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Leilão do 5G é 
dominado pelas 
grandes teles, mas 
traz novas empresas 
Metas de investimento permitirão 
disseminar e aprimorar infraestrutura 

Embora Claro, TIM e Vivo tenham levado os blo- 
cosda faxade 3,5GHz,aportade entrada da pró- 

xima geração de telefonia celular e intemet mó 

vel, oleilão do 56 trouxe novas empresas ao mer- 

cado, várias regionais e uma nacional, a Winity, 
que vai operar nos lotes não disputados pelas gi- 

gantes. As diferentes frequências se prestam a fi- 

nalidades especificas —celulares, internet das 
coisas, produtos para a indústria e aplicações 
ag icolas — e vão gerar novos negócios. O certa 

me deve ser finalizado hoje. Ontera, o governo 

arrecadou R$ 7 bilhões e garantiu R$ 45 bilhões 
em investimentos, com ágio médio de 244%. As 
metas de investimento impostas a cada faixa irão 

garantir a modernização e ampliação da infraes- 
trutura tecnológica no país. BáGINAS 15016 

ENTREVISTAIFÁBIO FARIA 

“Teles vão brigar 
por primeiro 56, 

e vamos só festejar” 

O ministro das Comun icações diz que 

o leilão é sucesso e que à ausência de 

novas Es rangei ros estava prevista, em 

entrevista a ManoeL Ventura e Tuiaço 

Baoszarro. Para ele, à país será um 

“hub de inovação” e as teles brigarão para 
ver quem instala primeiro o 5G, Página 17 

VERA MAGALHÃES 

Rosa Weber pode conter Lira do 

julgar orçamento secreto riemaz 

À PE, Bolsonaro 

admite pressão por 
saída de diretor 

Em depoimento à Polícia Federal, que inves- 

tiga se houve interferênciano dr gão, O presi- 

dente Bolsonaro relatou que pediu ao então 

ministro da Justiça Sergio Mora a troca do 
diretor-geral da PF porum name de confian- 

cadesua familias que cobrava dele informa- 

ções sobre inquéritos de seu interesse, páciNAS 

OMS: Europa volta a 
ser epicentro da pandemia 

Alemanha, Eslováquiae Croácia tiveram mai- 
or número de casos desde o início da crise 
Ministro da Saúde alemão diz que há “enor- 

me pandemia dos não vacinados”. página zo 

TROCA DE VÍCIO 

Popularização do cigarro eletrônico 
preocupa médicos momazs 

Como será a cobertura do 56 

Capitais: devem ter anova 

tecnologia até 31 de julho de 2022. 

Quase todo o país: cidades com 

mais de 30 mil habitantes serão 

atendidas até 3L de julhode 20729. 

Rodovias federais: deverão 
ter cobertura 4G até 2024. 

Escolas: todas as de ensino básico 

deverão estar conectadas ao 56 até 2074, 

Amazônia: fibra óptica na 

regido amazônica por meio fluvial 

Longo prazo: investimentos de 
até R$ 163 bilhões em 20 anos, 

Aprovação de PEC 
expõe falta de coesão 
da terceira via 

Votos divididos de PSDB, PDT, PSDe Pode- 

mos foram decisivos para aprovar PEC dos 

Precatórios em primeiro turno na Câmara. 
Pedetista Ciro Gomes suspendeu sua pré- 
candidatura até que bancada “reavalie a po- 

sição” no segundo turno. Caso PEU vá ao Se- 
nado, tramitação deve ser longa, planas 

FEDRO DORIA 
Big techs da China sofrem 
com mão forte do Estado somas 

Deltan vai deixar o MPF 
e deve disputar as eleições 

Pedido de exoneração do cargo feito pelo 
procurador que coordenou a Lava-lato abre 
caminha para candidatura em 2022. pás 

ENTREVISTA/HAMILTON MOURÃO 

“Avalio concorrer ao Senado” 

Vice diz a BeLa MEGAaLE cque Bolsonaro 

“entendeu” sua lealdade, descarta disputar 

governo do Rio e pensa no Senado. PÁGINA dO 

Sem China, EUA e India, 
pacto anticarvão se enfraquece 

Acordona COP26 para eliminar uso do car- 
vão, quealimenta mais deum terço da ener- 
gia do mundo, perde força com ausência 

dos maiores consumidores. PÁgAZI 

TORNEIO DE TÊNIS 

Prodiígio espanhol e nº 7 do mundo 
serão atrações do Rio Open raca zo 

John Frowntfelter. 

“Pressões 

resultam em 

danos climcos 

| | 
LE || 
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LED FERA LEEDS 

SEGUNDO 
CADERNO 

Com Fernanda, uma ABL mais pop 
Eleita ontem a nova imortal da Academia Brasileira de Letras, Fernanda 
Montenegro amplia os laços da instituição com um grande público que vai do 

teatro às novelas. Ementrevista, atriz diz que foi à capacidade de sobrevivência 

da ABL “em um pais que a toda hora começa tudo de novo” que aatraiu. 

Os 10km preferidos pelo crime 

A Niterói-Manilha, uma das principais rotas para a Região dos Lagos, 

êgotrecho mais visado da BR-101, no Estado do Rio, por assaltantes de 
cargas e de veiculos. Dez desses 23 quilômetros de rodovia margeiam 
omunicípio de São Gonçalo e são o pedaço mais perigoso. página 26 
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Congresso tem 
o dever de derrotar 
PEC do Calote 
Aprovada em primeiro tumo 
na Câmara, ela mina confiança 
na economia e cria insegurança jurídica 

ó anecessidade de apresen- 
tar uma vitória política de- 
pais de reveses sucessivos 
explica o atá do presidente 
da Câmara, Arthur Lira, 

para aprovar a todo custo a Proposta de 
ie Constitucional de número 23 
(PEC-23), apelidada PEC dos Precató- 
rios —ou PEC do Calote. 

Essencial à estratégia eleitoral do 
governo em 2022, o texto aprovado 

em primeiro turno na Câmara amea- 
canioapenas a estabilidade econômi- 
ca ao autorizar a ruptura do teto de 
gastos. Se aprovado, também se torna- 
raobjeto de contestação jurídica tanto 
pelo conteúdo — pois legaliza o calote 
em dividas judiciais cujo pagamento 
já foi decidido em última instância — 
quanto pela forma adotada por Lira 
para garantir a aprovação. 
Às consequências econômicas da 

ruptura do teto já vêm sendo sentidas 
na cotação do dólar, na alta da inflação 
e na escalada dos juros. O pretexto do 
governo para promover a larnbança é 
gar a 17 milhões o novo Auxílio Bra- 

silde R$400, substituto do Bolsa Fami- 
lia desenhado não para combater a po- 
breza ou a desigualdade, mas tão so- 
mente para aumentar as chances de 

reeleição do presidente Jair Bolsonaro. 
E um pretexto sem cabimento. Seria 

perfeitamente possível criar um pro- 

que coubesse sob o teto. O que Lira eo 
governo querem, na verdade, é manter 
— se Pe sr pis espaço orça- 
mentário destinado a seus interesses 
aroquiais, em particular às emendas 
dr expediente por meio do qual 
verbas são distribuidas à revelia dos ar- 
ganismos de controle e ização. E 
dinheiro fundamental para a reeleição 
dos parlamentares em seus redutos. 
Controlando esse mecanismo opa- 

co, Lira eo Centrão têm tentado garan- 
tir o apoio necessária à aprovação de 
propostas legislativas. O fracasso na 
PEC do Ministério Público, porém, 
lançou um sinal de alerta. A PEC-23s6 
saiu vitoriosa por quatro votos porque 
Lira usou outras manobras mais criati- 
vas —e mais questionáveis. Ainda 
a Câmara já tenha retomado sessões 
presenciais, convocou uma sessão vir- 

tual. Com os trabalhos em andamento, 
ae uma norma mudando a regra 
pai e so pn voto remoto 

ue estavam em Glas- 
e na COP26 Um despropósito. 

Para conquistar os votos que falta- 

vam, Lira foi ainda obrigado à introdu- 
zir um dispositivo itindo que es- 
tadose municípios e 
das relativas à educação. Fez isso lan- 
cando mão de outra manobra duvido- 
sa, a“emenda aglutinativa” Todas as pi- 
ruetas contribuem para abrir mais bre- 
chas à contestação, ampliando a 
insegurança jurídica em torno de um 
texto já proficuo nesse quesito (a OAB 
apontou 30 incanstitucionalidades). 
O calote viola a decisão do Supremo 

Tribunal Federal que julgo inconsti- 
tucional parcelar dívidas da União. O 
Congresso pode mudar a Constituição, 
mas não criar contradições. “Negar o 
Espa de uma dívida estatal judli- 

nte reconhecida e transitadaem 
julgado é Bator de insegurança jurídica 
Du qualquer cidadão de bem”, escre- 
veu Marcus Abraham, desembargador 
no TRE da 2º Região. Fora a fragilidade 
jurídica, a PEC padece de deficiências 
técnicas graves. Para calcular o teto, 
usa umiestimativada inflação, cujova- 

lor real só é conhecido no ano segui 
ao Orçamento —um absurdo lógico. 
Não há outra saida: sea FEC-23 pas- 

sar em segundo turno na Câmara, ca- 
berá ao Senado derrubá-la, A derrota 
do governo seriauma vitória do Brasil, 

