
flação e não derrubar mais ainda a econo- 
mia em 2022, O banco BTG resumiu assim 
a situação: "Se correr com mais juros, o PIB 

de 2022 tende a se consolidar no terreno 

negativo; se ficar no mesmo tom, as expec- 
tativas podem desancorar ainda mais e cor- 
roer a autonomia da autoridade monetária”. 
Só que no recado dado pelo comunicado di- 
vulgado após à reunião ficou claro que eles 
já escolheram subir a taxa de juros o quanto 
for necessário para conter a inflação que es- 
táem niveis preocupantes. Opiorque pode- 
raacontecer agoraseria deixá-la continuar 

elevada. 
Com a inflação Felizmente o Banco 
elevada e a piora Central tem autono- 

fiscal, Banco mia. O novo status foi 

Central promove aprovado e sancionado 
um choque no atual poverno, mas 
histórico nos juros imagine só o E eg deve 
para tentar conter estar pensando disso, 
a alta dos preços neste momento, o pre- 

sidente Bolsonaro. Ele 

interfere em tudo, a Polícia Federal queo di- 
ga. Acaba de vetar o nome escolhido pela 
equipe econômica para corregedor da Re- 
ceita. E mais, o ministro Paulo Guedes de- 

mitiuo diretor da Receita Federal, José Tos- 

tes Neto, com uma frase seca e reveladora; 
“O presidente quer o seu carpo”. E tudo foi 

feito pelos plores motivos, paraatender aos 
interesses dos bolsonaros que querem apa- 
gar quaisquer registros das acbadilias na 

Alerj. Paulo Guedes gosta de repetir que a 
arrecadação está subindo. Ora, se é isso, O 
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secretário da Receita não deveria ser demi- 
tido. Mas foi, para atender aos interesses da 

lamília do presidente, Se pudesse, Bolsona- 

ro mandaria seu ajudante de ordens na eco- 
nomia, o ministro Paulo Guedes, requisitar 
o cargo de presidente do Banco Central, 
Contudo, ele não pode mais. 
Durantea lambança dos precatórios oque 

se vinéqueo ministro da Economia não im- 
pedirá que se lance mão de qualquer expe- 
diente para dar ao presidente o que ele 
quer: dinheiro para políticas populistas, do 

calote à manipulação do teto de gare Eno 
Congresso, os presidentes das duas Casas, 
deputado Arthur Lirae senador Rodrigo Pa- 
checo, estão dispostos a tudo lazer —de 
mentir para o STF à descumprir acordo 
com seus pares —para garantir a existência 
das emendas de relatore dar ao presidente a 
“licença paragastar pedida por Guedes. 
Nesse quadro, cabe à autoridade monetá- 

ria agir para que não haja risco de a inflação 
entrar em espiral, E é isso que o comunida- 
do do BC ontem deixou claro. A situação in- 
ternacional estã mais dificil, o mundo tam- 
bém enfrenta inflação, no caso brasileiro, é 

mais grave. O país com a história que teme 
naconjunturaem queestá não pode apostar 
que a inflação cairá naturalmente, À expec- 
tativa terá que ser construída pela reputa- 
cão do Banco Central. 

TCU frustra governo 
e adia análise sobre 
venda da Eletrobras 
Processo que trata da privatização da estatal foi retirado da 
pauta pelo ministro Aroldo Cedraz pouco antes da sessão 

MANDEL VENTURA 
mund fura froah oglobocom Er 
masi id 

E: um revés para o gover- 
= no federal, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) adi- 
ou a análise da privatização 
da Eletrobras, processo que 
estava pautado para a reuni- 
do de ontem do plenário da 
corte. O assunto foi retirado 
da pauta pelo relator, minis- 
tro Aroldo Cedraz, minutos 

antes do início da sessão. Ele 
não chegou a apresentar o 
seu voto aos demais mem- 
bros do tribunal. 

O ministro disse que o as- 
sunto voltará para a pauta na 
sessão da próxima semana, 

marcada para à quarta-feira, 
como desejavam ministros 
consultados pelo GLOBO ao 

CONTEXTO 

Executivo corre 

contra o tempo 

por operação 

atraso na análise do 
Tribunal de Contas da 

União (TCU) atrapalha os 
planos do governo federal, 
que contava com o primei- 

INDICADORES 

BOVESPA 7 O! +0,50% 
hó dia 

E] 1,53% 
mmingesmibra 

IPOSTO DE RENDA 

Dezembro de 2071 
fast DE ClutuLdGas abusa  abEliuho 

MEJSQISE paris 

Dela HA 15% REU BO 

De2HZE ERAS EM RE 354,80 

DeIBL add 25% FED 

Acima de GE4ES FEM R$669,36 

longo da tarde. Para isso ser 
concretizado, porém, ele 

precisará apresentar o seu 
voto aos colegas. 
— O processo foi excluído 

hoje (ontem) em razão de 
manitestação que recebe- 
mos no fim da manhã, oriun- 
da do Poder Executivo e da 
sociedade brasileira. Trare- 

mos de volta o processo na 
próxima-semana, se Deus 
nos permitir — afirmou Ce- 

draz, durante a sessão. 

BILHÕES EM BÔNUS 
O tribunal deveria julgar 
ontem o bônus de outorga 
que a Eletrobras precisará 
pagar d0 BoFErho pela PERO- 

vação dos contratos de usi- 
nas hidrelétricas, passo fun- 
damental para a privatiza- 

ro aval do TCU paraa priva- 
tização ainda este ano, 
O Executivo corre con- 

trau tempo para ter a au- 
torização dacortee con- 
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apbeus a aliguuota a decucs & parcela cores por- 
dente 5 laio AB” posesla do HPF gue vence em 
JQde desembro bem cormeção de DOZH 

ção. Esse bônus será repas- 
sado para o Tesouro Nacio- 

nal (R$ 23 bilhões em 
2022); para diminuir o re- 
passe da alta de custo de 
energia nas contas de luz 

(R$ 30 bilhões ao longo de 
25 anos); e para a recupera- 
ção de bacias hidrográficas 

(R$ 8 bilhões em dez anos). 
O voto de Cedraz precisará 

analisar, por exemplo, um pe- 
dido do Ministério Público 

junto ao TCU contra um adi- 
antamento de R$ 5 bilhões 
programado para ser feito pe- 

la Eletrobras privatizada, a 

lim de amenizar as contas de 
luz no próximo ano. O gover- 
nócanta COMA esse recuigo pa- 

radesacelerar aaltanastaritas 
de energia em 2022. 
Cedraz também precisa 

sepuir fazer aoperação 

até maio de 2022, prazo 

definido pelo Executivo 
como limite paraadeses- 
tatização da maior em- 

presa de energia da Amé- 
rica Latina, Depois disso, 
aavaliação é que dificil. 
mente seria possivel fa- 
zera operação, por causa 
dos prazos legais e da pro- 
ximidadecomo periodo 
eleitoral. 
Avenda da empresa é a 
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Gigante. Eletrobras faz parte dos panos de privatização do ministro Pau o Guedes: discussão sera na pi semana 

analisar e levar para o plená- 
rio um entendimento da 
àrea técnica do tribunal so- 
bre o futuro dos preços de 

energia no longo prazo, que 

impacta diretamente os va- 
lores totais da privatização. 

Essas duas análises de Ce- 

draz ainda não foram conclu- 

idas, o que levou o ministro a 
não apresentar seu vOoLo E 50- 

licitar o adiamento. Ele rece- 

beu nos últimos dias repre- 
sentantes de sindicatos de 

principal aposta do minis- 

tro da Economia, Paulo 

Guedes, para ver andar uma 
agenda que pouco avançou: 

adas privatizações. 
Neste momento, à avali- 

ação é que um atraso de 
uma semana não deve in- 

terferir nos planos. Mas 
uma demora maior da cor- 
teemanalisaro assunto 
pode fazer com que a pri- 

vatização não avance no 
próximo ano, mesmo com 
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* Po páreo pegado dáméilico, dera dultor 

trabalhadores da estatal, que 
sdo contra a privatização. 
Como O GLOBO já mos- 

trou, ele tem resistência à 

privatização e chegou a di- 
zernos bastidores que pode- 
ria não dar aval à operação, 
No TCU, porém. há um de- 

sejo de avançar com o pro- 
Cesso, mesmo com a resis- 
tência de Cedraz. 
Ur dos argumentos a favor 

daprivatizaçãonotribunaléo 
valor que será destinado para 

autorização do Congresso 

Nacional, de acordo com 

fontes do governa. 
Especialistas com co- 

nhecimento no assunto 

avaliam, em condição de 
anonimato, que, seo TCU 
fizer muitas exigências 

que alterem os preços da 

operação, a privatização 
pede não sair, 
O modelo da privatização 

prevê transtormar a compa- 
nhia em uma corporação, 
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bacias hidrográficas do São 
Francisco, de harragens de 
Minas Gerais e para a Amazô- 
nia, além dos recursos para as 

contas de luz. Esses são dese- 
josde políticos que seriam in- 
viabilizados sem a operação, 
Depois de analisar as ou- 

torgas, o TCU ainda precisa- 
rá analisar a operação em si, 
que ocorrerá por meio de 
uma capitalização. Essa 
análise deve ficar para janei- 
ro ou fevereiro, 

sem controlador definido, 
após uma oferta de ações que 
não será acompanhada pe 
União. O governo terá, assim, 

sua participação diluída para 

menos de 504 e perde o 
controle da empresa, 
A União deve continuar 

como principal acionista, 

mas sem controle. Nenhum 
acionista poderá ter direito 
avoto superior a 10% do 

capital votante. (Manel 
Ventura) 
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Selic vai a 9,25%, o maior ciclo de alta desde 2002 
Juros atingem o maior patamar desde julho de 2017 Copom sinaliza nova alta de 1,5 ponto na próxima reunião, 
em fevereiro, citando inflação persistente, incerteza fiscal e cenário externo menos favorável 

GABRIEL SHINQHARA 

E STEPRANTE TONDO 
acopenia Shagioba doer Br 
BRSSÍIsE Rod 

Banco Central (BC) ele- 
” vou ontem a taxa básica 
de juros, a Selic, de 7,75% para 
9.25% ao ano, o maior pata- 

mar desde julho de 2017. Com 

isso, o atual ciclode alta se tor- 
nou o maior desde 2002, an- 
tesdo Luiz Inácio La- 

lada Silva. Em janeiro, a Selic 
estava em 2%, seu menor pa- 
tamar histórico. Mas, tentan- 
do segurar a inflação de 2022, 

que já ameaça fugir da meta, o 
Comité de Política Monetária 
(Copom) promoveu sete altas 
consecutivas, sendo as duas 
últimas de 1,5 ponto percen- 
tual (pp). 
Com magnitude de 7,25 

pp. o atual ciclo só não supe- 
ra a escalada de 18% para 
26,5%, registrada entre outu- 

bro de 2002 e fevereiro de 
2003, devido ao abalo mos 
mercados, que temiam Lula, 
A constante alta da inflação 

registrada durante todo a ano 
tem vários fatores, como os 
choques de preços de com- 

bustiveis e alimentos, que afe- 
tam toda a cadeia. Há tam- 
bém a incerteza fiscal, que 
casou confusão no mercado 
efezas projeções de PIB, juros 
e inflação se deteriorarem pa- 
raesteano eo próximo. 

TRAJETÓRIA DE ALTA 
Nesse cenário, o Copom sina- 
lizou mais uma alta de 2,5 pp. 

na próxima reunião, em feve- 
reiro, levando a Selic para 
10,75% ao ano. No comunica- 

do, o Comitê deixou claro que 

ALTA DOS JUROS SEGUE DETERIORAÇÃO 
DAS PROJEÇÕES PARA IPCA E PIB 
(Em 6) 

Taxa Selic 

Inflação 
acumulada 

em 12 meses* 

Expectativa 

para o PIB 
em 2022 

20/01 

“Até o mês imediatamente anteiiori 

manterá a estratégia de alta 

dos juros até * a inflação ce- 
dam xi expectativas fiquem an- 
coatins ira ao redor das metas. E 
disse considerar “apropriado 
que o ciclo de aperto monetá- 
rio avance significativamente 
em território contracionista” 

O BC projeta que a Selic atinja 
11,75% durante 2022, termi- 
nando o ano em 11,25%. Em 
2023, recuaria a 8%. 

Para Marilia Fontes, só- 
cia-fundadora da Nord Re- 
search, o comunicado mos: 

tra uma posição mais dura 

da BC contra a inflação: 
— Ele teve de apertarodis- 

Curso E possivelmente terá 

deentregar uma Selic maior 
do que gostaria, 
A questão fiscal foi, mais 

uma vez, ressaltada. Segundo 

THD C5/05 

*SIPCA-S até nosembro 

o Copem, “novas prolonga- 

pio pads peticas fiscais de 

cd a se ice Pisa e 
plorem a trajetória fiscal po- 
dem elevar osprêmiasderisco 
do pais”. Isso teriacomo conse- 
quência a manutenção dos ju- 
tos em patamares elevados. 
Alexandre Schwartsman, 

ex-diretordo BC, ressalta que, 
olhando em retrospecto, a au 
toridade monetária pode ter 
demorado muito para come- 
çar a subir os juros de forma 
mais agressiva. Mas, para ele, 

o principal fator para a acele- 
ração da inflação foi a questão 
are coma mudança no teto 
de gastos, que limitao aumen- 
todas despesas públicas: 
— Manter o teto de gastos 

eventualmente transtorma- 

1/26 [E E 

ria os déficits em superávits e 
mudaria a trajetória de endi- 
vidamento do governo. Mas 
agora o BC vai usar a política 
monetária para controlar a di- 
vida. Este ano, a gente pagou 
taxa de juros real negativa, 

COMÉRCIO TEM QUEDA DE 0,1% 
A alta dos juros tem efeitos 
além da inflação: a atividade 
econômica também se retrai. 
Atualmente, o mercado proje- 
ta crescimento de 0,51% no 
PIB em 2022 — contra 2,5% 

em janeiro — e inflação em 

5,02%, acima do teto da meta, 
de 3,5%, com intervalo deto- 
lerância entre 2H e 5%. 

É o pais já está em recessão 
técnica, configurada por dois 
trimestres de retração no PIB. 
Ontem, 01BGE intormou que 

10,73 

08/12** Eno 

as vendas do comércio vare- 

jista recuaram 0,1% em outu- 

ro. Analistas projetavam alta 
de 08%. Na semana passada, 
fora divulgado o resultado da 
indústria para o mesmo mês: 
queda de 0,6%. Ou seja, os 
primeiros dados econômicos 

do quarto trimestre já apon- 
tam desaceleração. 
Em seu comunicado, o Co- 

pom considera que a atividade 
econômica brasileira mostra 

“evolução moderadamente 
abaixo da esperada”. E ressalta 
que o cenário externo é “me- 

nos favorável” com os princi- 
pais BCs globais sinalizando 
cautela frente à inflação mun- 

dial. O surgimento da variante 
Ômicron é mais um fator de 
inceritza para a recuperação 

econômica, diz o Copom. 

Nova taxa altera cálculo do rendimento da poupança 
Ainda assim, caderneta continua perdendo para a inflação. Renda fixa val ganhar atratividade, apontam especialistas 

om a nova alta da Selic, o 

Ranco Central (RC | tam- 
bém vai alterar o cálculo do 

rendimento da poupança. Is- 
so OCOTTE porque a poupança 
tem dois cálculos diferentes, 
conformeo patamar da Selic. 

Quando a taxa básica fica 
abaixo de 8,5%, a chamada 

ENTREVISTA 

poupança nova (depósitos 
posteriores a 4 de maio de 
2012) rende 70% do valor da 
Selic mais a Taxa Referencial 

(TR). Contas anteriores a essa 
data rendem 0,5% maisa TR. 
Fá com a Selicem 9,259%,0 

rendimento é de 0,5% ao mês 

mais a TR — ou seja, como a 
poupança “antiga” Em 12 me- 
ses com a taxa nesse patamar, 

o rendimento ficaria em 
6,17% maisa TR. Antes, coma 

José Júlio Senna EX-DIRETOR DO BC E ECONOM STA DO BRE/FEV 

“AO BC, NÃO RESTAVA 
OUTRA OPÇÃO? 
JOÃO SORIMA NETO axo sacra ogloto cem e sora 

O choque de juros que o 
Banco Central vem 

promovendo vai derrubar a 

inflação, mas é dificil avaliar 
se o resultado será o deseja- 
do se não houver suporte 

fiscal do governo. Para 2022, 
dificilmente a meta será 
cumprida. A avaliação é do 
economista José Júlio Senna, 

ex-diretor do BC e chefe do 
Centro de Estudos Monetá- 
rios do Thre/FGV (Instituto 
Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas). 

O choque de juros do BC vai 
debelar a inflação? 
Aexperiência universal é 

que a política monetária o 
instrumento para segurar a 
inflação. Em princípio, não 

há motivo para acreditar que 
essa alta de juro não tenha 
efeito positivo. Alguma me- 

lhora vamos ver. Mas é difi- 
cildizer se essa política de 
combate à inflação terá su- 

cesso na medida do desejá- 

vel se não houver um supor- 
te fiscal significativo do go- 
vemo. E, no momento, não 

vemos isso, Aú contrario, 

vemos um grau de apreen- 
são com as contas públicas. 

Ameta de inflação de 2022 
(entre 2% e 5%, com centro 

Selic a 775%, seria de 543%. 

Como a Selic estã muito 
próxima do limite de 8,5%, 
aTR não será muito alta — 

ontem, estava à 0,0833%, 
depois de passar muito tem- 
po totalmente zerada. 

Projeções da Associação Na- 
cional dos Executivos de Fi- 
nanças, Administração e Con- 
tabilidade ( Anefac) mostram 
que R$ 10 mil na poupança 
por 12 meses com Selic em 

de 3,5%) não será cumprida? 
Já passouo momento de 

levar a inflação para a meta 
de 2022, e não há condições 
de atingila. As altas de juros 
ques BC está promovendo 

ra e deve promoverno 
inicio de 2022 não têm mais 
efeito no comportamento 
dos preços em 2022. Pode até 
chegar perto, mas não temos 
garcabouço fiscalideal para 
política monetária. A percep- 

cão de risco do Brasil sabiu 
40% desde fim de 2019, e 
siste nos últimos 

«quando a principal 
Ria iscal (o teto de gas- 
tos) foi abalada. Não adianta 
ter uma âncora fiscal cujas 

regras sãoalteradas. 

O BC demorou a subir os juros? 
Isso é uma injustiça como 

BC brasileiro e comos BCs de 
toda o mundo. Não há 
um só presidente de 
BC no mundo | 
quenãorecka- 

925% renderiam R$617 mais 

a TR, contra R$553de quando 
a taxa estava em 7,75%, 
Miguel Oliveira, diretor 

executivo da Anefac, explica 
que, àmedida que a Selic sobe 
— o mercado projeta 11,25% 

em 2022 —,a TRacompanha 
esse movimento. Mas a alte- 

ração, por enquanto, será pe- 
quena: só será sentida com 

uma Selic acima de 12%. 
E preciso lembrar que, 

me da intensidade com que a 

previu esse processa, por isso 
não dá para criticar e dizer 
que o BC está atrás da curva 
de juros. Essa capacidade de 
previsão sobre a alta intensa 
da inflação ninguém teve. 

Por quê? 
Porque não tivemos episo- 

dios anteriores para nos 
basearmos. Não havia um 
modelo. Essa inflação que 
estáai é ada pandemia, Ela é 
provocada pelo gargalo de 
oferta de bens. As empresas 

mesmo subindo, o rendi- 

mento da poupança ainda 
perde para a inflação deste 
ano, que em novembro atin- 

giu 10,73% em 12 meses. 
— Se você quer ter um ga: 

nho acima da inflação, tem 

que mudar sua aplicação. Se 
você quiser ter liquidez diá- 
ria, tem o Tesouro Selic, ou 
CDE do banco, RPC da coo- 

perativa, você ganha mais, 
com liquidez diária —diz a 

tiveram que tiraro pédo 
acelerador em 2020 e redu- 

zir a produção. E as famílias 
passaram a consumir menos 
serviços «mais bens. For- 

mou-se um gargaio de olerta 

com desvio de demanda. 
Então, não se consegue mo- 
delar a inflação e saber até 

onde val. Por isso, todo murn- 

dose surpreendeu. 

Qual a sua avaliação sobre a 
trajetória da inflação? 
Acho que não vai tão longe 

como muita gente pensa. A 

economia está enfraquecida. 
O juro elevado vai frear os 
preços, Suspeito que a infla- 
ção ceda alguma coisa, em- 

bora não seja possível cum- 
prira meta em 2022, 

O que podemos esperar da 
economia brasileira em 2022 

comjuros altos e inflação? 
A economia está ba- 
queada, ea capacida- 
de ociosa das empre- 

Economia | 15 

Ex-membro da equipe do 
ministro Paulo Guedes e eco- 
nomista-chefe da XP, Caio 
Megale, afirma que os efeitos 
da alta dos juros na inflação só 
serão percebidos ao longa do 
ano que vem, Mas, para a Selic 
recuar em 2023, será preciso 

que o próximo governo tenha 
um projeto claro de recupera- 

— Nossa projeção é que a 

Seliccheguea 11,5% até mar- 
quequeo BC comeceacortar 
ataxa em dezembro. Esse pa- 
tamar de 11,5% éum juroque 
freia a economia e não pode 
ficar por muito tempo, 
Quanto mais responsável for 
a política fiscal, mais espaço 
o BC vai ter para cortar os ju- 
rosa partirde 2023, 

CHOQUES EM 2022 
O economista-chefe da MB 
Associados, Sérgio Vale, tam- 

bém ressalta que o desafio é 
trazer a inflação para o cen- 
tro dameta em 2023: 
— Trazer a inflação para a 

meta em 2024 demandaria 
uma taxa de juros muito mais 
agressiva, na casa de 14%, que 
viria às custas de recessão. Os 
esforços do BC estão concen- 
trados em tentar trazer a inÃa- 

ção para a meta em 2023. 
Gustavo Sung, economis- 

ta-chefe da Suno Research, 
considera que o equilíbrio só 
viráem 2023: 

— Existem vários choques 
previstos para o ano que vem 
que vão continuar jogando a 

inflação para cima, como no- 
vos reajustes de energia e 
combustiveis, além da recu- 

peração do setor de serviços. 

planejadora financeira é pro- 
fessora da FGV Myrian Lund. 
Para o especialista de aloca- 

ção da Ável Investimentos, 
Gustavo Maders, a postura de- 
fensiva é alocar dinheiro em 
ativos de renda fixa pos-fixa- 
dosou investirem titulos inde- 
xados à inflação para prazos 
maislongos, Ele só recomenda 
títulos prefixados para perio- 
das de, no máximo, dois anos. 
— É importante diversificar 

em investimentos que pa- 

guem IPCA mais uma taxa, 
além de ter parte da carteira 
em ativos dolarizados, se tiver 
perhil para isso — aconselha 
Paula Zoghi, analista de inves- 
timentos da Rico, 

sas deve aumentar. Mas o 
BC não tinha opção anão ser 

aumentar os juros. Se ele 
não elevasse a Selic, ficaria 
pior. À inflação corróia ren- 

da das pessoas. E o BC não 
pode ficar esperando o Exe- 
cutivo oferecer um ambien- 
te fiscal favorável. Ao BC, 

não restava outra opção. 

Comjuros altos, teremos 
menos investimentos das 

no ano que vem? 
Não se pode atribuir o ônus 

de redução de investimentos 

exclusivamente às ações do 
BC. As perspectivas ruins de 
crescimento da economia, 

maior ou menor estabilidade 

de natureza política, ambien- 
te fiscal menos ou mais estã- 
vel. Tudo isso pesa na hora de 

fazer investimento. Os em- 
presários estão de olho na 
ancoragem das contas públi- 
cas. Se não houvesse mudan- 

ça no teto de gastos, isso seria 
amenizado. 
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Congresso promulga parte da PEC dos Precatórios 
Em sessão tumultuada, senadores acusam o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de ferir acordo que 
enviaria apenas poucos pontos para nova apreciação dos deputados. Texto já amplia Orçamento em R$ 62 bilhões 

JULIA LINTENER 

EMANDEL VENTURA 
desen gh crrrio ar 
Bnásfis 

Ss: protestos de alguns se- 

nadores, o Congresso pro- 
mulgou ontem parte da pro- 
posta de emenda à Constitui 
ção (PEC) dos Precatórios, 

que viabiliza o Auxílio Brasil 
de R$ 400 mensais em 2022, 

Outro pedaço do projeto, que 

envolve mudanças teitas pe- 

los senadores, foi desmem- 
bradae terá que ser apreciada 

pela Câmara dos Deputados 

na próxima semana. No total, 
amedida visaa liberar R$ 106 
bilhões no Orçamento de 

2022, ano eleitoral. 

Precatórios são despesas re- 
ferentes aações judiciais sabre 
asquais à União não pode mais 

recorrer. Antes da PEC, elas 
estavam previstas para chegar 
a R$ 89,1 hilhões no próximo 

ara. À proposta aprovada, po- 

rém, limita esse pagamento, 
Críticos ao projeto, incluindo 

juristas, argumentam que, ao 

Q 
"Sei que ainda existem 
divergências importantes 
a serem discutidas e 
analisadas, mas sei 
que os membros deste 
Congresso souberam 
dar prioridade ao que 
Interessa ao povo 
brasileiro” 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 

presidente do Senado 

criar uma fila de credores, a 
mudança funciona como uma 
espécie de calote. Outros aler- 
tam que a falta de previsibili- 
dade sobre quando os credores 

poderão receber enfraquece o 
judiciário. 
Ascriarum novolimite para 

os precatórios, a PEC ahre es- 
paçode R$ 43,8 bilhões no Or- 
camento de 2022. Porém, esta 

parte sofreu modificações no 

Senado e este ponto está entre 
os que terão que ser apreciado 
novamente pela Câmara dos 

Deputados, em sessão prevista 
paraterça-leira. À parte que foi 
efetivamente promulgada 
muda o teto de gastos (a regra 
que impede o crescimento das 
despesas da União acima da 
inflação ) de maneira a abrir 

um espaço de R$ 62,2 bilhões 

no Orçamento de 2022. So- 
mados, estes dois valores che- 
gam aos R$ 106 bilhões totais 
em espaço no Orçamento do 
próximo ano, 

— Sei que não foi fácil, sei 

que ainda existem diverpênci- 

as importantes a serem discu- 
tidase analisadas, mas sei tam- 

bém que os membros deste 
Congresso souberam dar prio- 

ridade ao que interessa ao po- 
vo brasileiro, porque é disso 

prin cipalmente que trata à 

PEC — disse o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), após assinarapro- 

mulgação. 

DESTINAÇÃO DO DINHEIRO 
Pacheco destacou quea pro- 

posta promulgada é o “pri- 
meiro passo” na busca por 
um espaço orçamentário 

suficiente para permitir, a 

Alinhamento Fernando Bezerra, Arthur Lirãe R 

partir de 2022, o pagamen- 

to do Auxílio Brasil no valor 
de R$ 400 a pessoas em situ- 

ação de vulnerabilidade. 

Entre os dispositivos que se- 
rão apreciados pela Câmara, 

na próxima semana, está o tre- 

choque limitão pagamento de 

precatórios até 2026, com a 
vinculação doespaço fiscal pa- 

ra despesas previdenciárias e 

parão Ausúlio Brasile para gas- 
tos obrigatórios do governo. 
Além disso, o Senado sugeriu 

tortiar permanente o novo 
programa social, que substi- 
tuirão Bolsa Familia 
Mas o ponto de polêmica es- 

tá no debate sobre o uso deste 

espaço fiscal criado pela PEC, 
Durante a etapa de discussões, 

senadores de diferentes parti- 

Senado aprova abertura de conta 
bancária em dólar no Brasil 
Texto já passou pela Câmara e pretende facilitar uso do real no exterior 

JULIA LINDNER 

EGARBRIEL SHINDHARA 

concern aggatro corr bo 
Baághas 

Senado aprovou ontem, 
em votação simbólica, O 

projeto que propõe altera- 
ções na legislação cambial do 

país e amplia as possibilicda- 
des de abertura de conta em 
dólar no Brasil. Como já pas- 

sou pela Câmara, a matéria 

segue pará sanção presiden- 
cial. A aprovação desse texto 

é uma das etapas para tornar 

oreal mais conversível no ex- 

terior, um dos objetivos do 

Banco Central (BC). A ideia 
é facilitar que a moeda seja 
mais utilizada em outros paí- 
ses, além de auxiliar o traba- 

lho de exportadores e impor- 

tadores no país. 
O projeto estabelece que 

compete ao BC regulamen- 

tar as contas em moeda es- 

trangeira no pais. Na expo- 
sição de motivos do projeto, 
o BC destacou a possibilida- 

de de “gradualmente e com 
segurança, expandira possi- 

bilidade de pessoas físicas e 

jurídicas serem titulares de 

contas em moeda estranpei- 

ra no Brasil, a exemplo do 

que já é permitido nas eco- 
nomias avançadas e nas 
principaiseconomiasemer- 

gentes”. 
“Cabe ressaltar, no entanto 

que, uma vez autorizado pelo 

Congresso Nacional, medi- 

ante aaprovação desse proje- 
to de lei, essa permissão para 
ampliaro leque de contas em 

moeda estrangeira no Brasil 

será conduzida de forma gra- 
dual e prudente, alinhada ao 
processo de aprofundamen- 

to dos fundamentos macroe- 

conômicos e financeiros da 

dos, como Simone Tebet 

(MDEB-MS), José Anibal 
(PSDB-SP), Paulo Rocha (PT- 
PA), Alessandro Vieira (Cida- 

dania-SEj e Alvaro Dias ( Po- 
demoas-PR) criticaram a reda- 
ção final do texto promulgado, 

que excluiu, entre outras col- 

sas, a vinculação de todo o es- 
paço fiscal aberto com a pro- 
posta à seguridade social, 

Depois do ato de promulga- 
ção, o presidente da Câmara, 
Arthur Lira(PP-AL), disse que 
atuou para que o maior bem al- 

cançado pela PEC dos Preca- 
tórios fosse a criação do paga- 

mento do Auxílio Brasil. Ele 

também criticou "versões su 
pastamente criadas por parla- 
mentares voltadas para a dis- 

puta eleitoral de 2022. 

economia brasileira”, diz O 

documento assinado por Ro- 
berto Campos Neto, presi- 

dente do BC. Dessa forma, à 

aprovação do projeto não 
possibilita a livre abertura de 
contas em moedas estrangei- 
rasde imediato, mas dá ao BC 

aprerrogativa de regulamen- 
taro processo, 
Enviada pelo BC ao Con- 

gresso em outubro de 2019, a 
proposta foi aprovada pelos 

deputados em fevereiro. No- 

ve meses depois, os senado- 

Pes também concordaram 

com a matéria e não fizeram 
alterações ao texto. Us parti- 

dos PT e Rede manifestaram 
voto comtrário ao text Õ, 

acompanhado também pelo 

senador Jorge Kajuru (Cida- 
dania-GO). 

Norelatório, o senador Car- 

los Viana (PSD-MO) defende 
que a pussibilidade de pessoas 

físicas e empresas abrirem 

edr go Pacheco: parte da proposta volta para análise na Câmara 

— Quero deixar bem cla- 
roa todos os senadores que 

usaram a tribuna: as asses- 
sorias da Câmara e do Se- 

nado e as Advocacias das 
duas Casas tiveram, por 

parte do presidente da Cá- 

mara e do Senado, autono- 

mia total para fazer pro- 
mulgação técnica do que 

fosse comum entre as duas 

Casas — disse. 
Ele afirmou que a Câmara 

assumiu um compromisso 

que está “acima das versões 

criadas em cima de palanques 
para 2022”. Ele reforçou que 

vai pautar a proposta com as al- 

terações do Senado na próxi- 
ma terça-feira. 
=) compromisso que a Cà- 

mara fez, de maneira firme. foi 

conta em moeda estrangeira 

aproxima q Brasil de práticas 
comuns em economias de- 

senvolvidas e pode aumentar 
aeficiência em algumas situa- 
ções. Atualmente, as contas 
em moeda estrangeira já são 

permitidas em alguns casos, 

como o de agentes que ope- 
ram no mercado de câmbio, 

emissores de cartão de crédi- 

tointermacionale prestadores 
de serviço de turismo. 

LIMITE DE USS 10 MIL 

Na avaliação do relator do 
projeto no Senado, o projeto 

aprovado simplifica o uso da 

moeda brasileira no exterior 
É promove turma ambiente pro - 

picio para facilitar a conver- 

sibilidade do real. Uma das 

alterações no sentido de sim- 

plificar as operações de câm- 
bio é a determinação de que 

as instituições que bperem 

no mercado não precisarão 

União é condenada por ignorar coleta de dado da Microsoft 

Juíza federal determina pagamento de R$ 100 mil por falhas ao não fiscalizar política de privacidade no uso de sistema operacional 

GUILHERME CAETANO 
guilherme costanseo nplabecom fi 
dlyjfas La 

Justiça Federal condenou 
a União por omissão em 

apurar é impedir que a Mi- 

crosolt continuasse coletan- 
do dados pessoais sem o ex- 
presso consentimento dos 

usuários. A empresa |á havia 

fechado acordo em 2020 
como Ministério Público Fe- 

deral (MPF) para adequação 
do sistema operacional em 
alinhamento com a lei brasi- 
leira de privacidade. 

A juíza Cristiane Farias 
Rodrigues dos Santos con- 

denou a União a pagar R$ 
100 mil ao Fundo de Direi- 
tos Difusos, Esse fundo tem 

por finalidade “a reparação 

dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor ar- 

tístico, estético, histórico, 

turístico, paisagístico, por 
infração ãordem econômi- 

caeaoutros interesses difu- 

sos e coletivos”. À União po- 
derecorrer da decisão. 
O governo federal e a Mi- 

milhões foi o pedido do MPF 
emação civil pública 
Para Procuradoria uso do sistema 

violava proteção da intimidade e 
direitos relativos aú consumo 

crosoft foram processados 
em 2018. À época, o MPF 
constatou “ur ul opção pa- 

drão de instalação e atualiza- 
ção do sistema operacional, 
colocado no mercado em 

2015, permitia que a empre- 
sa obtivesse diversas infor- 

mações sobre os consumido- 

res, como geolocalização, 
conteúdo de e-mails, hábitos 
de navegação e histórico de 

buscas na internet. 
De acordo com o MPF, o 

procedimento violava inú- 

meros principios constitucio- 

nais, como a proteção da inti- 
midade, além de direitos rela- 
tivos às relações de consumo. 

O MPF pediu que a coleta de 
dados deixasse de ser feita de 
forma automática e que fos- 

sem incluidos alertas aos usu- 
ários sobre as consequências 

de autorizarem a transferên- 

cia de informações. 

DANOS MORAIS 

A ação civil pública, ajuizada 
pela Procuradoria Regional 
dos Direitos do Cidadão em 

São Paulo, requeria ainda 

quea Microsoft pagasse mul- 
ta de pelo menos R$ 10 mi- 

lhões pelos danos morais já 
causados. O fornecimento 

de detalhes sobre os usuarios 
durante o uso do Windows 

de procurar uma exceção ao 
seu regimento, para poder 

apensar o texto do Senado a 
uma PEC pronta para tramita- 

ção na Câmara e podermos 

analisar direto em plenário to- 

das as respeitosas alterações 
que à Senado fez. Controle de 

mérito nem a Câmara fará ao 

Senado nem o Senado fará à 
Câmara — declarou Lira. 

A promulgação parcial da 

PEC é mais uma etapa na lon- 

ga luta do governo de arru- 
mar espaço no Orçamento 

de 2022 para elevar o prúgra- 

masocial e tentar melhorar a 

popularidade do presidente 

lair Bolsonaro no ano eleito- 

ral. Primeiro, o governo defi- 
niu o fim do Bolsa Família, 
programa criado pelo petista 

Luiz Inacio Lula da Silva, e 

criou o Auxílio Brasil. 

R$ 400 EM DEZEMBRO 

Mas paraampliaro valor pa- 
go, foram feitas engenhari- 
as financeiras e jurídicas, 

que res ultaram na PEC e na 

MP que criou o programa, 
ambas aprovadas na Sema- 

na passada no Senado. 

Além disso, uma medida 

provisória (ME) publicada na 
noite de terça-feira permite o 

pagamento de um Auxílio Bra- 

silde R$ 400 em dezembro pa- 
ra todos os beneficiários do 
programa. Antes, só estava pa- 

rantido o valor normal do be- 

nefício, em média R$ 220. 
A medida não é retroativa 

a novembro, mas autoriza 

ainda o pagamento dos valo- 
res ao longo de 2022 —para 
isso, basta um decreto do 

presidente jair Bolsonaro. 

exigir dos clientes dados ou 

certidões que estejam dispo- 
níveisem bases de dados pró- 

prias, públicasou privadas de 

acesso amplo. Para o setor de 
comércio exterior, o projeto 

permite eliminar algumas 

restrições dos exportadores 

EO USO de recursos mantidos 

em paises estrangeiros. 
Além disso, compra ou 

venda de moeda estrangeira 
em espécie no valor de até 

USS 500 entre pessoas fisi- 

cas serão mais simples e não 

precisarão passar pelas exi- 
gências regulatórias do BC. 

O texto ainda muda o limite 

de entrada ou saída de re- 
cursos em espécie de R$ 10 
mil para US$ 10 mil sem a 

necessidade de declaração. 

A ideia é atualizar o valor, já 
que o limite foi criado em 

1994, início do Plano Real, 

quando o real tinha o mes- 

mo valor do dólar. 

10 estava previsto no Termo 
de Licença do produto e na 

Política de Privacidade, dois 

documentos extensos, que 

normalmente não são aces- 
sados pelos consumidores. 

Neste ponta, a Microsoft 
desrespeitava o Marco Civil 

da Internet (lei 12.965/14), 
segundo qual a coleta de in 

formações pessoais depende 
de consentimento expresso 
do usuário, devendo ocorrer 

de forma destacada das de- 
mais cláusulas contratuais. 
O procedimento também 

teria o Código de Defesa do 

Consumidor (lei 8.078/90), 
que exige dos produtos e servi- 

ços acormunicação adequada e 

clara sobre os riscos que apre- 
sentem. Procurada, a Micro- 
soft não comentou o assunto, 
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Com IPO, Nubank se 

torna banco mais valioso 

da América Latina 
Avaliada em US$ 41,5 bi, fintech seria a 4º maior companhia 
brasileira listada em Bolsa, atrás de Petrobras, Vale e Ambev 

CAPITAL 
RENNAN SETTI 
EJGÃO SORIMA RETO 
ecoa ogia cor br 
CEE! 