Leilão do 5G recoloca Brasil no 
mapa global das telecomunicações 
Disputa por lotes das faixas de 
frequência da telefo nia celular 

de quinta geração foi um sucesso 

m meio às más notícias no 
front da economia, o país re- 
cebeu ontem raras boas-no- 

vas de Brasília. Navenda das 
faixas de datele- 

fonia celular de quinta 0 (56) 
pela Agência Nacional de Telecom 
cações (Anatel), os três lotes de alcance 

ca (dora da marca Vivo) e TIM. Um 
grupo que armematou outro lote criou 
ácrA ciui paraoperaremto- 
do o pais. A venda de lotes menores só 
deverá ser concluida hoje, mas o resul- 
tado de ontem já é suficiente pa 
clamar o leilão a SUCESSO. dl 
Comofertas separadas que somaram 

R$ 1,1 bilhão, Claro, Vivo e TIM con- 
quistaram o direito de explorar a mer- 
cado de 5G ern cidades com mais de 30 
mil habitantes, passaram a ter a obriga- 
ção de construiruma rede de fibra ópti- 
cade alta capacidade para 530 munici- 
pios e uma rede de uso exchusivo do go- 
verno federal, entre outros compro- 
missos, O leilão ainda foi palco do sur- 

j to da Winity 11 Telecom, a nova 

operadora de telefonia móvel lançada 
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pelo fundo Pátria Investimentos, que 
arrematou, por R$ 1,4 bilhão — com 

mais de 800% de ágio — a lote nácio- 
nal responsável pela expansão do 46 
emáreashojesemcobertura. Aempre- 
sa teididnadbre 625 municipiose mais 
de mil trechos de rodovias, num total 
de 3! mil quilômetros. Os demais lotes 
eram voltados a cidades com menos de 

30 mil habitantes em todas as regiões. 
A transição do 4G para o 5G não se 

resume ao acréscimo de um número. 
Tampouco pode ser medida apenas 
pelo Are ne velacidae de ed 
são dos celulares (embora ela possa 
ser multiplicada por cem). Sendo 
sina 58 o minimo a dizer é que 
se trata de uma revolução. À medida 
que a rede Fique disponivel e novas 
tecnologias sejam desenvolvidas, será 
possivel conectar lavouras, criar in- 
dústrias totalmente automatizadas e 
avançar em áreas como medicina re- 
mota ou carros autônomos. O 5G dará 
origem a todo um novo ecossistema 
denegócios, comparável ao aberto pe- 
Limbo ai fino século passado. 
Embora o ágio de algumas disputas 

tenha sido alto, o grosso do dinheiro 
não vai para os cofres do governo. O hei- 
lão acertadamente privilegiou a exi- 
gência de investimentos, O compro- 
missa de pár à isa péem 
razos rígidos fa; dos contratos. 
eia uma ideia das desaÃos. basta 
analisar o múmero de antenas que de- 
verão ser erguidas. Hoje o país tem cer- 

ca de 100 mil, Para completar a cober- 
tura de 4G, serão necessárias mais 200 
mil. Pára téruma cobertura de 5G, oto- 

tal precisará chegar a 700 mil. 
Se o cronograma for cumprido, as 

vencedoras levarão o novo serviço a to- 
das as capitais até julho de 2022. Muni- 
cipios com mais de 500 mil habitantes 
serão atendidos até 31 de julho de 
2025, O prazo para atingir todos os mu 
micipios com mais de 30 milhabitantes 
éfim de julho de 2029. Será uma trans- 
formação capaz de recolocar o país no 
mapa global das telecomunicações é 
de abrir a porta para que nos tornemos 
também um centro de desenvolvi- 
mento de tecnologia. Tudo dependerá 
de sabermos incentivar o conhecimen- 
toe acolher o investimento. 
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VERA 
MAGALHÃES 

Rosa Weber pode 
frear poder de Lira 

mos partidos postulantes a uma cada vez mais dis- 
tante terceira via despejando votos a favor de Jair 

Bolsonaro, o Tribunal de Contas da União “integrado” 
ao póvemo, como disse o idente, e o orçamento se- 

xe de Arthur Lica comesida sei quem poderá rear 
o vale-tudo visto para a aprovação da excrescência bati- 
zada de PEC dos Precatórios? 
Como sempre, os olhos estão voltados parao Supre- 

mo Tribunal Federal, Primeirona análise da constitu- 
cionalidade da emenda que, numa só tacada, deuum 
calote no pagamento de precatórios e arrombau o te- 
to de gastos. Ela é flagrantemente inconstitucional 
nessas duas pontas. A primeira já foi objeto de julga- 
mento do próprio STF. 
Mas não é essa à única providência que pode —e deve 

— partirdo STF, Está tardando muito para que a minis- 
tra Rosa Weber, relatora das ações que discutem legali- 
dade das emendas do relator ao Orçamento, vulgo orça- 

mento secreto, leve esse caso essencial para o país ao 
plenárioda Corte. 
A invenção de uma modalidade de emenda que é um 

Just-track de recursos orçamentários para as hases dos 
deputados e senadores, sem muita ingerência dos ór- 
gãos decontrolee fiscalização, está não só colocando em 
xeque as contas públicas, como deturpando fortemente 

agovernabilidade e, no limite, a democracia. 
Seantesa sociedadese chocou quando Roberto Jeffer- 

son denunciou o mensalão, que consistia no uso de 

agências de publicidade para pagar a deputados em tro- 
cade apoio no governo Lula 1, que dizer de uma engre- 
nagem que, sem intermediários, irriga prefeituras e em- 
presas ligadas aos mesmos parlamentares, com fortes 

Inc e parte desses bilhões volta 
ni raosbenemeéritos? 

Eniara pre lada modelo de cooptação de 
dorelator apoio no Com sem precedentes em 

inconstitucionais, matéria de volume de recursos efetivida- 
determinar de. Tantoéassimquea votação desta quar- 

sua extinção e ta-feira comprovou à que já venho escre- 

estipular limitesa vendo há tempos: graças ao controle que 
seu cordter secreto exerce sobre as emendas do relator, em 

queo relator é sóum laranja, Arthur Lira é 
hoje o homem mais pc do Brasil. 

Foi ele, e não nenhum ministro ou líder governista, que 
garantiuos votos necessários à aprovação da PEC dos Pre- 
datórios (não, não é um erro de digitação, trata-se de um 
projeto de predar mesmo o Orçamento, em que os benefi- 
ciários do Auxílio Brasil são só hgurantes). 

Lira faz o que faz, liberando até voto transcontinental, 
de graça? Certamente, não. Ver aí, tão certo quanto que o 
sol nascerá amanhã, um lauto aumento nas famigeradas 
emendas e no fundão eleitoral, 

E então. ministra Rosa? É voz correnteno STF que ela 
se cercou deinfo des a respeito do caráter 
catório da desmicesetague tals emendas adandeesa éxde 
como isso representa um expediente desigual de força, 
até eleitoral, por parte do presidente de turno. 

Mais: se não for o Judiciário a disciplinar essa imo- 
ralidade, quem mais? Algum presidente eleito na vi- 
gênciade um instrumento tão caro ao Legislativo terá 

coragem de revogá-lo? Dificilmente. 
O mal tem de ser estancado já, e pela raiz. Há diferen- 

tes apostas em Brasília quanto ao que Rosa proporá em 
seu voto e coma votarão os demais nove ministros. Ela 
pode desde julgar as emendas do relator inconstitucio- 
nais e determinar sua extinção até estipular limites de 
valares e freios a seu caráter praticamente secreto, 
Mas é urgente que ela libere essas ações para o plená- 

rio, sob pena de o consórcio Bolsolira continuar usan- 
do votações que envolvem pedaladas monumentais 
com recursos públicos como ferramenta para tentar vi- 
abilizar politicamente um presidente cuja popularida- 
de precisa ser levantada à custa de tratores, escavadei- 
ras e, se possível, até guindastes, No caso da turma que 
chancelou a PEC dos Predatórios, quanto mais super- 

faturados, melhor. 
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FLÁVIA 
OLIVEIRA 

Oito motivos para 
ver “Marighella” 

à um rol de motivos para brasileiras e 
brasileiros assistirem a “Marighella", a 

produção cinematográfica mais esperada e 
perseguida dos últimos tempos, O longa- 
metragem, estrelado por Seu Jorge. dirigido 

por Wagner Moura, estreou ontem nos ci- 
nemas Brasil afora, Tivea chance de estar 
na pré-estreia carioca, nia semana passada. 