Nubank, banco digital cri- 

ado há apenas oito anos & 

que ainda dá prejuízo, vai es- 

trear hoje na Bolsa de Nova 

York como a instituição fi- 

nanceira mais valiosa da 

América Latina. À fintech foi 
avaliada em USS 41,5 bilhões 

(R$ 230 bilhões ) em um IPO 
(oferta inicial de ações, na si- 
gla em inglês), cifra que tam- 
bém faz dela a quarta maior 

companhia brasileira listada 

em Bolsa, atrás apenas de Pe- 
trobras, Vale e Ambev. 

Com a transação, o Nu- 

bank levantou pelo menos 
US$ 2,6 bilhões para refor- 

çar seu capital, fazer aquisi- 

ções e ampliar geografica- 

mente sua operação — atua 
em Brasil, México e Colôm- 

bia, por enquanto. 

O Nubank vendeu suas 

ações par USS 9, no topa de 
uma faixa de preço que come- 

cava eni US$ 8. Antes. porem, 

E empresa LEVE QUE reduzir em 

20% esse intervalo, diante do 

pessimismo do mercado com 

avariante ÔmicrondaCovide 

com o derretimento de outras 
fintechs brasileiras na Bolsa, 

A empresa também garan- 

tiu que investidores-âncoras 
— mega fundos internacio- 
nais como Sequoia, Tiger, 

softbank, Dragoneer e » Baillie 

Gifford — comprassem meta- 
de da oferta. Da metade que 

sobrava, a demanda dos inves- 

tidores superou em pelo me- 
nos oito vezes o volume ofere: 
cido, segundo um gestor. 
Mas não passaram de 12 o 

número de fundos brasileiros 
que conseguiram colocar di- 

abeiro no banco, que privilegi- 

cu gestoras internacionais cu 
fante O processo. SEM mo 

uma fonte, fundos de Leblone 

Fária Lima tiveram pouco 

acesso a executivos do Nu- 
bank nos dias que antecede- 

ramo PO, dificultando análi- 

se aprofundada de uma com- 
panhia que precisará crescer 

aceleradamente e dar lucro 

daqui em diante para justificar 
o valor obtido com aoperação. 
Entre janeiro e setembro deste 
ano, o prejuízo do Nubank foi 
de US$ 99 milhões. 

“O histórico de resultados 
da companhia ainda nos 

mostra uma 'foto feia. O de- 

safio do Nubank daqui para 
frente será de revolucionar 

q seu negócio para começar 

a olerecer mais serviços, 
buscando o crescimento de 
lucrose rentabilidade ao ne- 

gócio , escreveu em relató- 

rio a analista da Nord Rese- 
arch, Danielle Lopes. 

O valor de estreia do Nu- 

bank na Bolsa também gera 

comparações diretas com 
bancos já estabelecidos e que 

dão lucros anuais bilionári- 

os. O Itaú, até então maio! 
instituição financeira latino- 

americana, vale R$ 213 bi- 

lhões na B3, 7H menos que o 

Nubank. À fintech supera em 
muitas dezenas de bilhões 

bancos como Bradesco (R$ 
188 bilhões), Santander (R$ 
125 bilhões) e Banco do Bra- 

sil (RS 93 bilhões). 
Mas Thiago Lobão. presi- 

dente da Catarina Capital, 
considera a comparação 

descabida: 

— O Itaú é um grande ge- 
rador de caixa como banco, 

mas não uma empresa dis- 

ruptiva frente às práticas E 

tecnologias adotadas pelos 
bancos atualmente, 

A companhia também será 

Poder. 

Crstna 

FURO LEE: A 

Deve entrar 

para pequeno 

Prupo de 

biionárias 

rasteiras 

[17 Economia 

Cristo roxo. Morumento do tumnado ontem com a cer co Hubank : expansão para mes paises é umadas metas 

negociada no mercado brasi- 
leiro por meio de recibos de 
ações (BDRs). que estrearão 
hoje valendo R$ 8,36. 

LIVE COM ANITTA 

Fundado em 2013 pelo co- 
lombiano David Vélez, pela 

brasileira Cristina Junqueira 

e pelo americano Edward 

Wible, o Nubank conquistou 
48 milhões de clientes se 

opondo aos bancos tradicio- 

nais. A fintech nasceu ofere- 

DE ndo Hum cartão decrédito 

sem anuidade e evoluiu para 

uma conta digital completa, 

se vendendo como alterna- 
tiva sem burocracia, A 
apasta mais recente foi 

em produtos de inves- 
timentos. O banco 

digital adquiriu 

acormetora Easyinvestecriou 
a Nulnvest, seu próprio bra- 

co de investimentos. 

Enquanto isso,o banco am- 

pliava sua operação levan- 

tando bilhões de reais em te- 

cursos junto a investidores 
como Warren Buffett. Parte 

do sucesso do Nubank tam- 

bém tem a ver com seu posi- 

cionamento de marketing e 
engajamento nas redes soci- 
ais. Este ano, à companhia 

anunciou à chegada de Anit- 
ta dO SC conselho de admi- 

nistração. A cantora, aliás, fa- 

rá uma live no YouTube para 

celebraro IPO. A fintech tam- 
bém luminou com a cor ro- 

xa, característica do banco, 

três monumentos no país em 
que atua: o Cristo Redentor, 
q Monumento da Revolução 

Bradesco vai oferecer investimento a brasileiro nos EUA 

Banco fecha parceria com a fintech BCP Global. Contas serão abertas em 15 minutos e é preciso ter ao menos US$ 10 mil 

DA ELOOMBERE NEWS 
bis 

Bradesco está fazendo 

uma parceria com a finte- 

ch BCP Global, com sede em 
Miami, para oferecer uma 

plataforma de investimentos 

digitais parabrasileirosricos e 

de classe média alta. 
Pelo acordo, os clientesdo 

Bradesco passam a ter aces- 

soa carteiras globais elabo- 
radas e geridas em parceria 
coma Blac kRock, segundo 

Leandro Miranda, diretor 

executivo do banco. 

Aqueles com pelo menos 

US$ 10 mil podem abrir 
uma conta de investimento 
nos Estados Unidos em cer- 

cade 15 minutos, acrescen- 
tou Miranda. 

— O) Bradesco tem cerca 

de dois milhões de clientes 
com mais de R$ 100 mil in- 
vestidos conosco. Qu seja, O 
potencial para o novo servi- 

co é enorme — disse Ricar- 
do Lanfranchi, CEO e presi- 
dente da Bradesco Global 

Advisors, o braço de asses- 

soria de investimentos do 

banco nos EUA, — Nossos 

beneficios fiscaisexclusivos 
também trarão mais clien- 

tes ao banco em busca do 

produto, 
O apetite por investimen- 

tos em dólar de pessoas fisi- 

casdo Brasilestácrescendo. 

Asações brasileiras cairam 

17% meste ano em dólar, 

pois a volatilidade decor- 

rente da eleição presidenci- 
al do próximo ano, bem co- 
mo a preocupação coma po 

lítica fiscal, têm levado mui- 

Bilionário japonês promete doar 
US$ 27 milhões a partir do espaço 
Yusaku Maezawa decolou em nave rumo à Estação Espacial Internacional 

DA BLOCO MBERO SIEWS 
TEnpalsa 

Quis bilionário japonês Yusaku 

Maezawa, que distribui 

dinheiro regularmente no 
Twitter para atrair seguidores, 

planeja fazer o mesmo do 
espaço. O magnata da moda, 
de 46 anos, decolou do Cas- 

módromo de Baikomur no 

Cazaquistão ontem em uma 
nave que o levará à Estação 
Espacial Internacional (ISS, 

na sigla em inglês) para uma 
viagem de 12 dias. 

O fundador da varejista 
on-line de roupas Zozo é o 

primeiro turista espacial do 

japão. A viagem é um prelá- 
dio para a planejada ida à 

Lua, anunciada em 2018 

por Maezawa e pelo funda- 

dor da SpaceX, Elon Musk. 
“Meu sonho estã finalmen 

tese tornando realidade”, 

disse Maezawa, que retorna à 
Terra em 20 de dezembro, 

Quem busca ganhar uma 
parte das doações pronetidas 

pelo bilionário, que, segundo 
ele, totalizam US$ 27 mi- 

lhões, deve se inscrever por 

meio de um aplicativo criado 

para distribuir sua riqueza. 
Para a viagem à 155, Mae- 

za prometeu que todos os 

que se inscreverem têm a 
garantia dereceher parte 

Maezawa, O primeiro turis- 

taespacial a viajar para a 15S 
em mais-de uma década, 

passou meses tuitando sobre 
sua viagem além da atmosfe- 

ra terrestre e tentando recru- 
tar turistas ou mesmo encon 

trar um parceiro de vida para 

acompanhá-lo na viagem à 
Lua agendada para 2023. 
O bilionário, que costuma 

compartilhar sua vida pelo 

Twitter, promete detalhar sua 

experiência no espaço para os 
nais de 770 mil assinantes do 

tos brasileiros a tentar di- 

versificar o risco, inclusive 

por meio de investimentos 
internacionais. 

CORRETAGEM DIGITAL 

O Bradesco, que tem R$ 

545 bilhões em ativos sob 

gestão, fechou um acordo 
de US$ 500 milhões em 

2019 para comprar o BAC 

Florida Bank, em Coral 

Gables, na Flórida, que 
atende clientes de alta 
renda principalmente da 

América Latina. 

Outras empresas estão 
tomando medidas seme- 

lhantes para ganhar com a 
tendência. À Avenue Secu- 

rities, com sede em Miami, 

que oferece serviços de 
corretagem para brasilei- 

ros que desejam investir 

em ativos dos EUA, rece- 

beu em agosto uma segun- 
da rodada de investimen 

tos de USS 30 milhões lide- 

rada pelo fundo da Améri- 

ca Latina do SoftBank. 
ABCP Global, que oferece 

soluções digitais para insti- 

nenem tes 

Próximo passo. Eilionário já faz p'aros de majar à Lua e busca companhia 

seu canal no YouTube. 
O magnata, que largou a 

faculdade e se juntou a uma 
banda de rock antes de acu- 

multar fortuna, postou ima- 
gens de seu treinamento em 
um centro espacial fora de 

Moscou. A viagem abordo de 
um Soyuz MS-2U está estima- 

daem mais de US & 88 mi- 

Ihões para Maezawae seu 
assistente Yozo Hirano segun 
do estimativas na midialocal. 

O lançamento da Soyuz é 
parte de um esforço mais 
amplo paraabrira ISS para 

oportunidades de negócios 

enquanto a Nasa busca subs- 

tituir a estação por um orbi- 
tador comercial em 2030. 

(Cidade do México) co Mor- 
ro de Monserrate (Bogotá). 
Os atuais acionistas do 

Nubank não venderam 
ações no IPO. Velez mante- 

rão controle depois da oler- 

taeterá 75% do poder de vo- 
todobanco, ou 20% do capi- 

tal total, O TPO deve fazer 

dele a quinta pessoa mais ri- 

cado Brasil, com fortuna de 
mais de R$ 49 bilhões. 

Cristina Junqueira tam- 

bém deve entrar para 0 se- 

leto rol de bilionarias bra- 
sileiras, com sua participa- 
ção sendo avaliada em até 

USS 11 bilhão. 

Este bexto fotoriginalmente 

publicado nz coluna de negócios 

Captal,nositedo GLOBO: 

blogs .oglobo globo com/capital 

tuições financeiras na Amé- 

rica Latina, usa uma estraté- 

gia que reinveste dividen- 
dos e outras distribuições 

para ajudar a evitar a neces- 
sidade potencial de paga- 
mentos diários de impostos 

para não-residentes nos Es- 
tados Unidos. 

As carteiras são cons- 
truídas usando UCITS 

ETEs. que são fundos ne- 

gociados em bolsa regis- 
trados na Europa, 

— Estamos começando 
com assessoria digital pa- 

ra ajudar os clientes brasi- 
leiros a romper a barreira 

an inmestinanio no exteri- 

or e, em seguida, oterece- 
remos serviços de correta- 
gem digital nos EUA — 

ressaltou Miranda. 

Em setembro, um foguete 

da SpaceX colocou quatro 
ctvis em órbita, reforçando 

as aspirações de Musk de 

tornar os voos €s paciais Com 

humanos mais acessíveis. 

Com patrimônio liquido 

de US$ 34 bilhões, segundo 

o Bloomberg Billionaires 
Index, Maczawa é um dos 

empresários mais extrava- 

gantes, sempre ganhando as 
manchetes acompanhado 

de celebridades e esbanjan- 
do em compras. Ele come- 

CON a Arara atenção em 

206, quando comprou uma 

pintura de Jean-Michel Bas- 

quiat por US$ 57,3 milhões, e 
Catra DO ANO seguinte por 

USSMN0,5 milhões, 

A marca £ozo tornou-se 

importante no Japão ao reunir 

marcas em seu site c vender 
ternos ajustados sob medida. 
Maezawa renunciou à gestão 
em 2019, depois de vender 
uma participação na empresa, 
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ENTREVISTA 

Mariana Vasconcelos, c£o DA AGROSMART 

Aos 30 anos. empresária defende mais digitalização para produtores 
rurais e, com sua start-up, já rastreia 48 milhões de hectares em nove 
países. Para ela, o Brasil pode alimentar o mundo de modo sustentável 
RAPHAELA RIBAS raptado: Findinigiato com br 

AGRICULTURA 
É PARTE DA 
SOLUÇ ÃO, E NÃO 
DO PROBLEMA 

ilha de agricultores, a mi- 
E neira Mariana Vasconce- 

los entrou na faculdade de 

Administração já pensando 
em desenvolver um negócio 
de tecnologia. Em 2014, aos 

23 anos, ela fundou com dois 

amigos a start-up Agrosmart, 
que desenvolve ferramentas 
para monitorar lavouras com 
sensores e satélites. Em plena 
expansão, hoje rastreia mais 
de 48 milhões de hectares de 

cem mil produtores na Amé- 

rica Latina; em nove países. 
Mariana participou da 

COP26, em novembro, e é 

CEO da Agrosmart. 

De onde veio a ideia de unir o 
agroea tecnologia? 

Eu estava familiarizada 

com o agronegócio porque 
meus pais roduziam pasta- 

gem de milho e caté em Mi- 

nas Gerais, e com a tecnolo- 
gia PPC meus primos PrE 

parte de mãe são todos da 

área. Comecei trabalhando à 

conceito de internet das col- 
sas, de inteligência artificial 

em indústria quando veio o 
insight de justamente aplicar 
issa aos problemas do agro. 

O meio tech é muito jovem, o 
doagro, muito masculino, 
Como foiocomeço? 

Havia muita desconfiança 
porque, além de mulher, eu 
não sou agrônoma e sou jo- 

vem. Então, todos os quesi- 
tos para não ter confiança. 
Era bem dificil para conse- 
guir respeito. 

O que tem de inédito na 

solução tecnológica que a 
Agrosmartcriou? 
A Agrosmart tem um hub 

de soluções que ajuda a trans- 
formação digital do produtor 

ara que ele consiga usar in- 
ormações e aumentar a pro- 
dução. Começa com um apli- 

cativo gratuito pelo qual ele 
pode ver um comparador de 

previsão do tempo e imagens 

de satélite. Depois há mode- 

los mais precisos, com senso- 
res em tempo real de clima, 

chuva, solo e previsão de do- 

ença. Conseguimos gerar 
um banco de dados que é 
compartilhado entre os cola- 

boradores, com alerta de gea- 
das e incêndios, por exem- 
pla, apoiando decisões dodia 
a cha. Também trabalhamos 

com a indústria financeira e 
com a cadeia do agronegócio, 
junto às indústrias de insu- 

mos, de alimentos e bebidas. 

Quais são os resultados? 
Algumas fazendas conse- 

guiram reduzir em até 60% 

a uso de água, 40% o de in- 
sumos e aumentar a produ- 

ção em até 20%. 

Quais as lacunas digitais no 

agronegócio brasileiro? 

A primeira é a conectivida- 
de muito baixa. Além disso, 

educação para a cadeia, pois 
não adianta ter tecnologia e 
não saber usar. Existe a neces- 

sidade da educação técnica, 

de saber usar o sistema, mas a 
mentalidade também, de que 
apóra se usa a tecnologia para 
planejar. prevenir, gerir. Por 

fim, o financiamento. O pro- 
dutor faz empréstimo para 
produzir, plantar e pagar. Não 

tem DEÇATLENnto EXITA para in- 

vestiremtecnologia cem mo- 
delos mais sustentáveis. 

Existe a aposta de que o 5G vai 
revolucionar o agronegócio. 
Concorda? 
É uma ferramenta fantásti- 

ca, mas o problema de conec- 
tividadenão é de tecnologia, e 

sim o modelo de negócio. Ho- 
je há várias tecnologias que 
atendemoc amps,o SG éuma 
evolução, mas não adianta se 

não chega na ponta. À densi- 
dade populacional no campo 
é muito inferior à da cidade. O 

56 só vai resolver o problema 
se houver investimento na es- 
calabilidade 

O que a levou à COP26? 
Somos membros da Natural 

Climate Solution Alliance, li- 

gados ao Fórum Econômico 

Mundial e ao Conselho Em- 
presarial Mundial para o De- 

Casas 'inteligentes' entram 
em pane após falha da Amazon 
Nos EUA, geladeiras, robôs aspiradores e até campainhas pararam de funcionar 

instabilidade da plata- 

forma Amazon WebSer- 
vices (AWS), terramenta de 

computação em nuvem da 
Amazon, deixou milhares 

de pessoas nos Estados Umi- 
dos sem geladeiras e robós 
aspiradores. 

Os serviços atetados pela 

pane incluem ainda a assis- 
tente de voz Alexa e a uni- 

dade de campainha inteli- 

gente Ring, dispositivo que 
conta com uma câmera e 

um radar para detectar a 
presença de visitas e está 

integrado à Alexa. 

BARRADOS NA DISNEY 

À interrupção, que começou 
por volta das 10h (horária do 
Leste dos EUA) de terça-fei- 
ra, prejudicou as entregas de 
mercadorias, interrompeu 

os principais serviços de stre- 
aming e impediu que as pes- 

soas entrassem nos parques 
da Disney. 

Irritados, usuários desses 

dispositivos tuitaram suas 

frustrações para a conta 
oficial do Ring. Muitos re- 
clamaram que gastaram 

“a 
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Distopia. Queda em serviço 'desconectou' famílias de suas próprias casas 

tempo reiniciando ou 

reinstalando seus aplicati- 
vas e dispositivos antes de 
descobrir no Twitter que 

havia uma interrupção ge- 

ral dos serviços da web da 
Amazon. 

Os usuários do Multiple 

Ring disseram que não 
conseguiram entrar em ca- 

sa SEM ACESSAr o aplicativo 

do telefone, que estava fo- 

ra do ar. À instabilidade 
afetou também o trabalho 
dos motoristas de entregas 

da gigante do e-commerce. 

“Sou um motorista da 
Amazon e a interrupção 
também está nos atingindo 

e não podemos fazer entre- 
gas. Então, estamos apenas 
jogando karaokê”, disse um 

Quinta-feira 9.12.2021 

Inovação. Mariana Vasconcelos comanda empresa especializada em organizar produção rural com tecnolog:a de ponta 

senvolvimento Sustentável, e 

temos trabalhado no último 
ano em uma proposta unifica- 
da de setor civil, mercado pri- 

vado egovemo para a regulari- 
zação da cláusula é do Acordo 
de Paris (que trata dos instra- 
mentos para a criação de um 

mercado global de carbono). 

Qual o papel da agricultura? 

A agricultura temumeran- 

de potencial de redução de 
emissão e, ao mesmo tempo, 
de sequestro de carbono (re- 
moção de gás carbônico da 
atmosfera), além de emitir 
menos gases do efeito estufa 
e minimizar O aquecimento 

global. Ela é parte da solução, 
enãodo problema. 

Como a Agrosmart atua no 

mercado do carbono? 
Co mo estármos na ponta, 

medindo o produtor, temos 

uma calculadora de carbono 

que permite fazer odiagnósti- 
co de pegada de carbono do 

produtor e, através dos proje- 

tos de transição de melhora, 
gerar créditos. No Brasil, já há 
bastante iniciativas e progra- 

mas rodando. Trabalhamos 

comuma plataforma de vídeo 

usuário no Twitter. 

Outros relataram que 

não conseguiram acender 

as luzes de Natal, 
“A interrupção do AWS 

tez com que minhas luzes 
de Natal automatizadas 
não ligassem esta noite”, 

disse um dos usuários. As 

lâmpadas inteligentes pa- 
raram de responder aos co- 
mandos de voz, relataram 

muitas pessoas. 

SEM LUZ 
“Meus pais estão extrema- 

mente cientes da interrup- 

ção da AWS porque suas 
limpadasdemésticas inteli- 

gentes não estão respon- 

dendo aos comandos de voz 
no momento, postou Matt 

Schultz. 

A interrupção levou as 
pessoas a refletirem sobre 
as armadilhas de se ter 

uma casa “inteligente”, 

que depende excessiva- 
mente não apenas da in- 
ternet, mas deuma empre- 
sa E 

quanto da] neles com Casas 

“burras” brincavam que 

suas peladeiras e interrup- 

tores de luzestavam funci- 
onando muito bem 
Várias das operações afe- 

tadas estavam na Costa Les- 
te dos EUA. Cerca de nove 
horas depois, a AWS disse 

que havia resolvido os pro- 

blemas de dispositivo de re- 
de que levaram à interrup- 
ção. (Bloomberg) 

monitoramento, controle e 

verificação. É um mercado 

novo e voluntário, À missão 
dessa COP é regularizar 0 

mercado, o que é muito im- 

portante para impulsioná-lo. 

Como você vê a presença do 
Brasilna COP e qual é o papel 
das lideranças jovens para o 
meio ambiente? 

O papel do Brasil toi maior 

do que no ano passado, Neste 
ano tivemos um pavilhão, E 

tem muita liderança e ativis- 

mo jovem. Acho que o Brasil 
tem um exercício grande ain- 
da de melhorar a comunica- 

ção. Ainda vejo sessão somen- 
te em português, o que acaha 
restringindo público, Nós te- 
mos muitas coisas boas, mas 

dificuldade de comunicar. 

Qualavisão geral de outros 

países na COP do Brasil? 
Olham com muito desco- 

nhecimento de números, de 
fatos, de realidade. Para com- 

bater essa questão do destna- 
tamento da Amazônia, além 
da legislação, existe uma 

grande oportunidade da bioe- 

conomia. Eu tenho um escr 

tório em Manaus e vejo esse 

movimento. Sea gente conse- 

gue estruturare aid entar Essa 

questão do carbono no qual o 
produtor recebe por serviço e 

conservação, ele não tem ra- 

zão para desmatar. 

Quais as ameaças para o 

Brasil no agronegócio? 
Eu vejo uma solução. Eu 

achoqueo Brasil vai ser uma 

potência que alimenta O 

mundo, e de maneira sus- 
tentável, E que promove 

não só serviços agronômi- 

cos, mas serviços ambien- 
tais para o mundo todo, por 
meio da preservação da 

Amazônia, com modelo da 

agricultura sustentável, 

Que tipo de portas podem se 

fechar para Brasil se as 

questões do meio ambiente 
nãoestiveremna agenda? 

Não tem a opção de não ter 
na agenda porque existem vá- 
rias ameaças de boicote de 
Consumo A régua de nes pioi- 

sabilidade socioambiental do 

consumidor no mundo é 
muito alta e cada vez maior. E 

como o Brasil é um país de ex- 
portação, a gente depende 
desse consumidor externo. 

CEO que demitiu 900 pelo 
Zoom agora pede desculpa 
Executivo de start-up de hipotecas diz que não 
demonstrou respeito aos seus ex-funcionários 

diretor-presidente da 

Better.com,  Vishal 

Garg, disse que "lamenta 
profundamente” a manei- 

rácomo demitiu centenas 
de funcionários da em- 

presa de hipoteca. O exe- 
cutivo comunicou na se- 

mana passada o desliga- 
mento demais de 900 tra- 
balhadores durante uma 
reuniãovirtual pela plata- 

torma Zoom. Ele afirmou 

que “errou na execução” e 
que o episódio os “enver- 

gonhou”. 

Em carta divulgada no 
site da empresa, Garg dis: 
se que as demissões eram 
necessarias, mas feco- 

nheceu que o modo como 
informou os funcionários 

“piorou uma 

situação 

'Erro de 

execução 

Wishal Carg, da 

Better com 

dificil. O executivo fol 
duramente criticado após 
o ocorrido vir à tona. 

“Não demonstrei o devi- 

do respeito e apreço pelos 
individuosafetados”, disse 

Garp, na carta. "Lamento 

pro undamente e estou 

empenhado em aprender 
com esta situação E fazer 

mais para ser o lider que 
VOICES esperam que Eu SE- 

ja”, emendou, 
Garg anunciou, no últi- 

mo dia 1º, que a empresa 

de hipoteca estava demi- 
tindo cerca de 9% de sua 

força de trabalho em um 

webinar pelo Zoom, Ele 
comunicou que os funcio- 

nários seriam desligados 

pouco antes dos feriados 

de tim de ano, 
“Sevocê esta nesta telecon- 

ferência, você faz parte do 

gr E azarado que está sen- 
do demitido”, disse Garg na 
reunião, cujagravação foi vis- 

ta pela CNN Business. “Seu 
contrato aqui é rescindido 

com efeito imediato”, À 
RBettercom é uma 

startup que oferece 
hipotecas sediada 
em Nova York. 
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TENSÃO COM A RÚSSIA 

Biden não considera enviar tropas à Ucrânia 
Putindz que val apresentar propostas aos EUA sobre crise em umasemana 
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PASSAGEM DE BASTÃO 
Scholz assume, promete novo começo 

e põe fim à era Merkel na Alemanha 

ah ROSA ALVES 
sao róse duitogiada com be 

s 16 anos de Angela 

Merkel à Irente da Ale- 

manha chegaram ao fim on- 
tem, com a transferência da 

governo para a coalizão tri- 
partite liderada pelo social- 
democrata Olaf Scholz, que 

prometeu um povo começo 

ao país. Ao novo chanceler ca- 
beráânão só substituir uma das 

lideres mais populares e res- 

peltadas do planeta, mas tam- 

bém guiar à principal econo- 
mia da Europa em um mo- 
mento de turbulências múlti- 

plas que vão da pandemia de 
Covid-9 à crise intema na 

União Europeia (UE), 
Scholz e 0 seu governo con- 

junto com os Verdes e o Parti- 

do Democrático Liberal 

(FDP) — à primeira aliança 

tripla alemã após a Segunda 
Guerra —toram tormalmente 

eleitos pelo Parlamento com 

395 dos 736 votos secretos. O 

trio, contudo, soma ao todo 

416 assentos, o que significa 
que não teve o endosso de 21 

Despedida do poder. À agora ex-chanceler conservadora Anpela 

deputados da base governista. 
Como sinalizado peio pla- 

car, as desavenças entre os im 

prováveis parceiros podem 

complicar a vida do novo 

chanceler. À aposta deverá ser 

em agendas comuns, tendo 

como prioridade acelerar a 

transição verdealemã, comba- 
ter a pandemia e fortalecer o 

bloco europe. 
Após a votação, Scholz boi 

para o Palácio Bellevue, a resi- 

dência do presidente alemão, 

Frank Walter Steinmeir, que o 

nomeou formalmente. No re- 

torno ao Parlamento, foi em: 

possado pela presidente daCa- 

sa, Bárbel Ras, deixando de to- 
radoseu juramentoum trecho 

tradicional em que pede ajuda 
divina para governar. 

MERKEL DESEJA 'MÃO FIRME" 
Depoisda cerimônia, os into- 

grantes de seu Gabinete — 
que pela primeira vezna His- 

tória do país terá o mesmo 
número de homens e mulhe- 

res —também foram empos- 

sados. De tarde, a nova equi- 

pe de governo se reuniu com 

Merkel e seu time para à pas- 
sagem do último bastão da 

transição. Achanceler de sai 

da desejou-lhe uma “mão fir- 

me” diante dos desafios da 

Covid e do assédio autoritá- 

rio às democracias. 
— Quero agradecer-lhe mui- 

to pelo seu trabalho nos últi- 
mos 16 anos — disse Scholz 

em um breve discurso, agrade- 

cendo à Merkel e prometendo 
dar prosseguimento ao he "gado 

da lider conservadora. — Você 

deu forma a. este pais. 

Se otriunto foi da centro-es- 
querda, o dia começou com 

mais uma homenagem a 

Merkel, cuja despedida ceri- 
montalocorreunodiaZ-elatoi 

recebida pelos parlamentares 

com uma salva de palmas de 

CASE um nm HE uma, antes de Se 

sentar no setor de visitantes do 

Legislativo. Perto dela estava 
seu predecessor, o último 
chanceler social-democrata e 

mentor de Scholz, Gerhard 

Schróder (1998-2005). 

A União Democrata Cristã 

(CDU) de Merkel, por sua vez, 

será relegada à oposição ape- 

nas pela terceira vez desde a 
Segunda Guerra. Isso não sig- 
nifica que o rompimento será 

brusco, o entanto: Scholz foi 

vice-chanceler e ministro das 

Finanças nos últimos quatro 

anos, na coalizão entre 05 con 
servadores e às social-demo- 

cratas. O novo chanceler, que 
também recebeu uma salva de 

palmas, foi eleito com uma 

plataforma que pregava em 
grande parte o continuisma, 

EUA ECHINA SÃO DESAFIOS 

Os desafios, no entanto, serão 

imediatos: a Alemanha atra- 

vessa uma quarta onda da Co- 

vid que ameaça as festas de fim 

Q 
“Quero agradecer-lhe 
muito pelo seu trabalho 

nos dltimos J6 anos. Você 
deu forma a este pais” 

Olaf Scholz, novo chanceler 

da Alemanha, asua antecessma, 

Angela Merkel 

de ano, além das incertezas ao 
redor da variante QOmicron 

Como a maior potência euro: 

peia, precisará lidar com a cri- 
se entre a Rússia e a Ucrânia e 
manter a coesão em uma UE 

volátil, enfraquecida pelo Bre- 

xit e pela erosão democrática 

em Estados-membros como a 
Hungnaca Polônia. 

Social-democratas, liberais 

e verdes prometem também 
reduzir a dependência dos 

EUA, visto como aliado menos 

confiável após os quatro anos 

de Donald Trump na Casa 
Branca. Também terão que fa 

zer frente à ascensão chinesa: 

para isso, planejam aumentar 
os investimentos em infraes- 

trutura, no desenvolvimento 

de novas tecnologias. 
A política externa será co- 

mandada pela primeira vez 

por uma mulher, Annalena 

Baerbock, a colider dos verdes. 
Seu parceiro na dianteira do 

partido, Robert Habeck, lide- 

rará um superministério am- 
biental, supervisionando as 

políticas climáticas. No total, a 

legenda terá cinco pastas, e 

Merkel sepura à buquê presenteado por seu sucessor o novo chele de governo da A emanha o socia-demóciata Kal Schelz 

Como será a vida da ex-mulher mais poderosa do mundo? 
Sem ainda ter claro o que deseja fazer em sua aposentadoria política, Merkel garante que não sentirá falta de estar no comando 

La AFF 
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urante quatro mandatos 

D consecutivos, Angela 
Merkel toi habitualmente 

descrita como a mulher 
mais poderosa do mundo, 

mas recentemente confes- 

sou que não sentirá taltade 
estar nó comando: 

— Entenderei rapidamente 

que tudo será responsabilica- 

de de outra pessoa e acredito 
que gostarei muito dessa situ 
ação —disse durante uma 

visita a Washington em julho. 
A politica de 67 anos é 

famosa por sua resistência e 

acapacidade de manter-se 

calma após reuniões até 

altas horas da noite. Mas, 
quando lhe perguntaram 

sabre o que fará na aposen- 

tadoria, admitiu que sua 
resistência tem um limite: 

— Pode ser que tente le I 

algo, mas meus olhos come- 
carão a fechar porque esta- 
reicansada cal vou fazer 
uma pequena sesta. Em 

seguida, veremos. 
Eleita pela primeira vez 

como deputada em 1990, 

logo depois da reunificação 
alemã, Merkel admitiu re- 

centemente que nunca havia 
tido tempo de parar e refletir 

sobre oque gostaria de fazer. 

— Pyos É anos, não me resta 

um tempo infinito. Isso signi- 
fica que quero pensar cuida- 

desamente sobre o que quero 

lazer na próxima fase da mi- 

ha vida —explicou durante 
uma entrevista conjunta com 
a escritora nigerianaChima- 

manda Ngozi Adiche. 
Ela também comentou: 
-—L( uero escrever * Fazer 

caminhadas, Ficar em casar 

Conhecer o mundo? Decidi 

inicialmente ficar sem fazer 

nada e ver à que acontece. 
Os antecessores de Merkel 

não estiveram muito tempo 
fora do radar. Helmut Sch- 

muidr (1974-1982) tornou-se 

coeditor do semanário Die 

Zeite popular comentarista 
davida política. Helmut Kohl 

(1982-1998) abriu sua firma 
de consultoria, é Gerhard 
Schroeder (1998-2005 ) to- 

muy a frente do conselho de 

administração da gigante de 
petróleo russa Rosneft. 

HONORIS CAUSA 

Merkel pode passar mais 

tempo com seu marido, Joa- 
chim Sauer, em Hobhemwalde, 

perto de Templin, no Leste da 

Alemanha, lugar em que 

cresceu e mantém uma casa 
de veraneio para onde se reti- 

— e e O Em. 

ra quando está esgotada, 

Em uma entrevista à revista 

Bunte em 2013, ela explicou 
que gostava de cultivar verdu- 

ras eoutros alimentos, especi- 
almente batatas. Além disso, é 

conhecida sua afeição pela 

ilha vulcânica de Isquia, na 

costa de Nápoles, e especial. 

mente a remota vila costeira 
de Sant Angelo Esta semana 

foi flagrada procurando um 

par de tênis numa lojade 

Berlim, alimentando a espe- 
culação de que tinha em 

mente um retiro mais ativo. 
A veterana cientista tam- 

bém poderia ir auma série de 

conherências nas incontáveis 

Habeck será também vice- 

chanceler, Os social-democra- 
tas terão sete —entreeles, o In- 

tertor e a Defesa, cjuie também 

terão mulheres à frente. 

Osliberaiscomandarão qua- 

tro pastas, entre elas as Finan- 

ças, sob a batuta de seu lider, 
Christian Lindner —uma 

condição para que o acordo de 

coalizão fosse firmado, assim 
como um compromisso com a 

ortodoxia orçamentária. Se a 

parceria dos social-democra- 

tas com os verdes era mais na- 
tural dada a proximidade ideo 

lógica, era com o FDP que ha- 
via mais arestas a aparar. 

scholz teve tempo para se 

aclimatar aq cargo durante a 
longa: transição de poder —fo- 

ram 73 dias entrea e leição do 

dia 26 de setembro, na qual os 

social-democratas saíram na 

Irente com 25,7% dos votos, & 

ontem. No tim de outubro, in- 

clusive, o ex-prefeito de Ham- 

burgo foi com Merkel à reuni- 

do do G20 em Roma, na Hália, 
onde participou de reuniões 

com lideres como o america 

po joe Biden eo lrancês Em- 

manmel Macromn. 

VISITA À MACRON 

A primeira viagem internacio- 
nal de Scholz será já amanhã, 

quando irá a Paris para se reu- 
pir com Macron. Em seu Twit- 

ter, o lider francês comparti- 
lhou um video ao lado de 
Merkel, agradecendo-lhe por 

“nunca ter esquecido as lições 
da História” e “por ter feito 

tanto por nós, e conosco, para 
o avanço da Europa. Em se- 
eita, postou uma mensagem 
direcionada a Scholz, afir- 

mando que “escreverão o pró- 

ximo capitulo juntos”. 
A presidente da Comissão 

Europeia, Ursula von der 

Leven — aliada de Merkel e in- 
tegrante da CDU — por sua 
vez, desejou hoa sorte ao novo 

chanceler e disse estar “ando- 

sa” para que trabalhem em 

conjunto. Já o presidente Joe 

Biden, dos EUA, disse desejar 

“trabalhar estreitamente jun- 
tos para avançarmos nos desa- 
fios mundiais de hoje 

O presidente chinês, Xi Jin- 

ping. se pronunciou antes 

mesmo de o novo mandatário 
alemão ser empossado, afir- 

mando que Pequim está “dis- 

pasta a consolidar e aprofun- 
dar a confiança mútua politi- 

ca, aumentar as trocas é à co0- 
peração em diferentes âmbi- 
tos . ão Kremlin, que apresen- 
tauma dor de cabeça ao novo 

governo com o aumento da 

presença militar na fronteira 
coma lcrânia —aleo que Kiev 

e Washington dizem ser pre 

parativos para invasão — disse 

desejar uma “relação constru- 

tiva” como novo chanceler. 

universidades que a distingui 
ram com doutorados honoris 

causa, como Seul, na Coreia 
do Sul, ou Tel Aviv, em Israel. 

A ex-chanceler deverá rece 

ber uma pensão mensal de 

cerca de 15 mil euros (cerca 

de R$ 94 mil), segundo à 
Associação de Contribuintes 

da Alemanha. Mas ela manca 
foi uma pessoa acostumada a 

gastar. Vi vendo em um apar- 

tamento de um cuanto em 

Berlim, ela mesma costuma 
fazer suas & mpras. Em 2014, 

levou até o premier chinês, Li 

Regiane, ao seu supermerca- 
do favorito, após um encontro 

bilateral, E pode ser também 

que Merkel simplesmente 

desfr ute de hoites tranquilas 
degustando seu apreciado 

vinho branco e saboreando à 

prato que uma vez reconhe- 
ceu como seu favorito: uma 
boa sopa de batatas. 
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Entenda a lógica de 
Putin na Ucrânia 

À: Ucrânia sempre esteve na zona de influ- 

ência da Rússia. Era uma das repúblicas 

da União Soviética. Há uma expressiva mino- 

ria russa vivendo no pais. Integra sentimen- 
tode nação russo há séculos, desdeoste mpas 

de Kievan-Rus, que era uma federação políti- 
cana Idade Média englobando parte dos atu- 
ais territórios russo, ucraniano e da Bielor- 

rússia. Não se trata de qualquer lugar para 
Moscou. Vladimir Putin, cu alguém que ve 

nha a assumir o Kremlin no futuro, sempre 

terão temor de os ucranianos passa perm pata 

as mãos do Ocidente. A referência da questão 

ucraniana em Moscou é diferente da de Klev 

e, obviamente, da de Washington. 
Putin certamente é um autocrata que re- 

prime a oposição, censura a imprensa, viola 

os direitos humanos e foi acusado formal- 
mente de interferir nas eleições america- 

nasde 2016. Esses fatores não eliminam, no 

entanto, a lógica para o líder russo querer 
exercer domínio sobre a Ucrânia. Im agine 

se você povernasse a Rússia no periodo pós- 

Guerra Fria. Seu maior inimigo por décadas 
eraa Otan, liderada pelos EUA. Essa aliança 
foi formada justamente para se contrapor a 

Moscou. Como colapso da União Soviética, 

essa coalizão militar se expandiu para na- 
ções do Leste Europeu que haviam sido alia- 

das dos soviéticos e historicamente orbita- 

vam Moscou. 

Além da Alemanha Oriental, que passoua 
integrar a Otan com a queda do Muro de 

futuro, sempre 

Berlim e à consequente reuniticação ale- 
mã,a Polônia, República Tcheca e Hungria 

ingressaram na aliança militar em 1999. Foi 
aprimeira humilhação paraosrussos, ainda 
governados por Baris Yeltsin. Mais grave, 

em 2004, além de se expandir para a Bulgá- 

ria, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, a 
Otan aceitou como membros as repúblicas 

bálticas da Letônia, Estônia, Lituânia, que 

foram parte da União 
Soviética. Era humi- 

lhante demais para q 

Kremlin e para Putin, 
que já estava no poder, 
Olhando de Washing- 

ton, pode parecer natu- 
ral; “Vamos incluir de- 
mocracias europeias na 

aliança ocidental” Mas 
imagine quem está em 

Moscou. À Otan não apenas chegou às SUAS 

fronteiras como literalmente incorporou 

áreas da ex-URSS. Nenhum lider russo tole- 

raria isso. Havia chegado a momento de Pu- 
tin estabelecer linhas vermelhas. O ingresso 

O lider russo, 

ou alguém que 

venha a assumir 
o Kremlin no 

terá o temor de 

os ucranianos 

passarem para as 

mãos do Ocidente 

da Ucrânia na Otan cu mesmo uma guinada 
para o Ocidente, por toda a ligação histórica 

com a Rússia, seria inaceitável. 

A chegada de um governo anti-Moscou 
em 2014 ao pod er em Kiev é vista por mui- 

tos ucranianos e também no Ocidente co- 

mo uma revolução. Parão Kremlin, não. Te- 
ria sido um golpe orquestrada pelos EUA e 

seus aliados para diretamente ameaçar à 

Rússia, Putin reagiu anexando a Crimeia 
com o argumento de que essa região ucrani- 

ana historicamente seria parte do território 

[USSO ÃO MResmo tem po, ELA VA separal 1&- 

tas na fronteira russo-ucraniana. Agora, 

ameaça com uma invasão. A exigência para 

conter o avanço é de que Washington se 

comprometa oficialmente com a não inclu- 
são da Ucrânia na Otan —o que não ocorme 

riade qualquer maneira nos próximos anos. 

Insisto, Putin é um autocrata e maléfico 

inclusive para a Ucrânia, que deve ter a sua 

soberania e independência respeitada. Não 

concordo em hipótese alguma com suas 

ações. Mas preciso entender sua lógica para 
avaliar qual a melhor forma de reagir. 

Brasil muda para 
o virtual cúpula 
de presidentes 
do Mercosul 
Além da variante Ômicron, cancelamento 

de encontro presencial se deve à tensão 

causada por visita de Lula à Argentina 

JAMAlSA FIGUEREDO 
panaies Mpoeiré co Bagabo. cor dr 

QE brasileiro decidiu 
transformar em virtual A 

próxima cúpula de presiden- 

tes do Mercosul, prevista para 

ordia 17 de dezembro, segundo 
um documento interno ervia- 

da aos outros paises. U motivo 

principal parao cancelamento 

da versão presencial foi a nova 
variante Omicron do corana- 

virus, mas fontes admitiram 

que a situação atual do bloco é 
e fortes tensões por motivos 

políticos e econômicos, entre 

elas as provocadas pela viagem 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva à Argentina, na 

próxima sexta-feira. 

A visita de Lula a Buenos Ai 
res foi confirmada dias depois 

de meuniões de alto nivel entre 

funcionários dos dois gover- 

nos em Brasília, com motivo 
da comemoração do Dia da 

Amizade entre Brasile Arpen- 

tina, em 1º de dezembro. O go- 
vermo do presidente Alberto 

Fernández enviou ao Brasil o 

secretário de Assuntos Estra- 

tégicos da Casa Rosada, Gusta- 
va Beliz, um dos principais as- 

sessores do chefe de Estado ar- 

gentino, que foi recebido pelo 
residente Jair Bolsonaro e pe- 
á ministro da Economia, Pau- 

ho Guedes, entre outros. O cli- 

ma, semana passada, foi de ex- 
trema cordialidade. 

Para fontes do governo bra- 
sileiro, organizar uma visita 

de Lula quando os dois paises 
vivem um periodo ainda frágil 

de restabelecimento da rela- 

ção bilateral mostra uma ati- 
tude “quase esquizotrênica” 

da Casa Rosada. Há preocu- 

pação pelos atos em que Lula 
participará junto ao presiden- 
te Fernândez e sua vice, a ex 

presidente Cristina Kirchner. 

Está prevista a entrega de 
um prêmio sobre direitos hu- 

manos ao ex-presidente, um 
ato cívico-cultural para cele- 

brar a democracia e reuniões 
de Lula com sindicatos argen- 

tinos. Na visão do governo bra- 
sileiro, “Lazer esse convite uma 
semana antes da cúpula do 
Mercosul, âmbito no qual che- 

gouu-se à trabalhar para que 

pa a a MA EO a] 

Mal-estar. Bolsonaro durante cenmônia em Brasila: para fontes do governo brasileiro, viagem de petista é atitude 'quase esquizotrênica de Casa Resada F E z E q squ 

Fernández e Bolsonaro tives- 

sem sua primeira reunião bila- 
teral, foi, no minimo, inconve- 

mente”. O Palácio do Planalto 

e o Itamaraty observarão com 
atenção declarações das auto- 

ridades argentinas durante a 

visita do ex-presidente, que vi- 

ajará acompanhado pelo ex- 
chanceler Celso Amorim. 

A relação entre Lula, Fer- 
nández e Cristina é antiga, O 
presidente argentino visitou 

o ex-presidente na prisão, em 

plena campanha eleitoral em 

seu pais, em 2019. Ele tam- 
bém foi um dos primeiros que 

telefonaram para Lula depois 

da anulação de seus processos 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), fato destacado peloex 
presidente em seu primeiro 

discurso tora da prisão. A sin- 

tonia entre ambos é publica e 
notória, e a viagem de Lula à 
Argentina, argumentam fon- 
tes do PT, não tem relação 
com Bolsonaro. 

Mas o mal-estar nos últi- 

mos dias foi admitido tanto 

por fontes do governo brasi- 
leiro quanto por outras de alas 

moderadas do governo argen- 

tino, que apostam numa re- 
composição da relação bilate- 

rale entendem que uma visita 

d Argentina neste momento 

pode atrapalhar esse processo 
ainda incipiente. 

Lula não é o único proble- 

ma que enfrenta o Mercosul 
neste momento. Existem, 
ainda, fortes tensões por di- 

vergéências econômicas, prin- 

cipalmente entre o Uruguai, 

porum lado, e Brasil, Argenti- 
nac Pai dpi, pelo DUO. 

DIVERGÊNCIA COM URUGUAI 

O governo do presidente Luis 

Lacalle Pou pressiona o gover- 

no brasileiro para que seja da- 
dauma declaração explícita de 
apoio à iniciativa do Uruguai 

de negociar um acordo de livre 

comércio com a China, por fo- 
radobloco. O Brasil argumen- 

ta que já deixou clara sua defe- 
sa da Hexibilização de regras 
do Mercosul e assegura que 
não considera necessária uma 
novadeciaração sobre o assun- 

to. Mas o Uruguai está firme 

em sua demanda, e fontes do 
governo brasileiro temem que 

na cúpula o lider uruguaio vol- 

Suposta festa durante quarentena deixa Boris sob pressão 
Premier britânico anuncia investigação após vídeo superir celebração de Natal em 2020; Reino Unido adota novas regras contra Covid-19 

LEMDREE 

Ss” forte pressão após o va- 

zamento de um video em 

que parte de sua equipe faz pi- 
adas sobre uma alegada con- 

traternização de Natal em sua 

residência oficial, em 2020, o 

premier britânico, Boris Jotin- 
son, pediu desculpas ontem e 

anunciou uma investigação. 

No entanto, ele voltou a negar 
que a festa tenha ocorrido em 

dezembro do ano passado, 

quando encontros estavam 
proibicios para contero avanço 
da pandemia de Covid-19. 

— Compartilho a raiva ao 

parecer que a equipe menos- 
prezouas medidas debloqueio 

e posso entender como deve 

= E ai 

ser irritante pensar que as pes- 

soas que impuseram as regras 
não as seguiram, porque eu 
também Fiquei furioso ao ver o 

video — disse Boris no Parla- 
mento. —Mas, repito, fui asse 

gurado repetidamente de que 

não houve festa e que nenhu- 
ma regra foi violada. 
O vazamento do video surge 

quando Boris decidiu unpos 

novas restrições para Ev itar a 

disseminação da Covid-19 na 

Reino Unido. Ontem, ele soli- 

citou que a população trahalhe 
de casa a partir da próxima se- 
gunda, intensifique o uso de 

máscaras em locais públicos e 

porte o passaporte de vacina. 
— Está cada vez mais claro 

que a variante Ômicron se 

propaga muito mais rapida- 

mente do que a Delta, com 
S68 casos identificados até 

agora no Reino Unido e uma 

citra real certamente muito 

maior —disse muma coletiva, 

DEMISSÃO 

Horas apóso pedido de descul- 
pas de Boris, sua assessora Al- 

legra Stratton pediu demissão 

devido acvideo divulgado pela 
TTV na terça-feira à noite, em 
que ela aparece brincando so 

bre a suposta festa em Dow- 
ning Street. Nas imagens, a ne- 
cém-contratada porta-voz de 

Boris, o conselheiro especial 

Ed Oldlied eoutro assessor são 

vistos durante um ensaio para 
coletivas de imprensa. 

Não havia repórteres 

presentes, € Stratton res- 

ponde a uma pergunta de 

Oldficd, que fingia ser um 

jornalista, sobre uma su- 
posta festa de Natal do Exe- 

cutivo. “Essa festa imagi- 

nária foi um encontro de 

negócios” com “queijos e 
vinhos” e “sem distancia- 

mentosocial" brincaStrat- 

ton. "O primeiro-ministro 
aprovaria uma festa de Na- 

tal?”, pergunta Oldfied, ao 

que Stratton reage pergun- 
tando: “Qual é a resposta?” 
— Meus comentários pare- 

ciam desrespeitar as regras 
que todos faziam o possivel pa- 

ra obedecer, Nunca foi minha 
intenção. Me arrependerei 

desses comentários pelo resto 

da vida —disse Stratton. 
Háumasemana, a imprensa 

britânica denuncia a suposta 

reunião, que teria contado 
com a presença de 50 mem 

bros da equipe do premier. Fa- 

la-se também de uma despedi- 

da de um colaborador, em que 
o próprio Boris teria discursa- 

do À polícia de Londres disse 

estar examinando o video em 
relação a “supostas violações” 

da lei vigente à época. 

O vídeo mais uma vez pós o 

Executivo sob pressão, no 
momento em que aplica no- 
vas restrições. Políticos de es- 

querda e direita temem quea 

população ignore as novas 
regras se achar que seus lide- 

tea expressar fortes questiona- 

mentos ao Mercosul, 
Os mais pessimistas acredi- 

tam que o Uruguai esteja pre- 
parando sua saída do bloco, A 
realidade é que o diálogo en- 
tre os governos Bolsonaro e 
Lacalte Pou, que, num pri- 

meiro momento, Éluiu com 
facilidade e permitiu um ali- 

nhamento quase automático, 

passa por seu pior momento. 
A cúpula deverá confirmar, 

mais uma vez, as dificuldades 

que o bloco atravessa há al- 

guns anos. Aesperada visitade 
Fernández a Brasília nãoacon- 

tecerá, e as relações bilaterais 

no ambito político — no eco- 
nâmico hã melhor entendi 

mento— podem passar por 

novos sobressaltos. 

res ndoas respeitam. 

A questão é tão comprome- 
tedora para o Executivo que, 

na manhã de ontem, ne- 

hum ministro se ofereceu 
para participar da rotina diã- 

riade programas matinais de 

televisão e rádio. E, deúltima 

hora, o ministro da Saúde, 
Sajid Javid, cancelou todas 
entrevistas agendadas. 
O lider do Partido Traba- 

Ihista, Keir Starmer, afir- 

mou que Boris e sua equipe 
“estão tratando o público 

com desprezo”, e o lider do 
Partido Nacional Escocês, 

lan Blackford, pediu a re- 

núncia do premier, 
Com 66 milhões de habi- 

tantes, o Reino Unido é um 

dos paises mais afetados pe- 

la Covid-19 na Europa, e re- 
gistra mais de 145.500 mor: 

tes até agora. O govemo Foi 

duramente criticado pelas 

políticas erráticas tomadas 
no início da pandemia, 
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Cúpula de Biden reúne convidados controversos 
De olho na China, líder dos EUA promove encontro para 'renovar a democracia em casa e confrontar autocracias no 

exterior”; lista de 110 participantes segue critérios pouco claros, que obedecem interesses estratégicos americanos 

AME MUCHTAÇHE 
ane onoada a aplono corr br 

À rivalidadecoma China e 

a promoção-dos “valores 

americanos” após Donald 
Trump, dois pontos centrais 
da politicaexterna de Joe Bi- 

den, impulsionam à Cúpula 
pela Democracia, uma pro- 
messa de campanha do pre- 

sidentedemocrata que o seu 

governo realizará de modo 
virtual hoje e amanhã. 
O encontro propõe-se à 

reunir um “grupo diversifi- 

cado de democracias mun- 
diais” como objetivo de “re- 
novar a democracia em casa 
e confrontar as autocracias 

noexterior”, Seus três temas 
são a defesa contra o autori- 

tarismo, o combate à cor- 
rupção e a promoção do res- 
peito pelos direitos huma- 

nos. Em 2022, os lideres se- 

cão convidados a uma nova 

cúpula para relatar como 
avançaram nessas áreas. 

EQUILÍBRIO REGIONAL 
A lista de TIO nações convi- 

dadas é bem heterogênea e 

toi formulada com critérios 

pouco claros. Reflete, ao 
mesmo tempo, o estado da 
democracia nos paises, in- 

teresses estratégicos ameri- 

canos mais amplos ECOMNTEX- 

tos regionais e nacionais. 
Para entender quem entrou 
e quem ticou de tora, é ne- 
cessário olhar para os casos 

individualmente. 

À Bolívia, por exemplo, 

não foi convidada, embora 
tenha realizado eleições 

limpas, com observadores 

internacionais, e pontue bb 
pontos, de 100 possiveis, no 

ranking da Freedom House, 

que mede o estado das de- 

mocracias. Já aaliada ameri- 
cana Colômbia, que pontua 

65 pontos e cujo governo li- 

derou uma repressão a pro- 

ANALISE 

testos com mais de 60 mor- 

tos, está convidada. 

— O primeiro critério foi 
olhar para a força das demo- 

cráacias. Mas também se 

considerou o equilibrio re- 

gional, os interesses estraté- 
gicos mais amplos dos EUA 

e contextos internos, como 
eleições próximas — afir- 
mou ao GLOBO Steven 

Feldstein, pesquisador do 

Fundo Carnegie para a Paz 
Internacional. 
A lista de convidados tam- 

bém inclui “estados com ca- 

racterísticas autoritárias, 
disse Feldstein. Três partici- 

pantes — Angola, República 

Democrática do Congo e 

lraque — são considerados 
“não livres” no relatório da 

Freedom House, enquanto 

outros 31 são classificados 
como parcialmente livres”. 

— Em vez de limitar a par- 

Licipação a um grupo cen- 

tral de democracias com- 
prometidas, a equipe de Bi- 

den optou por uma aborda- 

gemabrangente —disse. 
A presença de Taiwan, 

que tem um governo autô- 
nomo democrático, mas é 

um território não reconhe- 

cido formalmente como um 

Estado-nação pelos EUA, 

enturece a China, que vê no 
convite uma provocação 
destinada à acentuar os an- 

selos separatistas na ilha. As 

tensões no Estreito de 

Taiwan parecem ter dimi- 
nuido um pouco após uma 

cúpula bilateral virtual en- 

tre Biden e Xi Jinping no 
mês passado, e teme-se que 

possam se reaquecer. 
“A Ma de Biden preci- 

sa ser firme com o BOPE 

taiwanês, de modo que este 

não possa usar o convite da 

cúpula para insinuar apoio à 
independência ou outros 
objetivos inconsistentes 

com a política de Uma Só 
China” alertaram em artigo 
publicado no site Politico os 

pesquisadores James Gold- 

geier e Bruce Jentleson. 

“AMPLA E GENUÍNA 

Frente à cúpula de Biden — 

para a qual, assim como a 
Rússia, não foi convidada —, 

a China realizou no sábado 

passado um Fórum Interna- 
ctonal sobre Democracia, O 

poderoso Conselho de Esta- 

do do país também publicou 

um livro branco chamado 
“China: Democracia que 

funciona”, que descreve 0 

modelo chinês — onde há 
um partido único, e não há 

Judiciário nem imprensa in- 

dependentes — como uma 

democracia “mais ampla, 
mais genuina e mais eficaz” 

doque a americana. 

As inclusões controversas 

noencontro de Biden inchu- 
em, por exemplo olraque, a 

Polônia, Rodrigo Duterte. 

das Filipinas, e o presidente 
Jair Bolsonaro. À Ucrânia, 

em alguns níveis tão oligár- 

quicae cleptocrática quan- 

to a Rússia, também está 
convidada, Estetambém é o 

caso do Paquistão, Estado 

dominado por militares —a 
presença de sua arquirrival 

India, aliada próximo de 

Washington, tornava a sua 

ida incontornável 
Ontem a Casa Branca lan- 

cou um fundo para conce- 
der doações a inovadores 
que trabalham em tecnolo- 

BACSIOLAS EAMAFE 

Diplomacia. E den tala durante evento em Kansas City promoção de 'va'ores amer cancs' é um dos portos centrais da política externa do presidente dos EUA 

Após reinventar capitalismo, 
governo chinês quer 
redefinir a democracia 
DALAI ELO MIBR DO) insesnae ingl ato am Jia 

ncomodada por ter sido 

| excluída da Cúpula pela 
Democracia dos EUA, a Chi- 
na partiu para o ataque. À 

olensiva não se resume a criti- 

caros EUA por incentivar 
divisões no mundo e agir 

movido pela “mentalidade da 

Guerra Fria, como tem sido 

habitual na retórica de Pe- 
quire. O esterço passeia fer 

como alvo a própria definição 

de democracia, que Pequim 
comsidera ter se tornado re- 

fém do Ocidente. “A demo- 

cracia é um bem comum da 

humanidade e um ideal que 
sempre foi valorizado pelo 

Partido Comunistada China 

(PCC ) e pelo povo chinês”, diz 
um documento divulgado hã 

alguns dias para defender o 

seu modelo bascado em resul- 

tados, como o combate à po- 
breza, as inovações tecnalógi- 
casco mais recente sucesso 

no controle da pandemia. 

Após reinventar o capitalis- 
mo, à China agora quer redefi- 

piro conceito de democracia. 

A questão é até que ponto o 

que funcionou para o consu- 
mo dameéstico pode ser trans 

tormado em Lima estratégia 

diplomática de sucesso. Mes- 
mo com todos 05 resultados e 

ocombustivel retórico, “uma 

ideia que não levanta voo sob 

as condições armostéricas 
desejáveis num ambiente 
democrático. A China carece 

de elementos básicos de uma 
democracia, entre eles separa- 
cão de poderes, Judiciário 

independente. imprensa 

livre, sufrágio universal, siste- 
ma político multipartidário e 

liberdade de associação. 

Parao POC, ehorade rever 
esse conceito. Encorajado 

pela fragilidade de muitas 

democracias e sua incapacida- 

de de resolver problemas da 
sociedade, o POC lançou uma 

ampla campanha de relações 

públicas para mastrar que sua 
ELPETELA Ha E Tio ape nas 

superior ãocidental, mas 

também mais democrática. 

Pode parecer absurdo para 
um pais que ocupa a lanterna 
dos rankings de democracia. 

Mas o POC leva tudo muito à 

sério. É uma resposta à cruza- 
da des EUA contra a ameaça 

do autoritarismo no mundo 

(direcionada principalmente 
contraa China), queéa base 
da doutrina de política exter- 

nado presidente joe Biden. 

Além de uma série de deba- 
tes acadêmicos e artigos na 

múdia estatal, a contraofensi- 

va de Pequim à aliança de 
Biden incluiu o documento 

cujo título resume a visão que 

o governo quer projetar: 

“China: democracia que 
funciona”. Ou seja, a legitimi- 

dade de um sistema político 

não deve ser julgada pelos 
critérios tradicionais, como 

eleições e liberdade de ex- 

pressão, mas pr incipalmente 

pela competência do gover- 
no. A China desenvolveu seu 

próprio modelo de democra- 

cia, e medir todos os sistemas 
políticos com uma régua 

única (imposta pelos EUA), 

isso sim é antidemocrático, 

diz o documento. 

CONCEITO À SUA MANEIRA 

Se q governo chinês considera 

a receita de democracia mais 
aceita (e indicada pela ONU) 
como uma interlerência es- 

rangeira, só lhe resta redefi- 
mniroconceito à sua maneira, 

já que não há em sua história 

de milhares de anos sob regi- 
mes autocráticos uma refe- 
rência disponível. O termo 

democracia em chinês sá 

apareceu em 1860, justamen- 
te o ano em que o pais foi 

derrotado pelos britânicos na 

segunda Guerra do Ópio e 

mergulhou no período dola- 
rosa conhecido como “o sécir 

ho da humilhação”. 

Curiosamente, a tradução 
da palavra foiobra de um 
americano, à missionário 

presbiteriano William Mar- 

tin, que sonhava em con- 
vertera China ao cristianis- 

mo. O termo escolhido por 

ele em mandarim foi 
“minzhu”, que vem do chi- 
nós clássico. A união dos 

dois caracteres chineses 

que significam “povo” e 
“governo parece correto 

para definir democracia. 

Mas o sentido original é 

“chefe do povo”, Dada a 
tradição na China de mo- 

narquias absolutistas, é 

exatamente à oposto de 

democracia. Mas Martin 

optou por adotar um termo 
clássico para tornar a ideia 

palatável aos chineses. 
Além de ter sido deixado 

de tora da cúpula de Biden, o 

que mais irritou Pequim foi a 
inchusão de Taiwan entres 

convidados. que funciona 

França admite erro e solta saudita preso sob suspeita de matar jornalista 

oi libertado ontem, em 

Paris, o homem preso 

terça-leira por suspeita de 
envolvime nto no assassina- 

to do jornalista saudita Ja- 

mal Khashoggi no consula- 

do do seu pais em Istambul, 
em 2018. Segundo as auto- 

ridades, tratava-sedeumca- 

so de identidade trocada. 
Naterça-feira, fontes poli- 

ciais francesas afirmaram 

que o homem detido seria 

Khaled Aedh al-Otaibi, ex- 
membro da Guarda Real 

saudita procurado pela In- 

terpol e listado em um rela- 
tórioda ONU queoenvolvia 
no assassinato do jornalista 

dissidente. A embaixada 
saudita em Paris chegou a 
infórmar, no mesmo dia, 
que o preso “não tinha nada 

à ver com o caso em ques- 

tão" e pediu sua “libertação 
imediata”, “O cidadão em 

questão ndo tem ligação 

com a caso”, tuitou a embai- 
xada, acrescentando que os 

assassinos já haviam sido 
julgados no país e cumprem 
AUS SONTerhçãs 

Os promotores disseram 

gia para fortalecer a demo- 

cracia por meio de terra- 

mentas que aumentem a 

privacidade oucontornem a 

censura, E também anunci- 

cu novas sanções contra ins- 

tituições e individuos que 
“minamademocracia” esão 

acusados de abusos aos di- 

reitos humanos. 

CÉTICOS 
O governo americano diz 

que, noencontro, “os lideres 
serão incentivados a anun- 

ciar ações e compromissos 

específicos para reformas 
internas significativas e ini- 

Ciativas internacionais que 

promovam as metas da cú- 

pula”. Mas a heterogeneida- 
de dos atores deixa muitos 

céticos quanto à acordos. 

“O presidente aparente- 
mente acredita que essas 

10nações muito diferentes 

compartilham o objetivo 
geral de servir bem a seus 
povos, com honestidade e 

competência. Qualquer um 

que vir a lista duvida disso, 
escreveu Doug Bandow, 

pesquisador do Instituto 

Cato, em Washington. 

Segundo Luke Turner, 
pesquisador do instituto 

Idea da London School of 

Economics, “há um risco de 

tornar a democracia um as- 
sunto geopolítico, quando 

deveria ser questão ética”. 

— À ênlase deveria ser em 
como melhorar as democra- 

cias. O perigo teal é apre- 

sentar um grupo como indo 
muito bem, e outro indo 
mal. Esta não é a melhor 

abordagem, e à ONU seria 

um fórum mais apropriado 
— afirmou. — O que as de- 
mocrácias ocidentais deve- 

riam fazer para ficar mais 

fortes, por exemplo, é com- 
partilharvacinas ou investir 

em infraestrutura ao redor 

do mundo. 

como nação independente e 
tem um governo eleito de- 
moctaticamente, mas é con- 

siderado uma “provincia 

rebelde” pela China, 
Mas seo objetivo êmesmo 

frear a escalada do autoritaris- 

mo no mundo, o maior detei- 

tona tática americana de 

separar democracias de dita- 

duras para isolar China e Rús- 

sia errar oalvo, Esses rivais 
podem ser influências negati- 
vas, masnãosão a principal 

causa da debilidade democrá- 

tica, como mostra um estudo 

do instituto sueco V-Dem. 

A grande ameaça é a ero- 
são institucional causada 

par populistas em países 
com estruturas democráti- 

cas, como o Brasile também 

os EUA, com a politização do 
Judiciário, o desrespeito ã 

imprensa e desafios ao siste- 

maeleitoral, A China tenta 

redefinir a democracia afir- 
mando que resultados con- 

tam mais que liberdades. 

Cabe às democracias se rein- 
ventarem para provar que 

este é um falso dilema, 

que um mandado emitido pe- 

la Turquia desencadeou a pri- 
são, quando o passaporte do 

homem foi escaneado no ae- 

roporto onde foi detido. On- 

tem, eles voltaram atrás: “ Ex- 
tensas verificações da identi- 

dade dessa pessoa mostraram 

que o mandado não seaplicava 
a ela, Ela foi libertada”, disse o 
comunicado da promotoria. 
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senac apresenta 

RIO NOSSO 
GASTRO REENCONTRO 
NO COMEÇA HOJE. 

VEM! 
Estamos de volta, cheios de atrações e sabores 
incríveis, com mais espaço e mais charme. 

9/12 4d A De volta ao Jockey, só que agora no Pião do Prado, 
Geraldo Azevedo com |,// MP o Rio Gastronomia 202] reúne em um só lugar tudo 
participação especial O mad! o que a gente adora, além de uma novidade que 

de Marcelo Jeneci ” À | val deixar a galera nas alturas! 

Aulas com grandes chefs 

Uma programação musical de primeira 

Quiosques de restaurantes e trucks famosos 

Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 
10/12 
Teresa Cristina com o 
Show Sorriso Negro' 

Um ambiente delicioso e muito alto astral 

CCCCCC E uma novidade incrível: Roda-gigante de 
20m de altura 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, 
Jockey Club Brasileiro 

Vendas exclusivamente on-line 
ingressocerto.com/riogastronomia 

ooA programação completa das aulas 
e os horários você pode conferir em 

riogastronomia.com 
(Driogastronomia 

Todos os protocolos sonitórios indicados pelos outorndodes de 

saude e vigentes durante o periodo de realização do evento serão 

seguidos. Sera também exigido o passoporte do vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Saibo mais no nosso sito. 
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EXE O 

Em estudo. Fila de aplicação na Africa do Sul, 

- 
Es 

o 
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pais onDe a Ômicron foi identiticada, fabricantes testam seus imunizantes contra à nova cepa que mostra indícios de escape parcial 4 ação das vacinas 

DEFESA REFORÇADA 
Pfizer diz que terceira dose de 
vacina protege contra a Omicron 
CLMSTANÇÃA TATSLH 

corstanca te tocha car bm 
nhPio LO 

s farmacéuticas Plizer é 

BioNTech anunciaram 
ontem que duas doses da 

vacina podem não ser sufi- 

clentes para proteger con- 

tra al nfer ção com a variam 

te Qmicron, mas que três 

doses são capazes de neu- 

tralizar a novacepa. 
De acordo com os dados 

preliminares das empresas, 

uma terceira dose fornece 

um nivel semelhante de an- 

ticorpos neutralizantes pa- 
ra à Qmicron ao observado 

após duas doses do imuni- 
zante contra a cepa original 
ouas variantes anteriores. 

— Embora duas doses da 

vacina ainda possam otere- 
cer proteção contra doen- 
ças graves causadas pela ce- 

pa Omicron, é claro a partir 

desses dados preliminares 
que a proteção é melhorada 

com uma terceira dose de 

nossa vacina — disse Albert 
Bourla, presidente e CEO 

da Pfizer. — Garantir que o 

maior número possível de 

pessoas esteja totalmente 

vacinado com as duas pri- 

meiras doses e um reforço 
continua a ser o melhor ca- 
minho para prevenir a dis- 

seminação da Covid-19. 

As larmacéuticas informa- 

ram que “estão monitorando 

de perto a eficácia do mundo 

real contra Omicron, gtobal- 

mente. Anota conjunta foi 
divulgada após estudos reali- 

zados em laboratório pelas 

próprias empresas. Esses re- 

sultados detalhados iniciais, 
no entanto, não foram apre- 
sentados publicamente. 

Esta semana, um estudo 
com amostras de sangue de 

infectados Sars-CoV-2 con- 

duzido pela Africa Health 

Aa à Institute, na Afri- 
ca do Sul, revelou que avari- 

anteé capaz de driblaras du- 

as primeiras doses do imu- 

nizante da Pfizer. 
O estudo dos próprios fa- 

bricantes foi limitado a 39 

amostras de pessoas Cpu Te- 

ceberam as doses um mês 

antes dos testes. Ainda não 

se sabe quanto tempo a pro- 
teção do reforço duraria. 
As empresas afirmaram 

que seguem com o desen- 

volvimento de uma vacina 
específica contra à Ó pmi- 

cron, com previsão para 

março “caso uma adaptação 

seja necessaria para ALimem- 

tarainda mais oniível e adu- 

ração da proteção”. 

O geneticista Salmo 

Raskin, diretor do Laborató- 
ro Genetika, de Curitiba, 

conta que o estudo sul-africa- 

no sobre a eficácia da vacina 
contra a Qmicron compro- 

vou que o nivel de anticorpos 
neutralizantes contra o virus 
cai em tornodos 40%: 

— Mas não cai totalmente 

e lembro que nossa defesa 

imunológica não é compos- 
ta só por anticorpos, mas 

também por células (Te B), 
e estas não devem ser im- 
pactadas pela ÔOmicron. 

DUTROS LABORATÓRIOS 

A AstraZeneca/Oxtord e a 
Sinovac, laboratório da 

CaoronaVac, também estão 

realizando estudos de la- 

boratório para avaliar a 
efetividade das suas vaci- 

nas contra a nova variante. 

DESCOBERTO O MISTÉRIO 

Mariposa é a causa de coceira em PE 
Inseto | bera cerdas minúsculas que penetram na pele humana e causam dermatite 

ENA CEE Dis 

De acordo com a vice-pre- 

sidente da Sinovac, Yaling 
Hu, a instituição fará uma 

série de análises dedicadas a 

compreender a eticácia da 
vacina contra a cepa. À pre- 

paração e testagem da ver- 
são da vacina devem ser 

concluídas em trás meses, 

— Estamos num desenval- 

vimento espec fico para à 

cepa Ômicron, Na primeira 
avaliação queremos isolar o 

virus e fazer testes de anti- 

corpos neutralizantes, in- 
cluindo diferentes crono- 

gramas de vacinação e dife- 

rentes faixas etárias, e o in- 

tervalo ideal para o retorço 
— afirmou a especialista. 
A farmacêutica estã apta a 

fabricar entre 1 e 1,5 bilhão 

de doses de vacina adaptada 
por ano, diz Yaling Hu. Além 

disso, testes mais rápidos, de- 

À revelia do governo, Doria cogita adotar passaporte 
Governador de SP deu até quarta para União se posicionar sobre o controle de viajantes antes de determinar regras próprias 

governador de São Pau- 

lo, João Doria (PSDB), 
afirmou ontem que vai ado- 

tar à obrigatoriedade do 

passaporte vacinal para via- 

jantes do exterior que che- 
parem ao estado caso a me- 
dida não seja implementada 
pelo governo federal até a 
próxima quarta-feira 

Oanúncio de Doria foi fei- 

to em sua conta no Pwitter, 

horas após o presidente Jair 
Bolsonaro afirmar que “ja- 
mais” exigirá o "passaporte 

devacina . Muitos estados e 

municipios já exigem o 
comprovante de imuniza- 

cão para quem Anúncio. 

quer Irequentar Doriadz que 

shows, cinema 5, palsnão 

bares, entre ou-  podevirar 

tros locais. paraíso 
“Caso não seja negacionista 

implantada pelo 

governo federala 

obrigatorieda- ] = 
de do passa- 

porte vaci- 

nal para 

entra- 
da de 

vLA- 

F, 

jantes no Brasil até 15 de de- 

zembro, São Paulo adotará 
para todo esta do”, afirmou 

Doria, em sua rede social. 

Embora o poverno federal 
não adote o passaporte, na 
terça, o Ministério da Saúde 

anunciou em um pronunci- 

amento que viajantes não 
vacinados terão que cum- 

prir uma quarentena 

de cinco dias ao 

entral no 

Brasil. 

De acor- 

do com Do- 

ria, 0 docu- 

[ento sera 

exigido a viajantes não vaci- 

nados que chegarem acesta- 
do de São Paulo por aeropor- 

tos, portos ou rodoviárias. 

— O Brasil não pode se 

tornar paraiso turístico de 
negacionistas. O negacio- 
nismo deste pais só existe 

na cabeça desse ministro 
(da Saúde, Marcelo Quei- 
roga) e do presidente (Jair 

Bolsonaro). Se até 15 de 
dezembro à governo fede- 
ral não adotar o passapor- 
te, São Paulo vai adotar — 

disse Doria, durante uma 
coletiva de imprensa reali- 
zada na tarde deontem. 
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Pais, 

ACESTAE 
APENTE 
O CELULER 

PARA 
O QREDEE 

dicados a compreender a via- 

bilidade da CoronaVac origi- 
nal frente ânova variante, de- 

vem apresentar resultados 
em cerca de duas semanas. 

Com esse anúncio, a Sino- 

vac se junta à outras desen- 

volvedoras, a exemplo da 
Moderna e Pfizer, que de- 

clararam o interesse em 

preparar vacinas adaptadas 
contra a nova mutação 

A AstraZeneca informou, 

em nota, que está examinan- 

doa variante para Ccompreen- 

dero impacto da vacina. 
“A AstraZeneca desenvoal- 

veu, em estreita colaboração 
com a Universidade de Ox- 

tord, uma plataforma de va- 

cina que permite responder 
rapidamente a novas varian- 
tes que possam surgir, diz o 

texto. A farmacêutica tam- 

bém |á iniciou pesquisas em 

locais onde a variante foi 
identificada, como Botsuana 

e Eswatini, para recolher da- 

dos do mundo real. 

ANTICORPOS SINTÉTICOS 

Já a farmacêutica britânica 

GSK informou ontem que 
seu medicamento de anti 

corpos monoclonais, para 

casos de infecções leves ou 
moderadas, éeficaz contraa 

Ômicron, segundo dados 

preliminares de um estudo 

em estágio inicial. 
O remédio sotrovimabe, 

desenvolvido em parceria 

com a norte-americana Vir 
Biotechn olopy, é eficaz con- 

tra todas as 37 mutações 

identificadas até o momen- 

to na proteina spike. 
— Esses dados pré-clinicos 

demonstram o potencial de 

nossos anticorpos monocio- 
nais serem eficazes contra à 
variante ínais recente, Omi 

cron, além de todas as outras 
variantes preocupantes deti- 

nidasatéomomento pela Or- 

ganização Mundial da Saúde 

— disse o chete científico da 

GSK, Hal Barron, 
Além do escape vacinal, a 

possibilidade de perda de 

eficácia dos anticorpos tei- 
tos em laboratório tem pre- 

ocupado os cientistas desde 

vaparecimento da variante, 

por conta de suas múltiplas 
mutações. Esse tipo de tra- 

tamento, que não substitui 

as vacinas, é usado em paci- 
entes com sistema imuno- 

lógico mais vulnerável 

CORREÇÃO 

nerertemente doque foi 

publicado ontem na entrevista 

com Bárbara Furtado, o carpo que 

Dcupana Astraíeneca é perente 

medica. não gerente-geral 

Em conversa com apoia- 

dores no Palácio da Alvora- 
daontem, Bolsonaro voltou 

a criticar as regras criadas 
por gestões estaduais e mu- 

nicipais para restringiracir- 
culação de não vacinados. 
— O Supremo deu pode- 

res para governadores € pre- 
feitos. Eu falo da minha li- 

nha. Eu não fechei nem um 

botequim. jamais vou exigir 
o passaporte de vacina de 
vocês — afirmou, 

Após a declaração de Bol- 
sonaro, o diretor-presiden- 
te da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi 

sa), Antonio Barra Torres, 

referiu-se indiretamente 
aos últimos anúncios do po- 

verno sobre à pandemia, di- 

zendo que as “incertezas” 

deixariam a população mais 
vulnerável à Covid-l9. 
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Os mistérios e benefícios da maconha interior 
Ciência investiga os endocanabinoides, substâncias produzidas no corpo humano semelhantes às encontradas 
na canabis. Com ação na dor, memória e apetite, esses compostos podem ser ativados por hábitos saudáveis 

AMA LUCIA AZEVEDO 
alsfbogioba com dr 

la está no cérebro duran- 
= te uma noite de sono re- 

parador e inunda o corpo de 

bem-estar após um exerci- 
cio. Flui para controlar a dor 
ese manifesta emtoda parte 

do corpo que habitamos. É à 

nossa maconha interior, o 
sistema de moléculas pro- 
duzidas pelo próprio orga- 

nismo humano e batizado 
pela ciência de endocanabi- 
noide, Ou seja, canabinoi- 

des, como as compostos da 

Cannabis sativa, só que fei- 
tos pelas células humanas 
(endo, de interno). 