Em tópicos, as razões que me lazem reco- 
mendaraobra: 
1)Brasileirase brasileiros devem assistira 

“Marighella” porque é ato de resistência. 
Naantipolítica cultural dogoverno Jair Bol- 
sonaro, artistas e produtores de cinema são 
atacados ao limite da asfixia, O lançamento 
de “Marighella” foi adiado em dois anos é 
meio, por censura travestida de burocracia. 
2) Brasileiras e brasileiros devem assistir 

a“Marighella” para reencontrar a História, 

porque há empenho oficial em recontá-la 
atenuando o legado nefasto da ditadura mi- 
litar. O filme retrata o ambiente de censura 
à imprensa e escancara a brutalidade do re- 
gime com cenas cruas — às vezes, insupor- 
táveis — de tortura e execuções, A barbárie 
foi anistiada, mas está documentada. “Ma- 

righella” tampouco escondea radicalização 
e a violência dos opositores, empenhados 
em enfrentar, enfraquecer, derrubar o regi- 

me via luta armada, mesmo sem apolo po- 

pular. Em tempos de escalada autoritária, 
de ameaça à democracia tão duramente re- 
conquistada, é preciso lembrar o passado, 

para não repeti-lo. 
3) Brasileiras e brasileiros devem assistir 

a“Marighella” para testemunhar a estreia 
de Wagner Moura na direção. O grande 
ator conduziu uma produção segura, a ser- 
viço do elenco. Escolheu um homem preto 
para encarnar à pe Fonda ço rm p nihnci pal, 

mestiço; tez o avesso do embranqueci- 
mento que grassa na produção cultural 
brasileira. Batizou personagens como no- 

me real dos atores, caso de Humberto Car- 

rão, Henrique Vieirae BellaCamero, como 
a explicitaro compromisso de cada indivi- 
duo com a produção. Atos políticos. A im- 
pressão é de confinamento, de segredo, 
tanto na ação do regime quanto dos oposi- 
tores, E obra impregnada da atmosfera de 
tensdo daqueles dias. 
4) Brasileiras e brasileiros devem assistir a 

“Marighella” para ver Seu Jorge brilhar como 
protagonista. O cantor e compositor se as- 

senta na carreira de ator ao encarnar um Car- 
los Marighella idealista e violento, radical e 
engraçado, amedrontado e amoroso, preten- 
sioso e ingênuo, ambicioso e isolado. Huma- 

no, portanto, Luiz Carlos Vasconcelos tam- 
bém se destaca como Almir, o Branco, com- 
panheiro leal do início ao fim. 
5) Brasileiras e brasileiros devem assistir 

a “Marighella”, porque a ditadura pavi- 

mentou muito do modelo de segurança 
pública e de abordagens policiais, ora de- 

batidos no Brasil. Na saída do filme, en- 
contrei Mônica Cunha, coordenadora da 
Comissão de Direitos Humanos da Alerj, 
fundadora do Movimento Moleque (de 
mães de vitimas da violência), cujo filho 
Ralael foi assassinado aos 20 anos, em 
2006. Ela chorava por enxergar no longa a 
linha do tempo que veio dar no arbítrio, 

ainda hoje, característico da relação do Es- 
tado com jovens negros de favelas e perife- 
rias. A narrativa de “Marighella” guarda a 
gênese do Capitão Nascimento, persona- 
gem eternizado pelo ator Wagner Moura 
num par de filmes de José Padilha, 
6) Brasileiras e brasileiros devem assistir à 

“Marighella” para reviver a beleza de cantar 
com paixão o Hino Nacional, sequestrado por 
autodeciarados patriotas que preferem autori- 
tarismo à democracia, radicalismo ao diálogo, 
intolerância à inclusão. E para ouvir versos de 
Gonzaguinha: “Memória de um tempo onde 
lutar / Por seu direito / E um defeito que mata”. 

São cenas comaventes do filme. 
7) Brasileiras e brasileiros devem assistir 

a “Marighella” em reconhecimento ao tra- 

balho do jornalista Mário Magalhães, que 
dedicou quase uma décadaa apurar cescre- 

ver a biografia do lider da Aliança Liberta- 
dora Nacional (ALN), até então condenado 
àinvisibilidade. O filme é um corte nos cin- 
co últimos anos de vida do guerrilheiro, ex- 
deputado, pai, marido, filho de Oxóssi, 
morto desarmado em 1969, em São Paulo, 

por agentes da Dops. O roteiro partiu do li- 
vro de Magalhães, Prêmio Jabuti de melhor 
biografia em 2013, 
8) Brasileiras e brasileiros devem assis- 

tira“Marighella” para reencontraras salas 
decinema, após a hiato imposto pelas me- 
didas de enfrentamento à Covid-19, O se- 
tor foi dos mais prejudicados pelas restri- 

ções às atividades econômicas; primeiro a 
parar, último a retornar à normalidade. 
Diante do cenário atual da pandemia (que- 
da de casos, internações e óbitos) e do 
avanço da vacinação, Vitor Mori, pós-dou- 
torandoem engenharia biomédica e mem- 
bro do Observatório Covid-19 Brasil, afir- 
mouem série de posts no Twitter: “Mesmo 
sendo local fechado, as pessoas semantêm 
em silêncio a maior parte do tempo. e hã 

boa aderência ao uso de máscara”. No Rio, 
são obrigatórios apresentação do certifi- 
cado de vacinação e uso de máscara nos ci- 

nemas, medidas de segurança sanitária. 

Negacionistas fora. 
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Grão-mestre em 

autopromoção 
air Bolsonaro concedeu a si mesmo 
J a Ordem Nacional do Mérito Cien- 
tífico. O presidente se admitiu na clas- 
se de gra-cruz, à mais elevada da co- 

menda. Aproveitou para condecorar 
quatro ministros e um almirante. 
O capitão não precisava de esforço 

paraganhar a medalhinha. O texto que 
a criou, em 1993, estabelece que seu 
grão-mestre é o presidente da Repúbli- 
ca. Desde então, seis políticos ocupa- 
ram o cargo. Só Bolsonaro assinou um 
decreto para se autocongratutar. 

A honraria deve premiar personali- 
dades que “se distinguiram por suas 
relevantes contribuições prestadas à 
ciência, à tecnologia e à inovação” O 
capitão se distinguiu por sua contri- 
buição para ensovalhar o setor. Asfi- 
xiouo orçamento do ministério, su- 

cateou instituições de pesquisa e cor- 
tou milhares de bolsas de estudo, 

Bolsonaro é um negacionista convic- 
ta. Nega as mudanças climáticas, a im- 
portância das vacinas e a necessidade 
de preservar as florestas. Sua cruzada 
contra a ciência agravou a tragédia da 
pandemia. Mesmo assim, ele vai ins- 
CTEVEr Stu nome entre personagens Co 

mo Carlos Nobre e Mayana Zatz. 
O presidente merecia o título de 

grão- mestre em autopromação. Em 

setembro, u governo abriu concor- 
rência para fazer propaganda no ex- 
terior, À agência vencedora deverá 
receber R$ 60 milhões só em 2022. 
O edital afirma que a campanha pre- 

cisará “fortalecer a imagem do Brasil” 
e “ressaltar o comprometimento do 
pais com a democracia, a preservação 

do meio ambiente, a promoção dos di- 
reitos humanos” Uma missão inglária 
para qualquer marqueteiro enquanto 
Bolsonaro estiver no Planalto. 
A oposição recorreu ao Tribunal de 

Contas da União parasuspendero cer- 
tame. Pelo histórico recente, é impro- 

vável que isso aconteça. Ontem o mi- 
nistro Augusto Nardes defendeu um 
“pacto” para autorizar 0 govermo a 
“gastar um pouco mais”. Nem parecia 
o relator do processo das pedaladas fis- 
cais, usadas como pretexto para o im- 
peachment de Dilma Roussefl. 
A vontade, Bolsonaro descreveu o 

TCU como “um órgão integrado a nós, 
dada a forma como nos relacionamos”, 
“Aqui deixou de ser um órgão que ame- 
drontava muitas vezes no passado”, dis- 
se. Acorte queencurralava presidentes 
é é mais uma instituição acapitular ER] 

bolsonarismo. E o capitão nem preci- 
sou dar medalhinhas aos ministros. 

E lina contra 
as big techs 

N; última segunda, dia 1º de novembro, o Ya- 

hoo! encerrou sua operação na China. O 
ato veio duas semanas após o LinkedIn, rede 
profissional da Microsoft, afirmar que tam- 

bém fechará as portas no pais ainda neste ano. 
E está marcado para o próximo dia 150 fim das 
operações por lá do Fortnite, o mais popular vi- 
deogame on-line do mundo. Não é coincidên- 
ciaque, na mesma segunda-feira, tenha come- 
çado a valer a lei geral de privacidade digital 
chinesa, muito semelhante à curopeia ou mes- 

mo à brasileira. Com uma pequena diferença: 
sé vale para entidades privadas. Lá, perante o 

Estado, não há direito à privacicade. 

Em meados de novembro, o Steve Jobs chi- 

nês, Jack Ma, subiu a bordo de seu iate parti- 
cular e navegou até a Holanda, onde tinha 

reuniões marcadas com pesquisadores. Às 
ações da Alibaba, sua companhia, subiram 
9% na Bolsa de Valores de Hong Kong quan- 
doa notícia saiu. Parece exagero — mas não é 

quando se trata de China. Ma não se manifes- 
tava em público desde dezembro do ano pas- 
sado. Em outubro de 2020, fez um duro dis- 

curso com críticas ao sistema bancário do pa- 
is. Nas semanas seguintes, os reguladores 
chineses suspenderam a abertura de capital 
de uma de suas empresas, e o empresário 

sempre muito falador ig sm 
O Grupo Alibaha é popular, no Brasil, pela 

presença de sua plataforma de e-commerce 

AliExpress. Na China está por toda parte, é co 
mo se fosse Google e Facebook ao mesmo tem- 
po. E par isso que q ataque do governo à indús- 
triada tecnologia local começou por Jack Ma. 