Agora, uma análise de ci- 
entistas brasileiros mostra 
que é possivel regular e po- 

tencializar os eleitos da ma- 

conha de cada dia por meio 
de dieta, atividade fisica e 
meditação — a triade do 

bem-estar que a cada dia se 
mostra mais poderosa. 
O sistema endocanabi- 

noilde é um dos mais miste- 

riosos € cruciais mecanis- 

mos do organismo. Funcio- 
na como uma rede de subs- 

Lâncias químicas que conec- 

tam o cérebro ao resto do 
corpo. Ele regula algumas 

das funções mais essenciais, 

como aprendizado, memá- 
ria, controle da dor, da tem- 
peratura, do estresse, da in- 

Hamação edo apetite. 
Essa maconha humana es- 

tá na base de uma nova me- 

dicina e tem sido intensa- 

mente estudada por labora- 
tórios farmacêuticos em 

busca de drogas com aplica- 

ções em quase todo tipo de 
doença, como depressão, 
obesidade e diabetes. 
Porém, não é preciso es- 

perar passivamente que no- 
VOS medica mentos che- 

guem às prateleiras das far- 

mácias. Aciência revela que 
essas pequenas moléculas 
que fluem pelo cérebro e es- 
tão em nossa carne, visceras 

E 05505 podem ser modula- 

das por nossos hábitos. 

FATORES ESTIMULANTES 

A maior emais recente revi- 
são cientifica sobre o que se 
sabe dos endocanabinoides 

mostra que exercicios, me- 

ditação e alguns alimentos 
podem ativar e controlar 

seus niveis no corpo. 

— À força dessa espécie de 
maconha interior tem o po- 
der de transformar a medici- 

na. Com hábitos saudáveis 

a! udamos nosso corpo d 

manter níveis adequados de 

endocanabinoides — afirma 

O neurocientista Ricardo 

Reis, do Laboratório de Neu- 
roquimica de Instituto de Bi- 

ofísica Carlos Chagas Filho, 
da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ). 

Ele é um dos pioneiros no 

estudo dos endocanabinoi- 

des no Brasil e principal au- 
tor do novo artigo, intitulado 

“Qualidade de vida e uma re- 
visãodosistemaendocanabi- 
noide humano” (em tradu- 
ção livre do inglês) e publica- 
do na revista Frontiers in 
Neuroscience, uma revisão 

A DRRÊ UP] 

doque se sabe sobre o tema. 

Reis destaca que os endo- 

canabinoides têm funções 
antioxidantes, anti-infla- 
matórias e na proteção das 

células, com potencial tera- 

péutico para doenças neu- 
ralógicas e obesidade. 

Esse sistema é difuso e 

existe na superficie das cé- 
lulas. E composto pelos en- 
docanabinoides em si e por 

seus receptores. Os carabi- 

noides são dois. O primeiro 
é a anandamida, cujo nome 

vem do sânscrito e significa 

graçãou benção. O segundo 
é desprovido de sedução na 
denominação. Ea -aracqui- 

donoilglicerol ou 2-AG. 

O outro braço do sistema 
fica também na superficie 
das células e é composto pe- 

los receptores dos canabi- 
noides, sejam endo ou fito. 
Chamam-se apenas CBl e 

CB2. O primeiro é o recep- 

Bor celular mais ativo no cé- 

rebro. O segundo está mais 

ligado ao sisterna imune. 

A anandamida e o 2-46 

são moléculas de lipídios, 
cuja função é mediar sinais 

de mensagens quimicas tro- 

cadas pelas células. Ou seja, 
sãogorduras dobem mensa- 
geiras, cuja portade entrada 

são CBle CB2, Sua tunção 
primordialé manter corpoe 
mente em equilíbrio. Por is- 

sa, estão em toda parte. 

O organismo humano, po- 
rém, necessita de ajuda ex- 
terna para produzir e man- 
ter o nivel certo de endoca- 
nabincides. Para fabricar 

essas gorduras, ele precisa 

dos ácidos graxos Ômega 6 e 
ômega 3. O primeiro é abun- 
dante em alimentos, nas 
gorduras em geral, Está, por 

exemplo, em ovos, óleo de 

soja, carne vermelha. 
Já o ômega 3 é natural- 

mente mais escasso, sobre- 
tudo na dieta baseada em 

alimentos industrializados. 

Ele está presente em óleos 
de peixes de came escura, 
como salmão, atum, cavala, 
bonito, nas nozes, na linha- 

caenachia, por exemplo, 
O corpo humano precisa 

de uma proporçãode das 

moléculas de ômega 6 para 
cada molécula de ômega 3. 

Mas a alimentação saturada 
de gorduras ruins típica da 
dieta ocidental faz com que 
essa proporção seja de 20 do 
tipa 6 para apenas um da 3. 
—|ssoé um problema por- 

que todos esses alimentos, 
que não eram baratos, estão 

proibitivos. Muitas vezes, a 

solução é a suplementação, 

A MACONHA PRODUZIDA PELAS CÉLULAS HUMANAS 
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Os recepidres CAI 

são primariamente 

encontrados no 

cérebro e no sistema 

nervoso central, & em 

menor escala em 

outros tecidos 
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Ds receptores LBZ 

são principalmente 

encontrados nos 

orgãos perfércos e 

especialmente em 

células associadas ao 

sistema imunológica 
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Editoria de Arte 

mas mesmo ela é cara. Inte- 
lizmente, há desigualdade 

no acesso de nutrientes — 

frisa a cientista Isis Treven- 
zoli, do Laboratório de En- 
docrinologia Molecular, do 

mesmo instituto da UFR] e 

coautora da revisão geral so- 
bre os endocanabinoides. 

A dieta tem influência tão 

poderosa que seus efeitos são 
passados de mãe para os fi- 
lhos. Estudos de Alinny Essac, 
do mesmo grupo de Reis e 
também coautora da análise, 
revelaram que filhotes de ra- 

tas com uma dieta pobre em 

ômega 3 e excessiva em úme- 
ga 6 nascem com receptores 
do cérebro alterado e pro- 

pensão aengordar. 
Os endocanabinoides não 

são o único mecanismo por 

trás da obesidade, que tem 

múltiplas causas, mas são 
um componente importan- 
te, observa Trevenzoli, 

A ação da atividade fisica 
era conhecida hã mais tem- 
po. Estudos mostraram que 
exercicios levam à liberação 

de anandamida. Ela, na ver- 
dade, é a responsável pela 

sensação de êxtase relatada 

por corredores e ciclistas e 

conhecida como “runner's 
high”, ou “barato da corre- 
dor”. Além disso, eles “trei- 

nam” o metabolismo para 
dasar amaconha interior. 

MEDITAÇÃO PLENA 

A meditação regular tam- 
bém induz as células do cé- 

cebro a lberarem endoca- 

nabinoides, associados à 
sensação de plenitude, 
— Pessoas com níveis de 

endocanabinoides equili- 
brados são menos vulnerá- 

veis aos efeitos nocivos do 
estresse — observa Reis. 

Parte do mistério da maco- 

nha interior está em desco- 
brir a concentração ideal. E 

nisso o corpo humano é terra 

quase incógnita. Em excesso 
no hipotálamo, causa fome 
descontrolada. Não à toa a 

canabis provoca a larica. 

Emoutras p; rtescerebrais, 

os endocanabinoides produ- 

zem vários efeitos, como re- 

dução da ansiedade e depres- 
são e controle da dor, Nos 
rins, melhoram a filtração. 

A maconha interior foi 

descoberta nas anos 1990, 
quandocientistas investiga- 
vam o potencial terapêutico 

do canabidiole do THC, os 
dois principais dos mais de 
400canabinoides da planta. 

É por isso queo canabídiol 

go THC, chamados de fito- 
canabinoides (de fito, vege- 
tal), têm ação terapêutica 
tão vasta e poderosa, explica 

a farmacêutica Luzia Sam- 
paio, também no Labarató- 

riode Neuroquimica: 

— Fito e endocanahinoides 
ni comple mentam, O cana- 

bidial, por exemplo, aumen- 

taa concentração da ananda- 
mida. Essa é a grande vanta- 
gem dos fitocanabinoides. Já 
os canabinoides sintéticos 

não são tão bons porque 
Dt mpet em com os ch dacça- 

nabinoides — diz Sampaio, 

autora de um estudo sobre 

essas substâncias e a dor. 
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Como está 

seu cocô? 

ES pergunta parece constrangedora, cau- 
sa desconforto, rubor nas faces e, às vezes, 

uma resposta curta e seca, Porém, ela é extre- 

mamente necessária na avaliação clinica dos 
pacientes, fornecendo pistas sobre a saúde 
intestinal ea saúde globaldo individuo. 

Desde os anos 80, estuda-se a importância 
do intestino não apenas como órgão respon- 
sável pela absorção de nutrientes. No consul- 

tório, usamos a escala de fezes de Bristol, de- 

senvolvida na Universidade de Bristol, na In- 

glaterra, há mais de 20 anos e reconhecidana 

RICHARD ELASDO 
Ea Mrs rir Times 

ma máxima médica 
U afirma que os pelos do 

nariz filtram o ar que res- 

piramos e, portanto, nos 
protegem de infecções 

por vírus, bactérias e ou- 

tros patógenos transpor- 
tados pelo ar. Mas, como 

costuma acontecer com 
muitas frases feitas, sua 
validade pode ser mais 
consagrada do que neces- 
sariamente verídica. 

A ideia de que os pelos 
do nariz, Er io cli- 
nicamente como vibris- 

sas, são capazes de otere- 

cer proteção contra ger- 
mes infecciosos remonta 

amais de um século. 

Pessoas com pelos 
nasais mais densos eram 
menos propensas à 
asma, mostrou pesquisa 

Em 1896, uma dupla de 

médicos ingleses, em um ar- 

tigo na revista médica Lan- 
cet, observou que o “interi- 
or da grande maioria das 

tossas nasais normais é per- 

feitamente asséptico (esté- 
ril). Por outro lado, na en- 
trada das harinas, as vibris- 

sas que as revestem, e todas 
as crostas ali formadas, es- 
tão geralmente repletas de 

bactérias. Esses dois latos 
parecem demonstrar que dã 

vibrissas atuam como um 

filtro e que um grande nú- 

mero de micróbios encon- 

tra seu destino nas malhas 
úmidas do pelo que permeia 

aentrada das narinas”. 
Aconclusão dos médicos 

ingleses pode parecer lági- 
ca, mas, até então, nin- 

guém havia realmente es- 

tudado se aparar os pelos 
do nariz tornaria mais Fã- 

cilpara osgerme é idas 
rem mais profunda mente 

no trato respiratório, 

Foi sóem 201 quea den 

sidade dos pelos do nariz 

prática clinica por ser um instrumento sim- 
ples, de fácil utilização. Apresento ao pacien- 

te um quadro com figuras que representam as 

fezes com descrições sobre a forma e consis- 
tência para ajudá-lo a identificar em qual das 
sete categorias elas se encontram. 
Resumidamente, se forem mais separa- 

das e duras, caraterísticas de constipação, 

indicam falta de fibras na alimentação e na 
ingestão de água, provocando hemorroi- 
das, fissuras anais. Alonpadas e consisten- 

tes. o intestino está normal. Se apresenta- 

rem pedaços moles, aerados ou ainda aquo- 
sae sem pedaços sólidos, estão associadas a 
infecções, uso de antibióticos ou podem 

significar problemas na absorção de nutri- 
entes ou sinal de intolerância a algum tipo 
de alimento, ou mesmo algum tipo de dese- 

quilíbrio na flora bacteriana intestinal. 

A coloração é outra caraterística que pode 
dizer muito sobre a saúde. Fezes amarelas 
apontam para problema de absorção intesti- 

nal, como doença celiaca e infecção intesti- 
nal. Verdes indicam excesso de estresse, sin- 
drome do intestino irvitável ou consumo de 

vegetais verdes. eds de ferro, úl- 

Ceras gástricas e varizes es0 dgicas Causa 

escurecimento das fezes. Já a dificuldade em 

Especialistas examinam os efeitos de 
aparar ou depilar as narinas no risco 

de contrair infecções respiratórias 

digerir gorduras ou problemas na vesícula bi- 
liar deixam as fezes mais claras. Fezes aver- 

melhadas podem ter relação com hemorroi- 

das, doença de Crohn e infecção intestinal. 
O intestino tem um papel fundamental no 

equilibriodocorpa O órgão possui sisternaner- 
vaso próprio (por isso, 

O intestino tem um é considerado o se- 
pel fundamentalno gundo cérebro), com 

equilíbrio do corpo O — milhões de neurônios 
órgão possui sistema que produzem vários 
nervoso própria, com hormônios, como do- 

neurônios que pamina, noradrenali- 
produzem hormônios na, e cerca de 95% de 

toda à serotonina do 
organismo é produzi- 

clanessa região, o que explica a influência do ár- 
gão no comportamento, no humor, na sacieda- 

de e, consequentemente, no emagrecimento. 
Além disso, é fundamental para a defesa do cor- 
po, jáque 80% das células do sistema imunoló- 
gieo estão concentradas no intestino. 

Como manter, então, a saúde desse órgão 
vital? É importante saber que ele é coloniza- 
do por uma comunidade ER micro-organis- 
mos, especialmente bactérias, que compõem 

a microbiota intestinal, responsável por di- 
versas funções atribuídas ao intestino, 

Saúde 25 

OGequilíbrio adequado entreo tipo, quantida- 
de e proporção de bactérias reflete na saúde do 

indivíduo — isso porque as espécies têm dibe- 
rentes funções e grandes alterações no seucres- 
cimento, podendo comprometerseudesempe- 

nho. Essa alteração é conhecida como disbiose 
intestinal e pode desencadear alergias, doenças 
inflamatórias e infecções do trato urinário. 
Excesso no consumo de carne vermelha, 

gordura saturada e carboidrato refinado 
(principalmente açúcar farinhas brancas) 
diminui a diversidade do microbioma, au- 
mentando as chances de desequilíbrio. Em 
contrapartida, água em quantidade ade- 
quada e dieta bascada em alimentos que são 

fontesde fibras alimentarese orgânicos, co- 
mo raizes, tubérculos, vegetais e legumes, 
frutas e cereais integrais, temperos natu- 

rais, com pouco consumo de aditivos ali- 

mentares, corantes e conservantes, aliado à 
atividade física e gerenciamento do estres- 
se, são fundamentais para manter o equili- 

brio da microbiota intestinal. 
Cada vez mais, os estudos apontam a influên- 

cia da microbiota intestinal no aparecimento 

das doenças, por isso não devemos apenas | 
taratenção ao que se põe no prato, mas também 
observar o que se deixa no vaso sanitário, 

Pelos do nariz 
protegem de 
resfriados e 
outras viroses? 

foi rigorosamente estuda- 

da como possivel agente de 

doenças. Em um estudo 
com 233 pacientes publi- 
cado nos Arquivos Interna- 

cionais de Alergia e Imuno- 

logia, uma equipe de pes- 
quisadores da Turquia des- 

cobriu que pessoas com pe- 

los nasais mais densos 
eram menos propensos a 

ter asma. Os pes uisadotes 

atribuiramessa descoberta 

à função de filtração do ar 
dos pelos do nariz. 

A observação deles foi in- 

teressante, mas veio de um 
estudo observacional que 
não pode provar causa € 
efeito, e a asma não é uma 

infecção. Os pesquisadores 

Inconciusivo. 

Com base na 

estudo limitado 

despelosco 

nariz, não há 

evidências da 

que apará-los ou 

degilá-os 

aumenta D nsco 

de infecções 

respiratórias 

também não fizeram ne- 

nhum estudo de acompa- 

nhamento para avaliar co- 
mo aparar 05 pelos do nariz 
pode influenciar o risco de 

asma —ou de infecção. 

Demorou até 2015 para os 
médicos da Clinica Mayo 
realizarem o primeiro, e até 

agora único, estudo para 
examinaros efeitos do corte 
dos pelos do nariz. 

Os pesquisadores medi- 

ram o fluxo de ar nasal em 
30 pacientes antes e de pois 

de aparar os pelos do nariz e 

descobriram que o corte le- 
vou a melhorias nas medi- 
das subjetivas e objetivas do 
trânsito de ar. Inicialmente, 

observaram que as melhori- 
as foram maiores naqueles 
que tinham mais pelos nas 

narinas. Os resultados fo- 
ram publicados no Ameri- 
can Journal of Rhinology 

and Allergy. 

SEM EVIDÊNCIAS 
Novamente, uma conclusão 

interessante, mas o melhor 

fhuxo dear nasal tem relação a 
um maior risco de infecção 

Nenhum dos estudos 

abordou essa questão dire- 
tamente, Mas David Stod- 
dard, o principal autor do 

estudo feito pela Mayo, ob- 

servou que, sealguém traha- 
lhacom gesso, porexemplo, 

“sou capaz de dizer quem 

acabou de sair do trabalho 
pela poeira branca presa nos 
pelos do nariz, Mas são as 

partículas maiores que fi- 
cam presas. Os vírus são 
muito menores. Eles são tão 

pequenos que provavel- 

mente passarão pelo nariz 
de qualquer maneira, Não 
acho que aparar os pelos do 

narizde alguém os colocaria 

em maior risco de infecção 
respiratória”, 

Com base no estudo limi- 

tado dos pelos do nariz, não 
há evidências de que apará- 
los ou depilá-los aumenta o 

risco de infecções respirató- 

rias. E, assim como pelo me- 
nosum especialista que tra- 
balhou na área especulou, 

provavelmente não. 
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Casos de gripe nas UPA 
subiram 2.647º 

O 

O AVANÇO DA DOENÇA 
FELIPE GRINBERO, RAFAEL 

NASCIMENTO DE SOUZA 

E RODRIGO DE SOLTA 

andando Bogisna com he 

C: m a explosão de casos 
de influenza A nos últi- 

mos dias, a preteitura do Rio 

jáiconsideraqueacidadeen- 
frenta uma epidemia da do- 
ença. À informação foi con- 

firmada pelo secretário mu- 

nicipal de Saúde, Daniel So- 
ranz. Para conseguir aten- 

der à demanda crescente de 

pacientes Com sintomas gri- 

pais, o município vai pedir 

ão Ministério da Saúde a re- 

abertura da emergência do 

Hospital de Bonsucesso, fe- 
chada desde o incêndio de 
2020. A unidade também 

tem 240 leitos fechados. 
— Não existe um ponto de 

corte para determinar o li- 

mite entreo surto ea epid ps 

mia nesse caso (do Rio), 

mas, pelo fato de a onda de 
gripe já ter se espalhado pela 
cidade inteira e por outros 
municipios, eu diria que se 
tratade uma epidemiadein- 

fluenza. Se não estivésse- 
mos na pandemia (de Co- 
vid-19), o que estamos vi- 

vendo agora seria encarado 

como uma coisa muito séria 

— diz o pesquisador Leonar- 
do Bastos, do Observatório 

Covid-19 BR, 

COVID SOB CONTROLE 
Aepidemiadegripeatinge a 

cidade no momento em que 

indicadores mostram que a 
Covid-19 estã sob controle, 
segundo estatísticas ofici- 

ais. Com isso, o número de 
casos de sindrome respira- 
tória aguda prave (SRAG) 
causados por influenza no 

município do Rio ultrapas- 
sou a quantidade dos de Co- 

vid-19. E o que apontam da- 

dos da preteitura, disponi- 

veis no Tabnet municipal, 
filtrados pelo GLOBO, 

Na semana epidemiológi- 

ca 47, que foi dos dias 21427 
do mês passado, a cidade re- 

gistrou 36 casos de SRAG 

por influenza e 25 por Co- 

vid-19, O número de ocor- 
rências de SRAG por influ- 

enza nesse periodo foi qua- 

tro vezes maior doque Na SE- 

mana epidemiológica ante- 

rior, quando foram registra- 

dos nove casos. Ainda de 

acordocomo Tabnet, ha 155 
suspeitas de SRAG em in- 

vestigação na cidade. 

— À grande maioria dos 
casos de influenza é de sin- 
drome gripal, ou seja, leves. 
Quanto maior o número de 
casos de SRAG (graves) no- 

tificados, maior é o número 

de casos leves — pontua Le- 

onado Bastos. 
O especialista esclarece 
que a influenza tem uma taxa 

de transmissão menor que a 

da Covid-19, o que reforça a 
gravidade da situação, pois. 
mesmo com uma propaga- 
ção mais lenta, o vírus tem 

apresentado no Rio um qua- 
dro de evolução acelerada, o 

Ocorrências de sindrome respiratória aguda grave 

(5RAG) na cidade do Rio por semana epidemiológica de 

primeiros sintomas 
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Q 
“Se não estivéssemos 
na pandemia 
(de Covid-19), o que 
estamos vivendo agora 
seria encarado como 
uma coisa muito séria” 

Leonardo Bastos, 

pesquisador do 

Observatório Covid-19 BR 

que indica, principalmente, 

as consequências da baixa 
cobertura vacinal registrada 

naúltima campanha. 

Dados da platatorma In- 
foGripe, da Fiocruz, da 
qual Bastos é um dos cria- 

dores, apontam que o Rio 

enfrentou em 2019 um 
surto de influenza, assim 

como São Paulo. Um qua- 

dro semelhante se dese- 

nhou em 2016, quando 
ambos os estados viveram 

uma epidemia da doença. 

Daniel Soranz disse que 
considera os números de 

SRAG no município baixos 

para influenza e Covid-19. 
Para ele, contudo, a quanti- 
dade de casos leves, rotula- 

dos clinicamente como de 

sindrome gripal (SG), acen- 
de um alerta. Ontem, havia 

14 pessoas intern adas com 

gripe e 24 com Covid-19. 
— O número de Casos de 

SRÃO por influenza está 

21,6 + 3% 
45 E6DE 
DEZEMBRO 

maior porque o de Covid-19 

está baixo. Temos uma 
quantidade de casos graves 
relativamente baixa para 

ambas as doenças. Mas, é 
claro que temos que ficar 

atentos a isso o tempo toda, 
É tratar os possíveis casos 

graves —diz. 
Segundo Soranz, o Rio 

hoje conta com 85 leitos 

disponíveis para o trata- 
mento de SRAG, seja por 
Covidou não: 

— O que gera 0 alerta é o 
número de casos de sindro- 
me gripal, casos leves, que 

foi absurdamente alto. É 

sempre importante lembrar 

que as públicos com mais 
chances de ter quadras gra- 

ves de influenza são crian- 

ças de até anos, maiores de 
60, gestantes, obesos e pes- 

sas com pneumopatia ou 
imunossupressão. Esses 

precisam 5€ Vacinar o cjuam- 

toantese, caso já estejam in- 

tectados, ao menor sinal de 

gravidade, procurar o posto 
de saúde. 
A epidemia tem deixado a 

rede de Saúde abarrotada. 
Dados do Painel CovidS da 
prefeitura do Rio mostram 

que, em um mês, o número 

de pessoas com sintomas le- 
ves da doença aumentou 
153%. De 7 à 13 de novem- 

bro, foram 12.036 pacientes. 

já na semana de 28 de no- 
vembro a 4 de dezembro, a 
quantidade chegou a 30.407. 

Nas 28 Unidades de Pron- 

to Atendimento (UPAs) do 
estado, o crescimento foi 

O GLOBO 

muito maior. A Secretaria 

estadual de Saúde (SES) in- 
formou que a demanda su- 

biu 2.647% em 15 dias. A 

média diáriaera de 173 ca- 
sos, na semana de 154 20 de 

novembro. Nos dias4,5 e 6 

de dezembro, saltou para 
4.752,7. Levados em consi- 
deração apenas os atendi- 

mentos na pediatria nesse 
mesmo periodo, a média di- 
ária passou de 46,6 para 

996, um aumento de 

2.037%. Já entre os adultos, 
onúmero pulou de 126,5 pa- 

ra 3.756 atendimentos por 

dia — um crescimento de 

2.869%. De acordo com os 
dados da secretaria, há me- 

nos casos graves da doença, 

O aumento foi de 36%; a 
média subiu de 17,3 para 
23,6 no período citado. 

De acordo com a Coor- 

denação de Informação 
em Saúde da Vigilância 

Epidemiológica, houve 

um crescimento di PR 

no” da doença “verificado 
a partir de 22 de novem- 

bro, quando toram regis- 

trados 505 atendimentos”, 
Duas semanas depois, de 

acordo com o estado, o 

atendimento bateu seis 
mil nam único dia nas uni- 

dades “Trata-se do maior 

número de atendimentos 

por uma única doença rea- 
izados nas UPAs estadu- 

ais em um único dia desde 

o início da pandemia de 
Covid-19", diitaça oco- 
municado do órgão. 

REFORÇO: TENDAS E POLOS 
Para enfrentar esse aumen- 
to cestado montou três ten- 

das, com dois consultórios, 
cada, na capital. Outras du- 
as devem ser inauguradas 

nos próximos dias. A prefei- 
tura também reforçou sua 
rede com a implantação de 

um polo no Complexo do 

Alemão, para atender paci- 

entes com sintomas leves e 

fazer testes. Outros quatro 

devem ser abertos. 

Ontem, no primeiro dia 
de funcionamento da uni- 
dade no Alemão, em apenas 

uma hora, 200 pessoas to- 

ram atendidas. Um pacien- 
te, em estado crítico, teve 

que ser removido de ambu- 

lância para a UPA da comu- 
nidade, Ogari Carlos Henri- 
que Mota, de 58 anos, émo- 

rador da localidade conhe- 

cida como Alvorada, no 
complexo. Ele disse que está 

há uma semana com muita 

dornocorpo, febree tosse. À 
mulher dele, a doméstica 
Ana Maria Cardoso Barros, 

de 45 anos, aproveitou o no- 

vo posto para levar o marido 
ao médico, Sem condições 

de andar e respirando com 

dificuldade, ele precisou ser 

transferido imediatamente, 
— O) meu-marido não está 

aguentando respirar bem. 

Está tossindo e com muita 
dor no pulmão. Diagnosti- 
caram gripe. Como não está 

bem, ele está sendo removi- 

dao — conta Ana Maria. 
A técnica de enfermagem 

Regina Célia dos Santos 

Freitas, de 60 anos, mora na 
localidade da Fazendinha, 
no Alemão. Hã mais de 24 

horas com sintomas de gri- 

pe, ela procurou ontem 
atendimento na Clínica da 

Família Zilda Arns, na co- 

munidade. Lá, toi orientada 
a procuraro novo polo. 
— Estou sentindo muita 

dor. Estou com [febre de 

quase 40 graus e muita tos- 
se, Fui no Zilda Arns e me 

mandaram vir para cá. É 

um descaso total com a 

saúde da gente — lamen- 
tou Regina Célia, 
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Virus pode ter sido 
trazido do exterior por 
viajante, diz especialista 
Segundo infectologista Alberto Chebabo, influenza não circulava 
desde o inverno de 2019 e encontrou a população vulnerável 

CONSTANÇA TATSCH 
E PEDRO ZUADO 
grancessiodogdaa cos he 

virus da influenza À não 

O circulava no Brasil des- 
de o inverno de 2019, e en- 
controu na baixa cobertura 

vacinal da população cario- 

ca aoportunidade perfeita 
para se disseminar, O infec- 
tologista Alberto Chebabo, 

integrante do comité cienti- 
fico da prefeitura, acredita 
que a doença possa ter che- 

gado pelo aeroporto, trazida 

por algum turista estrangei- 
ro ou brasileiro que tenha 

viajado para o exterior. 
— Esseviruscirculano he- 

misfério Norte, que está na 

sazonalidade dele, e a pente 

acredita que uma pessoa in- 
fectada veio para cá e intro- 
duziu o virus. Pode ter sido 

um turista estrangeiro ou 

um brasileiro que tenha via- 
jado paraoexterior. Isso jus- 

tificaria o fato de o primeiro 

impacto ter sido sentido na 
UPA da Rocinha e no Mi- 
guel Couto, onde são aten- 

didas pessoas que traba- 

Iham em restaurantes, esta- 
belecimentos e casas de fa- 

mília da Zona Sul carioca — 

explica Chebabo. 
A baixa cobertura vacinal 

contra gripe na cidade pode 

ter favorecido a rápida dis- 
seminaçãodo virus, na visão 
do infectologista. 

— Como não temos clr- 

culação desse vírus no 
Brasil desde o inverno de 
2019, certamente à res- 

posta imunológica da po- 
yulação contra ele estã 
aixá de forma geral, o 

que poderia ter sido resol- 

vido se houvesse uma boa 

cobertura vacinal, Mas a 

SP vai enviar 400 mil doses de 
vacina contra a gripe para o Rio 
Com imunização suspensa, capital também recebe lote do Ministério da Saúde 

RAFAEL NASCIMENTO DE SOLEA 
raias ss arabagiots com by 

oras após o governador 
E À de São Paulo, João Doria 
(PSDB). informar que dis- 
ponibilizou 400 mil doses 
da vacina da gripe para o 
Rio,a Secretaria estadual de 

Saúde (SES) anunciou que 
recebeu na tarde de ontem 
cem mil frascos do Ministé- 
rió da Saúde. Todas as vaci- 

nas serão destinadas à capi- 
tal fluminense, que faria a 
retirada do lote ainda on- 

tem na Coordenação Geral 
de Armazenagem (CGA), 
em Niterói, 

A assessoria da Secretaria 

municipal de Saúde afirmou 

ue as doses serão distribul- 
as para todos os 280 postos 

de vacinação. A aplicação 

deve ser retomada amanhã 

apenas, A capital tinha sus- 
pendido a imunização con- 

traagripeno sábado. 
Ontem, a Secretaria esta- 

dual de Saúde confirmou 

que o Ministério da Saúde 
enviaria 160 mil doses para 
que fossem distribuídas a 

todas as cidades fluminen- 

ses, Dessas, cem mil seriam 
repass adas para a capital. 

Segundo o ministério, tem 
sido necessário remanejar 

doses do imunizante de ou- 
tros estados para o atendi- 

mento à demanda do Rio. 

PAES AGRADECE A DÓRIA 

Doria fez o anúncio sobre o 
repasse numa rede social. 
“Governo de SP, através do 
Instituto Butantan, vai doar 

esta semana 400 mil doses 

davacinacontra Gripe p/ci- 
dade do Ria de Janeiro, O es- 
forço tem objetivo de ame- 

nizar o surto da doença que 
atinge a população carioca. 
&JuntosPelaSaúde”, escre- 

veuo governador, 
Paes respondeu: *Obri- 

gado governador Ejdori- 
ajr. De pai da vacina da Co- 
vid, agora te nomeio (aqui 
no Rio eu posso) pai da vaci- 

na da influenza. Os cario- 
cas agradecem”, 
O prefeito disse que o se- 

cretário municipal de Saú- 
de, Daniel Soranz, fez con- 

tato como Instituto Butan- 
tan, que é tradicionalmen- 

te quem produz a vacina 
contra à gripe anualmen te 

no Brasil,e como governa- 

dor João Doria. 

A vacina pode ser aplicada 
em todas as pessoas acima 
dos seis meses. Segundo a 
prefeitura, o grupo prioritá- 

rio é formado por crianças 
de até 6 anos, idosos, grávi- 

das e mulheres que tiveram 

bebé nos últimos seis me- 
ses, que são mais vulnerá- 
veis á doença. 

Comitê estadual libera queima 
de fogos, mas com restrições 
Autoridades deverão adotar medidas para desestimular aglomerações 

DIEGO AMORIM GLOVANNI 
MONRÃO E LUIZ ERNESTO 

MAGALHÃES 
pranoaissapdoha en de 

Grupo Técnico de As- 

P sessoramento a Even- 
tos de Saúde Pública apro- 
vio onteim a tarde ad realiza- 

ção da queima de fogos na 

orla de Copacabana no ré- 
veillon, desde que sejam 
adotadas medidas para evi- 

tar aglomerações. Com ba- 
senanovadecisão dosespe- 
cialistas que dasEcssoTam o 

governo, à Secretaria esta- 

dual de Saúde deve editar 
uma resolução com orien- 
tações gerais para reduzir à 

úblico durante a festa no 

bai rro. Mas caberá à prefei- 
tura decidir sobre as restri- 
ções e fazer com queelas se- 

jam cumpridas. Uma delas, 
que tem o apoio do gover- 
nador Cláudio Castro, é 

proibir mestacionamento e 

a circulação de veiculos na 

Avenida Atlântica e em ru- 
as internas do bairro nas 

horas que antecedem a vi- 

rada do ano. À prática toi 
adotada não só em edições 
passadas como em 2020, 

quando não houve come- 

morações, sempre para evi- 
tar multidões. 

VAIVÉM DA FESTA 
No último sábado, o prefei- 
to Eduardo Paes chegou a 
anuúnciar o cancelamento 

da testa de réveillon pelo se- 
gundo ano consecutivo, 
porque o comitê científico 

do estado tinha dado pare- 
cer contrário ao evento na 

semana passada. Us especi- 

alistas ligados à prefeitura 

divergiam dessa postura e 
recomendavam a celebra- 
ção. À Secretaria estadual 

de Saúde não divulgou por 

qe o grupo voltou atrás na 

ecisão anterior. 
Nenhuma medida sobre o 

formato da festa foi divulga- 

daatéagora. Mas a preteitu- 
ra já anunciou que, para de- 
sestimulara presença de pú- 
blico, não haverá shows mu- 

sicais. É possivel também 
que haja restrições ao traha- 
lho de ambulantes nas arei- 

as no último dia do ano. 
As secretarias de Trans- 

porte da capital e do estado 

vão discutir como será pos- 

sivel evitar o grande Huxo 
de pessoas, principalmente 
em Copa cabana. Se não 

houver esquema especial, o 

metrô, principal meio para 
chegar à orla, funcionará 
no dia 31 até meia-noite e 

voltará a circular às 7h do 

dia 1º. As festas privadas 
também serão autorizadas, 

cobertura foi muito baixa. 
Tivemos a introdução de 

um virus que não circula- 
va há dois anos e uma po- 
pulação suscetível. En- 

tão, a capacidade de ex- 

pansão foi muito rápida 
— dizele. 
O secretário municipal de 

Saúde, Daniel Soranz, já ha- 
via apontado à baixa cober- 
tura vacinal como um dos 

fatores que pode ter tornado 
o ambiente fértil para o sur- 
gimento da epidemia. A 

campanha de imunização 
contra a gripe teve pouca 
adesão este ano, de forma 

que na última semana de 
novembro, pouco mais da 
metade dos cariocas — 57% 
da população, mais especifi- 

camente — estava vacinada 
contraa gripe. 

— Não era esperado a gen- 

te ter um aumento de casos 
de gripe neste momento do 
ano. À gente estã tendo esse 
crescimento justamente 
pela baixa cobertura vaci- 
nal. E porque tivemos dois 
anos de Covid dominando o 

cenário do monitoramento 

viral da população — disse 
Soranz, à epoca. 

O aumento de casos de in- 
Aluenza no Rio não deve f- 

car pestrito aó território Ca- 

rioca. Para o pesquisador 
Marcelo Gomes, coaordena- 
dor do Infogripe, da Fio- 

cruz, a tendência é que o vi- 
rus se alastre pelo país, 

—E possivel que loga, ho- 

go, comece a se espalhar, 
em função da mobilidade 

nacional, especialmente 
na malha aérea, já que 0 
Rio tem um fluxo diário de 
passageiros muito grande 

para os principais centros 
urbanos do país. Mas, en- 
trea importação de casos e 

o espalhamento disso nos 

destinos, demora um tem 
po afirma Gomes. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
Os registros dos dados da 
doença dependem da vigi- 

lância de sindrome gripal 
de cada local e do atraso no 

lançamento. 
— À disseminação eos im- 

pactos, sem levar em conta 
problemas ou velocidade de 
registro, considerando ape- 

nas importação de casos a 
partir do Rive não surtos in- 
dependentes, potencial- 
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mente estaria no horizonte 
de semanas a um ou dois 

meses —alirma Gomes. 
Gomes reforça a impor- 

tância das ações locais de 

prevenção, retardando o 

impacto da chegada do vi- 
cus. Para isso, a cobertura 

vacinal tem papel muito 
importante; 
— E fundamental que os 

demais locais retorcem a 

campanha de vacinação con- 
traagripeantes de começar a 
sofrer os respingos a partir do 

Rio. Para que à população já 
esteja imunizada quando o 
virus começar a circular no 

seu território. 