Pois não parou nele. Desde então, as regras 
para comportamento on-line apertaram para 
influenciadores, que não devem incentivar o 

consumo ou vender imagens irreais de como 
seres humanos são. Apertaram, tambér, para 

a relação entre crianças e videogames —estão 
proibidos durante a semanae, nos fins de se- 
mana, permitidos só por uma hora. O app da 
Didi, equivalente ao Uber, foi banido das lojas 
de apps por “violações de privacidade”. Sim. O 

pliscágo app de trans- 
O mais rico porte do pais foi simples- 
chinês não é livre mente extirpado daslojas 
endo deve se par ordem governamen- 
sentircom poder tal. 
para enfrentar Às mudanças têm 
o governo. O dois grandes motivos. 
governo dá a O primeiro é que a 
palavra final China ainda é um pais 

comunista, se não na 

economia, ao menos na política, Como o atu- 
al presidente, Xi linping, só o fundador do re- 
gime, Mao Tsé-Tung, e o grande reformista, 

Deng Xiaoping, tiveram tanto poder. Se 
Deng disparou a abertura do mercado que 
permitiu o desenvolvimento econômico da 
China, Xi agora vê como sua missão lembrar 
às grandes corporações construídas a partir 
dali quem manda, 
Pessoas podem ficar ricas, empresas podem 

crescer ese-desenvolver, mas tudo éuma con- 
cessão do Estado. O mais rico chinês não é li- 

vre e não deve se sentir com poder para en- 
trentaro governo. O governo dãa palavrafinal 
até sobre que empresas vivem ou morrem, 
E é seguindo esse raciocinio que vem a se- 

gunda razão —é hora, afirma Xi, de promo- 
vera“prosperidade comum”. Pois é: tam- 
pouco é à toa que bilionários de companhi- 
as como Alibaba, Tencent e Didi começa- 

ram a redistribuir seu dinheiro. Trata-se de 
política oficial de governo. Empresas de- 
FEM CTESCEI para CL o pais Cree Sica junto, 

Mas acumulação de prandes fortunas não 
será mais tolerada. O dinheiro tem de voltar 
paraa sociedade na forma de doações de ca- 
ridade, fundações ou na forma de tributos. 

A desigualdade, para o Partido Comunista 
Chinês, está num nivel intolerável. Segundo 
números oficiais, 30% do PIB está nas mãos 

do 19% mais rico. (No Brasil, segundo-cálculos 
do banco Credit Suisse, são 50%. Nos EUA, 
segundo o BC americana, o 1% mais rico de- 

tém 32% dariqueza.) Pois é No casochinês, é 
sempre uma boa desculpa para impedir que 
nas redes as pessoas comecena discutiro pa- 
pel do governo nos problemas. 
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QUE, SE VOCÊ | 
COLOCAR ESTE 
ANÚNCIO NO CHÃO, 
ELE VIRA 
UMA PASSARELA. 

O Santander desfila com estilo por todas | 

as etapas da cadeia produtiva da moda, 

oferecendo soluções sob medida | 

para cada uma delas, do plantio 

de algodão as passarelas. 

Alem disso, apoiamos tambem 

Os melhores eventos do setor, 

como o Veste Rio, que gera negócios, 

promove a capacitação é incentiva 

novos talentos. 
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Quer saber mais sobre as soluções 

do Santander para a moda? 
Acesse santander.com.br/moda. 

O QUE 
A GENTE 
40) DIS AVÁRIS 
PELA MODA 
HOJE? 

«5 Santander 
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E q DEPOIMENTOÁ POLÍCIA FEDERAL 

ss” Ciro Nogueira nega que tenha recebido propina 
E names  Eminsação ec-presidente da DAS disse ta papo R$ milhão ao hoje ministro da Casa Choil 

Pad, 

ACESTAE 
APENTE 
O CELULER 
Dani 
O QREDEE 

REPERCUSSÃO ELEITORAL 
Vitória de Bolsonaro e Lira em PEC ex 

GUILHERME CAETANO, EVANDRO 

EBOLI E DANIEL GULLINO 
palmito Duglabo com bx 
RÃS Pais LO a asd ih 

À aprovação em primeiro 
turno na Câmara, na ma- 

drugada deontem, da Propos- 

ta de Emenda à Constituição 
(PEC) que autorizao govemo 
aadiaro pagamento de preca- 

tórios e abre folga orçamertá- 

ria paro Auxílio Brasil e para 
emendas parlamentares ex- 
pós a falta de coesão nos parti- 

dos que pretendem concor- 
rer em uma terceira via para 

presidente da República no 

ano que vem. Deputados de 

siglas como PSDB, PSD e Po- 
demos, que planejam ter can- 

didato contra Bolsonaro, vo- 

taram com o governo na pro- 
posta que ajuda a furar o teto 

de gastos, em contradição 

com o que defendem suas 

principais lideranças. No ca- 
so do PDT. a repercussão se 

tornou uma crise. O presi- 
denciável da legenda, Ciro 

Gomes, anunciou a suspen- 
sãodeseu prt jetoeleitoral de- 

pois que a bancada do partido 

toi decisiva para a vitória de 
Bolsonaro na votação: 

Na maioria dos partidos, 

prevaleceu a lógica de sobre- 
vivência e interesse pessoal 
dos próprias deputados. O 

governo e seus aliados na cú- 

pula do Congresso acenaram 
com maior participação em 
emendas no ano eleitoral, fa- 

tor considerado decisivo pe- 

los parlamentares para reno- 
var os votos em suas bases. 

Formalmente, o argumento 
governista é que a aprovação 

da PEC era imprescindível 
para garantir o Auxilio Brasil 

em 2022. Opositores afir- 

mam que o auxílio poderia 
ser financiado mesmo sem a 

PEC.equeotexto votado ser- 

via principalmente para tur- 
binar emendas sem fiscaliza- 
ção, além de representar 

uma quebra na responsabili- 

dade fiscal eum calote no pa- 
gamento de precatórios (di- 

vidas do governo sobre as 

quais não cabem mais con- 

testações judiciais) 
Ú apoio ao Planalto em 

seus partidos deixou adver- 

sáariosde Bolsonaro em situa- 
ção desconfortável. Logo pe- 
tamanha, Ciro Gomes anun 

ciou que pode até desistir de 

disputar a Presidência: 
“Há momentos em que a vi- 

da nos traz surpresas forte- 

mente negativas e nos coloca 
graves desafios. É o que sinto, 
neste momento, ao deparar- 

me com a decisão de parte 

substantiva da bancada do 
PDT de a polar a famiger ada 

PEC dos Precatórios. A mim 

só me resta um caminho: dei- 

xar minha pré-candidatura 

em suspenso até que a banca- 
da do meu partido reavalie sua 

posição. Temos um instru- 
mento definitivo nas mãos, 

que é a votação em segundo 
turno, para reverter adecisão é 
voltarmos ao rumo certo”, es- 
crevey Ciro no Twitter. 

Ele afirmou ainda que 

“justiça social e defesa dos 
mais pobres não podem ser 

confundidas com corrup- 

| | 
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Racha. Fienário da Câmara: bancadas de partidos que pretendem iançar. em 2027, & Lernativas a Bolsonaro é Lula se div ram na votação da proposta que alera à regra de pagamento dos precatónos 
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Fara ser aprovada à PEL 
precisava de 308 vobos 

OS 456 VOTOS POR PARTIDO 

Pariido 

PP 

PSD 23 
REPUBLICANOS 29 
PSDB E 
DEM ni 
PDT 13 
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Editoria de Arte 

ção, clientelismo grosseiro, 

erros administrativos gra- 

ves, desvios de verba, calo- 

tes e quebra de contratos. 
O PDT contribuiu com 15 

votos a favor do Planalto. Sá 

seis deputados, de uma ban- 
cadade 24, votaram contraa 

proposta, que foi aprovada 

deputados 

ta SAS a 

fá 

de= hab 

and ln Di Di a a Vea it En 

a 

NÃO 

SE ausentes 

1 presidento 
da Casa 

OD votou Sid 

PDT 

Clra Gomes alltmoLi 

Leva délcat Svá 

pré-candidatura à 
Fresdência polo PUT 

“Bm suspenso" em 

macho da postura dá 

bancada 

PSDB 
Está promúvaándo 
prévias para escolher 

Tou candidato à 

Fresdência mas 

grande parte do 
haneaca tem votado 
com O preorno 

ESD 
O presidente do 
partida, Gilbarto 
Kassab, bem 

dserrso Critoo do 

governo é prepara a 

candidatura do 

presidente do 

senado, Rodrigo 
Facheco (MO) ao 

FlanalLo, mas à 

votação músira que 

ela não controla a 

barmcada 

Podemos 
Prestes a 4a liar ao 

partido para dspitar 

2 Presidência, à 

ex-quiz Sergio Moro 
se posleronou contra 

2 PEC. mas à 

bancada rathos 

PSB 
Assim coma o PDT. o 

partido da esquerda 

deu votos decsivos 

para aprovar a PEL 

PP 
Fartido do ministro 
Cira Nogueira (Casa 
Civel) a do presidenta 
da Limara, Arthur 

Lira (AL), voto 

enido à favor da 

proposta 

CIRO GOMES 
[POT-CE) 

AECIO NEVES 
(PSDE-ME) 

GILBERTO KASSAB 
(PSD-SP) 

SE RAE MMA) 

Ei 

(SP 
JULIO DELGADO 

[FSB-MG) 

ARTHUR LIRA 
(PPR-AL) 

com uma margem de quatro 

votos à mais que o minimo 

necessário, de 308. Quatro 

dos cinco deputados do par- 
tido pelo Ceara, reduto poli 
tico de Ciro Gomes, vota- 

ram a favor da PEC 
Em reação, olider da legen- 

da na Câmara, Wolney Quei 

roz (PE), escreveuuma men- 

sagem aos colegas de banca- 
da em que afirma não ter re- 
cebido nentruma orientação 
de Ciro sobre o tema — ele 

púsucarpo à disposiç dE. 

Ao GLOBO, o presidente 
nacional do PDT, Carlos Lu- 

pi, afirmou que a votação da 

bancada foi um “erro estra- 

tégico é que vai conversar 

com cada um dos deputados 

até a próxima terça-feira, 
quando a PEC deve ser vota- 

da em segundo turno. 