Vale lembrar que, assim 
como as vacinas contra a 
Covid, leva um tempo entre 

receber o imunizante eo or- 
ganismo desenvolver a pro- 
teção imunológica adequa- 

da. Por isso, segundo Che- 

babo, é importante manter 
os cuidados mesmo após to- 
mar avacina: 

— Tem muita gente 
achando que a vacina pro- 
tege da gripe imediata- 
mente, mas, na verdade, só 

apús 15 dias a imunização 
tem efeito, 

Campanha. À vacinação contra a Comd-l9 não to suspersa na cidade: imunização contra a grpe-deve vo tar amanhã 

Vacina para onaldo Galeão, que vamos lazer isso. Às gente concordou 100 
turistas deverá funcionar para pessoas quechegarem comessademandado 

no Galeão viajantescasoopassa-  aoBrasilsem vacina ministério — diz Soranz. 
portevacinalpasseaser poderão tomar uma 

exigidono pais. dose da Janssen, para > Enquarto isso na 

> O secretário munici- emtraremvacinadas,ou Assembleia Legislativa do 

pal de Saúde, Daniel > — () Ministério da cumprir quarentena. Fol Rio manifestantes a favor 

Soranz disseontemque  Saúdeperguntouseo essa a proposta que o de um projeto-de lei que 

ogoverno federal pediu  Riopodecolocar um ministério colocou na impede a exigência de 

ao Rioa instalação de posto de vacinação no mesahoje (onlem)para  passaportena capital 

um posto de vacinação Galeão. Dissemos que agente mas disseram entrou emcontronto com 

noderoportoInternaci- podemos sim, que queaindavãcavaliar A seguranças dalasa 

mas segui ndo Fo] LEgras Sad- 

nitárias em vigor. 
Outra medida que será 

avaliada éa cria ção de bla- 

queios nos acessos ao Rio 
para evitar a entrada de ôni- 
bus fretados na cidade. 
Antes da reunião do comi- 

tê, Castro havia dito que a 
decisão seria técnica; 
— Eu e Paes chegamos a 

um consenso sobre o que 

achamos que dá, e agora ca- 
da um está conversando 

Cólini às Stas “o uipes para Sl- 

ber seé possiveloperaciona- 
lizar. Uma coisa é o que nós 
queremos, outra será à deci- 

LE dae mid 

são final. Hoje, queremos os 

fogos e as festas privadas, 
principalmente as dos ho- 
téis — disse o governador. 

Antes da liberação pelos 
especialistas, Marcelo 
Kokote, responsável pelo 

show pirotécnico em Copa- 

cabana, disse que aguarda- 
va com expectativa o resul- 
tado da reunião. Segundo 

ele, os fogos importados da 
apa dos Estados Unidos 
eda China já estão no Brasil 
e reservados para o show. 

Mas ainda há muito o que 
discutir com as autoridades 
sobre o formato: 

— Estamos pre parados [nd 

temos capacidade opera- 
cional para atender à de- 
manda do Rio. Nos anteci- 

pamos, compramos mate- 

rial. Faltam ser definidos 
detalhes. Precisamos do 
aval das autoridades para 

saber, por exemplo, se o 
show de fogos terá ou não 
trilha sonora. E estamos 

oferecendo visuals inédi- 
tos — disse Kokote., 
Segundo ele, a indefini- 

ção dos últimos dias em na- 

da atrapalha a montagem 
dos fogos nas dez balsas 
que a prefeitura está alu- 

gando para acondicionar 

os fogos, que serão quei- 
mados no mar. Isso por- 
que, normalmente, os fo- 

gos são trazidos para o Rio 
somente nodia 20. Kokote, 
que também assina à quei- 

ma de fogos do Rock Rio, 

toi responsável pelas últi- 
mas três edições da festa de 
réveillon de Copacabana, 

A celebração do ano passa- 
do foi cancelada por causa 
da pandemia, 
A prefeitura também es- 

colheu a empresa que fará a 
queima de fogos na Praia do 
Flamengo. 
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CLIMATENEAO 

PSTOLEROS 
Fáfsel shares Beato ai ds 

Praça Miguel Osó- 

rio, no Recreio, 
Zona Oeste do Rio, 

estava vazia quan- 
do o PM relorma- 

do Anderson Cláudio da Sil- 
va abriu a porta de seu EMW 

preto. Na noite de 10 de abril 

de 2018, Andinho, como era 
conhecido, dono de uma em- 

presa de segurança, tinha 

acabado de sair de uma reu- 

nião, mas não chegou a dar à 
partida no veiculo; seu carro 

toi alvo de dezenas de dispa- 

ros de fuzil e pistola, eo PM 
morreu na hora. 
A primeira linha de investi- 

gação apontava para uma 
execução. No entanto, pro- 
vas coletadas no local causa- 

tam uma reviravolta no in- 

uérito, Peritos da Delegacia 
de Homicidios (DH) conclu- 
iram que também aconteceu 

um tiroteio: dois grupos de 

pistoleiros foram executar 
Andinho ao mesmo tempo, 

no mesmo local, E, como um 

não sabia do outro, acabaram 

trocando tiros entre si, 
Um dos grupos foi desco- 

berto e teve seus integran- 
tes presos: o Escritório do 
Crime. Jã o outro não foi 
identificado até hoje, O 
quinto e último episódio de 

Pistoleiros, um podcast ori- 
ginal Cloboplay produzido 
pelo GLOBO, mostra que, 

após prisões e mortes de to- 
dos os chefes do Escritório 
do Crime, novos grupos es- 

pecializados em matar se- 

guem sendo recrutados. Ao 
longo de cinco capítulos, a 

série — resultado de um tra- 

balho de um ano e meio de 

na eim 
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DOIS GRUPOS, UMA MORTE 
QUADRILHAS DISTINTAS 
EXECUTARAM O PM ANDINHO 

apuração — revelou históri- 

as inéditas sobre o submun- 

do da pistolagem carioca. 
As marcas de tiro no BMW 

de Andinho e nos outros car- 

ros estacionados na praça le- 
vantaram a suspeita de con- 
fronto. Só que a pistola de 

Andinho estava travada e 

municiada, o que levou a pe- 
riciaaconcluir que o PM não 

teve tempo para reagir. A po- 

liciacomeçou aacreditar que 

n3 
Rã 
[6 
Rã 
[E 

FS 1.404,00 

R$ 1,872,00 
AS 2.340,00 

FS 2 BDE/DO 
Fã 2.744,00 
HS 4.680,00 

RS 6.582,00 
AS 7,488,00 

AS 5.510,00 
R$ E, 474,00 

5 2.828,00 

R$ 14, 000,00 

1 Ea DO 

2 5700 

3.165,00 

3. TRAD 

5.064,00 

AS 5.550,00 

Aa aaa ,Do 

AS 10.128,00 

AS 7.555,00 

R511.204,00 
Rã ade 

RE 12.060,00 

adinâmica do crime incluia 

dois grupos de atiradores. 

E a suspeita tornou-se cer- 
teza quandoos agentes da DH 
identificaram dois carros. Um 

era um HB20 vermelho, 
abandonado a 1 km da cena 
do crime. O veículo foi deixa- 

dono local porque um dos ati- 
radores havia sido baleado no 

tiroteio: o ex-PM David Soa- 

res Batista, preso em Hagran- 

te por portar ilegalmente 

2 

uma pistola mm. 
O carro usado pelo outro 

bando eraum Honda Fit prata. 
Foi descoberto depois que pe- 

ritos levaram para análise um 

tragmento de vidro, quebrado 
no tiroteio, com um código 
impresso que O associava ao 
veiculo. Para o Ministério Pú- 

blico, esse foi o transporte usa- 
do pelo Escritório do Crime 

para executar Andirho. 

Provas contra o consár- 

aa 

o METE DE PELE ADOS 

cio de matadores chefiado 

pelo ex-capitão do Bope 

Adriano da Nóbrega foram 
encontradas pelos promo- 

tores do Grupo de Atuação 

Especial no Combate ao 
Crime Organizado (Gae- 
cojna internet, Nas contas 

de e-mail de um dos inte- 

grantes do grupo, o MP 
achou um dossiê sobre An- 

dinho, com dados pessoais, 

endereços da casa e de tra- 

balho, entre outras infor- 

mações. Além disso, a pre- 
sença do Escritório do Cri- 

me na praça foi comprova- 
da por evidência pericial: 

cartuchos no local foram 
disparados do mesmo fuzil 

usado pelo grupo um mês 

antes, no assassinato do bi- 

cheiro Marcelo Diotti. 
Essas provas foram apresen- 

tadas pelo MP à justiça em ju- 
nho de 2020, quando Leonar- 
do Gouveia da Silva, o Mad, te- 

vea prisão decretada. Mad era 

braço direitode Adrianoe o su- 
cedeu na chefia da quadrilha 

de matadores, depois que q ex- 

capitão foi morto na Bahia, em 

fevereiro de 2020, Mad estã 
preso e responde pelo homici- 
dio de Andinho. Jão outro gru- 

pa, integrado pelo ex-PM Da- 
vid Batista e que usouwo HBZ0 
vermelho para o ataque, aínda 

não foi descoberto. 

GUERRA DE QUADRILHAS 
Parao MP, Andinho foi assas- 

sinado em meio a uma guerra 
entre herdeiros do espólio de 
Castor de Andrade. Uma tes- 

temunha revelou à polícia 
que o PM era segurança do 
genro de Castor, Fernando 
Iggnácio, um dos postulantes 

à sucessão do capo crimino- 

so, O mandante do crime, en- 
tretanto, ainda não foi de- 

munciado à Justiça. 

Sete meses depois do segu- 
rança, chegou a vez do chefe: 
Fernando Igenácio foi execu- 

tado num heliponto na Barra 

da Tijuca, em novembro de 
2020. Como Escritório do Cri- 
me fora do mapa, novo bando 

de pistoleiros toi recrutado às 
pressas, Seus integrantes fo- 
ram identificados, e todos eles 

estavam fora do radar da poli- 

cia; nunca tinham sido apon- 
tados como matadores. Hoje, 
Rogério Andrade responde 

pela morte de lgenácio. 
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Um reencontro carregado de sabores 
De volta ao formato presencial, Rio Gastronomia ocupa a partir de hoje o Jockey Club, na Gávea, com aulas de chefs 
badalados, quiosques dos melhores restaurantes da cidade, food-trucks, feiras, shows e até uma roda-pigante 

RIO 
GASTRO 
NOMIA 
CAROL EAPPA 
cotádina Pais raMBótigiado cam br 

A espera chegou ao fim. 
PA Maior e mais aguardado 

evento do gênero no pais, o 

Rio Gastronomia começa 
hoje, com sabor de reencon- 
tro: além da volta do público, 

depois de uma versão virtual 

inédita no ano passado, a 1º 
edição do festival marca o re- 
torno ao Jockey Club, palco 

da festa entre 2012 e 2015, 

depois de quatro anos no Pier 
Mauá. Até 19 de dezembro, 

sempre de quinta adomingo, 

os visitantes vão poder assis- 
tira60 aulas com chefs reno- 
mados, provar dos 45 quios- 

ques de bares e restaurantes 
mais badalados da cidade, fo- 
od-trucks ebikes, passear pe- 

las feiras de produtores e de 

cachaças do estado e curtir 
shows de grandes nomes da 
música brasileira, Tudo isso 

em um espaço amplo ao ar hi- 

vre: o Pião do Prado, área no- 
bre da clube, em meio à pista 
de corridas. 

O belo cenário, emoldura- 
do pelo Cristo Redentor, po- 
derá ser apreciado também 

do alto pelo público, a bardo 

de uma enorme roda-gigante, 
oferecida pela Loft, uma das 

PROGRAMAÇÃO 
DAS AULAS 

AUIDITÓRIO SENAC 
1h:* Sabores do Chez Claude”. 
com Claude Troisgros & Jessica 

Trindade. 
18h30: “De Veneza a istambul, duas 
cidades unidas pela cozinha medi 
terrânea” com Piero Cagrine José 

Padilha. Oferecimento Zona Sul, 

AUDITÓRIO SANTANDER 

BRASIL DE SABORES 

1h30: "Queijos e vinhos brasilei- 

ros”, com Daniel Martins (Queijo 

com Prosaje Lais Aoki (Oteque) 

19h: “Um quiosque tipicamente 
carioca: Prosa na Orla”, com 

Fabiano Leobons e Batista Olere- 

cimento iFood 

grandes novidades deste ano. 

Os ingressos custam R$ 15 
(individual) e R$ 50 (cabine 
para quatro pessoas ). 

Outro retorno celebrado 
em 2021 é o do Prêmio Rio 

Show de Gastronomia, Os 

vencedores em dez categori- 

as serão conhecidos hoje, em 
uma festa só para convida- 
dos. A partir das 16h, o públi- 

co poderá degustar das atra- 
ções do evento. Presente em 
todas as edições, Claude 

Troisgros, o mais carioca dos 

franceses, abre a caprichada 
programação de aulas às 17h, 

SERVIÇO 

As entradas custam R$ 55 (quie 
sex, ou R$2750. ameia)JeR$ES 

(sáb e dom, ou R$ 32,50 ameia) 

gestão à venda pelo site INgTESSO- 

certo com/riogastronomia. Cri- 
anças de até LO anos não pagam, 

Desconto: 
Outra opção é o ingresso solidário 

Mesa Brasil Sesc RJ com 30% de 

desconto tazendo uma doação de 

10 AA 
É dada alargada. Claude Troisgros e Jessica Trindade, braço-direto do chef francês. abrem a programação das aulas 

TN 
q EE Ut 

a Bio 

ao lado da chef Jessica Trin- 

dade, seu braço-direito na 
cozinha do Chez Claude. 
— Tive a ideia de dividir a 

aula com a Jessica, que traba- 

lha comigo há 14 anos, para 
valorizar também os jovens 
cozinheiros que estão fazen- 

do um trabalho incrivel na 

gastronomia carioca e brasi- 
leira. Ela vai fazer um arroz 

de polvo, especialidade do 

Chez Claude, e eu vou prepa- 

rar uma caipirinha, do meu 
jeito, para mostrar que tam- 

bém sei fazer coquetéis — 

brinca o chef 
As senhas das aulas se- 

rão distribuídas no local, 

com uma hora de antece- 

dência. O pernambucano 
Geraldo Azevedo encerra 

anoite com participação 

de Marcelo Jeneci. E ama- 

nhã tem mais. 
O Rio Gastronomia é rea- 

lizado pelo jornalO GLO- 
BO, com apresentação do 

R$10 ou R$ 5revertidaemalimentos  comdocumento de identificação Senac RJ, cidade-anfitriã 
parao projeto. Na compra do mgres: Invest.Rio | Prefeitura RJ, 

sopara umdia assinantes OGLOBO patrocínio master do San- 
ganhamuma entrada Maisinior- Onde: tander, patrocínio de Stel- 
mações sobre descontos para ass Jockey ClubBrasileiro.PraçaSan- la Artois, Naturpy, Coca- 

nantes do GLOBO e Valor Econômico. tos Dumont 3], Gávea. Colae Sebrae, apoio de Se- 

alunos Senac RJ e clientes Santander cretaria de Turismo Gover- 
estão no riogastronomia com. no do Estado do Rio de Ja- 

Horários: neiro, Gosto da Amazônia, 

Excepcionalmentehoje das l6h Aspen Pharma, Amázzoni 
Cuidado redobrado: ameia-noite Quiesex dasidhá Gin, Agua Pouso Alto, Su- 
Os protocolos sanitários dasautor- meia-noite Sáb, do meio-dia à permercado Zona Sul, Sesc 

dades de saúde serão seguidos. meia-noite. Dom, do meio-dia RJ. iFoode Lolt, ticketeria 

Será exigido opassaportedavacina, às 23h Até l9de dezembro oficial Ingresso Certo e 

Estado anuncia o recomeço das obras 
do novo Museu da Imagem e do Som 
Com inauguração da sede na orla de Copacabana, prevista para dezembro de 2022, cariocas 
e turistas terão acesso a restaurante panorâmico, cinema a céu aberto e exposições 

DLC A MMC ELLA 
disgo arosim dasicglgas com De 

Os: erno do Estado dao 

Rio iniciou, ontem, as 
obras de acabamento do 
Museu da Imagem e do 

Som (MIS). em Copacaba- 
na, Zona Sul do Rio. A pre- 
visão é que as intervenções, 

que começaram em 2008 e 

estavam paradas desde 
2016, terminem até dezem- 
bro de 2022. Parao gover- 

nador Cláudio Castro (PL). 

que participou da cerimá- 
nia, trata-se do resgate de 
uma divida com acultura, o 

turismo cacidade. 

— A retomada é algo im- 
portantissimo. No coração 

de Copacabana, um museu 
relevante para à autoestima 
dobairo eo turismo. Era 
uma obra muito esperada 

portodos, que foi tão so- 
nhada para cá. Essa é uma 
obra icônica, que reveren- 

cia a cultura não só do Rio, 

mas de todo o país, com 
exposições que irão retratar 

anossa história e persona- 

gens nacionais. 
A ideia, a partir da fachada 

de vidro e do térreo voltado 

para a rua, é que o prédio se 

integre às inconfundiveis 
ondas do calçadão naorlada 

Avenida Atlântica. O projeto. 
com 4,8 mil metros quacra- 
dos de área construida, foi 
concebido como um grande 

boulevard cultural vertical, 
São oito andares —dois sub- 
terrâneos, onde ficarão uma 

boate, um auditório com 

capacidade para até 280 pes- 
SOaS E camarim, 

Otérreo vai abrigar lojas, 
livraria e caté com vista para 
omar, além de um mezanino 
para exposições temporárias. 

Os quatro andares seguintes 

serão dedicados a exposições 
orientadas pelo conceito de 
interatividade presente nos 

principais museus do mun- 
do. No quinto pavimento, O 
visitante vai encontrar um 

restaurante panorâmico, 

com acesso a cobertura, além 

docinema a céuaberto, 
O secretário de Infraes- 

Agora val. 

Instalações do 

Museu da 

limagem e do 

Som na Avenida 

Atlântica vão 

abrigar 

Exposições & 

olerecer vista 

pasãa praia 

traturae Obras do Rio, Max 

Lemos, ressalta que o novo 
museu será um equipamento 

to de alta qualidade, sob a 
marca da criatividade dos 

arquitetos Elizabeth Diller, 

Ricardo Scofidio e Charles 
Renfro, que venceram o 

concurso internacional. A 

empresa vencedora da lici- 
tação, MPE Engenharia, 
fará intervenções como, 

por exemplo, instalação de 

revestimentos e impe TREd- 

bilização de áreas abertas. 

— Estamos cumprindo a 

alavra de que em dezem- 
rojá estariamos iniciando 

aúbras. A nova sede é um 

marco para o Rio co Brasil. 
Asobras de acabamento do 

prédio permitirão que a 
população reconquiste esse 

espaço, que oferecerá inú- 
meras atrações — conta o 
secretário. 

RETOMADA DA IDENTIDADE 
À gerente de Patrimônio e 

Cultura da Fundação Rober- 

to Marinho, Larissa Graça, 

chama atenção para a diver- 
sidade de atrativos do local, 

A expectativa é que o museu 

sejaum grande indutor de 
a, nn da região, 

estimulando o comércio 

local e novos serviços. 
— E um momento muito 

importante para todos nós. 
Aqui, varmos ter música, arte, 

cinema e carnaval, manifesta- 
ções culturais que vão trazer 
essa reflexão super essencial 

depois desse periodo tão difi- 

cil que ainda estamos atraves- 
sando. O museu vai contri- 

buir para a retomada da nossa 

identidade, das festas e da 
nossa alegria de viver— afir- 
ma Larissa, revelando seu 

cantinho preferido: — A ar- 
quitetura é linda, um projeto 
de ambientes integrados. E 
tem o terraço panorâmico que 

vai democratizar essa vista 

linda da Praia de Copacabana 
para mais pessoas. 

parceria de SindRio, 

Paes cria estatal 
para administrar 
provisoriamente 
o sistema do BRT 

LLTE ERNESTO MAGALHÃES 
judo meguainse sd ogdao Soria 

prefeito Eduardo Paes criou por 
decreto, ontem, uma nova esta- 

tal. A Companhia Municipal de 

Transportes Coletivas (CMTC), sob 
omome fantasia Mobi. Rio, deve assu- 
miraté o fim de março os serviços da 

empresa BRI, criada por empresári- 

Os Cque Integram 05 CONSOPOOS DES- 

ponsáveis por toda a frota de ônibus 
do Rio. O GLOBO apurou que a me- 

dida é o primeiro passo para declarar 
a caducidade parcial de contratos de 
concessão firmados com os consórci- 

os em 2010. A nova estatal cuidará 
dos contratos hoje ligados ao BRT, da 
admissão de mão de obra (de moto- 
ristas amecânicos)Já compra de insu- 

mos, como combustivel e pneus. 

A cidade volta a ter uma estatal de 
ánibus 25 anos depois que a antiga 

Companhia de Transportes Coleti- 

vos (CTC), estadual, foi extinta em 

1996, Uma das próximas fases para 
tornar à empresa operacional será à 
abertura de um processo adminis- 
trativo para que os consórcios se de- 
fendam da decisão tomada pelo po- 

der municipal, O decreto foi edita- 

doum diadepois de a prefeitura ten- 
tar licitar o sistema que faz a bilhe- 
tagem dos ônibus da cidade — não 

surgiram interessados. 
Procurado, o Sindicato das Empre- 

sas de Onibus (Rio Ônibus) não quis 
se manifestar por ainda não ter sido 

notificado sobre a criação e os propó- 
sitosdaCMTC, AMobi.Rio tem o ob- 
jetivo de dar segurança jurídica à pre- 
feitura no processo de reformulação 

do BRT, Com a mudança, a equipe da 
prefeitura que atualmente promove 
uma intervenção no sistema será 

transferida para a nova empresa —a 
ser dirigida, inclusive, pela atual in- 
terventora, Cláudia Cecin. 
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Ministro letal 

O ministro Queiroga, da Saúde, 
declarou que “as vezes é 
melhor perder a vidado que a 

liberdade”. Com um ministro da 
Saúde desses, quem precisa de 

virus? Realmente o brasileiro 

está no pior dos mundos. 

MARIA AUXILIADORA G. O. AZEVEDO 

Bm 

Muitos dem que o Brasile O 

pais da piada pronta. Mas. após 
ver um médico que ocupa à 

função de ministro da Saúde 

optar pela morte em 
detrimento de ações em defesa 

da saúde, afirmando que 

prefere a morte a tomar vacina, 

concluo que. na verdade, é o 
pais da desgraça pronta. 
IVAN KOLOUEBOFF 
RD 

Como pode estarmos na mão de 
gente como Bolsonaro, Queiroga 
e Nogueira? O passaporte 

vacinal, sabe-se, reduz em 50% a 
transmissão do virus. Realmente 
não consigo entender o que esse 
governo quer fazer com o povo. É 
uma coisa tão estupida que não 
dá realmente para entender. Sei 
não... estamos ná mdo de 

ignorantes, somando o prefeito e 
o povernador do Ria, que 

insistem em festas de révellon e 

carnaval. Burrice tem limites... 
EDUARDO BERTONI 
RD 

O governo decidiu que não vai 
exigir passaporte vacinal da 

Covid 15 para estrangeiros. 
Considerando que o presidente 

do Brasi é Bolsonaro e o ministro 
da Saúde é Marcela Queiroga, à 

decisão era absolutamente 

previsível. Queiroga é por assim 
dizer, uma variante de Bolsonaro 
Ao replicar a fala de Bolsonaro de 
que “às vezes é melhor perder a 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 
oierece funções que 

tacilitam anavegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 
eimpresso. Baixe 
agora ou atualize 

o aplicativo disponível 

na Apple Store e ná 

Google Play 

vida do que perder a liberdade”, 
Queiroga deixa claro que optou 

por perder a própria digradade 

para não perder o emprego de 
ministra, 
ANTONTO AUGUSTO DE À. ECASTRO 

RIO 

Cinco perguntas 

Ma minha opinião, as discussões 
sobre a viabilidade de se realizar 

as festas de fogos ao ar livre, no 

réveillon do Rio, tornaram-se um 
embate político em vez de 
técnico-cientíico. Acredito que 

as perguntas a serem 

respondidas deveriam ser. 
DA nova cépa bmicron 

ocasiona maior quantidade de 

casos praves? 

é)Hão risco maior de 
internações? 
3yHão risco maior de sequelas 

graves? 
d4)Hão riscode se colapsar o 

frápil sistema de saúde do 
municipio? 
5)Hãorisco de aumentono 
número de mortes? 

Se todas essas questões forem 
respondidas com bases 
científicas, sem nenhum veio 

político, e a totalidade delas for 
“não”, não vejo motivos para se 
cancelar o réveillon. 
EVYANDHO VIEIRA 

RIO 

Cristo pirotécnico 

Por que razão a prefeitura do 
Rio não efetua a queima de 

fogos no Cristo Redentor? Seria 
vista por quase todos 05 bairros 
dacidade (e mais Niterói e 

Região Serrana) e ndo 
pramoveria aglomeração. 

Ses que alguns argumentarão 
contrariamente, afirmando que 
haveria perigo de incêndios nas 
matas circunvizinhas. Acontece 
que os atuais fogos de artifício 
são preparados para não 

causarem combustão por onde 

Como navegar 

Atela inicial 

destaca 

oconteúdo 

on-line que pode 

ser atualizado 

aplicativo ficam 

guardadas 

Em Banca, 
o leitor pode 

baixar a edição 

EmBiblioteca, 

asmatérias 

salvas do 

impressa em duas 
versões. jornal etexto 

cairem. Se a queima for mantida 

para as balsas defronte à Praia de 

Copacabana, impossivel evitar a 

aglomeração que, 
inevitavelmente, se dará na 
Aventda Atlântica e na areia. E, 

coma trilha sonora, muita bossa 
noóva por toda a cidade 

ARMANDO PITTIGLIANI 

RO 

Besteirol 

Dentre as inúmeras gafes e 
descortesias praticadas por 
Jair Bolsonaro, podemos pinçar 

pelo menos três bem 

representativas do seu 
repertório de besteiras: "se 

você tomar a vacina, pode virar 

jacaré”, “a vacina causa Aids” e 
por último, mas não menos 
estapafúrdia, aquela em que ele 

afirma que”o passaporte 
vacinal vai impedir as 

passapens aéreas” Todo esse 
besteiro! já poderia constar de 

uma biografia a ser publicada 

futuramente. Dessa forma, 
ficara gravado, para consulta de 

futuras gerações, como não se 
deve exercer a presidência de 
um pais. Fica aqui a sugestão. 
MARILZA PERALVA 

NITERÓ, RU 

ConecteSUS 

É impressionante 
Desde que toi decidida a 
exigência de comprovação de 

vacina no Ria de Janeiro, ficou 
impossivel baixar/abrir o 

certificado de vacina no 
ConecteSUS. Pessoalmente, 
desde o dia 3 de dezembro, 

tento baixar meu certificado, 

enada. 

Para o governo, não basta ser 
negacionista, é preciso 
atrapalhar a vida do cidadão. 
Chega logo 1º de janeiro de 
2023. 

FERNANDO VIEIRA 

RO 

Em Editorias, 
o) o leitor 

acessar suas 

seções preferidas 

Aoclicar 

nosimbalo, 

aleitor pode 
salvar uma matéria 

paraleiturá posterior 

Otimede 

colunistas 

: do GLOBO 

esta reunido em um 
único lugar noapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO CONSULTE CONDIÇÕES DA OFERTA 

NO SITE CLUBECGLORO COM BR 

Músicas e Hortaliças 
sabores para livres de 
todos os gostos agrotóxicos 

Compre 15% 
e ganhe desconto 

ml eraldo Apevedo na Gávea e Teresa Cristi  compraum ingress0e —Timeira fazenda 

seapresentahojenoRio  naéaatraçãodoevento ganha outro; saibamais urbana da América Lati- 

Gastronomia,no Jockey, amanhã Assmante no site do Clube, na aBeGreen, naBarra, 

Ó A escolha da Personalidade do Ano' 
NAmES Revista amer cana Timeelege figuras de destaque no mundo desde 1977 

Sem controle 

O artigo de Vera Magalhães 

“Bolsonaro blinda a corrupção” 
(8 de dezembro) retrata 

fislmente a triste realidade do 
Brasil atual; este povarno 

federal conseguiu derreter os 

principais mecanismos de 

fiscalização e contro'e 

institucionais, tornando a 
corrupção sistêmica 

incontrolável e hegemônica. 
Tudo com “o beneplacito” de 
uma rede institucional 

ardilosamente integrada, com a 

capilaridade cirúrgica 
necessária para blindar crimes, 
proporcionada pelas inúmeras 

mstâncias subservientes que 

deveriam estar a serviço da 

pátria e não do capitão, da sua 
família e dos seus capachos. 
MICHAEL DEVEZA 
Ro 

Políticos e fraldas 

“Mensalão e Petrolão sairam 

de campo. mas entraramas 

emendas secretas do relator, 
turbinando bilhões” diz a 

leitora Inês Alfarero, que Lorce 

pela renovação política em 

2022 ("Cansada de reprises”, 
8/12). 0 escritor Eçade 
Queiroz (1845-1900) era 
imperativo: "Os políticos e as 

fraldas devem ser mudadas 

pelo mesmo motivo ,e, sobre 

o Mensalão. o Petroldo e 05 

bilhões das emendas 
secretas, se substituirmos 

“Guimarães” por “Brasília”, 
sua atualidade é 
acachapante: “Em Guimarães. 

as moscas mudam, mas a 
trampa é a mesma 
Imposturas e fraudes têm 
sido encobertas pela infame 

tabelinha do “nós contra 

eles” Ate quando o Brasilserá 
vitima dessa esparrela? 

ALTER b. HEYME 

RIO 

a 
O ELO RO 

ra q oi rm PR a id 

os in descia de 

ads e dd 

qd qua 

olerece 15% OFF na 

assimaturadeseusboes código promocional da 

comhortaliçasiivresdo  otertanositedoClube 

ho Ponto 

Publicado a partir 
das 6h, de segunda a 

sexta, com análises e 

informações sobre q 

principal tema do dia 

Como ouvir 

Está disponível 

nositedo GLOBO 

enas plataformas 
de podcast 

agrotóxicos. Confira o 
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Rosa que murcha 

Mais uma decepção para a minha 
lista. Sempre confie: no voto da 
ministra Rosa Weber. De repente, 

esta brusca e inesperada 

mutança autorizando a liberação 

de verbas secretas. Até tu, 
Brutus? 
GILDA TAVES RADLER DE AQUINO 

PETRÓPOLIS. RU 

Em decisão liminar proferida em 
E de novembro, a ministra Rosa 
Weber suspendeu, por falta de 

transparência, o pagamento das 

emendas do relator. Sua decisão 
foi referendada pelo plenário do 

STE. Eis que, um mês depois, a 
ministra diz que é preciso liberar 

as verbas para não afetar 0 
andamento de obras, pois à 
suspensão dos valores prejudica 
a prestação de serviços públicos 

essenciais à população. Que 

obras, quais serviços? Como 
assim, de repente, não mais que 
de repante, o que foi tramado nó 

escuro e em segredo ficou claro & 

transparente? Não acredito que a 
ministra faça uso daqueles 
óculos de realidade virtual, mas 

que é surreal, é! 

WILDE RAIA 
RIO 

Figado e consciência 

Essas pessoas que agora 

reclamam da possivel volta 30 

poder do ex-presidente Lula são 
as mesmas que elegeram o 

eventual ocupante da Presidencia 
da República, Bolsonaro nunca 
escondeu a sua mediocridade 
Catu no conto do vigário quem 
quis! Portanto, continuem a 

embalar esse equivoco em forma 
de gente! E na próxima eleição, 
denem o figado trabalhar apenas 
no corpo. Ele não sabe votar! Q 
voto é com à consciência! 
BONALIO SPaNDCLO 

BELO HORIZONTE. NG 

O idioma em foco 

Faço caro com a leitora Marlene 

de Lima ("Linguagem neutra”. 8 
de dezembro). Acomplexidade 

apersa à ideia de “linguagem 
neutra” não provê quaisquer 

chances de melhoria necessária 
para ampliar e facilitar 0 uso 

correto do idioma para toda a 

pente, como tampouco o fez a 
“reforma ortográfica” que não 

reformou grande coisa e foi uma 
mera meia-sola derivada de 
imteresses políticos, no âmbito do 
paises de lingua oficial 

portuguesa, sob a utópica ideia 

de unificar o idioma para torná-lo 
universal. Mais grave, no Brasil, a 

reforma levou o idioma a perder a 
notável caracteristica de se falar 
Oque se escreve e vice-versa. 
JOÃO CARLOS ARAÚIO FIGUEIRA 

am 

Icaraí no breu 

Para que serve a Aneel, agência 
que se diz reguladora das 

distribuidoras de energia? 
Ontem, por volta das 19h, mais 
uma vez, parte de Icaraí, Niterói, 
ficou quase cinco horas sem luz 

com à explosão de um 

transformador, certamente velho 
como toda a rede. Dezenas de 

pessoas presas em elevadores, 

sinais de transito apagados. 

transtorno geral. Liguei para à 

Enel. conhecida como Rainha da 
Sucata, e quem me atendeu foi 

uma gravação. Fui me queixar 
hoje com a Aneel, que exigiu o 

protocolo de atendimento da 
Enel Sorte que anotei. 

Gostaria de saber qual o 
terrivelmente evangélico de 
Bolsonaro que é o senhor feudal 

da Aneel, a fim de erviar carta 
suplicando para que interceda 
junto à Enel para. pelo menos, ser 
candosa e diminuir à falta de luz 
de cinco para duas horas. 
ANTONIO FARIAS 
METERÓL RU 

HÁ 50 ANOS 
Tropas indianas dominam província paquistanesa 
SL 

Seis dias depois de inletado o conflito, as tropas 

indianas já dominam quase todo o Paquistão 
Oriental esuas atenções se concentram agora 

sobre Dacca, capital da província e último reduto 
importante das tropas paquistanesas. Depois de 

ocupar sucessivamente as guarnições de Jessoree 

Sylhet. a Índia não teve dificuldades de tomar ontem 
atmportante base de Comilla, próxima de Dacca. 

Afirma o comando militar indiano que as forças 

paquistanesas estão em debandada geral, 

abandonando grande quantidade de equipamentos, 

LOTERI AS LOTOMANIA (concurso 2.246):10,11.13,17.27.28.29.30,31.36.30,47.51,63.67.82.85.92.95 97 QUINA (concurso5725)1.28,55.57 61 .LOTOFÁCIL (concurso2392):1.2.5.6.8,1].12.13.16. 
1.1B 27.23.24. 25. É nor diese checar 05 essuladios terotém em apéncias coiso e ro seda CLP porque com cá hosinos de hechamsento de ferrual as cómeras aa pebicades diecigados sempre na leo canaiiegea CÊ! poóem everis dirnenis estar delénacos 
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C ampions tem 
mata-mata 
esperado, ainda 
que sem Barça 
Principais forças avançam às oitavas de 
final da Liga dos Campeões, que 

conhecerá hoje o último classificado 

Pp: primeira vez desde a 

edição 2000-2001, o Bar- 

celona não superou a fase de 
grupos da Liga dos Campe- 

des da Europa. Ainda assim, 

ndo se pode dizer que a lista 
dos classificados para as oita- 

vas de final surpreenda. O 

torneio chega ao mata-mata 

reunindo aqueles que já 
eram apontados como favo- 

ritos desde o princípio e tam- 

bém os coadjuvantes mais 
fortes. O sorteio que definirá 

rou à trocar Ronald Koe- 

man, que não iniciou bem a 

temporada, do comanda, 
Para completar, o time ficou 

no mesmo grupo que o gi- 
gante Bayern de Munique e 
o Benfica, de Jorge Jesus, 

que desde à temporada pas- 

sada conta com um investi- 

mento altona montagem do 
elenco. Mesmo sem jogar 

bem, os portugueses vence- 

ram o limitado Dinamo de 
Kiev ([2a0je contaram com 

O SURTO DE COVID 

Jogo do Tottenham contra Rennes é adiado E E º 
Time inglês tem 13 casos confirmados: partida pela Liga Conferência ainda não bem dala 

PRid 
E OQREDEL 

hd 1 

Não agradou. Mesmo comavitóna por 220 do Benfica sobre o Dinamo de Beve à class ficação para as 0 lavas Ce final, Jorpo Jesus não escapoudas valas 

CLASSIFICADOS ÀS OITAVAS 
(22 gols marcados) ea me- 
lhor defesa (3 sofridos), 

Que esteve entre os quatro 

primers NAS duas últi nas 

os confrontos será na próxi- ajá aguardada derrotado ti-  crupo edições e conta com Messi/ 

ma segunda-leira. me catalão (3 a O) para seus E Manchester CibAlNG 0 Bayem de FAVORITOS EAZARÕES Mbappé/Neymar, o Real 

Ainda resta um participan- carrascos alemães. A E Munigue-ALE Mas eles não estão sozinhos. Madrid, que mesmo sem 
te aser definido. Ele sairá do — Estou muito chateado, O Liverpool, que vem mos- 

mento. Mesmo sem ser tão 

elenco estelar faz um come: 

Manchester United se vê di- 

= 0 escorra 2 dE BenficaPOR 
confronto entre Atalanta e porque esta é a nossa reali- ver (3 trando ter superadoostrope- ço de temporada consisten- 
Villarreal, na ltália, que não dade. É me incomoda muito e | LING sê Manchester ços de 2020-2021, também tejeo Ajax, que vive um ano 

da r E ; o E Í al 4 pd e. | E o a E EE 
pôde ser realizadoontempor afrontar esta realidade. Mas E tua aci o “A United-ING apresentou forçae intensida- avassalador (100% na Liga e 
causa das Co ndições climáti- êo que faremos —lamentou B 2 à Asiático da F = Aaianteitãoi des terminou afasedegru-  liderdo Holandês ). 
cas. À partida está marcada Xavi, técnico do Barça. (1) Madrid-ESP Fi 6 ET7 Villarreai-ESF pos com 100% de aproveita- Mesmo com Cristiano, O 

a (UBRAM! HQIE para 15h (de Brasilia), e 
quem vencer ficará com a úl- 

tima vaga do Grupo E O em- 

A julgar pelo que apresen- 
touna temporada até aqui e, 
principalmente, na fase de 

e PS) Ajar-HOL EP (ad! Lille-FRA avassaladores, Manchester 

City e Chelsea chegam àos 
ante de rivais mais qualifica: 

dos. Ontem, só empatou 

pate classifica os es panhóis, grupos da Liga dos Campe- = Sporting-POR 2 da SatburgAuT  playolis como capazes de áa- como Young Boys (1a 1), O 
que somam um pontoamais Ges,o Bayern chega ao ma- Es zer frenteaos dois. Osfinalis- futuro depende de quem o 
natabela (7 contra 6). ta-mata como um dos reais id ; tas da edição passada manti-. sorteio colocará no caminho, 

a WS ; ha Real Madrid-ESP E Jumventus-[TA A Inca E A queda do Barcelona já favoritos ao titulo. Lewan- veram o elenco forte, entro- Resultados: Salzburg 1x O 
era esperada. O clube atra- 

vessa uma das maiores cri- 

ses de sua história e demo- 

dowski e cia. terminaram a 

etapacom 100% de a proveil- 

tamento, o melhor ataque 

Inter-ITA a & Cheisea-ING 

Flamengo se despede de 2021 com jovens 
Time enfrenta o Atlético-GO hoje; clube busca informações sobre técnico argentino Eduardo Berizzo 

DECO DANTAS 
diogo dasispberira et 

APS cumprindo tabela, 

o Flamengo se despede 

rurgias e já iniciaram trata- 

mento, O trio tem previsão 
deretorno em janeiro, 

A última partida da tempo- 
rada será mais uma oportuni- 

7 W, 

trato foi renovado até 2025. 

Mas ainda não chegou nada 
que agradasse todas as partes 

Além de Hugo, o Flamengo 

relacionou do elenco princi- 

sado e fazem boa temporada. 

Num patamar abaixo es- 

tão o Paris Saint-Germain, 

Sevilla, Wolfsburg 1 x 3 Lil- 
le, Juventus 1 x O Malmo e 

Zenit3x3Chelsea. 

GaLtviLAs FÉ SUA FLAMENGO 

da temporada hoje contrao dadedogoleiro Hugo sefirmar seres Aeee vd pal, Gabriel Batista, Bruno 
Atlético-GO, às 21h30, de. comotitular Aos27 anos, are- Amaldo, Éder, Bruno Viana, Viana, João Gomes, Piris, Re- 

olho no futuro. Um time re-  velação do Flamengo viveu al. OliveirasArthur Lo Porcirno nêe Vitor Gabriel, quesejun- Buscando espaço. Hugo Souza chega ao seu oitavo jogo no Brasileirão 

cheado de jovens, jápensan- tose baixos desde o ano passa- igor at tam a uma delegação de mui- 
dono Estadual 2022, entra- do, mas chega ao seu oitavo jo- Freitas Willian Pee tos jovens. Além de Matheus | Comsintomas de influenza, bre Eduardo Berizzo, argen- 
ráem campo em Goiânia, gono Brasileiroemboa fase. Maranhioe Thiaguinho, França, joia do clube que re- atacante Kenedy sequer trei- tino de 52 anos que coman- 
Depois da derrota para à Além de aparecer em dete- Ricison: Brian Matheus cebeu a primeira chance di- nouefica forada partida dou a seleção do Paraguai de 

Santos, nasegunda-feira boa sasdificeis (seis no total), ojo- pro medo Pei no ante do Santos arelaçãoterá  Enquantocumpretabela fevereiro de 2019 até outu- 
parte do elenco principal en- 

troude férias. Alguns jogado- 
tes, como Vitinho, Rodrigo 

Caio e César, realizaram ci- 

PREVISÃO DE ALTA EM BREVE 

Pelé é internado para 
tratamento de tumor 

vem fai bem no trabalho com 

os pés na saída de bola. O Fla- 

mengo chegou a avaliar pro- 

postas pelo jogador, cujo con- 

ARGENTINA 

Local: Estácio Anbirio Accioly (Goânia) 

Horário: 21h30, Arbitro: Paulo Roberto 

Blers Júnior, Tranamiação: Promigra 

Gallardo seguirá no 
River por mais um ano 

destaques da base como os 

atacantes Matheus Lima e 

Werton, os zagueitos Noga e 

Otávio e o meia Thiaguinho. 

BOTAFOGO 

Presidente otimista 
para buscar reforços 

em Goiânia, o clube segue 

buscando a contratação de 

um novo treinador. O Fla 

procurou informações so- 

VASCO 

bro deste ano, quando foi 

demitido após uma goleada 

de 440 paraa Bolívia. Atual- 

mente está sem clube. 

Carlos Brazil é o novo 
gerente de futebol 

a ElÊ Voltou A SET afirmou que esta bem, Sondado pelo nuidade depois de — NOS Ultimosdias,0  nadoriráseconcre- O Vasco anunciou trabalho, empenhoe 

internado no Hospital “acadadiamelhor, em Flamengoetambémaho  seteanosemeio técnico EndersonMorera  tizar edisseestar ontemo nomedo seu principalmente apoio 

Albert Emmstem para dar legenda de loto simu- da seleção do Urupuai Precisava pensar. À tem expressado sua otimista para aen- novo gerentedo futebol  datorcida conduzi- 

sequência ao tratamento  lando sua comemora: Marcelo Gallardo vai verdade é que não tive vontade de seguir no tradadeverbas para profissional. Qescolhido remos este Gigante 

dotumor decólon.iden-  cândesocosnoar continuar ngRiver Plate  muitotempo mas Botalopo. Porém. diante reforçar o elenco: ê Carlos Brazd. que já ao cenário do qual 

tiicado em setembro “Ácho que nem mesmo Depois de evitar talar opto por continuar. É deumacondição aposs:  —OEndersoneo atuou no clube coman» munca deveria ter 

deste ano. O ex-jogador amáscaraparaminha coma imprensa nos uma escolha. Mereço bilidade de participar de Freeland (Eduardo, dandoo futeboldebase saido” disse Brazilao 

deuentradano hospital proteção consegue Ultimos dois pagos. O continuar mais um torma efetiva daconstru= diretor delutebol) entre 2018 e junhode site oficial do clube. 

nasegunda-teira esconder a minha técnico acabou coma anono River cãodeumnovoelenco É  vãoficar São impor- 2021. quando setrans- No Vasco, O Maua 

Segundo oboletim felicidade”, escreveu, mistércontem emuma  Qex-jogador etécni- isso deve acontecer tantíssimos nesse feriuparao Corinthians.  gerentedetutebolirá 

médico divulgado on- Pelé foi hospitalizado coletiva econtirmousuia  code45Sanos con Ontem, durante aceri- projeto de 2022. segundo ocomunicado,  sereencontrar com 

tem, Pelbestãestávelea  nofimdeagostos renovação por mais um quistou 13 titulos no mônia de lançamento Estamos tentando giniciodeBrazilnanova Zé Ricardo. técnico 

previsão é que receba passou por cirurgia no ano com oclube em que comando do River e, do novo mLiseudo viabilizar TECUrSOs função é imediato, recem-contratado 

altanós próximosdias. começo desetembro trabalha desde 2014: neste ano, levantou, alvinegro opresidente  paracontratar al- “Estou muito feliz em que folumdos res- 

No mês passado, Pelé pararetirada do tu- -— Algumas semanas pela primeira vez. a do clube, Durceslo guns jogadores e poder retornar acclube  ponsáveis pelasua 

voltou atalar sobre sua mor. Ele ticou um mês atras, eu havia dito que taça da Primeira Mello contirmouquea tambêm para reno- peloqualtenho imenso  maparaocruz-malii- 

saúde AosBlanos,oRe internado iria avaliar minha conti- Divisão da Argentina renovação como trei- var comos atuais. | carinho Commuito no em 2018 
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CAPÍTULO FINAL 
Briga por posições no Brasileiro define 
calendário e finanças de times para 2022 
VITOR SETA 
ET) 

NE 194 dias de 
competição bastaram. 

O Brasileirão chegaáúltima 
rodada, hoje, com mais da 

metade de seus participan- 
tes com destinos ainda a de- 
finir. Numa edição marcada 
pelo equilíbrio e irregulari- 

dade —mas vencida pelo es- 
tável Atlético-MG —, até o 
atual 13º colocado, que dias 

atrás se livrava do risco de 

rebaixamento, pode termi- 
nara note com Vaga na Li- 

bertadores. Ao mesmo tem- 

po, o Grêmio, que passou 36 

a 37 dad E atua de 
rebaixamento, ainda pode 

evitar a queda. 
Os cinco primeiros coloca- 

dos (Atlético-MG, Flamengo, 
Palmeiras, Corinthians e For- 

taleza), já estão classificados e 
com suas vagas garantidas na 
fase de grupos da Libertado- 

res, assim como o Athiletico, 

campeão da Copa Sul-Ameri- 
cana. Mas o sexto e último 
posto direto segue aberto, as- 

sim como outros dois para à 
fase preliminar da competi- 
ção. Além do Bragantino, que 

tenta consolidar sua sexta co- 
locação, outros sete times 
tentam carimbar o passapor- 
te para a principal competi- 

ção de chubes do continente. 
Depois de chegar às quar- 

tas de final este ano, o Flu- 

minense briga para seguir 

frequentando a competi- 
ção. Eum dos favoritos à úl- 
tima vaga, assim como o 

América-MG, que vive um 
sonho quase oposto: o de 
disputar sua primeira com- 
petição internacional — 

num momento em que o 
clube se abre para a entrada 
de investidores externos. 

— Para os clubes mais re- 
gionais, a Libertadores pode 
garantir um bom dinheiro 
extra. Participar da primei- 

ra fase garante US$ 3 mi- 
lhões (um milhão por jogo 
como mandante), o que dá 

cerca de R$ 16,5 milhões. 
Para clubes como o Fortale- 
za, significa entre 10% e 
15% adicionais em receitas. 

Fora o ganho direto com bi- 
lheteria, sócio-torcedor e 
venda de camisas. E indire- 
tos com patrocinios. Ou se- 
ja. hão potencial de adicio- 

nar mais de 25% de receitas 
— explica César Grafietti, 

consultor do Itaú BBA. 
Segundo Grafietti, a prin- 

cipal tarefa de clubes como q 
Fortaleza, que conseguiu sua 

primeira participação este 
ano,eo América-MG, que se- 
gue nabriga vaga, éImamn- 
ter-se jogando o torneio. 

— O que transforma (o pa- 
norama de um clube) é con- 
seguir participar pol algu- 

mas vezes consecutivas. Es- 
te é o desafio, e consideran- 

do que muitos clubes de 
grande torcida seguem em 
queda, é algo bem possível. 

MILHÕES NO BOLSO 

Hoje, além do US$ 1 milhão 
por jogocomo mandante, os 
participantes da Libertado- 

es recebem progressiva- 

mente acada fase que dispu- 
tam: US$ 1,05 milhão pelas 
oitavas, USS 1,5 milhões pe- 

las quartas, US$ 2 milhões 
pes semi e US$ 6 ou 15 mi- 
hões pela final, dependen- 

doda conquista ou não do ti- 
tulo. Um montante que, 
convertido ao real, pode 
chegar aos R$ 122 milhões 

patrão campeão. Participar 
das fases preliminares tam: 
bérm rende bons valores pa- 

rão mercado brasileiro: de 

US$ 350 a US$ 550 mil por 
partida em casa. 
A abertura de mais duas 

vagas via Brasileirão — um 

G8 garantido pelos títulos 
do Palmeiras na Libertado- 
res e pela final da Copa do 

Brasil entre os já classifica- 
dos Athletico e Atlético- 
MO — . proporcionou até 

mesmo aequipes como San- 
tos e São Paulo a passibilida- 
de de sonhar com a classifi- 
cação à competição nesta 

última rodada. 
Os tradicionais clubes pau- 

listas Aertaram com a briga 

contra o rebaixamento em 

momentos significativos do 
campeonato —o tricolor sú 

selivroudo risco na 37º roda- 

TABELA DO CAMPEONATO 

As pretensões de cada clube para a última rodada 

Pos. 

Classificados à fase po 

de grupos da 

Libertadores cd 

3 

4 

so 

E 

Cefinirão a 8 

siluação das três Fa 

vagas restantes na E 

Libertadores (tuas 8 

da pré e uma na ge 

fase de grupos) 

10º 

a 

12% 

Classibcado à Liberta- 

dores por ser campeão 13º 

da Sul-A a Sul-Amertcana ue 

Erigam contra 15% 

o tebalxáimento 

Já estão 

sebainaéos 

JOGOS DA RODADA 

As partidas ocorrem às 21h30 

X LA Fortaleza 

E Bahia 

X EM Paimeiras 

rt Coará 

x ig) Amêrica-MG 
E 
ar Saú Paulb 

x g Sport 

É Athietico 

x É Grêmio 
Watt co-MG 

da — e agora podem termi- 
nar o ano premiados. Mas 
precisam vencer seus jogos e 
torcer muito por combina- 

ções de resultados. 
Independentemente da 

classificação às competi- 
ÇÕES sul-americanas, garan- 

Flu mira recorde de público 
para atingir sonho continental 
Tricolor tenta superar marca do Flamengo e vencer a Chape, no Maracanã 

MARCELLO NEVES 
marcelo eva pagãos cor hor 

À cada atualização sobire a 
à venda de ingressos do 

Fluminense, a expectativa 
aumenta. Na última divul- 
vação, mais de 40 mil bilhe- 
tes já haviam sido vendidos 
paraa partidade hoje diante 
da Chapecoense, às 21h30, 
no Maracanã. O duelo pode 
garantir a classificação tri- 
color à próxima edição da 
Copa Libertadores. 

Mas um número está na 

mira do Fluminense: 

48.981. Este é o recorde de 
pública do Maracanã nesta 
tem porada, LILLE pertence = 

Flamengo, na vitória por la 
O sobre o Corinthians, no 
Brasileiro, Vencer e quebrar 

esta marca seria como le- 

char com chave de ouro 
uma temporada tricolor de 

altos e baixos. 

O Fluminense estána séti- 

ma colocação com 51 pon- 
tos é tem contas simples: Ge 

venceraChapecoense, esta- 

rá na Libertadores, no mini- 

mo, na etapa preliminar. Pa- 
ra ir direto à fase de grupos, 

precisa tri untar e torcer pa- 

tão Internacional pelo me- 
nos empatar com o Bragan- 
tino, em Bragança Paulista. 

Para hoje, o Fluminense 

terá seis mudanças em rela- 
ção ao time que perdeu para 

o Bahia no último domingo. 

Além das quatro alterações 
em razão das suspensões de 
Fred, Yago, Wellington e 

” 1h Atlético-GO 

7 Flamêéngo 

xP Fluminense 

[1 Chapocoense 

x == Bragantino 

[4] Internacional 

US Juventude 

1 Corinthians 

X Santos 

Cutabá 

tir a melhor colocação pos- 

sivel tem seu peso financei- 
ro, Até o 16º colocado, os 
clubes têm suas premiações 

definidas pela posição. 
Campeão, o Atlético rece- 
berá R$ 33 milhões. Já no 
meio da tabela, terminar 

PARA O ALÍVIO DESPEDIDA 
DE [ESUS DA TEMPORADA 

Benfica avança às Jovens do Fla ganham 
oitavas da Cha mpions chance em Goiânia 

PENA 3] PÁGINA TE 

o Cube Pontos Vitórias 5.6 

OP atleticano | 54 TTTTT——"""" 26 34 

- Flamengo 71 HEERO 21 35 

to Palmeiras 63 18 M 

é Corinthans 5 TR 15 5 

WP Fortaleza 55 16 2 
am Bragantino 53 OS 13 8 

É) Fluminense 51 14 -3 

(6) américaMe | 50 NS 12 : 

(pi aéticoco | 50 TES 12 5 

a Ceará 50 TO n FÀ 

am Santos 49 TREO 12 -5 

[é] Internacional 4; Es 1z 3 

Fr São Pauo 4 EE n -6 

É athletco 16 Es 13 4 

O custa 16 TERES 10 3 
E ea 13 TE u -8 
e Juventude 43 TOS 10 -9 

É3 Grêmio 10 EEE u 8 
[4 Sport 37 EO g -13 

o Chapeccense | 15 EM | -37 

Editora da Aro 

uma posição abaixo pode re- 

sultar num “prejuízo” de até 
R$ 3milhões. E o caso da di- 
terença entre o 10º coloca- 

do (premiado em R$ 18.5 
milhões), e o 11º (que rece- 
be R$ 15,5 milhões). 
Na parte de baixo da tabe- 

Oportunidade. Arias garhou a vaga de Caio Paulista e será titular hoje 

Manoel, Marcão promove- 

rá mais duas mexidas. No lu- 

gar dos suspensos entrarão, 

respectivamente, Bobadil- 

la, Cazares, Martinellie o 

zagueiro David Braz. 
Outra mudança é na late- 

ral esquerda. Fora da última 
partida por um desconforto 
na coxa direita, Marlon trei- 
nou normalmente e reassu- 

me o lugar de Danilo Barce- 
los. A última troca é por op- 
ção tática de Marcão. Em 

la, todas as atenções estão 

voltadas ao Grêmio, que 

tenta evitar seu terceiro re- 

baixamento. À equipe gaú- 

cha adentrou a zona da de- 

gola na segunda rodada e de 
lânão saiu mais. 
— Não acho que está pró- 

ximo do zero (a possibilida- 
de de se livrar), Chance é 
chance. Eu acredito muito 

nisso — disse o técnico Vág- 
ner Mancini após o empate 
emlalcomo Corinthians. 

GRÊMIO POR UM MILAGRE 
Na última rodada, a situa- 
ção do Grêmio já era com- 

plicada, mas a derrota do Ju- 

ventude para o São Paulo 
ajudou o tricolor a chegar à 
última rodada ainda vivo. 
Mas a situação é dramática. 
Para se salvar, os gaúchos 
precisam renCer o campe- 

do Atlético-MG — que pou- 
pará jogadores de olho na 
disputa da decisão da Copa 
do Brasil — e torcer para 
Bahia e Juventude perde- 
rem seus compromissos 
contra Fortaleza e Corin- 
thians, respectivamente. 

Uma possível queda do ti- 
me gaúcho e (ou) do Bahia 
representaria um ou mais re- 

baixameritos de campeões 
brasileiros, o que vem se tor- 
nando rotina nas últimas 
temporadas, 
Na última Série B, que reu- 

niu cinco campeões nacio- 
nais, Botafogo e Coritiba re- 

tornaram à elite —o alvine- 
gro ficoucom.o titulo —, mas 
Vasco, Guarani e Uruzeiro ti- 
veram dificuldades e não 

conseguiram chegar ao aces- 
so — no caso dos mineiros, 
pelo segundo ano seguido. 

A permanência de clubes 
tradicionais na divisão de 
acesso éum indicativodeque 
o cenário anda mais compli- 
cadona questão competitiva, 
Além da ausência de premia- 
ção, os times registram per: 

das financeiras é ficam pelo 
menos um ano longede com- 
petições continentais, já que 
aúnica possibilidade de aces- 
so à Libertadores é via a dis- 

putadíssima Copa do Brasil, 
Grafietti explicaque as per- 

das em direitos de transmis- 

são são significativas nas 
quedas de clubes grandes, 
podendo chegar a cérca de 
R$ 60 milhões. Mas pondera 
que o poder de investimento 
segue muito maior em rela- 
ção dos Concorrentes da SE- 

gunda divisão, o que não tem 
sido garantia de retorno, 
O que está em jogo hoje, no 

Brasileiro, é muito mais que 
uma briga de posições: é o 
planejamento de calendário 
e financeiro de 2022. 

9) 
Fluminense Chapecoense 
Marcus Fe ipa, João Paulo; 

Samuel Xavier, Ronei, Joilson. 
Luceas Claro. ignácioo 
David Braz à Busanel a: 

Marion: Andrá, Molsés Ribeiro, 
Martinelli Rank dr 
Carares: Luiz e Marquinho; 
Henrique, Jhon Mika, Harrigue 
Arias e Boba- Almeida à 
dia Rodrigo Siva 

Local Maracan3 Horárc: 21h30 Árbitro: 
Lmandro Vuzden [RS Tramemisado: TV 
Globo Premissa o Rádio COM 

má fase, Caio Paulista per- 
deu a vaga no time titular O 
escolhido para substituí-lo é 
o colombiano Jhon Arias. 

Caberá aelesa responsabili- 
dade de conduzir o Flu à va- 
gana Copa Libertadores. 
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a noúite não é à que eu 

= antecipava, lamentou 

Steven Spielberg em 29 de 
novembro, no Lincoln Cen- 

ter de Nova York. A casa lota- 

da, co evento transmitido ao 

vivo também para o lotadissi- 
mo teatro Zanuck, no cora- 
ção dos estúdios Twentieth 

Century, em Los Angeles, 
marcava a primeira exibição 

de “Amor, sublime amor”, a 

versão spielberguiana de 
“West Side Story" clássico da 
Broadway e de Hollywood, 

que estreia hoje nos cinemas. 
Deveria ser uma noite de 

festa, mas Spielberg estava 

claramente emocionado — 

havia, nas suas palavras, uma 

poltrona vazia na casa. 
-— Sou muito grato à todos 

vocês, mas temos uma imen- 
sa ausência: a de Stephen 
Sondheim — disse Spielberg, 

controlando sua emoção ao 

lembrar o compositor, que 

morreu dia 26, — Como eu 
poderia imaginar que ele nos 

deixaria no momento em que 
começa a jornada deste fil- 

me? Às letras incríveis de 
“Amor, sublime amor” puse- 

ram Stephen no mapa, mu- 

dando Não so SUA carreira mas 

todo o mapa da Broadway. 

reinventando o musicaleote- 

atro. Como Ben Johnson disse 

sobre Shakespeare, Sond- 
heim não é para noússos tem 

pos, é paraa eternidade. 

O Lincoln Center era o lu- 

garexato paramostrar às co- 
munidades de cinema e tea- 

STEVEN SPIELBERG MOSTRA 
SUA VISÃO DO CLÁSSICO MUSICAL 
WEST SIDE STORY, NO QUAL 
ATUALIZA OS CONFLITOS QUE 
IMPEDEM ROMANCE ENTRE UM 
BRANCO E UMA PORTO-RIQUENHA 
NA NOVA YORK DOS ANOS 1950, E 
DIZ QUE PARCERIA COM STEPHEN 
SONDHEIM FOI FUNDAMENTAL 

“Romeu a Julieta”. Are Elgort é Tony o Rache Zepler é Mariana nova versão 

tro a nova versão da peça de 

1957 (que toi levada aos ci- 

nemas em 1961, com Ri- 

chard Beymer e Natalie Wo- 

od interpretando o casal 

Tony e Maria). À história de 
2021 começa nas ruínas de 

um quarteirão de moradias 

modestas, demolidas em no- 

me daartee dodinheiro: nos 
anos pós-guerrade fatoo Up- 

per West Side, bairro de lati- 

nose imigrantes de todo ti- 
po, foi demolido para dar lu- 

gar a prédios de luxo, e aa 

próprio Lincoln Center. 
Na visão de Spielberg, a his- 

tória dos anos 50 — um Ro- 

meu e Julieta marcado não pe- 

la rivalidade entre famílias, 

mas por gangues de imigran- 
tes brancos e de porto-rique- 

nhos —ecoa nos dias de hoje. 
— O tema de grupos de 

pessoas que não se enten- 

dem e se toleram é algo tão 

antigo quanto a Humanida- 

de — comparou ele, — As di- 
ferenças entre os Sharks e os 

jets de 1957 eram profundas. 

Mas não são tão profundas 
como às que temos hoje, As 

diferenças de hoje são imen- 
sas e alimentaram nosso ro- 
teiro, Num certo sentido, a 

história ficou ainda mais fo 

cada em divisões raciais do 

que nas divisões territoriais 
daprimeira versão desta nar- 
rativa, que foi a peça. 

“Amor, sublime amor” en- 

trou na vida de Spielberg 
muito cedo. Ele conta que 

foi o primeiro disco de um 

musical que a família com- 

proue deixavaqueas crian- 
ças ouvissem (“ Foi a trilha 

SEGUNDO CADERNO O 
sgundocadomo Poglobo. com.br 

da minha infância”). A su- 

perposição das crises gera- 
das por questões como ra- 

cismoe xenofobia (“não 

apenas nos Estados Unidos, 

mas ao redor do mundo”, 
diz ele), inspirou sua “tre- 

menda ousadia” de inter- 

pretar o mundo criado por 

Quatro grandes artistas: 

— Sondheim, autor das le- 
tras; Arthur Laurenits, que 

pegou uma obra-prima de 
Shakespeare e colocou sua 

essência nas ruas de Nova 

York; Leonard Bernstein, 

que compós uma trilha ao 
mesmo tempo doida, linda, 

emotiva e viva, tão viva! Ela 

não pode ser descrita, preci- 

saserouvida. Minha ousadia 

fotcolocar o tema na realida- 

de que estamos vivendo, 

mantendo o mundo desses 
quatronos anos 1950 

LONGO TRAJETO 

A retomada de “Amor, subli- 

me amor” veio dos executi- 

vos da 20th Century, anima- 
dos especialmente pela pai- 
xão de Rita Moreno — uma 

das estrelas do filme de 1961 

— que se tornou uma das 
produtoras da nova versão, 

na qual ganhou um papel es- 

pecial. O projeto começou 

em Z014e tomou forma qua- 
tro anos depois, quando o 
dramaturgo Tony Kushner, 

premiado autor de “Angels 
in America, entregou o ro- 

teiro e Spielberg assumiu a 

direção logo depois. 

ACRÍTICA DO 
BONEQUINHO, NA PÁGINA 2 

Energia. Atores 

que interpretam 

Ds personagens 

poro-riquantos 

dançâm nas 

nus de Mova 

fork:* Num 

cério sentião, 

a história oo 

ana mais 

focada em 

dmnsões raciais 

da que nas 

úvsDes 

territorias da 

primeira versão 

desta narrativa. 

que fola peça” 

conta o dimetor 

ateven apieiberg 
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tg Deretor: Steven Squeberg. 

Onde: Rodes Kimoplas, 

Cirermark Conesyrtom UC] 

Eslação é mutras 

ANDRÉ MIRANDA 
ares ontaneattagade com ie 

Ss: você não posta de musi- 

cal, esquece. O novo 
“Amor, sublime amor” tem 

debate sobre preconceito, 

tem Spielberg, tem "Romeu 

e Julieta” etemareleiturade 
um espetáculo de 1957 ede 

um filme de 1961 que ven- 

ceu dez Oscars. Mas uma de 
suas melhores qualidades é 

justamente ser um music al 

clássico, narrado em parte 

pelas canções escritas pelo 
recém-falecido Stephen 

Sondheim (com composi- 
ções de Leonard Bernstein), 
em parte pelo movimento 

corporal de seus atores. A 

história, sobre um amor 

desperto no meio de uma 
disputa entre grupos rivais 
de jovens na Nova Tork dos 
anos 1950, é apoiada porum 
ar vintage. Planos, coreo- 

grafias, cenários e direção 

de arte, tudo ali aponta para 

um velho cinema. 
Mas hã também um dese- 

jo de falar com novos públi- 
cos, uma especialidade de 

reinvenção de seu diretor. 
Com Steven Spielberg no 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

SONDHEIM FOI PARTE ESSENCIAL, LEMBRA SPIELBERG 
Enciação 

nes o começo, Steven 
Spielberg deixou claras 

algumas questões. Na par- 

ceriacom Tony Kushner, ter 
liberdade para mudar a or- 

dem das canções e elemen- 
tos da trama, inclusive o de- 
senvolvimento de persona- 
gens secundários (como a 
dona da lojinha, que era um 

homem na versão da peça e 
do filme de 1961, eagoraéo 

papel de Rita Moreno). Na 
questão do elenco, ter prio- 
ridade para atores novos. 

O elenco veio de várias 

sessões de testes abertos 

—fora Rita Moreno, Ansel 
Elgort (Tony), Corey Stoll 

(tenente Schrank) e David 

CRÍTICA DE FILME 

Quinta-feira 9122021] O GLOBO 

A MESMA RIVALIDADE, AGORA 
PARA OUTROS PÚBLICOS 

NOVA VERSÃO DE MUSICAL APONTA 
PARA UM VELHO CINEMA, AO MESMO 
TEMPO EM QUE COLOCA NA TELA 
DISCUSSÕES ATUAIS COMO 
EXTREMISMO, RACISMO E ASSÉDIO 

Alvarez (Bernardo), todas 
são atores e dançarinos de 

começo de carreira, estre- 

ando em grande escala. En- 
tre eles, a youtuber Rachel 

Zeipgler, filha de colombia- 

nos é poloneses, com uma 
Carreira em escolas e CLECUI- 

tos teatrais do interior, e que 
agora rouba cada cena como 

anova Maria (e já está con- 
tratada para ser anova Bran- 
ca de Neve num filme da 

Disney). 
As filmagens, em 2019, fo- 

ram divididas entre as ruas 

do Harlem e de New Jersey, 
e sets construídos nos Stei- 
ner Studios, no Brooklyn. 

Durante todo à tempo, Spi- 

AS OUTRAS ESTREIAS DA SEMANA 

'CASULO' 

Exibido no Festival de Berlim de 

2020,0 longa da alemã Leonie 
Knppendorifacompanhaas 

transtormações na vida de uma 

adolescente que, durante o 

verão descobre a paixão, ama- 

dureceocorpoea mente etem 

seu coração partido pela 

primeira vez. Com Lena Urzen- 

dowsky, JellaHaase ee Lena 

Klenke no elenco. 

"CONTOS DO AMANHÃ! 

Com efeitos especiais e reterênc: 

as aos anos 90, a ficção ciantifica 

do gaúcho Pedro de Lima Mar- 

ques recebeu boas críticas em 

festivais, incluindo o Boston Schfi 

Film Festival, além de prêmios 
como o de melhor direção de arte 

no Other Worlds Film Festival. À 

narrativa se divide entre cano de 

2165. quando o sequestro de uma 

jovem inicia uma guerra e 1999, 

como adolescente Jeferson. que 

começaa receber misteriosos 

áudios dotuturo. 

DO E mia O q Pp 

"E AGORA? MAMÃE SAIU DE 
FERIAS 2... ELEVOU A FAMILIA 

Emclhma natalino, Fabio de Luigie 

Valentina Lodovini estão de volta 

no segundo filme da sequência de 

comédia rtaliana de Alessandro 

Genovesi. Em uma tentativa de 

manter a familiaunkia, o casale os 

filhos embarcam em uma roadinp 

rumo à Suécia, mas acabam tro» 

pelando um homem que estã 

convencido de que é o Papai Noel 

"FAMILIA MONSTRO 2' 

Dirigida por Holger Tappe, a se- 

quência da animação “Lima familia 

feliz” (2017), encontra a tamilia 

Vishbone em uma nova avertura 

Para resgatar Baba tagae Remietol 
da caçadorade monstros Mila 

Grupos em disputa. H stória de amor em meio a embate entre duas gangues de Nova York. agora drgita por Steven Sp elberg, expõe feridas americanas 

comando, o bovo “Amor, su- 

blime amor” aumentou o 

peso dos embates étnicos 
entre a gangue de brancos 

autodenominados Jets e os 

porto-riquenhos chamados 
Sharks. Logo na primeira 
sequência, as diferenças pa- 

“Não olho 

para cima”. 

Estrelado por 

Lezrardo 

Bilapre. ongs 

de Adam Mehay 

tem asda 

Jennifer 

Laninenca, Mary 

Streep, Cale 

Blanchett e 

Ariana Grande 

Star eles se transtormam em uma 

vampira, o monstro-de Frankens- 

tein, uma múmia eum lobisomem 
e partem pelo mundo conhecendo 

mos Monstros. 

MADALENA 

Indicado ao prémio de melhor 

filme no Festival de Cinemade San 
Sebastián, o longa do brasileiro 

rjso Ud edil ita CixquEr CiLDER 

ra a versão de 1961 ficam 

evidentes: os Jets começam 

a pichar uma bandeira de 
Porto Rico pinta dano muro 

de uma quadra e desenca- 

deiam a briga generalizada 
comosSharks. Na produção 
original, essas referências 

De volta, 

O diretor Stirven 

Splelberg no set 

comaatriz Rita 

Morero, que 

pare pou do 

Hime de 1961 

e ganhou papel 

ESpÉCid nã 

HPV Vere 

Mactiano Marcheti aborda atrans- 

tobia no pais. Em uma cidade rural, 

o corpo de uma transexual é en 

contrado em uma plantação de 

soja Lutando para superar a vio- 

lência, três jovens têm suas vidas 

conectadas pelo espirito da vítima. 

'MONSTA X - THE DREAMINO' 

O grupo de k-pop Monsta Amostra 

aos fãs detalhes de sua jornada 

desde sua criação, em 2015 Com 

entrevistas e um show exclusivo, 05 

artistas revelam suas histórias 

pessoais e apresentam ainda uma 

espiada em seu novo álbum. 

'NÃO OLHE PARACIMA 

Leonardo DiCaprio e Jenmiter Law- 
rence estretam a comédia que tem 

ainda Meryl Streep, Cate Blanchett, 

Anana Grande e Timothée Chala- 

met noelenco, Us dois vem astrô- 

nomos que descobrem um cometa 

mortal vindo em direção à Terra é 

tentam alertar as autoridades. À 

direção é de Adam McKay, ganha- 
dor do Oscar de melhor roteiro 

= 00000000 =LED—ooOOO EE 

eram bem mais discretas. 

Ha, ainda, situações de 
preconceito contra perso- 

nagens negros e assédios 

contra mulheres negras e 

latinas. Até nos diálogos, o 
filme expõe essas feridas 

americanas que o próprio 

Spielberg, um cineasta ju- 
deu que relata o sofrimen- 

to do antissemitismo na 

infância, conhece bem, 

Numa cena, um pérsona- 

gem tenta convencer outro 

que as disputas “ndo são sO- 

bre pele, são sobre territó- 

rio”, Obviamente, nenhum 

espectador acredita. 

A frente desse universo 

partido, estão os jovens 
Maria (Rachel Zegler) e 
Tony (Ansel Elgort), cada 
um em lados opostos da 

moeda étnica de “Amor, 

sublime amor”. Na refe- 

rência a Shakespeare, 0 

casal constrói uma paixão 

escondida enquanto to- 

dos em volta deles ali- 

mentamo ódio. 
A pergunta queo filme co- 

loca é se é possível evitar a 

tragédia ou se as mortes de 

Romeu e Julieta são a único 
caminho para a redenção 

coletiva. No paralelo com o 

mundo real de extremis- 
mos, fica dificil acreditar 
mum final feliz. 

elberg contou com a parce- 
riae a presença de Stephen 

Sondheim. 

— Ele foi uma parte essen- 

cial da nossa versão de 

“Amor, sublime amor” 

— diz Spielberg. —Da pri- 
meira versão do roteiro até 
todas as sessões de gravação 

das músicas, ele estava co- 

nosco, sem falta. Ouvindo 
com os olhos fechados, ele 

ficava em transe. Em transe 

total, o rosto mudando a ca- 

da compasso. Muitas vezes, 
eu percebia que estava 
olhando para ele em vez de 

estar vendo os atores, por- 

que as reações de Stephen 
relletiam exatamente o que 
todos estavam interpretan- 
do. Nossa amizade foi sela- 
da com nosso trabalho em 

“Amor, sublime amor”. 

adaptado com “A grande aposta” 

em 2016 

'NOVE DIAS” 

O longa estrelado por Winston 

Duke teve o roteiro premiado no 
Festival de Sundance de 2020 

Escrita é dirigida pelo cineasta 

brasileiro Edson Oda a obra 

propõe reflexões existenciais à 
partir da histónade um grupo de 

almas ainda não nascidas que se 

candidatam a uma vaga para vida 

na Terra e têm que passar por uma 

série de testes 

“YALDA — UMA NOITE 
DE PERDÃO 

Premiado pelo júrino Festival de 

Sundance-de 2020, 0 longa do 
diretor Massoud Rakhshi retrata a 

espetacularização da tragédia no lrá 

dos dias atuais. Apos matar acaden- 

talmente o marido uma jovem é 

condenada à morte e só pode ser 

Saliva pelo perdão da enteada 

durante um popLéar programa 
deTY ovo 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Lita Gamiiago, Thaymá Bodrigoss, 

Gabrea datunas e Gabriel Menezes 

hogutdeghodo cam be 
pts lningpul set 

robo potrieaogu! 

IC 
Para a produção de elenco da 

novela das 21h, "Um lugar ao 

Sol”. É um trabalho da melhor 

qualidade de Andrea 

Imperatore, Mesmo as 

pequenas participações 

cabemapgrandes atores 

sempre. Chama atenção, 

Paraos figurinos de Ruth 

(Pathy Dejesus) e Túlio 

(Daniel Dantas) anteontem. 

em Um lugar ao Sol" vela de 
salto alto e fino e ele, de 

colete deterno Acenaera 

uma visita a um ortanato em 

Pirenópolis. Estranhão, 

ALEXIS SOLOS! 
do Mai Pode Tomei 
Rd FoSa 

uando deixamos as mu- 

lheres de “Sex and the 

city” (SATC), elas tinham 

encontrado seus “felizes para 
sempre”. Agora, estão de vol. 

ta em “And just like that”, sé- 
rede dez episódios, que es- 
treia hoje na HEO Max. Co- 
monaa riginal. atiova versão 

segue a autora Carrie (Sarah 

Jessica Parker ), a advogada 
Miranda (Cynthia Nixon)jca 
ex-galerista e atual dona de 

casa Charlotte (Kristin Da- 

vis). No lugar da relações pú- 
blicas Samantha (Kim Cat- 
trall, que não aceitou partici- 

par da série ) estão quatro no- 
vas personagens, cuja pre- 
sença ameniza a falta de di- 
versidade da versão original. 

Mas pode um programa se 
adaptar a NOVOS tempos E 

Adança da cidade 

Mil CLA DO 

Vencedora do Prêmio Band Inspira Rio anteontem, Deborah Colker comemorou abraçada a Vik Muniz e Bel 

Kutner. À festa, no Copacabana Palace, teve apresentação de Glenda Kozlowski e Rodolfo Schneider, reuniu um 

monte de talentos e marcou a reabertura do teatro do hotel 

CRÍTICA 

SEINFELD 

= mr a 
s vezes, assistindo a algum clássico da televisão 

Â — daqueles que parecem imunes a desgastes 

—, nos damos conta de que o tempo passou de 

repente. Dipo isso porque as nove temporadas de 
“Seinfeld” chegaram à Netflix mês passado. E 

curioso rever comosolhos de hoje. À série, um dos 
maiores sucessos da televisão americana, foiaoar 

de 5 de julho de 1989 a 14 de maio de 1998, 
Diferentemente do que se possa idealizar, ela 

sofreu sim alguma erosão natural, embora tenha 

conservadoagraçãea 
O TELEFONE DE 
FIO E AS VIDEO- 
LOCADORAS 
SÃO ALGUNS 
DOS SINAIS 
DEQUEO 
TEMPO PASSOU. 
MAS A GRAÇA 
SEGUE VIVA 

vitalidade. 