O PDT foi convencido a 
votar a favor da PEC no fim 

da tarde de quarta-feira, 
quando pesou um acordo 

feito com o presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP- 

AL). de que seria colocado 
em votação um projeto que 
destina aos professores 

60% do que a categoria tem 

direito dessas dividas (pre- 

catórios), mas que será es- 
calonada em três anos. 

— Eu sabia que o André (F- 
gueiredo) estava fazendo uma 
costura peto Fundef (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvi- 

mento do Ensino Fundamen- 
tal e de Valorização do Magis- 
tério), mas em nenhum mo- 
mento sabia que o PDT ia tea 

orientação favorável lá 
PEC)—disse Lupi 

CONTABILIDADE 

O lado governista procurou 
aprofundar o desgaste dos ad- 

versários. Na madrugada de 

votação, aliados do Planalto 
defendiam a aprovação da 
PEC com o discurso de que só 

ela financiaria um programa 
social no ano que vem. Horas 
depois, na manhã de ontem, o 

presidl ente Jair Bolsonaro re- 

lorçou a estratégia: 
— Mais de cem deputados 

votaram contra os pobres. Peu 
birra, por eu ser o presidente. 

Entre os partidos que ten- 
tam construir uma alternati- 

va eleitoral entre o ex-presi- 

dente Lula e o presidente Jair 
Bolsonaro, a contribuição pa- 
ra a aprovação da PEC foi de 

56 votos. Dos 32 deputados 

do PSDE, 22 foram tavoráveis 
aotexto, seis foram contrários 
e três não votaram. À legenda 

temtrês pré-candidatos à Prop. 

sidência, que disputarão pré- 

vias: os governadores João 

Doria (SP j e Eduardo Leite 
(RS), co ex-prefeito de Ma 

naus Arthur Virgílio. 
Em nota, Doria afirmou 

que a PEC “fura o teto de 

gastos e é uma irresponsabi- 
lidade do governo federal”, 

Ele destacou que os deputa- 
dos do PSDB de São Paulo 

votaram contra a proposta 

— seis dos sete tucanos pau- 
listas se posicionaram dessa 

forma. “Lamento que al- 

guns deputados do meu par- 

tido tenham votado a favor 

do go vero” disse Doria. 

No Twitter, Leite afirmou 

que a PEC “acabou servindo 
E instrumento para altera- 
ções casuísticas no teto de 

gastos” e que “mina a credi- 
bilidade das contas públi- 
cas, mas não comentou o 

apoio de seu partido para 

aprová-la. Os dois deputa- 
dos gato hos do PSDB vota- 

ramafavor da PEC, 

No PSD, que deve lançar 
ao Planalto o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco 

(MG). 29 dos 35 deputados 

votaram com o governo, 
apesar do discurso de oposi- 

ção do presidente do parti- 

do, Gilberto Kassab. 

já no Podemos, que aposta 
na candidatura do ex-juiz e ex- 

ministro-da Justiça Sergio Mo- 

ro, dos dez deputados, cinco 
foram tavoráveis, quatro con- 

trários e um não votou. Moro, 

prestes a se filiar ao partido, foi 

contra a PEC. "Aumentar 0 
Auxilio Brasil co Bolsa Familia 

é útimo, Furar o tetode gastos, 

aumentar os juros e a inflação, 
dar calote em professores, tu- 
do isso é péssimo . escreveu, 

CASO PEC VÁ AO SENADO, 
TRAMITAÇÃO DEVE SER 
LONGA, NA PÁGINA 18 
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QUEM TEM O 5G DA CLARO 
SAI SEMPRE NA POLE POSITION. 

A Claro foi pioneira na implantação da tecnologia 5G no Brasil. E vai continuar acelerando e inovando para oferecer 

velocidade, qualidade e experiências que conectam tudo e todos. Vem aí um 56G ainda melhor, com mais capacidade, 

menor tempo de resposta e soluções que prometem transformar ainda mais toda a sociedade. 
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cai “NCLARO o NA FIBRA E NO 5G 
NA FUNCIONALIDADE DSS, O 5G ESTÁ EM ESTÁGIO INICIAL NO BRASIL. - A 
Consulte localidades com o serviço disponivel e aparelhos compativeis em www.claro.com.br/5G Voce merece O Novo. 



8 | Política 

Governo 
barganhou 
emendas para 
aprovar PEC 
Negociações miravam principalmente 

deputados de bancadas da oposição, 
que saíram rachadas da sessão 

MARIANA CARNEIRO, NATÁLIA 

PORTINARI E BRUNO GÕES 
pálido Dagiato com 
ahanikiá 

governo federal não 
economizou esforços 

para conquistar os votos 
dos 312 deputados que ga- 
rantiram na madrugada de 

ontem a aprovação em pri- 

meiro turão da PEC dos 
Precatórios, que altera as 
regras de pagamento de di- 

ris da União e. se passar, 

vai financiar o Auxilio Bra- 
sil, programa que substi- 
tuirão Bolsa Família. Até 

horas antes do início da 
sessão, ministros e lideres 
partidários ainda negocia- 

vam a adesão de parlamen- 

tares ao projeto. 
As conversas, contudo, 

passaram pelos ganhos que 

cada deputado teria para 
apoiar a PEC, Como costu- 
ma ocorrer às vésperas de 

votações relevantes, arti- 

culadores do Planalto e ali- 
ados no comando do Con- 

gresso condicionavam a li- 

beração da pagamento de 
emendas parlamentares ao 
voto a favor do governo. De 

acordo com a colunista 
Malu Gaspar, dois deputa- 

dos relataram ter ouvido 

que o Executivo estava dis- 
posto a liberar até R$ 15 
milhões em emendas aú 

congressista que se com- 
prometesse com a FEL, 
Outros afirmaram, sob 

anonimato, que a oferta 

oderia ser de R$ 5 mi- 

lhões para deputados da 
base aliada centre R$ 5 mi- 

lhões e R$ 10 milhões para 
integrantes da oposição. 
Reservadamente, parla- 

mentares lembravam que 

emendas prometidas em 
outras ocasiões não foram 

liberadas até hoje. Alguns 

citavam que acordos com 

aliados do governo relativos 
a votações anteriores não 
foram cumpridos pelos mi- 

nistérios que deveriam libe- 
raraexecução da verba. 
O atraso do que já fora 

acertado gerou desconfi- 

ança aos que foram chama- 
dos para negociar, Con- 

gressistas relataram ao 

GLOBO terem ouvido 
ameaças de não pagamen- 
to dos PÉCUFsSOS para quem 

Congresso Nacional. Partos que fazem oposição ac governo trabalham para filados que votaram a favor da PEC revertam 6 resultado em segunda discussão 

se ausentasse da Sessão. 

O deputado Paulo Ramos 

(PDT-RJ), que votou contra a 

PEC, queixou-se durante a 
reunião da bancada da possi- 
bilidade de colegas serem in- 
Auenciados por vantagens 
oferecidas pelo governo, 

— Eu falei na reunião: nós 
estamos denunciando a uti- 

lização das emendas de rela- 
tor para cooptar votos. Va- 
mas nos confundir com isso 
também? Quem foi lá nego- 
ciar recebeu esse tipo de 
proposta e aceitou? 

PAGAMENTOS ATRASADOS 
Na Câmara, há insatisfação 
decorrente do favorecimen- 

to de parlamentares alinha- 

dos ao governo. Alguns con- 
gressistas já criticam aber- 
tamente a preferência dada 

adeputados de PPe PL, as 
duas legendas do Centrão 
mais próximas do governo 

Jair Bolsonaro. 
E o caso de José Nelto (Fo- 

demos-GO). que critica a 
agenda do ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira. 

— Há três meses que pedi 

audiência com Ciro. E ele 

vem recebendo prefeitos 
que estão buscando verbas. 

O ministério não édo PP. E 

do Brasil —reclamou. 
Cada deputado já tem 

direito aemendas indivi- 

duais que o governo é 

obrigado a executar, mas 
as chamadas “emendas de 
relator” são uma fatia ex- 

tra do Orçamento cuja di- 
visão não é igual entre to- 
dos os parlamentares. 

Além de poderem ser re- 

partidas desigualmente 
entre aliados e adversári- 
os, essas emendas de rela- 

tor são executadas com 

menor transparência que 
as individuais. 

Doria conquista apoio em estado de Leite 
Ex-presidente do PSDB em Porta Alegre revela voto em paulista. Governador gaúcho vai ao interior de SP 

GUSTAVO SCHMITT 
postes tiso ogloba com Be 
Sly Pay LO 

0) ex-presidente do diretó- 

rio de Porto Alegre do 

PSDE Rafael Furtado deci- 
diu apoiar a candidatura do 
governador de São Paulo, 

João Doria, nas prévias tuca- 
nas que vão indicar um can- 
didato da sigla ao Planalto 
em 2022. Na reta tinal das 

prévias presidenciais tuca- 
nas, marcadas parao dia 21, 
os candidatos têm trabalha- 

do para estimular defecções 

e obter apoio nos estados 
dos adversários da disputa, 
No fim do dia, o prefeito 

de Vacaria (RS), Amadeu de 
Almeida Boeira, também 

manifestou voto ao gover- 
nador paulista. 