Para inícto de conversa, à 

sitcom extraia comédia de 
situações cotidianas, ou seja, 
era uma atração com todas as 

antenas voltadas para o 
espírito de seu tempo. E lá se 
vão duas décadas. Háuma 

dose de datação inevitável, Em 

2021, chamam a atenção o 
telefone defio, as secretárias 

eletrônicas, os VCRs e as videolocadoras, Havia 

um computador cenográfico no cantinho do 

apartamento de Jerry Seinfeld, mas era só. Às 
redes sociais não existiam, Ombreiras e calças de 
cósalto combinavam com os cortes de cabelo 

naquele estilo mullet. Tudo isso não tem relação 

coma dramaturgia, pensará o leitor. Mas não é 
bem verdade. A velocidade da comunicação 

mudou com os telefones celulares e as mensagens 

instantâneas. A linguagem interpessoal também. 
Mas hã algo mais gritante: piadas que hoje seriam 

apontadas como machistas ou gordofóbicas. 

Tudo isso é para recomendar: assistam. 

“Seinfeld” é humor da melhor qualidade e um 
ótimo programa para fechar um dia cansativo. 

SEX AND THE CITY COM 
GLAMOUR E DIVERSIDADE 
ainda fornecer o que as fis 

amaram no original? Mi- 

chael Patrick King, produ- 
tor executivo de SATO e 

showrunner de “And just 

like that” acreditaquesim. 

— E desafiador. Não acho 
que alguém assumiria no- 

vos personagens femininos 

aos 55 sem prova de que as 
PESSOAS assistirão — disse 

ele ao New York Times. 

“And just like that” sotreu 
mudanças temáticas, estéti- 
cas e estruturais. Carrie ain- 

da tem dois apartamentos e 

seu closet continua subli- 

me, mas a série não é mais 
centrada nela, O programa 

abre caminho para a agente 

imobiliária de luxo vivida 
por Sarita Choudhury, a do- 

cumentarista de Nicole Ari 

Parker, a professora inter- 

pretada por Karen Pittmane 
a apresentadora de podcast 

de Sara Ramirez. Por que o 

show não tinha mais perso- 

nagens que não eram bran- 
casantesé 

— Foi um prógrama baseca- 

do em material que perten- 

ceu muito ao seu tem po — 

afirma Sarah Jessica Parker, 

diplomaticamente, relerin- 

do-se às colunas de Candace 
Bushnell no New York Ob- 

SCIVEr. que deram origem à 

BATE. 

Cynthia Nixon continuou 
na franquia, mas diz que fi- 

cou"horrorizada” com a fal- 

ta de diversidade racial na 
série original. Como Parker 

e Davis, elainsistiu para que 

os personagens desta nova 
versão não fossem acessóri- 

os para celenco original, 

— Para que grandes atores 
façam esses papéis, eles não 
deveriam ser de apoio. 

Isso também significava ga- 

Para ver, ouvir e dar passagem 

Chico Buarque deuum longo depoimento para a série “O 

canto livre de Nara Leão”, dirigida por Renato Terra. “A 

Nara era conhecida como uma mulher de opiniões fortes 

sobre política e música, Para um garoto de 21 anos, ser 
escolhido para o repertório de um disco era a glória”, disse 

Com pose 

Angelica Ross, a Candy da 
série Pose está no Brasile 

visitou a Pequena Africa, 
berço histórico da popula- 

ção afro-canioca, com a guia 

de turismo e historiadora 
Luana Ferreira, Milton 
Cunha estava gravando 

por lãe fez o registro 
paraa coluna 

'AND JUST LIKE THAT' TRAZ CARRIE, MIRANDA 
E CHARLOTTE VIVENDO DILEMAS DE 
MULHERES NA FAIXA DOS 50 ANOS E 
REFORÇA ELENCO PARA RESPONDER À FALTA 
DE REPRESENTATIVIDADE DA SÉRIE ORIGINAL 
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Encantado 1 

Luis Miranda está cotado 

para estrelar “Encantados, 

série da Globo escrita por 
Antônio Prata, Renata An- 

drade, Thais Pontese Chico 

Mattoso. Henrique Saver 
vai dirigir. A estreia está 

prevista para outubro. 

Encantado 2 

O elenco será formado, em 
sua maioria, por atores ne- 
gros. À série é sobre dois 

irmãos do bairro do Encan- 

tado que herdam um super- 
mercado do pai. Ali, de dia, 

hunciona o comércio. A noi- 

te, o local vira uma quadra de 
escola de samba do grupo D. 

Na 'Roda' 

Oespecial de Natal da“ Ro- 

da viva será com Caetano 

Veloso, Esta é segunda vez 
dele no programa. À pri- 

meira foi em 1996, quando 

o país e seu cenário cultural 

eram outros. À mediação 
será de Vera Magalhães. 

Clo+ 

A série sobre a vida de Clo- 

dovil estrelada por Silvero 

Pereira vai para à Para- 
mount +, Ele só começará a 

gravar depois de "Panta- 

nai”. A Paramount, aliás, 
está investindo em biografi- 

as, Além dessas, estão no 

torho a de Adriano Impera- 

doreade Anderson Silva. 

Em Portugal 

O fim de ano da emissora 
portuguesa TV] terá um 

especial criado pelas cario- 

cas Barhara Axte Hérica 
Marma, “A consoada” vai ao 

arna noite do dia 25. 

Artes 

O diretor Jorge Farjalia 
desenvolve a segunda tem- 
porada da série “O fantásti- 
co ateliê do Gu”, premiada 

no Rio Webtest. Ele negocia 

o projeto, disponivel no 

YouTube, com ostreamin E. 

REQUEST 

rantir que a sala dos roteiris- 

tas tivesse mulheres negras, e 

que suas histórias seguissem 
as novas personagens, mes- 
mo quando Carrie, Miranda e 

Charlotte saissem da tela. 

Nicole Ari Parkerviu a série 
originale diz que a falta de di- 

versidade a incomodava. 

— Mas eu não esperavaque 
SATC fosse realista. De vez 

em quando. sentia pena de- 

las, tipo, se tivessem uma 

amiga negra, não teriam tido 
aqueles problemas — diz a 

atriz, que aprovou a comple- 

xidade de sua personagem. 
“And just like that” não 

finge que as mulheres não 

seguiram em frente com su- 
as vidas e não nepa que en- 
velheceram. A série tem vá- 

rias cenas que discutem es- 

sas questões diretamente. 
— Eu sou uma mulher na 

casa dos 50 anos, então estou 

ciente de que sua vida não 

acaha quer você encontre um 

cara Ou uma garota ou não, 
tenha filhos ou não. Nunca ti- 

ve dúvidas de que poderia- 
mos contar histórias interes- 
santes —diz Davis. 
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MURILO HUFF 
FAZ TRIBUTO 

mm turnê desde sexta, o cantor Muno 

Hut, pai do filho de Marília 
Mendonça, prestou homenagem à 
Henrique Bahia, produtor que, como 
ela, foi vítima fatal do acidente aéreo de 
5 de novembro. Durante show em Unai 

(MO), anteontem, o artista mostrou 

que usava um tênis dado pelo amigo e 
empresário —no Instagrarn, postou 

uma foto do calçado em que se lê “pai do 

Léo”. A primeira apresentação, em 
Brasilia, teve Gustavo, irmão de Marilia, 
além de mensagem da mãe da cantora 

num telão, 

Horóscopo Cláudia 
Fm] ÁRIES (21/34 20/%) cucerto fogo Metuiiaio inguisia 

Med dmmghos erlie Libri Degicte Marte 

| Hoje você deverá se aproximar de seus veniiaderos 

desejis Será importante dear dividas é PechiDa de já, 

rarrorelizar demads Só rá Loriar suas das intangivers Seja 

praeméleo e [el ao seu querer. 

TOURO (qua A 2045) temendo: ferra Motsieada: Fies agem 
que plerreprtgr Eocorçado Maguria dous 

Para quê o qercico de sous iuentos faça sentido, 
pará importante que vock este acione de ceu peoquésio à 

aânihado com seis vadores. A malária é importante, mas wock 
sabe que a res idade um abérmm cola 

E E AS 

O dia se apresentará com instabilidade é o melhor a 
fazer é acolher o ompeevisdas, Caso lenha que ses mar Lima 
postura de Lderança em melo à incertezas façãoa com sensibi- 
idade Mhea-se aos apre zados 

JOGOS 
LOGODESAÁFIO 
POR SÔNIA FERDEGÃO 

7 GÊMEOS (21/54 20/56) severo dr Metabesde tísices 

Eq 

CAINA REDE LIGAÇÃO DE 
ÓÔMICRON E DAVID BOWIE 
O jogo de videogame "Omikron: The 

Nomad Soul”, lançado em 1999, 
reapareceu nas redes agora que a variante do 

coronavirus Omicron domina as manchetes 

de todo o mundo. Usuários do Twitter 
relembraram que o game, feito inicialmente 

para Witdows e depois para Dreamcast, teve. 

inclusive, a participação de David Bowie. 
Aideia do jogo eraa de que os 

participantes salvassem suas próprias 

almas na populosa cidade de Omikron. Se o 
jogador perdesse, sua alma sumia na 
eternidade. Bowie produziu músicas para a 

aventura e dublou o personagem Boz, que 

CÂNCER (21/6 a 22/7) tumerts. Água tosaliado toquisa 

Lisboa 

(3) O emo vem lhe demandando ma turaade e dedica 
ão. Lembre-se de que do processo de cometrução da um ambi 

rá lênia tempo e d concebido entra sonho é mea idade Dedigue- 

se bos detalhes é Larmbém do sublime 

LEÃO (23/72 22/8) temente foge Midatti ado: Fios gro 
cemmplesgprêar Equana Eugeeta: Sri 

O desejo de conduzir a rente poderá gor frstranto a 
lie desviar co descobertas extraordinárias Contemplo a meavi- 

mento teria a ea um visando de si Caminhe por desiinos 

desconhwcidos Siga o fluxo 

VIRGEM (23/84 22,0) ementa bra Modalidade Mahal 
Slip e oengleemra rar Piece, Bepbritar Logacóno, 

Anda que Sua postura prálca sea qma ótima Jorima 

De Inhar Com as tacelas Colnhanas. hojá sera necessêro aboiar 

uma comia La mais Meco E encarar ser 5 Compromissos com 

Serpa idade Seja cratreo 

Foram encontradas 2) palavras: 15 de & letras, & de 6 letras, 1 oe É 

lotras, alóm da palavra original, Com a sequência de letras Ri foram 
enconizadas 13 palavras. 

Instruções: Esto jogo tom os seguntes objativos 1 Encontrar à palivra 
original vilizando todas às lotrás contidas apenas nó quadro maior 2 

Dom cábia mesmas loiras formas à masor múmero possivel de palavras 

de E latras ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 latras Du mas) com 

à audio da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma var em cota palavra, Não valem verbos, phuras & 

NOME própio. 

TELLO “DL “ED “ELREJO “EJDADELL RLREOREAL “ELIFPELO 'CORPESRI! “ELO “UUINEIS US EUEUIPES “BIF 

Ja SENA( op eougnhas E MO) QÓVIAVHTVO | OpSeigeu | ESoqrau CEqDE “ELgORS "ORÁjeI DópugE jf cegeu 
“EUPENU “OAFIELA CEUPEN] ESC “EUPEO “CUAED “PUUPED EUPES 'DÓREI “CÍRIO “ORRED “DRÕED OLIVER “FJDIE copânios 

primeira ginasta do| Tecnologia que 
Brasil a ganhar duas | protege mensagens 
medalhas numa unica amadas do 

O Budismo que influ- 
enciou o ritual do 
Chá, no Japão 

ECODDECECEEROEM 
EOCDOCEEOCCOCEDD 
ETLI ei [=P mol 

O oglobo.com.br/cultura 

(7?) Lins, escritor 
de "Lisbela E o 
Prisipneiro” 

Andavam | 
; 

ja == 

elo de 
qualidade 

WEZrELI ME UBUiZO E dedo puu/E BANCO 

guia os participantes e diz em determinado 

momento do jogo: “Acorde, O povo de 
Omikron e seu governo corrupto estão te 

embalando para dormir para controlá-lo 
melhor. Eles transformaram você em 
fantoches que são manipulados por lcks e 

os Demônios. Junte-se aos Despertose 

levante-se para lutar por sua liberdade. 
juntos podemos vencer.” 
Essa foi a única vez em que o inglês esteve 

ligado a um projeto do Aid No contexto do 
tema antigoverno, circulam teorias falsas 
ligando o jogo a Bill Gates, acusado em fake 

news de ter labricado o coronavirus. 

LIBRA (23/54 22/10 jtscanta: Me Macahdade irguiios 

EZ geadas pes iii dera Degecta véros 

Você está em constánbe lraristormáação à apreriia 

do Alhra-se paia novos pontos de esta e não de limite d antigos 

padrões de imagem. Hoje vock lam a oportunidade de sé 

revistas e dar varão À povos talentos 

Fa nt 

Er gra com placar fas Rapuntor: Ógtlo 

De) Hoje você encontrará segurança nos bons e valhos 
amigos Cedique um tempo para estar com quem ha lrzz 
acolhimento For nas mosca que à vida seja, inventamos 

nosso cas, Confiança da base para entrega, 

(3 ms 
| vistial Sipro cemplementar Gtrmeos Begarho lápis 

LmPa) Mesmo que o foco nos seus objetivas seja O que. 
muitas vezes he conduzu do sucesso, hoje você perceberá à 

importânc-a de alhar ao redor, Congdlere dutras caminhos é 

dese ibra novas inhas de chegada 

QUADRINHOS 
MACANUDO Line 

ESCORPIÃO (23/10 A Z1/Ntenseie: Água Mediirto 

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12pemesto fogo Mosntiinde: 

O CORPO É PORTO hniré iatmes 

Quinta-feira 9122021] O GLOBO 

HAMMER: 
INCERTEZAS 

F: encerrada, nesta semana, a 

investigação sobre derúncia de 
estupro e canibalismo contra Armie 

Hammer. Segundo o“TMZ', o ator 

não deve enfrentar acusações frente à 
Justiça. O caso foi encaminhado para o 

Ministério Público de Los Anpeles, nos 

EUA, A palavra final sobre o assunto, 
no entanto, ainda será determinada 
por autoridades jurídicas. Segundo o 

“IMZ, "Não está claro se a razão por 
trás disso é a falta de credibilidade das 
testemunhas ou a falta de evidências 

específicas” sobre as reivindicações. 

Fo CAPRICÓRNIO (22/17 4 20/1) tusarria: terra 
Omnia reeisa ss. gera voensiesestar Croce hepente Lato 

ad Haga ocê poderá aproveitar melhor o dia se puder 
Limi prider com desporsiabi idade O trabalho & vma fone de 

dedicação é Lami de ré alicação Corstanta, Destmuto de suas 

apursações a rguiha-sa delas 

AQUÁRIO (2141 4 19/7) temecte de Modatiiado: Fios Signo 
emompleesmrtar Lodo Guperêe: Licores; 

É Hajo você estará sujelto a fiutuações de humor qua 
mão toe são farsa Co tempo ao hermpo e so for mepassária, 

epcolha-so na segurança de sus própria companhia Mas gbea a 

passagem para sua emoção, 

3 Siro cum perto diga. Angerde Peturr 

Vocl poderá sentir sua confiança Crescer ao ongo do 
dacom um apcantamento que surge apressado é sem explica 
qão. Se o mundo não he scomgpanhar mente sus própria 
realidade e iegilime seus sentomentos 

PEIXES (20/24 20/3) Demante Agua Mineaia ade: sitios 

DESTA GUIRLANDA | 
à DE MATAL TEM Co 
AMNITAS HISTORIAS 

Edgra: Gutredo Couiar (gabitagiobo cóm br. Editora aura: sia om (rara mleniiogiado com br) Editor assisiembe Couurdo Roóniques (umodrigor Bog cho Com br) Diagramação: Cirino Arca (pdamanat rd giots com Er) e Jacguelina Dóncis 

fanguefiagisde com br) Telefones Redação 2534-5705 Poblicidade 2534-4000 pubboidadePogisho cam br Correspondência: Rua Marquês de Pombais €º ancee CEP HDD 2D-240 
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BUAVIAGEM 
GOMid ROLANTES 4 REUTERS 

EDUARDO MAIA 
eduio rulotagiaho co br 

bra em lockdown, pa- 
ises com fronteiras fe- 

chadas, novas medidas de 

controle samitário, voos in- 
ternacionais suspensos, À 

variante Qmicron fez res- 

surgir um cenário de incer- 
teza já visto em outros mo- 
mentos da pandemia de Co- 

o 

ip 
presa, + 

ar E 

is 
Er 

z 

o 
j eso 

CM Sa 

T 

vid-19 e acendeu o sinal de 
alerta em toda o planeta. 
Mais transmissível que a 

Delta —que já vinha provo- 
cando uma alta de casos no 

Hemisfério Norte à medida 

que as temperaturas iam 
caindo — e encontrada em 
pelo menos 45 paises, a no- 

va cepa forçou turistas no 

mundo inteiro a colocarem 

os pés de volta no chão e rea- 
valiarem os riscos envolvi- 

dos em viagens internacio- 
nais com a pandemia ainda 
longe do fim. 

A seguir, listamos alguns 

pontos que os viajantes pre- 

cam terem imenteao plane- 

jar suas viagens. Das novas 

regras de entrada em países 

que já estavam abertos aos 

riscos de ter de cancelar os 

planos de cruzar fronteiras. 

É SEGURO VIAJAR 
AGORA? 
Para a intectologista Aman- 
da Lara, médica do Ambula- 

tório dos Viajantes do Hos- 
pital das Clinicas, da Facul- 

dade de Medicina da USE, 
em São Paulo, o momento é 

de preocupação e cautela: 

Hazio. Casal junto auma das barracas do mercado natalino da Catedral de São Estevão.em Viena. lechada durante otockdoan decretado pelo governo austriaco em resposta à alia de casos de Covid 

REGRAS MAIS 
RÍGIDAS DE 
TESTAGEM DE 

Cancelamento 

Funcionário 

de um hate: em 

Belém atende 

ATENÇÃO ÀS 
NOVAS MEDIDAS 
Antes mesmo da nova vari- 

anteaparecer, aaltadecasos —Y Ca e às ligações upa 
E v pi SUMA VISITANTES de ii na Europa já vinha levando 

não io as gp a adas ' Hi biodança mis gOVETNOS locais a adotarem 

Ae MD FELHAMENTOS rechamento | Controles mais rígidos de 
nas para o Brasil, os núme- cb : | E dastronteirasee Circulação, com destaque 
ros Ce Ea e internações DE FRONTEIRAS E | Es parao lockdown imposto na AE AR RPE ORE | srmme por conta : estao caindo, Mas OCL nano SUSPENSÃO DE Austria alnda em novem- 

lá fora reflete o que pode | RE ER A bro, que deve terminar no 
acontecer com a gente no VOOS: COMO À Ôm-cron o asia : 
A E eia . próximo domingo, Na Ale- 
muro. Não apenas peito rIs- manha, há estudos sobre fe- 

co de introdução da nova va- MAIS NOVA huniento radis anda de ha: 

dane mus pequenas VARIANTE DO nt ereto RS pç í Outros paises alteraram su- à se comportar poraquie. CORONAVÍRUS eia re 
ual é exatamente a respos- ER AESA TE Ascenso” 2"OPº" TEM IMPACTADO E 

Mas, seforviajarnosprói- AS VIAGENS LR ram de 72 horas para 24 ho- 
mos meses, ela orienta prio- | kmoniiagas ras antes da sai tempo 
rizar destinos com clima INTERNACIONAIS de exame para de realização dá tee deCo- 

ie Page e AR RA PUR, Covid-1 no ame ro ERRO mais ameno, que permita vid-19 que deve ser apresen- 
mais atividades ao ar livre é Aeropúrio 1 EE ] bos E dO tado pelos viajantes. Para 
menos aglomeração. E sem E tra no Reino Unido. 04 
relaxar dos cuidados mais do produto turístico (paco- de Los Angeles MERECE E FE ag ' big 

A a de seidos deco. té, passagem etc) em até 12 EstadosUndos turistas vacinac Esc tp 
básicos e conhecidos de se qui Es a apresentar um PCR colhido gurança sanitária. meses ou num crédito de mudaram suas ah sie Ana ça pag 
OE TEA : igual valor, Em relaçãoa es- regras de E rs Be O uso da máscaraaindaé E Ç é oc uclato ir: mais um, feito logo após o 
fundamental, principal- ta segunda opção, a advoga- entrada no pais rap nen tah io 

Em aviões e aeroportos, poi Be à ppa oo A Wrança também imo ul 
o ; tas orização da moeda, muitas Roi PESE 
exsmupra ae que fiat Mei Vi piádi RETE Ag suas regras esta semana, 
b PEF F rir sea ec ma dif Agora pede um teste feito 
»m diaiáébastanteacessi-  dendo, porque dificilmente Bora F 
em cãa [à é nastante acess ia ge de até48S horas antesdoembar- vel —sugere. o crédito é suficiente para direi 

ideia fazer uma viagem de mes- E Rest E ao a a 
: ' ajante aceitando ser testade 

mo nivel no futuro. ESPERO pi 
assim que pousar no país SS 200 JE 5 Br Ds 

CANCELAMENTOS tmn Na Suiça, ao PCR feito até 
DE VIAGENS? 
A Omicron já causou restri- 
ções de viagens de e para se- 
te países do sul da África, 

onde fol detectada, e o fe- 

chamento das lronteirasaos 

turistas internacionais em 

Israel —a principio até a se 

mana que vem. Para a advo- 

gada Luciana Atheniense, 
especializada em direito do 

consumidor do viajante, o 
momento agrava ainda mais 
ocenário de incertezas, tipi- 
co da pandemia. E é propi- 

cio parauma ondade cance- 

lamentos de viagem. 
-— Tma nova variante ou 

uma nova onda de casos são 

fatores de força maior que 
podem justificar o cancela- 
mento da viagem tanto por 
parte do prestador de servi- 

ços quanto pelo contratan- 
te, que pode alegar o direito 

à preservação da saúde para 

não ser penalizado — expli- 

ca Luciana. 
A legislação em vigor desde 

o começo da pandemia, e 

que vai até março de 2022, 

garante o ressarcimento do Cartão-postal. Em Paris uso da máscara em loca s púbicos ao ar livre, como o Arco do Trunto voltou a ser obrigatório, como forma de conter a nova orda 

= —— 8 

72 horas antes do voo, o via- 

jante deve acrescentar mais 

um, realizado entre o quar- 

toco sétimo-dia no país. 
Tantos testes, é claro, re pre- 

sentam um gasto à mais no 

orçamento da viagem. Para 
Lorena Avila, sócia da agên- 

ciade viagens Al, esses exa- 

mes, e seus custos, devem 
lazer parte do planejamen- 
to de qualquer viagem hoje 
emdia 

— Até orientamos sair do 

Brasil já com o teste para o 
retorno marcado, porque 

em muitas cidades a deman- 

da é grande e pode ser que 
não consiga realizar a tem- 

po de voltar — aconselha. 

Sua agência, inclusive, lan- 

cou um novo serviço aos cli- 
entes de atualização das re 

gras de entrada. Sinal dos 

tempos: 

— Muita gente vinha se pre- 

ocupando apenas com onde 

podemos entrar, mas a pan- 
demia mostra que devemos 
Ficar sempre atentos às re- 

gras de circulação em cada 

país ou mesmo estado. 
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AS: meses antes da pandemia, ganhei 

de presente uma lâmpada inteligente. 

Achei lindo e decidi começar a inteligenti- 
zação da casa naquele mesmo instante, 
sem demora. Não consegui sair da vontade, 

noentanto, porque, quando tias instruções 
do manual, descobri que lâmpadas inteli- 
gentes não devem ser instaladas em lumi- 

nárias cobertas ou ventiladores de teto —e 

aúmica luminária não coberta ca casa não 
usa bocal comum. Guardei então a lâmpa- 
da inteligente em algum lugar e não pensei 

mais no assunto. 

Na Black Friday do ano passado, achei que 
já estava em tempo de deixar de viver numa 

TIMORENSE VENCE O OCEANOS 

PRÊMIO LITERÁRIO 
DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 
COMTEMPLOU O 
ROMANCE 'O 
PLANTADOR DE 
ABÓBORAS, DE LUÍS 
CARDOSO, AINDA 
INÉDITO NO BRASIL 

romance “O plantador 
de abóboras”, do escri- 

tor timorense Luis Cardoso, 

venceu o ontem o Uceanos 

— Prêmio de Literatura em 
Lingua Portuguesa. Esta É à 

primeira vez que um escri- 

tor do continente asiático 
foi agraciado como prêmio, 
um dos mais importantes 

entre os países de lingua 

portuguesa. Ele receberá 
R$ 120 mil, 

AVENTURAS 
NA CASA 
INTELIGENTE 

casa burra e comprei... uma lâmpada inteli 

gente. Eu tinha me esquecido completa- 

mente da primeira lâmpada inteligente. 
Como nem a tecnologia das lâmpadas in- 

teligentes nem as luminárias aqui de casa 

haviam mudado, lá se fai a segunda lâmpa- 

da inteligente para o armário em que dor- 
miaaanterior: assim queabri a portada par- 

te de cima me lembrei, como num filmi- 

nho, de quando a tinha guardado, 
Sónão comprei uma terceira lâmpada inte- 

ligente na Black Friday deste ano porque até 

mesmo aminha falta de memória tem limite: 

mas me prometi que, antes do dia 31 de de- 
zembro, realizaria o sonho de pronunciar al- 

Publicado em Portugal 
pela editora Abysmo, “O 

plantador de abóboras” ain 
da não foi editado no Brasil. 

Tanto que, após o anúncio 
do prêmio, ontem, a edição 

portuguesa chegou a ser 

vendida por mais de R$500 
em livrarias on-line. O ro- 
mance acompanha a longa 
espera de uma mulher por 

seu noivo. Por meto de suas 
memórias, descortina-se 

NOVA EDIÇÃO DA 
CLÁSSICA OBRA DE 

EDNEY SILVESTRE 

gumas palavras mágicas antes de ir dormir: 

— Alexa, liga var! Alexa, apaga a huz! 
Até outro dia eu tinha um bloqueio séria 

com comandos de voz. Achava ridiculo fa- 

lar com objetos. Não faço questão de dirigir 
apalavraapenasa humanos —tenho longas 
conversas com os gatos —, mas objetos? 
Francamente. 

Estou revendo isso, Já troco umas ideias 
com a Alexa embutida na caixa de som e já 

consigo pedir que ligue o ar-condicionado. 

Não canso de ne maravilhar coma eficiência 

conquistada e, por isso, comprei agora uma 
luminária de pé com bocal E27 para, enfim, 

instalar uma lâmpada inteligente no quarto. 

Mas nem tudo é paz na minha convivência 
com a Alexa. Ela vive numa ótima caixa de 

som, e por causa dis- 

ACHAVA RIDÍCULO  sotive a ideia de pe- 
FALAR COM dir que tocasse uma 

OBJETOS. N Ão música para mim. À 

io Alexa se entende às 
DIRIJO À PALAVRA mil maravilhas com 
APENAS A música popular, mas 

HUMANOS — eu queria ouvir o 
TENHO LONGAS Quinteto pata clari- 
CONVERSAS neta pero hms. 

— Alexa, toca à 

COM OS GATOS —, Quinteto para clari- 

MAS OBJETOS? netade Brahms! 
FRANCAMENTE — Não consegui 

um século de História de 
um Timor Lestre castigado 

por sucessivas guerras. 
Segundo o escritor baiano 

Itamar Vieira Junior, que foi 
jurado do prêmio, “O planta- 
dor de abóboras” é “um ro- 

mance que nos lembra que a 
lingua portuguesa permane- 
ce viva e ganhou densidade e 

profundidade em cada tração 

deterra onde é lalada . 
“O ausente”, de Edmilson Cardoso. Primeira asiático premiado 

Quintatena 9122021] O GLOBO 

encontrar o que tem para clarineta de Fer- 

nanda Brum, mas aquiestão outras músicas 
de Fernanda Brum. 

OQ repertório de Fernanda Brum é com- 

posto de músicas como "Dá-me filhos”, 

“Cantarei ao Senhor”, ºDeus no trono está”. 
— Alexa, não! Alexa, toca o Quinteto para 

clarineta de Brahms! 
— Não consegui encontrar as músicas so- 

licitadas. Tocando músicas de Brando em 

modo aleatório. 

Brandoestá a anos luz de distância de Fer- 
nanda Brum. Ele faz dance musice canta ti- 
tulos como “Body”. “Look into my eyes”, 
“Domtcallme”, 

— Alexa, chega! Alexa, toca o Quinteto 
para clarineta de Brahms! 

— Você quer escutar à música Quinteto 

para clarineta de Brahms? 
a Sm! 

— Aqui está a música Quinteto para clari- 

neta de Marcelo Oliveira. 

Descobri que Marcelo Oliveira é um exce- 
lente instrumentistae compositor, masnão 

queria desistir ainda. 

— Alexa, tocao Quinteto para clarinetade 
Brahms! 

— Desculpe, não encontrei as músicas so- 

licitadas. Não consegui acessar o Amazon 

Music nesse momento 
— Alexa, toca Pixinguinha 

Pereira, ficou com o segundo 

lugare receberá R$ 80 mil. O 

romance faz parte da trilogia 
“Naúsea”, quemarca a estreia 

na narrativa longa do poeta, 

pesquisador e protessor da 
Faculdade de Letras da UFJF. 

A série inclui ainda “Um cor- 

poaderiva” (Edições Macon- 
do), que foi semifinalista do 
Oceanos, e “Front” (Editora 
Nós). vencedor do Prêmio 
São Paulo de Literatura 
2021. Terceiro lugar, oportu- 
guês Gonçalo M.'Tavares re- 

ceberá R$ 50 mil pelo ro- 

mance"O osso do meio” (Re- 

lógrio D'Água). 

Edney 
* Silvestre 

Nuvi versão 
com dois capítulos inéditos 

Vidas 
provisórias 

Tomatiço 
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silencioso, sol da manhã, sala ampla em 3 ambientes, 
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asfiserqecasira com br 
| Tais ES? PO PR 
Seis 

É del 
LARAMJE RAS 
Lab DO Enceldéla ia 
nha Deriado verde, saiba, 

Bier a Dumbo eim, at 
rias, barbaro, cerindo, 

dependências. giram =i- 
crturada, infrototal, 5s5 
prsaltamnbes casmdelaraspe 
masfecsrga astra cos br 
Ta SS O LO ad 

Geilhiã 

ÉS teia 
LARANJEIRAS 
Parguo Cuida, espe rip de 
hrgpada .2ire jariima, 

Ir) ealdo ecritória, 
partos (sebo) SBssPurinos, 

clasot, Copascórinha, lido 
PE Dependências viga 

cetadelerssoiras (ser 
Mxastórzomaor Tale JS8Ê 

aos E am rel ER 

4 ou mais Quartos 

ES vilas 
aparente RESHO hos 
Exce eme apartamento, re- 
Formado, andar alia, veia 

hvee, original Bquartos, es- 
Em lúrio, armados, cntinha 

Erasdsarg prsstra combo 
Te a557- dA POLO AMA 

EeviIDas 

1108090 Ótimo 
1.104.000 ed 
mento: (Lhdemd) veta here, 
sm ba, Squártos, sulla, ba- 

mheiro, close, Copa-cari- 
nha, srenbeda, Das compl 

ta, nga pfainpa, paro 
visits frear adelaranhe | 
rasdisergiocastro com ds | 
Té bi: 2577 BRO DE =] PR 

Gm LILA? 

ESsdenilado 
RO Erico dm aevico de= 
mi Estas, atsmel do, 

Palm 2557 
esa ima 

E Voo 
Fapema de d 

masi 
UM ER 

ÉS bit 
LARININRAS: AE 
Farm Guina, pré 
cio (dm do nt | pári 
us, Pró Arari, saldo, dtude- 
tom, iiubtos choç at: Dogs cmd 
mos 

Equartos, 25 Res, desat Co 
Dacozinha dstrçs, 

ETR LIT RR RAT] 
OO OOo ———— 

Essen 
LERANIERAS 

1.550 000 Paolo Comida Pa 

drado DRTLAS) AS Luma! 
Cobertura Linear Premiada 
Wista, Ssides (Isuibesh Clo- 
met, Spa, Sragas Paria- 

elaZdha rave serginiasira 
cem be CjISO Tan PREO) 
SPL) SeriRoTI 

Casas e Terrenos 

Ex tda 
LARANSE RAS 

1.100.000 Enteleria aa 
de vida mao ciquarta, 
tBami) sado, touartos, ba- 
abemo, Cops-corinha, ta- 
mander a, torço, porika é- 
mtrómico, CrSab caranbeidga 
mjuir. Pecartro cor b 
ro tes MrAMy GD ÓIO- 
Hd ScvllBl? 

ES eriho E 
LAPIS fi ToÉooo 
Frôm bicos Aloligro dia var- 
EE, UNDRÍSADE CRS A SraDEDt da 
Rantrididicies diodos, Bda 
mtórios fágettar) caminha 
plsmaçada iimarsa dcianna 
EjZbD cadas dl orando rdias 
Da e TleZER 

PELAS Sorel Léos 

SE Il 
LAN RIBAS Ez Lado 
Crea, rua. ciguaita utito 
mese, Lencadds, estereo, 
ariões, dquer tás, Teufbon, Be 
ESA prod à meterma, 
ia venderia q a Eita 
e sede tacs será 
em ar Tels Ega 
SARA scviELSE 

e jm 

Coberturas 

ÉS dida 
ia TERESA e 

cemrcia, dr rrapdbic 
das quartos (suite! cia 
set) cozmha cidapessa, 
gsm Terço «fotus 
Lasguira, soBbbnineE 

Espetscu! ar 
fm) vala, dqoirita 
finito Elrtoset, hidra/ ms- 
embéno) connha, temreço dé 
giscina, churrasqueira, dea- 
ges CEM cossdeisrasõe ra 
asseio comb Tea 

JEET-MABR/ POLAR 
Err LLEMO 

Casas e Terrenos 

E vela 
STA TERESA Ef. 500.00) 
Linda cosa cora 10 
perfeito estudo, Prós Larys 
Guimarhes, saifes, O quer 
tõá, bionhiiros descia, 

EE Tai 
COPAÇABANA RSS Odo R 
Santa Clara 200m praia. Line 
Es, Cla FTeSS A, Soria] dba, 
ermida, Compass da Fumo, 
rg iodo, erand a cc tunras- 
Lira, uia livrl. vindo S0F] 
acmrtro cor br cito Tolr 
29052-7T726/ 2271-4400 
E oviLOEE 

COPACANANA Conjugada, 
próximo Pua Dias da Ro- 
tha Elindar. Clard E hect- 
ado. Armários no cosnba/ 
danado  Docuimdeisção 

pórteta Poriora Jdh, Pro- 
aretária Fei +HLi- LIA 

1 Quarto 

ES Vela 
EOPACARBANA  NESMbODO 
Erncêginhs do mar Churo- 
os IDrZ Sala, Tara fer 
ini era caloemeda, vestia ir 
neo, he rinas dá Frgiad rear PA 

sr | rasca Dom. de chzsy Tais 
SESZ-1724/ 2272-4400 
Teria 



colo qLoBo 

jo MAL iBLE 
DOPREMEAS 

apisej 

z ncia pastar, sam eli caçã qua- | 
dra presa, Proço Sermedelo 
Cosrês, ceformndo, soibo, 

quarta, suíte, api, Corina, 
portariaZdha. CpZG0 casado 

laranjeirasftsergiocantra te 
mer Toi BO 
784 Seviiisa 

ER Sera 
COPACADANA ELSSd dao | 
Aydtiântios, qumrto, mta, | 
retomado, Posto à, armá- 
nos dr condicôncos, boa 
biiades, bioicó Conbaquis 

Exotar 
COPACARAM A 

E PO MDA Loca irstõo pes 
iigoda, mas Erssquila, mm 
po pis ita In/sndor, 
saido lavabo, Ssuítes ba- 
abmiros, Copocariaha de- 

| pendôsciza, Iungaa, C)2s0 

malrinfêseraoc astro com b 
to tir IRD - 
BLA Sue DOS 

COPACARAMA Goo dia 
Bugriêa MElRdica E 200mz] 

eco Faro Bam! Elotritostdo 
Squarias, Cosfra Em diossa 

va ecastro car dr CITA 
=G9SE BOSSA 

CORACABAHA N5595.005 
Pampéu Losrótio, Pára, | 
Mgrrã. apsrêamento Tha 
Pão ris, ato sala, 
suarbos, Codinhe, dserAça, 
im pra ma eai MET 
castocemnd co Ts 
79832-PPZ4/2272-4480 
Tanta 

K| 
ER Velso Tels 2552-6548/4/015-0764 

pera | Grviida? 
CDPACABANA ESDGdo | 
Chada pesla, prósimos Fi | 

queda, a rmarhã vista d- 

poria- 
fiahiha EJDO bem opina 

COPACABANA ES 
ásermpo dertérea de- 

| LPRAÕDO  Quadrizima, pesdôniias. CjISO matriz ; 4 22? jo, 

sergicasiro com br Toda 
QALFO-BOSS/RET-AELE 
eve adba 

3 Quartos 
[——eeeeeeeeeeeee 

ereta 

COPATADANA ESd80 06 
Emgiende |Busiisaçõe, ágar: 
tanto Lêrres, ampla dá- 

lá, Mquiarios (Suba) aemã- | 
rios concha c/armdrica, 

durarte 
disto meforTuca, sado 
gi, fáchadea micro RAI 

era sp he ta ria DrSORADO, COM 
ESP OONDO Eu Prsuiidmeis 

gasoso, Copialiess. 