No sábado, acampanha do 
governador do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite, vai fa- 

zer um evento em São José 

dos Campos (SP), onde o di- 
retório municipal aderiu à 

campanha do gaúcho. O 
municipio é próximo de 
Pindamonhangaba, berço 
do ex-governador Geraldo 

Alckmin, que é desafeto de 
Doria. Ele estã de saida do 
PSDB, mas sua base política 

tem trabalhado a favor do 
gaúcho nas prévias. 
Furtado e Amadeu se jun- 

tam à presidente nacional 

do PSDB Mulher, a ex-go- 
vernadora do Ria Grande do 

Sul, Yeda Cruscius, que 

também declarou apoio a 

Doria. Ela é aliada de Furta- 
do, que já atuou também co- 

mo coordenador da banca- 

dado PSDB na Câmara Mu- 
nicipal de Porto Alegre, 

NOMES HISTÓRICOS 
Como não tem mandato, [A] 

vota de Furtado é computa- 
do no grupo de filados que, 

segundo o partido, deve reu- 
nir cerda de 40 mil pessoas. 
Os outros três grupos do co- 

légio eleitoral tucano são 
formados por prefeitos e vi- 
ce-prefeitos, cerca de mil 

pessoas; de vereadores e de- 

putados estaduais; e, por 

fim, governadores, vices, 

comissão executiva, Sena- 

dores e deputados tederais. 

Aliada de Doria, Yeda afir- 
ma que, no Rio Grande do 

Sul, há uma série de dissi- 

dências a favor do paulista 
entre “tucanos raiz , jovens 
e mulheres. 

— Ele (Leite) faz parte de 
um grupo que é distante do 
PSDE mais histórico como 

Furtado e eu. Ele (Leite) 
faz o caminho dele e eu 
continuo a fazer o meu, 
que é junto com o Doria — 

disse Yeda ao GLOBO. — O 

Brasil precisa desse caráter 
inovador, realizador, 

trans pare ntee que DES peita 

avidae trouxe a vacina. 

Também ontem, a campa- 

Sedtatetrs 5112021] O GLOBO 

Em acordo com o gover- 
no, a distribuição dessas 

verbas para a base aliada fi- 
cou a cargo da cúpula do 
Comgresso —no caso da Cá- 
mara, o presidente Arthur 

Lira (PP-AL) tem voz decisi- 
vanadivisão, 
Em 2021, essas emendas 

somam um total de R$ L6 

bilhões do Orçamento, so- 
bre o qual não há transpa- 
rência na distribuição. Li- 

ra é seus aliados contro- 

lamos pedidos dos deputa- 
dos e Rei Os Fepassam 

0 BUYELDO, Lu li era ús 

valores nos ministérios. 

Após a negociação com si- 
glas aliadas e do Centrão, os 

emissários do Planalto se 

empenharam na reta final 
em converter apoiadores 
nas bancadas do PDT e dao 

PSB, majoritariamente, 
Dos 2L deputados pedetis- 

tas presentes, 15 se po siCio- 
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naram a favor do projeto. Já 
no PSB, foram Zl votos con- 

traa emenda e dez a favor. 

Outras siglas que costu- 
mam ter discursos críticos 
ao presidente Jair Bolsona- 

ro e prometem lançar no- 

mes prá fa CONCOTrer ao Pla- 

nalto, como PSDE, PSD e 

Podemos, também contri- 

buiram com votos para à 
aprovação da proposta em 

primeiro turno. 

Nas cinco legendas, há 

pressão para que os presi- 
dentes determinem que 
deputados votem contra à 

PEC no segundo turno, 
“fechando questão”, no 
jargão legislativo. Nesse 

caso, quem se posicionar a 
favo da proposta pode ser 
punido com um processo 
no Conselho de Etica por 

infidelidade partidária ou 
ser retaliado nas funções 
no partido. 

auto ARE Sa | 

Adversários. Dora e Leite são 08 principa s concorrentes nas prévias bucanas 

nha de Doria divulgou um 
vídeo em que voltou a assu- 

mir apelidos colocados por 

seus adversários, como o de 

“coxinha”, preferido de se- 
tores da esquerda, e de “cal- 

ça apertada”. frequente- 

mente usado por fair Bolso- 
naro, Na p ropaganda, o go- 

vernador paulista admite 

que é também “chato”, ca- 

racterística que, segundo 

ele, o ajuda a governar. O 
texto do vídeo diz que en- 
quanto adversários estavam 

inventando apelidos, Doria 
ja atrás de vacinas. 
Leite já divulgou um video 

de sua campanha interna, 
emque diz queo” Brasil pre- 
cisa voltar ao centro”, Tam- 
bém participa das prévias o 
ex-prefeito de Manaus, Ar- 

thur Virgílio Neto. 

Votação de projeto das fake news na Câmara é adiada 
Pedido de vista leva análise em grupo de trabalho para semana que vem; texto deve ser apreciado no plenário até o fim do mês 

elator do projeto de lei 
das fake news, o depu- 

tado Orlando Silva (PC- 
doB-SP) apresentou on- 
tem ao grupo de trabalho 
da Câmara que analisa o 

projeto a versão final do 
relatório, mas um pedido 
de vista coletivo adiou a 

votação no colegiado para 
semana que vem. À inten- 
ção do presidentedaCasa, 

Arthur Lira (PP-AL), é le- 

var o tema para aprecia- 
ção do plenário até o fim 
do mês. 

Os deputados que inte- 
gram o grupo entraram em 
acordo e estabeleceram 

um prazo maior para análi- 
se do texto — haverá tam- 
bém uma reunião com re- 

presentantes da sociedade 
civile das redes sociais nos 
próximos dias. 

— Yamos permitir que se 

possa ler (o projeto), reler, 
aprofundar e, na próxima 

sessão (do grupo de traba- 
lho). se possa aprovar — re- 
sumiwo relator. 
Após a deliberação no co- 

legiado, oobjetivo é que seja 
aprovado um requerimento 
de urgência, permitindo 
que a análise passe direto ao 
plenário, sem a tramitação 

nas comissões. 

SEM DISPAROS EM MASSA 
O texto já foi aprovado no 

Senado, mas passou por 

uma série de modifica- 
ções na Câmara — caso se- 

jam mantidas, o projeto 
retornará para a análise 
dos senadores. 
Entre outros pontos, o pro- 

jeto propõe a vedação dos dis- 
paros em massa com “conte- 
údo passível de sanção crimi- 
nal ou fatos comprovada- 
mente inveridicos” e o funci- 

onamento de contas auto- 

matizadas que não estejam 
claramente identificadas co- 
mo talnas plataformas. 

Como revelou O GLOBO 
na semana passada, à pro- 
posta impede ocupantes de 
cargos eletivos de recebe- 

rem remuneração em fun- 

ção dos perfis mantidos nas 
plataformas. O texto apro- 

vado no Senado já determi- 
nava que as contas de agen- 
tes públicos sejam conside- 
radas de interesse público e, 
por isso, devem ficar sub- 

metidas aos principios da 

Administração Pública. O 
relator manteve a redação, 
incluindo o trecho que im - 

pr que contas de políticos 

loqueiem outros usuários. 

“DISCURSOS VIOLENTOS” 

O projeto contra fake news 
também proibe a destina- 
ção de publicidade em sites 

e contas em redes sociais 

que "promovam discursos 

violentos”. No texto apro- 
vado no Senado, já estava 
previ sta d Fegra para Casos 

de discriminação e incita- 

ção à violência contra pes- 
soaougrupo, especialmen- 
teem razão desuaraça, cor, 

etnia, sexo e gênero. À pro- 
postado relator acrescenta 
a determinação para cri- 

mes contra o Estado demo- 

crático de direito. 
Outro ponto éa vedação à 

contratação de publicida- 

de pela Administração Pú- 
blica junto a plataformas 
que não sejam con stituidas 

de acordo com a legislação 

brasileira e com represen- 
tação no pais. (Com infor- 
mações do 61) 
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Bolsonaro admite que pediu troca do diretor da PF 
Em depoimento, presidente negou, no entanto, tentativa de interferência e alegou falta de interlocução com chefe da 
Polícia Federal. Ele disse ainda que Moro condicionou mudança à sua indicação para o STF, o que o ex-ministro nega 

AGUIRRE TALENTO 
ando tilasio isa ophstr comi be 
BEShid 

presidente Jair Bolsonaro 
admitiu em depoimento 

à Polícia Federal que pediuao 

então ministroda Justiça Ser- 
gio Moro a substituição do 

diretor-geral da PE por um 

nome de confiança de sua fa- 
miília, mas negou que tinha 

par objetivo interferir politi- 
camente na corporação. Ele 
confirmou também que pro- 
curou o chefe da pasta para 

lazer cobranças a respeito do 

andamento de inquéritos de 
seu interesse, como o que 
apurava a autoria da atenta- 
doque o próprio presidente 

sofreu, em 2018, e um outro, 
relacionado aos assassinatos 

da vereadora da Rio Marielle 

Franco (PSOL je domotoris- 

ta Anderson Gomes, 
Bolsonaro disse ainda que 

Moro aceitou mudar 6 co- 

mando da PF, desde que fos- 
se indicado a uma vaga do 

Supremo Tribunal Federal 

(STF ),0 que foi desmentido 
pelo ex-ministro horas mais 

tarde. O depoimento, con- 

cedido ontem, úcorre no 

momento em que Moro 
anunciou sua decisão de en- 

trar nó tabuleiro político. 

Ele vai se filiar ao Podemos 
na semana que vem e deve 

disputar a Presidência da 

República em 2022. 

Ao ser questionado sobre 
os motivos pelos quais pe- 

diu a Moro que trocasse à 

então diretor-geral da PF, 

Maurício Valeixo, Bolsona- 
ro alegou que havia “falta de 

interlocução” com o ocu- 
pante do cargo, cujo chefe 
direto é o ministro da Justi- 
ça. Ele admitiu que sugeriu 

para o posto o nome do dele- 

gado Alexandre Ramagem 
“em razão da sua co mpetên- 

cia e confiança construida”. 