ÉS bei 
COPACADAMA 

| 2,000 Ailhstem PR 

tro com be To 7557-4845 
ROLO PRA Golias 

CDRACADÁRA EST OD DO 
Posto Finca arborira- 
da, Pleuscra viria botes mes | pod Lumeçso, mesgrmemtésm- 

mo, (218m2) varmedo, vista 

se, Copa-torinha, de 

CENA AR Abd 

trisdssegincastro cora be 
Tutu WHIPASOEE PRETA 
ento 

EE Sen 
Errei REESDA Das 

Cuidrissrmsa junto Praca 
Lda, sta nrLerá! mar, dita, 
z meanimã, aire dE Tquartés, 
banhado, cesinfs pismejs- 
da, desardéncdas cJIS) cas 

pe resto apr 
TobciSE7-4 Bady 

SpnnEpaa Senláaa Grvlia da 

ES Senilto 
COPACABANA FÊSELOGO Ex 
colecto [ocalização, posto £ 

Messias, 

portar apiho cirsa cirtáada! 
| rep riiêsero Castro. 
mer Tels: SS Say PELO 
APG Scu LLESA 

COPACABANA dudtlintca 
Nando epartemento. Pronto 
Dirac dr. Esgotscuias mtita pf 
rgr, S0fandor, digtos, poha, 
Jbenã, Lavado, Cardo 
gala Juagas escritoda Detar 
afersartatário Pal I2&S dd 
nar 

| ra erre rreoo 

Edrea 

ee ar iaris 
cágidelsranjairg spears inca! 

record  Tole:2557-h588 
retas Scsitado SorItEss 

ÉS tri 
DORA ABA A 
1H. óú ida E 
1Jbmd, 208 Metré, inaio- 
so inecâvel, sminhã, 
img valia, Iquariss, mr 

ro a dservi 
pesdéncias CTN cosadeia 
rampa ras rg do na bro Core 
dr TelsiDRGT AB TNDI O: 

PM Sevilha 

GANA SÉFiO 000 Vando)! m- 
hego Sata, Zeios, saio, arma- 
ia, dns, qarsqom, pori 
adba hate Corisl anyonóois 
Park. E Viarquas de São WH 
cuerba, 450) POA Pons Ap Ay 
uma Irrerecinçtoda | =DAMO - 

Quagra prata, Prós dl pg 
cisnka cocuiar aba sd 
Zambiesda, Meuériia CUelier 
RásA.socin! tua inha, 4 ee mi 

SEU IMÓVEL! Fa 
que 

1.608 080 Aflimica, quçe- | 
here! ClLtndo) siteáciosa, | 
sais Zombies iqussios, | 
Suíte, amários, hanbeiro, 

coxinha plariçada, d ser 

matilha eba pre | 

dorabfsoepior astro cocker | 

Proprigédro. Toi | 

mar, dgyasrtos, Jsches, do | 

Tra agudo pie ob ema | 

| a, à 

e 

ma higoiata sofistunçãa, 
pinto Praia  Agartemento 
LI sta 
Sousrtas, selom, comintda pis- 
rHóadd, doe, MI q, amina 

q 
Per 
E] 

PAMEA  Miisio 5,00 
Lino agertememo. repre res 
êmmado amstizio, Cqua- 

IT Cr SRTA ES 
hs, dali DJarbhsiãa, em 

cosa meto  tocalização, 
Guedilitero, voga qargem 
nto qd ea pi ropid 

Ei 7 Ed 
PERTAA Pas | o EEE saia DELOSy 

a dengabasho 
RANEIÃA R$Z 550.000 Ea- 
tão Torre CLLBmI) Lindo! 
Saida, Equários (BUÁTE) 
bunda, 

abi-4004/0205-0ada 
dev Eta 

ÉS delas 
RAN EMA R$? 704.800 Pra 

deco Mearmia (1FEMO) Sá 
quartos (SUIFE) De- 

pardimca, Fundos Varia, 
E sro drejado, Ponto Me- 
ba, vaga. PR SENgiDLas 
trscomibr  CJESO Tala! 
CET LL RRRELLA Dr! 

Giu TRRA 

ES bogibao 
| RANA PSA PRA DBO Ra- 
tão Torre Lilma, Gaia, Va- 
ganda, Ongiadl 5, Solte, 
E qse, Lavabo, Ee- 

| pendésca, Mhetormuado, Por- 

ES 
À mes bm perita E CORSA E Ea 

Lana Diha, go. mA SS 
Rensiro com be GE Tele 
ri ço FEZES 

ES 
RE? BRO Pr 

erga om má Emiiasimo! 
td Seia, varanda Drgi- 

| nel 7 foco) Lavabo, discar 
Aa Poriara JShs, abpas. 
WA EP JOL SEP pai 
Cost Puder OR AR 
pass 

“E bp 
CREA ESA DOS 000 dima- 

| he be Miscdoma Espetr 
cuiar! Apartamento Drgi- 

fd 5 Cusarioa, Varaadão, 
Guía área Darviço, Des. 

Esmalata, Fungar, Van vd 
neve strgeacastro com br 
rs TeiscFaDi-Saa a, 
5205-9922 Se viro 

SS Doria 

FRANERA PS 180000 Ee- 
destes (15mi) Ótimo Sa- 

| Mãos 5 Quartos, Sula, Lava- 
ha, Depemdicr.a. Lp/Andar, 
E trã Areisdo, Gimme nua, 
Empresa, Vaga, verem Perg 
castro com.br CLESA Tels: 
dLDI-4961/ 0205-0427 
Sun dt] 

SR Bemol 
| PRAMEMA RSA FDDDDO doa 
quim Mamyto (ilonir Fam 
tésico Tararios, Deslas, Fa- 

Vaga Esmitera- 
Cospiats, Ports Praia 

Vineqred E raras docplac o cÊro e 
[250 Tata: PESO IRS 

A- ESA] EAR 

EXE 
RANENA, RS 5 Brisa E mi 
FEERCR SA A 

| eterna le irmea 
corb os antimuloa, so-ho dyr- 

| nitaies, Jocarbas, mulé mas 
dm  Copasbasaha, ane 
pad âmcias Jeqas Segura 
E MOLE Po SE pa] 
pla CEM feitio! 

E no ERES 

Em 
ERARACRAA FEZ Soa 50 
cão Termo (18 Em2) Salão, À 
quartos, *Esnheros, dde- 
CReraiPaCI E bia vias 
Pass iiadoe Sufte, Porta 

| ria 2ahs, Vega. Ver asrpo 
castro com br C)IBE Tels 
Eder AMA T/RIOS-daTa 

w dz Ear 

RANMA R$ 05,600 Pal 
Redeferm (hbbmi) Otimo! 
Salão, Verznda, 
CSLÁTE)S Lavnbo, 

peridedia, 3POLADAM Cia 

ro, dotejada, Copáçona, Jua- 
quis erre cerg es astros 
be C200 Tais PRROI-SPS TA 
s20-agio Sevw az? 

De- 

Esuldr Sia % quais 
dos, darmos, Lexho, 1aan- 
dar FoRta, É Ivaga Estuiênra- 
do rar ER str E br Br 

CASO Telsc TD SRT To 
MESA 

SR Senai 
FAMEMA RT DBO Pra- 
dana Morato, Mag ificor Wia- 

| Ex Mis, Crista, 4 Guearboi, & 

Srt, Chose Leao, Copa 
Dapandéncias Tua- 

| qa raras Serj ioda dica dam D 
FC) Tolr Pla 

Eri a 

é CLIMA 
bei d fedima 

ÉS pl 
COPACANANA 
2 MO Racha Eiasdao 

maobra, Salão,  Jqurtos 

Cheultos) Frosia! [710m3) 
Latnadar, Eetórmádo, cagã | 
Locrização vigue. Parto 
de tudo CZSO vera sergio 
cesto com br  TezFRbZa- 

EX Seia 
eo FL FREIOS pros 
Abeirá, quasra prais fFaucos- 
Ea) dála, Si junior, diga! 

a, E 

NSOr DS nd 5 cve É bA 

son 2534-4333 

ur | 

Fale Conosco 
(Dm) Classifone: 2594-4333 

Por para pagamento am 
cartão da crédito cu À vista 

Horários de 

AVALIAMOS 
SEU aii =p 

ES veja 
2557-6868 
97010-4794 

ÉS veias 
IDBOTÂNCO RSFAUNO 
FORTUM DADE Próx 
Laço, detoientá portas le, 

meteoro, cus metera, malda, 
inaáta, pragéna! Denrina, 

e Da] 

dom apar eloranpolo efiçorg 

erasêra cor br Talciss- 
esa O LS A Dores 

SE Supla 
HLEDTANCO RS 104.000 
Emilosto ibésiiiação, talão 
Zardamniou, qaraça Zquar: 
bos, sa ta, Dareira, corno, 
d sor viço, Sodend Ônciia, vogã 
eecribiza, portaria  Sitrr 

C/250 cacad alprarbeica 
BEEErd ER Cr e Er EM 

SRS POLO Sem iiira 

3 Quartos 

ES Spa 
JDBOTÂNICO R$1 140,00 
À Canos (LESME) ndo! Sa- 

Trumds Clara, Gemas, Ve 
7a. mira sergiocestro córm 
br CRER Telz FREDL-JAE 

1305-2427 Scvltgrr 

Lagoa 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEI IMÓVEL! ar 

aço to 
3205-9422 
97048-1624 

3 Quartos 

Ela | 
LAGOS BilMaDda Ep 

nruiserpiscarins com br 
Tels 2RET-BdRS TO DO MAS 

Prérgios antro ces br Teé 
28E-MIB/TOLA-S Ped 
Stu tida 

SEU IMOVEL! dear ME 

Exseubdo 
3205-9422 
97048-1624 

ÉS job 
LED OM RES LM DOE Adao 
Berto Formesra, LLOMS, Be- 
formando árgueteto. Agra 
rh, Primo Linha, Zquar- 
los (Salle) Varseda, Fam 

dos iafrsasisaiura Commphe- 

ta, Vaga mina corgiacaate 
a,com,br CjHPO Toa Pa 
ERMIDA ADS Sovliidi 

Ea, Ds uféna, suis, CELTAIS- 
Mhóricáas, vistamaé vita: 

Cristo aodordtissimea dra 
Ra, Is cuida, aúdio prira- 
Esso, Dm gansertura, Pereih- 
a focêuacdia. ler pará feed) erram 
FR Pr POR get OO Br CCO 
SrLd 21-25-1225 
EPA ii o A 

ÉS vejasto 
criei ar nateihos Wid- 

dia, meonihom à : a 
tosa, Vszanda Ampla, pd 
as Ssuna, É vegas. mas 
drporastra com br CJF 

Tels PSI AT SED 

Sento? 

3 Quartos 

Es vel 
LEBLOM RS2 SD0.090 Menan- 
eia Fromsa [72087 Liss” À 
quartos CGARTE: Sala, dera d- 
nos os. Plsnejzcos, 

E Complata, Vega 
Egori furoda, AA EO ÇIOCasE 
rouca br Cj2os Tata: PESO - 
SIA 1 05-04)? SevisdOL 

VERUDA ETTA DDD faro La- 
pégres (ROTA DO Famtdsrica! 3 
senrina (SUÍTES Sisto, Vatén- 
das, Depiriôncia Compets, 
Priria Za, moça Escrh 
tacaias ais EEERIO 
2d CI) Telt Laionk 
EMEA Sem o 

ÉS Vga 
LEaLÉM 255. 00.008 Co Cmricri 
fegig CLSEM DO] Limeta” Nope 
tos, ZBonôeiros, Dazencéncia 
Domrgáute Naga mapeoa 
Portaria Da and um 

pra boo Em + 

E tar 
Eimerrm | j Tuta DEGLDOS Prom 

Eenigeras crobndar. mino 
iza, casinha pisoajnda, Dao. 
cirmploia, Jrágat. era ser 

êmasho corr CIO Tais: 
2H 2-0080/95985-1470 
Evo sa 

4 ou mais Quartos 

ER dl > dj 

mm pa, Vróma, Então, Va 
sedia, é cuartos, Emilie, 

=, Wiuba Lrvem, ho 
Tarmesda, infra Lazer, esgas 
rena serglocasiro com br 
Co TahPidds sadios 
EST Tere 

LEBLOA RáSroo: Eua 
delazimo praia, Jardim Alah 

Limdêcs torço Visádo inipeeeça- 
WE, sJranná, LM, 
dduros, dabai Tlsul Ts 
mr ii traba enido de- 

Eras Tata CEM) Eencémcia, 
ada, 1 FHá, 

aço 
LESLOS RSS PHLIDO ta Lu- 
dai (igadr) Salão, dg ater 

pari, TAI DELA 
Andar, Potormeda, Bostaia 
da, Peogda árve SOFgioroi 
tosamb GE TalsPERTI- 
ga ADS -DATo Sryidoss 

Coberturas 

AD SÓIMÓVEIS 
grite CHA peer 
TPL euléea, original dou ar 
tos ISufta mista 
[e] 

Cdrla 

“LECOddiLLEDA 

Casas e Terrenos 

3205-9422 
97048-1624 

Leme 

1 Quarto 

LEVE ESSO Prado dr 
flar início Bevala foto À 
pertamanto fesnta, Fº god, 
sea queria Genheiro, cos 
Ba dot. ioasto DEPTO Dear 
Tekhgisi-tro, Ci liaga. 

2 Quartos 

ES Topo 
LEME RFO 00 
Ham Ca, nto E Eormi 
fa Jarridantes, udrtod o) 

armários. corinto planeia, 
arroto Lanbeira, (possndico- 
da su fe) Dos compl rea 
eigiacantro com br CiZEO 
Tais L792-00B0/28RE5-187] 
Sewp sos 

Estela 
LEVE ES o esha 
EHOraS junto gadia! Localização 
Esbha Av AtiEnds Aperta 
acto LOM, Equarêos, mah 
iz corisha planejodiz, à san 
[=48 CERA! 

ocattrgcam hr cit) Pei 
GeasE FT28/2271- 2020 

E lato 
Perarélro gemer pro Pe 

prece oro erre 
Eqaartos, COrnTorLAve sufle, 

costaho e/armmárias, dcerri 

gecastro.com br Guido Teim: 
S8E5A-P724/ 2727-0400 
Saviaa 

4 ou mais Quartos 

ÉS lho 
LEME PST Aa Da 
Bogra Fatgl Errar Ads Selia, 
Ver doa Segarios d] Eur 
tas) Lavabo, Ioopandémcias, 
Ascar Alia, Vara, duagoi, 
ira porgiocaetoo cor fe CJs) 
Tais TWO Sposa 
er 

| Classificados | 

BRA sa à 
' SÃ£o CORRS 

4 ou mais Quartos 

gm 
S.CONEADO BSB DEL 

Prelecto Midas Morais 

Cri) Enóiprmmal Vn- 
manda (dsgprbea) Vista, Emi 
êtma  Lnata die 
pendérc as, Exce ente Con 
domain, drsgas, Mr serg 
tetásbre com be CJERO Toa 

FRA LFODR/ 1265-0433 

Scvidzad 

BARBA É 
ADJACÊNCIAS 

BARRA R5S. ze 006 Tu Luca 

da Vista Mar Mtintica 

Gui, Corra, fegas, RAS 
erqios astra tom br Pen 
Da 
Sevisida 

Coberturas 

ES implashi 
FARRA REZ PED pego ms 
Roses Catas bata 
cora) nho em, om 
Iquartos Esula; Piscina 
COS SSg A, DTata, iRDE- 
nesta] Liridavibts fuogad 

GUTO erre vorqacas tro cur 
br Tais2FA78-380] 

Casas é Terrenos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

3205-9422 
97048-1624 

Ela 
BARRA RM 502.000 Deeo- 

radio cána, seguram 
cndéh, pistica, 247ra, dia 
depot, Churr asia, a 
dega Copo-cozinha, Soul 
tes plaséjadas, 2depósitos, 

Idapandior vias, dvagna, Ea 

boda jméro para pagá- 
erra mamárr mrgisr as bro.é 
area ar INSERE 4406 Sevtaia Pere 

ES plo 
RSS DO DO Perro |- 

[gg mansão, seia dam 
sionieo. fiquartas, Jtufhaa, 

foder  pisciva, DOMur 
EAMILESICRTA, Camil, SI Poga, 

lot. Vesgo viro 

peeqhaiçira comb (C2s0 
Ta ASO-BE SS ET 
DrSiaã 

Vargem Grande 

Casas e Terrenos 

E —— er e —— 

WOERAMDE Suas, Dapa- 
titular Construa, tias 
Ermetiva. Geamadoi ardem 
Mara hosts. Melhor Con 

Ceparsnça. 

FREGAESA 

Cond fechado, reSdÉEO 

de End, vamivddo, 
ado Equartos (Gula) cio- 
set, Sor nha diarmáros, qa 
FRSHETA, auboemático, 
iBisrtose C/CÓITea. inir.s 
ergiocaabra combo  CLESA 

Tala 2282-0000/00005-197P8 

Gema gar 

pia Sula, Puartos £isrmá- 
nos, Sana ro secia! Cbr 

dra, Copagesisha L/mrmá- 
Mea, À dErviça VAGa Gueri- 
barão eee pinporistre Co 
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CENTRO ESÊBDA IPTU PS 
ES0O. RSenPompa, DZ! 
Lea Mid, co lortrada, ábima 

Rand Fido DRSgr! ras cas 
Sogra Fiunço. Tratar Tala 
Pias apai Saa fá-LAsO 

E talo 
CENTRO E$LDOS Loja, Fu 
Emdesdas, Loc Da ramos 
vVonesnta, 1 Prorasmos 
[TOTAL tFZmal Puma Larga 

Edo Frencisco TeliZfidad 
Ej255 Botel Fr 

, : . 
L 

ira 

CENTRO NfpDDO Lejão 
Pavimentos, Excepnte Es- 
todo! Porta E indos, Rus Eu 
Cmíera, Estudo Msdernis- 

sima Para Tegvitai cação Da 
broa bm? TelXrri Ars 

Cjbph Ref basd 

dempbastro 
eras 

CENTRO ES9.00 Prosia pf 
E arbeira) Cóbetoreirs, Lira 

Leia CPSDERELDIA Dlegrras 
Elos, Ar Rafrçezda Porto 
Risorã, Sri is iv Lad Fesrss Dia 
EASSEABILEA TaÉarTI- 

ao Cirso Beda CiZSO Bof. &7 

gba 
CENTRO iii dom LOJÃO à 
Fartrmentos (E Bem] Fa 
EGuAjEMA Encanto asre 

Eostmiratia dCBbNHA je 
urtrol Cósmica Prgiorimes, 
Morta Caiça! Local Mo 
E PT] Terra 
| 20 Bal: TE 

derbasto 
amaral 

CENTRO Shoping Lurgeaso 
Ear Ed tuga Em 
Clever, divertos ptga od pa 

1 QUNDSQRRES, local com 
Broca 4 rerriação à Sar dnda- 
qarsda. TPI Curto 
E SS SS SS o 

Degas 
CENTRO SHADPPIRE Luisa 
Esgquias de LPUgoEMia com 
Devo, dissuaa iojae deah 

frio Com praça alimenta 
cão à ser insuganada. TZie- 
aaa Lad 

99852-7726 

Galzs e Andares 

£3 belo 
CENTRO R$420 justo À 

Prác à Maçã Boa Ade det di 

Machado Arfcemo deprado 
Ea Branco, Becerção, Es a 
Diresórias, dr Comdiciona- 
da. TelBri-Si? CjIsa 
REM 

Em 
CENTRO RSSDO Cada Duas 
Eslas, Vizinhos, Dim, 15 
Anda, Ursgumnssa Cam 
Prosideste Vargas As Lada 

Mietrã, Muita Eepurshia 
Tebiiini-dass GI REF, 
HIGH 

dembasho 
CENTRO 4550 Sala 5imi 
Com 3 dsrssmêo, Fua Quit 

Exma, Entro Essoembimca” Sem 
DE Sauirees Puga Hórus, D&- 
mgêr Vrigrée Corboi Toi 

EMITE CEZSO Dara 

TEM SITE QUE E ASSIM: 

A OFERTA ESTÁ LÁ, MAS O CARRO 

JÁ FOI EMBORA. 

Oferta velha não resolve nada. 
= 

| Classificados || 
à Ra 

gelo 
CENTRO READ Suls Fio 
Rua fora Junio damsid: Rio 
rasca, Fasga Mid, Prosis 

dades Do Porta Merqeilia q 
[e Totirra-o CJs Ret. 
qa 

degola 
CENTRO R$1 200 Conjumto & 
Emis, Gems Bus Chotumio 
Emiro ais Mimbérbiçãas Toto 

etarrbra Prós Fórum, Gara 
oem Aeonazos Cortês TaÉ 
EE TATO E po DO Er TETO 

dergobiaso 
Ee 

CENTRO ES2 500 Conjanto 3 
Ss di dnS Cimelbndia 
fem Estado junêo Ertação 
Mtrtô Sitera Do Ciro 
Bza Alcico Quasasas T 
Taio CERO Rot, 220] 

ÉS eo 
CENTRO RS o Sais Com 
Goragom, fixa Cia Apoda, Vis 

ta Fara lamo Da Ciroa, 
isto do Mietrã, Portaria Lu 
o FetiiFidars Cida Bet: 
Err 

= vojlao rs 

CENTRO Ei? TOO Conjunto 2 
So 2 Eanigiros, Coma, far 
sugso nasce Dinarsas Li 
rod Abriu dlsãa CO DOR 

fra torer Vias ee niasdos 
Pecapo mistas CpquisAÇçãs 
TirrP Ia Cpbdo Refoiter 

Derjobash 
CENTRO R$ PD SAmi, So 
les, Lniprento Baloema- 
os, Som La, Tra Devido, 

dunta deRiO Branca Tea 
mos 4 Aggralhos &r Epá 
TA PAS CUIDO Bot] PIA 

E eme 

CENTRO Rásbdá Sateciaja 
imã Meta dr TECIL Do 

Mia Entre Loca DOA/ 
Clsalêndia dssiaa, Divipória 
Christi, DhasA, Posts Da Ei 

togqro Tebzira-diz CRM 
mim mn 

golo 
Com Hal edi E Erro pisa Pa Frias 
Diria Prices Toxborios 
dai fr TREZE De Mas beto 

à cheâniio rata 
Gr petiso 

pi 
CENTRO ERESDOR £ 
Mabiliado 190m2 Pranto Pera Pura 
rã Fis o Agâdrmidóis, 20 

ruim Trbenal sesta E 
Cersjom amezes Cories 
Teto Ted PrI-SADS C2 50 mist | DO Es] 

E fenda 
CENTRO RSS.00D Armas Eu- 
Claiiva 255 00m? Ande) Adira, 
die ba Branço Jorfo À& Ryan 

Do Davide, Prioomro Migtrá 
lrugpuaisas.  EuiEiTi-dara 
CIO Res 2é 

demgobastro | 
GR EO 

CENTRO Rje 00 [2H dem 
FR DO (MA mm7) ES 

3 ONO DO AD Dr Comum 
tos dy. TREZE Da ms Jupto 

AtetsS Clstianilos Jr at Pa 

vimanêos Taliid 77d Ds 
REF dardo a 

= umha 
CÊNTEO RES OO dir, de 
RIO Erro dera Sa Se 
iris, Aria: Excisno, à 
pad À Ed Sola de Costral 

o Copetsnca TaÉ 
pirrET] 43 Veil bt 5TLÊ 

E Oordil: | |] 

dão, mico 
CENTRO RS11 409 Ancar Em 
chamo SF100M] Jaitã 
Sustis Dégtora, Fulio Bai 

nda Monica, Copa-cori 
Ema, Ergo ro desta do Mégbrá 
Ervaga Quragerm Talzridado 
CÁPS] Rot: isa 

dera 
CENTãO R$itiooo Eobredajá 
SH Dr 7 Totuimenta Retor- 
maca Lexo Entradas inca 
pindóritas Mbasfolida, 3 Ls 

vga Copo Frame do Potácio 

Ds Jaixa TEIMA 
Geog! 

ÉS ei 
CENTRO R$15.000 1% Anta, 
LOS pá E Emcalania Porta 
Fua Elscsroçio, Portmida 78 
Coma 5 era 3 Fomtos 
dE Estogua. FREAR 
CIO Bust: ia 

demos 
CENTRO FRSLA DOS Andar Em- 
cluiiva ÍSOm2, Masilkado, Já 
Esteções De Trab, Goteta 

Guvióor, Exceeria Locsira 
eãa, Santo À ArBiO fraca 
TelZ3P 7] CORO Bot Als 

ES Vel 
CENTRO R42Ldo duna Da 
Comdetária, Mimedar TOlTma 1 
Gados, 7 Colas 5 Eamégicos 
Visis Pareármia, à Elguaca 
mma. TeETIddO CJZo Ber. 
Ed] 

Anuncie agora via 
WhatsApp ou Telegram 

SO21 2534-4333 

CENTRO RSZS 004 Exoitório 
Lirivo Fm Aoc ar misirra, 
Támiis Peas Pora Lisá e 
cita Ançcass Dospados Eq 
ques Empresas. Tetiirr- 
arts medroso €] 250 fe ts 

ER Sela 
CENTED  cdetaquerShop 
pias a fds ds Litbaso ES 
cuima e raguaana com Os 
vidor, corprSds Solos rias 
mairagena, Kcal Com praça à 
lomema ção à ee bros qurada 

Lia o oo MNE 
CENTEO E Samta Lisias 

duda Corr do (RPÔmi. 
vista Almiro, tz, 
Junto Metro, Arcentral 
Vagas, SEM FIADOR, 
Direta Prspragtáros 

BP O Lo Ta 
PRE dd Creci Di 

CINELÂNDIA Cantára 

Rrcena do Mon- 
tada, (Mimii, Vista Abér- 
no derogorto, Manto idetro, 
Ar Central, Wogas, SEM 
FADE ErPragrieLário 
CAPITA Te. 

SETE A Graca 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! R) co 

Ex Sendo 
ee T2-hãAZ? 
998572-7726 

Prédios Comerciais 

CENTÊO NboDdA Prisão 
1 Mm? Antiga Acodercia 
Em Fi, d Pavimentos, 
Trecho fios prenisdés simao, 
Be RSETE Sebértimo, Ter 
Laimernte Retrofitado. Tel 

2272-0422 0]250 Rat DTM 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! A 

2272-4422 
99852-7726 

LOJMO DE ESQUINA 
51 MM" 

NH 4. COPACABANA 

Excelonta Ponto 
Coqmercial com Godersioja 

subento, diem de 
Eslghção 

EUTAFDEO AMDARER de 
Sogent, Praiz Do Buitoça 
fabio d'ssmras Cs Draita, 
da + vagar Ein Garagem, Tá! 

FEM CEso REFSERA 

nes 3 Ear Porta cep ha, ú 
Falo, 2 Vnrandos Coga Tas 
nhepos Estoque Prócdo Tra- 
etenad MEANÃO iasmámi 
todo SIT Cir Bot 
TM 

LERDO do Machado RS 

LB Saia dBm? de Fresila, 
daria Metto, Prédio c/Ca- 

troca Eletrônica Forsina- 
mento de Pomisgo à Do 
mago Tiiiti-ds cj 
Rabi 

Essen 
LEELOS E2500 Sala pedir 
Vitriza De Lobhm, Frónma 

táptrã. Portana 24 Moss Ga- 
rogo À Cribinia Do Domo 
medo TelZZfgaMiz Coro 
Rat: DE4a 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! já 

Ss Borges à 
2272-4422 
90852-7726 

Prédios Comerciais 

ANDARES EM PRÉDIO 
MODERNHSSIMO 
per Dá GLORHA 

HIS ATA R$10,00) Cass 
ocorra trtu Mão Reskdan- 
ci É O Efenso, Junto E 
MV ATA, Teo, duittos, 

Beenhetos, Wargedão Timo 
Tarraça Emregom. Tol:Z070 
ASS Ejr50 Refosa ra 

a Toa Tarte 
Lojas 

y j | | a 

$R ae 
ME ER RSA etr 
quercajãosfdRilagid 
[str Com  Entueioia 
[am 2) Esterireareo Pa 
ra ES Csmos, Eus Luckdes La 
go datigs Agiaçia Da paso 
IA Taz ZE Bat E 

TiRECA RSADDD clans 
Laja frente med, boda Eija- 

dam, Eira vinua:, E Conde 
dy Besfim -B. Tei DE 
097 SEGHA-Z00S Irhat- 

' a 

vols 
TLACA 2490000 La rá Rus 
são Francisco Kavihir [LOUA 

BApira, 
Prcstrmicados dz Rus Had- 
dadi Lobo Tila Cardo 

RgÉ-3715 

TLMA Tres jojas, Rildo 2 
é Emas, Bl Enveente A- 

tuga justos du separados 
Mim? apro 

vga garagem Datudo pro- 
posta pilocação. Tel: 42- 
dL28  WVhatemdociiss- | 
EPI, 

HOTEL EM FRENTE 
PRAIA 

PRÉDIO VILA GAMEL 
A, 28 DE SETEMBAD 

FETO 

Sem 4200 r7 nas | 

E NEGÓCIOS 

3 

Aviso 
De acordo com o 

am. 5º da CR/BA 
cio am 373-4 da 
CLT, não é permitis 
do anúncio de 

amprógo no qual 
| haja referência 
quanto 30 S8X0, 

idade, cor ou situ= 
ação tamiliar, Ou 
qualquer palavra 
Quo possa ser 

intarpretada como 
fator discrimina- 
tório, salvo quan 

do a natureza da 
atrvidado assim o 
podigir 

=1r 

BEE HH a E TE RES A 
| Emo CoMÓDIÊO DERA Ch cara 

: polis cor. br Ê Ê 

cam informações delaiha- 
dat Le st2L 06-07, 

lodo Lu t 
PASSO pro Fábrçoa se do 

o Cortaderia mo Dies da Crua, 
Eftra nega a, oDnbmarha | Genie 
cãa Cirição co Mto Tai 

22]-2026 

Eu 
Aviso 
Anies de solciar 

um empréstimo ou 
efetuar uma tran- 
sação comercial, 
verifique a idoroi- 
dado de quem 
tetã nogociando, 
pedindo Docii= 
mentos que identi- 
fiquem o fomece- 
dor 

| JAZBIGO Comtóco da Cof, 
Chiara 01 próutro Extrsdo, 

rg de eirnileteagieentor-g orem 
JAZIGO Comílaco são jués 

Eabsta EiGa! Polisoro) Bata - 
fogo. Psrtãs parcial, NE Ler 
sir, fromta a vécratária Ex: 

clente oporturiaadoa! Tea ri 
eato cfosaprtatário Tal (74) 
irStedito (anjo as PE] 

JABGO vendo, gusta 5 Ce 
emrtiiis 25o jsda felnta JE 
e EST zada. aeunbo pa- 
Es uso. Localização nobre. CH 
abs chosuia delta pobróto- 
ces Te Tale - MT 

pe 

telado. Cobstiman óferias 
| Eos bário nin 
| Capitao dé giro. Meibores 
preços, vários pianos, Lea- 
né Consórcios Mansa!!! E- 
sal irssaloss ui rain 

mail cam Ta fBexa To 
FEED 0P vt atoa! 
Chili) SPÓLI-DEREGutaA- 
spp) COnSIISEAD-100S 

| is ts App) vamo den 
Dasorgids com br 
TT 
MPEESSÕRA Caros herda 
Eunnoe LAÇATITA Dor quam 

casa o firmio ca papal 
Hd Liens nO nos. adiados 
da Mirra dlá a E TES Em 

I9FLiO-7 ee 

Os melhóres 
EM 

Beato Ato jtár-tes Fim eeis 
Capital de giro. Melhores 

teem Tas ibiexido 
FLS LES [rhats Ape) 

A Dani) SPD SNS atas - 
PRETA In RARO Ra RR] 

CONSÓRCIO benção! 
Estpedsas vendemos! 
festarnda,  Contempáadas 

Pã, TERES ENO cdr 

Er enrerendren 
Tel ipbexZi) 

5090-1897 (unbots Ape)! 
Cêsrri) FORAL FIL Eparhad- 

apply Ahmad Ei] 

PRAEST TODA mrifhe POLE 
MR. Estado zen 46188m 
qnd dá támitka, cam- 

plata, Bancos fouá, feto pr 

mosdeniro, feareca, dr dora ee 
vuada 4 FEce fsbrka ES 
PE Ro DS doPtabkeslo 

d5M CEI PRE Rr] 

Para Casa 

Et 
CONCRETO  ToadTifisi 

Raro La pretas 

daf pi£o comoção pobdo. 18% 
cmridas. Mnsisigo dido 
| LETA) DOGG MS TD 
So. Aterdemos Ha coin 
qa. 

no (cão 
ANTHANDADES Compro 
foda tro de dutiguniado 
open: quadros, Lapétis, 

prismas, POPDriAnas, sas 
amigas & modarmas. Paga 
meato no sbo Ch seguras 
co e cdrfihiidado. Conta- 
te Rodrgo Tel A TLFEDA A 
274 ver rodngoantigunda 
descombr 

Para Você 

est 
SERVIÇOS DE Mmconaia, 
Peida, Coicd de ES i tiro, 
meamtaçene de arm rios, colas 

cação da portas. Serviços 
OD] Tui o) 
BES-2057 pafntraasl 

a 
trigo our Ebigrom 

so 2534-4333 

| riam 
CTTEA 

O GLOBO 

EZTRA 

o aLosolos 

Aviso 
Todo encontro 

com desconheck 
dos poda ser 
arriscado. E acon- 
selháve) marcar O 
primeiro encontro 
om lugar público e 
conhecido. Alem 

cisso, convém 
informar a uma 
pessoa amiga 
hora e local do 
encontro. 

TE —————r 

Aviso 
Submeator criança 
ou adolescanio à 

prostituição ou a 
exploração sexual 
É crime com pona 
de reclusão de 4 

a 10 anos, o mulia 
- ART. 244-A 

Lai 8.065/90. 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
DE 18 ANOS 

SABRE ACHJELE 

pe 

VOCÊ ENTRA 
PENSANDO 
LIALH 
E SAI FALANDO 

Oleria velha não 

resolve nodo. 

direreio CRjOUU eim 

Penta e Er gras 

s012534-4333 

O im 

OGLOBO 
EXTRA 
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MÓVEISQ. PARASUA 
UTILIDADESCACASA OU 

EMPRESA 
www.shoppingmatriz.com.br 

42 ANOS + 12 LOJAS 

SHOPPING 

Rd 

VA DIRETO AO BITE | 

Óffice 

MATRIZ 
SOLUÇÃO EM MÓVEIS 

É S | FRETE “TELEFONE = 5 | RÁPIDOS? 
= - "APS DONPIMMAÇÃO DE PAEAMENTO 

- TF RIOIGRANDE RIO à DIAS FINTERIOR RID B DIAB 2“ a 6º DA às 18h, Sáb 08 às 14h 

SIGA-NOS 
NAS REDES 
SOCIAIS | 
shoppingmatriz.com.bi 

PARCELAMOS P/ 

EMPRESAS E Ax 
CONDOMÍNIOS BOLETO 

mn Piper crATiIsm 

EMPRESAS 2219-6020 : 
E CONDOMÍNIOS 2219-6021 

CARTÃO 
BNDES 48x: PARCELA MIMAS 

VALOR DE BM tda Do 

M fo) NIZADOS 
E aicmmena 66 fo ts MEP 

4 = 

sr 

MESA DIGITADOR 
PÉ PAINEL 
73A X 100L X 60P 

ARMÁRIO ALTO 
2 PORTAS 
A161 X LBO X P: 3B 

ARMÁRIO BAIXO 
2 PORTAS 
TFOCM A LBOCM À P: 38CM 

MESA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL 
FaA X 120L X 60P 

MESA DIRETOR 
PÉ PAINEL 
A: 73X 160 X P: 70 

: “22 Nil ; a] Seo ti Loyieto f | t A Ra a ITQ U A tata SAR OQ t n a em e | — = fis k | à 44 j x É Ie TA j | 
A VI 7 | É vista ' + o Rr Rar a vIS a la gi = a mu | = 7 Rn 4 À Ms 

E , R 
], , r 

PR À r | 7 = " 
ibd 1 |] | em 

Fa NE E a” E cui E : j Ci r 
a La 

ARMÁRIO MÓVEL 
5 GAVETAS 
A B2XL: 36 XP: 40 

À pot oO (DM 
FA VI a E E k 

ARMÁRIO MÓVEL 
2 GAV 1 GAVETÃO 
AGAALSOXP 46 

CONEXÃO ESQ ou DIR 
60 X TO 

GAVETEIRO PARA 
MEGA - 2 sd 

EA vista Ta | | ) 1 | ad 

Bo x 60 

E MATRA 

pelos ortáros cia F 

Coilôes da crédiio bm abé tOz é Rarceã arena minima R$ 20H ENTREGA / SAC 
nos cartões Cs ra Ein hnoseds E nãa estão incluídos Meta é 

2202) enquanto cirar o rã hi 

jência. HORÁRIO DAS LOJAS 

mormagom CO) eesterquo Pruje 

om Inmulta anileçes 

JPPING (abe 

idadores cobre 

E 

DO às tdh, LOJA E 

14 da 20h) Cx NOSSOS War 4 nus a impdimia rroasibe aporives pára emirog 

5. JOÃO DE MERITI NITERÓI 
Rua do Expedicionário, 26 

2 Tos-BBYV = a JE 12 

E) 09809-7446 

PENHA OFFICE CENTER 
do Brasi, 10540 EHONBODM DE MÓVEIS. 
E VISITA ! GOA PGOZS | QUIDS - JEMA-DIEO 

O 997704041 & 00906-1385 

CAMPO GRANDE 
A Cmaibro da Melo, 3350 

2416-3530 - 2218-351 

O 99706-023 

BUTAFDGO (RR iena Barreto) 
É. Prot. Alvaro Rodriguas 

i i7dá-FRS6 

É 99877-7803 

Rus da Lorncação, 1 

PEZE-TDO? | D26-MDa 

er talia cho prochuto edr abgLirma 

Le 2º a Eº das DO às 18h. 

2 a Sábado das 114 às 20h, e aos DOMINGOS e FERIADOS das 

ddbado das 

RECREIO 
Centro 

MANILHA-ITABORAÍ 
BR 101 - Km 23 
2E35-D400 

É) 99933-2354 
2EI5-D1BR 

Av, das Amêncas, 13533 

PAS -AOT - 2437-2801 

O) 90883.1225 

0800 282 5025 
5626-1267 
5626-1268 

CENTRO 

Rua do du 133 

ei 0d 35 

4 PATOT-ASAs 

PIRATININGA 
Est Francizoo da Cruz Nunes, 5200 
2610-5720 / 5704 | E4B4 a 

O 99761-0679 

UAI 2847 

) DD7D3-6321 

Nova EU AIÇÃO 

Hum Clávio Tarquena, SHS dt 

-A58H - 2719-3550 

É 99762-0624 

CASASHOPPINO (em cima da Madeiro!) 

Avenica Agron Senna 2130 - bioco À - lojas: TUIHOS 

75-M686 / 2325-1545 
ABERTA AOS DOMINGOS 

CAXIAS 
Duguo do Caxias, 335 

3842-5126 DE 1-656 

É) 99724-1061 