Ramagem hoje é res ponsá- 
vel pela Agência Brasileira 

Padidos. Balsonaro confirmou ter procurado o então munistra ca Justiça. Sergio Moro, pra fazer cobranças a respeito do andamento de inquéritos dub 

de Inteligência (Abin) e 
atuou como chefe da segu- 
rança do presidente duran- 
te acampanha de 2018. 

CASO MARIELLE 

O presidente admitiu ainda 
que pediu satisfações a Mo- 
ro sobre o andamento de 

ELA investigação de Sel L- 

teresse. Trata-se do inquéri- 
to aberto depois que um 

porteiro do condomínio on- 

deo presidente temcasa, no 
Rio, afirmou que um dos 
suspeitos de participar da 

execução de Marielle teria 
tentado visitar a residência 
de Bolsonaro. Mais tarde, o 

porteiro voltou atrás do que 

disse. À PE, Bolsonaro justi- 
ficou que agiu dessa forma 
porque n ão “observou ne: 

ahum empenho ou preocu- 

pação do ex-ministro Sergio 
Moro em solucionar rapida- 

mente o caso”, segundo a 

transcrição daoitiva. 

Na mesma linha, ele falou 

sobre à ocasião em que “co- 
brou do ex-ministro Sergio 

Moro uma investigação 

mais célere e objetiva sobre 
o atentado que sofreu”, Bol- 
sonaro sustentou, contudo, 
ue “ndo fez nenhum tipo 

de pedido na direção da in- 
vestigação ou qualquer ou- 
tra interferência no anda- 

mento dos trabalho”, comó 
revelaa transcrição. 
A Polícia Federal também 

perguntou o que Bolsonatro 

quis dizer quando declarou, 
durante a reunião ministe- 
rial do dia 22 de abril de 

2020: "Eu tenho a PÉ que 

não me dá informações”, Ele 
reafirmou que “não obtinha 

informações de forma ágil e 

eficiente dos árgãos do Po- 
der Executivo, assim como 

da própria Polícia Federal”, 
mas APELO TO Loici Que, uai SE 

queixar da escassez de "in- 
formações”, se referia a rela- 
tórios de inteligência sobre 
fatos LJuo necessitava pára E 

tomada de decisões e que 
“munca informações sigilo- 
sas sobre investigações”, 

PEDIDO DE MUDANÇA NO RIO 
Questionado, Bolsonaro 
confirmou que também 

pediu mudanças de co- 
mando nas superinten- 
dências da PF do Rio e de 

Pernambuco, mas negou 
que fosse para interferir 
em investigações. “Suge- 
riuam udança porque o Es- 

tado do Rio de Janeiro é 

muito complicado e en- 
tendia que necessitava de 

um Dirigente da Polícia 

Federallocal com maior li- 
berdade de trabalho”, in- 

forma a transcrição. 

Bolsonaro também foi 

perguntado sobre uma frase 

proferida par ele na mesma 
reunião ministerial de abril 

do ano passado, quando dis- 

se que queria trocara segu- 
rança” do Rio para blindar 
amigos e familiares. À frase 

é interpretada por investi- 

gadorescomo uma manites- 
tação de sua vontade em 
mudar o superintendente 

da PF do Rio. Mas, sobre o 

assunto, Bolsonaro mante- 
vesua versão de defesae dis- 

se que estava se referindo a 
substituições na equipe do 
Gabinete de Segurança Ins- 
titucional (GSI) no Rio, res- 
ponsável pela segurança de 

sua família, 
O depoimento de Bolso- 

naro foi prestado no inqué- 

rito aberto em 2020, logo 
após Moro deixar o Ministé- 

Presidente diz que TCU deixou de ser órgão que “amedronta' 
Bolsonaro afirma que tribunal trabalha praticamente 'integrado' ao governo: e ministro Augusto Nardes fala em 'pacto' para 'gastar um pouco mais' 

DAM PEL ELALI 
dante gh eo ogiodo Com Jr 

mama 

E” meio à alteração no teto 
de gastos para possibilitar o 

pagamento do Auxílio Brasil 

de R$ 400, vista por muitos 
analistas como uma pedalada 

fiscal”, o presidente Jair Bolso- 

naro afirmou ontem que o Tr 

bunal de Contas da União 
(TCU) deixou de serum órgão 

que “amedronta” e passou a 

“antecipar problemas” De 
acordo com Bolsonama, o TCU 

atua quase que de forma inte- 

grada com o governo federal. 
As declarações do presiden- 

te foram feitas durante a aber- 

tura do Fórum Nacional de 

Controle, promovido pelo 

TCU, cuja função é auxiliar o 
Poder Legislativo. Na gestão 
Dilma Rousseff, relatório da 
Corte apontandei que o gover- 

noda petista promov Eu pe- 

dalada fiscal” foi usado como 
peça principalda acusação no 

processo que levou ao impea- 
chment da então presidente. 

— Qusodizer queesse tri- 

bunal participa das de- 

cisões governamentais co- 
mo se fosse um órgão inte- 
grado a nós, dada à forma 

como nús relacionamos. 
Aqui deixou de ser, quase 
que deixou de ser, um ór- 

gão que amedrontava, 
muitas vezes, no passado 

— discursou Bolsonaro. 

Na evento. o ministro do 

TCU Augusto Nardes disse 
que sugeriu aos presidentes 
aCâmara, Arthur Lira (PP. 

AL). e do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD-MG), um 
“pacto” para “gastar um 

pouco mais” durante os pró- 

ximos trés ou cinco anos. 

“Que ao indicar o DPF 
(diretor-geral da Polícia 
Federal) (Alexandre) 
Ramagem ao 
ex-ministro Sergio 
Moro, este teria 

concordado com o 
presidente desde que 
ocorresse apos à 

indicação do 
ex-ministro da Justiça à 
vaga no Supremo 
Tribunal Federal” 

Presidente Jair Bolsonaro, 
em depoimento à PF 

“Não troco principios 

por cargos” 

Sergio Moro. 

em resposta a Bolsonaro 

rio da Justiça. Ele saiu acu- 
sando o presidente de ter 

tentado interferir no traba- 

lho da Polícia Federal, O ca- 
sotramitano STF, sobarela- 
toria do ministro Alexandre 

de Moraes. que já autorizou 
a prorrogação da investiga- 
ção em quatro ocasiões. 

Horas depois de o conte- 

údo da oitiva vir à tona, 

Moro emitiu uma nota na 

qual afirma que “não troca 

princípios por cargos, 
“Destaco que jamais condi- 
cionei eventual troca no 

comando da PF à indicação 
ao STE Nãotroca principi- 
os por cargos, Se assim fos- 
se, teria ficado no governo 

como ministro. Aliás, nem 

os próprios ministros do 
governo ouvidos no inquêé- 

rito confirmaram essa vet- 

são apresentada pelo presi- 
dente”, disseo ex-ministro. 

De acordo com 0 presi- 
dente da República, o TCU 

tem atuado para “evitar que 
processos sigam avante”: 
— Hoje é um órgão que se 

preocupa cada vez mais (em) 
se antecipar (a) problemas. 
O mandatário citou como 

ponto positivo a atuação do 

tribunal em casos como o do 
leilão do 5G e da concessão 
da Via Dutra. 

O evento foi organizado por 
Augusto Nardes, queelogiouo 
governo Bolsonaro, À presi- 

dente da Corte, Ana Arraes, 

participou de lorma remota. 

Ida a SP para ato contra STF no 7 de 

Setembro gerou gasto de R$ 360 mil 
Na ocasião, titular do Planalto ameaçou descumprir ordens da Corte, governo não detalhou despesas 

O presidente Jair Bolsonaro 
gastou R$ 360 mil para se 

deslocar no dia 7 de Setembro 

de Brasília para São Paulo, on- 

de participou de um ato de te- 
or golpista, em que ameaçou 
não cumprir decisões do Su- 

premo Tribunal Federal 

(STF). Posteriormente, ele re- 
cuou e afirmou que as declara- 

ções dadas naquele dia “decor- 

reram do calor do momento”. 

O custo da viagem, que fi- 
couem R$ 360.166,73, foi in- 

formado pela Secretaria-Ge- 

ral da Presidência em respos- 
ta aum pedido feito pela Lei 

de Acesso à Informação 
(LAI). À pasta não detalhou 
as despesase disse que ovalor 
está “sujeito a alterações”, 

mas não explicou o motivo. 

No 7 de Setembro, Bolsona- 
ro participou de uma cerimó- 

nia de hasteamento da bandei- 

ra no Palácio da Alvorada, 

compareceu a uma manifesta- 
ção na capital e de lã foi para 

São Paulo. Na capital paulista, 
tez seu discurso mais agressi- 
vo, chamando o ministro do 

STF Alexandre de Moraes de 

“canalha” e dizendo que não 
mais cumpriria as. decisões de- 
le, Descumprimento de medi- 

das judiciais é crime, segundo 

partigo 330 do Código Penal. 
Balsonaro retornou no 

mesmo dia para Brasília. Na 

agenda oficial, o único com- 

promisso era o “hasteamen- 
to da Bandeira Nacional”, no 

Ataque so STF. Manifestação na Pauleta teve o Supremo como um dos alvos 

Alvorada, das 8h às 9h, 
Dois dias depois, Bolsona- 

ro divulgou nota — escrita 

com ajuda do ex-presidente 
Michel Temer — dizendo 

ue nunca teve “a intenção 

e agredir quaisquer Pode- 
res" e que suas “palavras, por 
vezes contundentes, decor- 

reram do calor do momento 
e dos embates que sempre vi- 

saramo bem comum” 

Para Vitor Rhein Schirato, 
professor de direito adminis- 

trativo da Universidade de São 

Paulo (USP), ocaso configura 

uma “improbidade de mara 
al”, porenvolver lesão ao erário 

público, e casos semelhantes 
são corriqueiramente julgados 
dessa forma pelo Judiciário: 

— Prefeito do interior que 

faça isso vai responder com 
patrimônio pessoal por im- 

probidade. 

De acordo com Schirato, o 
presidente da República tem 
liberdade maior para a utiliza- 

ção de meios de transportes 
oficiais, mas não pode se apro- 
veitar isso para participar de 

evento “político -eleitoral”. Ele 

ressalta que ? residentes que 
sejam candidatos à reeleição 
podem se locomover com avi- 

ões da Força Aérea Brasileira, 

por exemplo, mas precisam 

ressarcir os cofres públicos, 

As secretarias Geral e de Co- 

municação Social foram pro- 
curadas, mas não responde- 
ram. (Daniel Gullino) 
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ENTREVISTA 

Hamilton Mourão / viCE-PRESIDENTE 

Genera! descarta governo do Rio, cogita concorrer 
ao Senado, defende que haja terceira via em 2022 e 
diz que mal-estar com titular do Planalto é passado 

BELA MEGALE peisttro agloto com br 

“É IMPORTANTE 
NÃO FICAR SÓ 
ENTRE LULA E 
BOLSONARO' 
Do: de cinco dias ocu- 

pando interinamente à 

Presidência em função da vi- 

agem do presidente Jair Bol- 
sonaro ao encontro anual do 

G-20, 0 vice Hamilton Mou- 

rão recebeu O GLOBO em 

Seu ga binete na qua rta-feira 

e defendeu a importância de 

uma candidatura da terceira 

via na eleição de 2022, Ele 
afirmou que a relação com o 

presidente, conhecida por al- 

tos e baixos, atualmente “está 

muito boa” e minimizou a 
agenda esvaziada de Bolso- 
naro ao longo da cúpula que 

reuniu outros lideres mundi- 
ais: “E com plicado quandose 

não se fala a língua (inglês) e 
precisa de um intér prete. 

Osenhor aceitaria concorrer à 

Presidência? 

No momento, Bolsonaro 

será candidato à reeleição, e 
eu jamais concorreriacomo 

presidente. Não seria ético. 

O senhor avalia disputar uma 

vaga no Senado? 

O presidente não definiu à 
seu partido político nem se 
eu vou continuar como vice. 

Às vezes, diz também que 

nem ele sabe se irá concorrer 

à Presidência, Tem que defi- 

nir tudo isso para ver se vou 
me candidatar ao Senado. Se 

decidir que será isso, devo 
concorrer pelo Rio de Janeiro 

ou pelo Rio Grande do Sul, 

mas não há decisão tomada. 
Meu título de eleitor é do 

Distrito Federal e, até março, 
precisa transferi-lo. Até lá, 

provavelmente, alguma de- 
cisão terá sido tomada. 

Ser candidato ao governo do 
Rio é uma opção? 
Não tenho a minima pre- 

tensão de me candidatar ao 

governo do Rio. Para isso, eu 

teria Jum LET dez anos amenas 

e uma equipe ultra consisten- 

te. Não tenho isso. Se eu for 

concorrer a algum cargo eleti- 
vo, será o Senado. Mas tam- 

bém avalio deixar a vida pú- 

blica, me dedicar à família. 

Como osenhor vê a possível 

candidatura do ex-ministro 

Sergio Moro à Presidência? 
[550 é um assunto da chama- 

da terceira via. E importante 

que a gente não fique somente 

entre a nossa candidatura, que 
é ado presidente Bolsonaro, e 

ado ex-presidente Lula. Ago- 
ra, sobre o Mora, tem que ver 

se ele vai ter fôlego, até porque 

tem outros nomes que estão 

ad. COMO O ex-ministro Luiz 

Henrique Mandetta e o gaver- 
nador João Diria. 

Moro é um nome competitivo? 
E um nome forte. Ele agrada 

à parcela da população que vê 
o combate à corrupção como 

uma bandeira importante, 
mas tem que empolgar a mas- 
sa Quem empolga as massas 
hoie são Lula e Bolsonaro. 

Como foi sua conversa com 

Bolsonaro sobre as chances 

de repetirema chapa atual? 

Ele pro rguntonro CJLHO eu pRen- 

sava sobre meu futuro políti- 

co. Eu disse que, se ele preci- 

sasse, estaria à disposição. 

Seu partido,o PRTB, chegou a 
procurar Bolsonaro para 
filiá-lo. Às conversas foram 

encerradas? 

Eu aconselheio PRTB afi- 

liaro presidente e seu grupo 
político, Seria também uma 

maneira de à partido, que 

está naulragando, ressurgir. 

O senhor pretende aceitar o 

convite do ministro Ciro 
Nogueira para se filiar ao PP? 
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Cenários. Mourão avalia que Moro será um nome torte, caso d spute o Panalto, mas prec-sa “empolgar as massas 

(q 
“O presidente 
compreendeu que 
encontrei o Barroso 

para estabelecer uma 
conversa mais eficiente 

como Judiciário. Depois 
disso, as coisas ficaram 
mais calmas” 

“Não tenho a mínima 
pretensão de me 
candidatar ao governo 

do Rio. Eu teria que ter 
dez anos a menos e uma 
equipe ultra consistente, 
Não tenho isso” 

Ciro me convidou, mas co- 
mosounovatona política, pre- 
tendo ser fiel ao meu partido. 

Na minha avaliação, não seria 
ético pular tora do PRTB ago- 

ra, como barco afundando. 

Arelação com o presidente 
está mais harmônica? 
À situação estã muito boa. 

Temos mantido contato. An- 

tes de ele embarcar para a reu- 
nião do G-20, fui até a base aé- 

rea para me despedir Navolta, 

ndo fui recebê-lo, porque era 

muito cedo. Bolsonaro tem 
me dado funções de peso no 

ambito da politica externa. Na 

semaria que vem, representa- 
rei o Brasil na pósse do presi- 

dente eleito de Cabo Verde. 

O que mudou na relação? 

O presidente entendeu 
que tem a minha lealdade. 
Quando ele soube que cu fui 
talar com Luís Roberto Bar- 

roso (ministro do Supremo 

Tribunal Federal e presiden- 

te do Superior Tribunal Elei- 

toral), criou-se um clima de 

animosidade entre nós. Ex- 
pliquei que o ministro me 

convidou e que fui lá para fa- 

lar de três temas. Detendi a 
necessidade de reforçar a 
transparência das urnas ele- 
trônicas, falei sobre o papel 

das Forças Armadas no Esta- 
do e sabre a manifestação de 

magistrados em relação a ca- 

sos em que o STF está atuan- 
do, O presidente compreen- 

deu que encontrei o Barroso 

para estabelecer uma con- 

versa mais eficiente com o 

Judiciário, Depois disso, as 
coisas ficaram mais calmas. 

Qual sua avaliação sobre a 
falta de agendas de peso de 

Bolsonaro no G-20? 
Não sei se o Itamaraty pro- 

pós à qutros países reuniões 

bilaterais e se eles recusaram. 
Mas vi que o presidente ten- 
tou interagir cor os outros H- 
deres. E complicado fazer isso 

quando não se fala o idioma, 
precisa de um intérprete. Eu 
prefiro acreditar que as reuni- 

des bilaterais não acontece- 
ram porque não foram pro- 

postas pelo governo brasilei 

ta, Mas acho que a participa- 

ção do presidente foi positiva, 
principalmente pelo seu dis- 

curso, que falou sobre a ade- 

são do Brasil ao acordo con- 

cluido no encontro, 

Qual deve ser a prioridade do 
governo? 

Temos que colocar as re- 
formas tributáriae adminis- 

trativa para andar. 

Há tempo de aprová-las? 

E dificil aprová-las nessa 

gestão, mas, se tivesse que 
colocar uma prioridade, se- 

cláatributária, pelo impacto 

na produtividade. O Brasil 

tem dois problemas estrutu- 
rantes que qualquer governo 
terá que encarar: o equilíbrio 

tiscal e a produtividade. Per- 
demasmuitotempona refor- 

ma da Previdência, mas foi 

uma grande reforma. Ficou 

aquela situação do ótimo é 

inimigo do bom, então fize- 

mos uma boa reforma. 

Ha chances de Paulo Guedes 
sair ou ser demitido? 

Paulo Guedes fica. Ele é um 
estoico (alguém racional, que 
não se deixa levar por crenças ou 
paixões). Só tem uma grande 
diferença: os estoicos sempre 
ficaram em silêncio. 

A CPlda Covidainda trará 
mais desgastes ao governo? 

Foram seis meses de des- 

gaste, mas acho que a CPI 

não trabalhou corretamente. 

Os interrogatórios foram 
mal conduzidos e atribuem 

au p residente crimes com os 

quais eu não concordo. É 
uma forçação de barra cha- 

mar Bolsonaro de genocida e 

difusor da pandemia. O pre- 

sidente fala muita coisa, mas 
não age como fala, Ele vai 

contra o que fala, porque 

compra e distribui vacina. 
Como diz o imperador roma- 

no Marco Aurélio, no livro 

Meditações, asações não cot- 

respondem às palavras. 

Mandetta avalia disputar vaga no 
Senado contra Tereza Cristina 
Aliados do ex-ministro querem 'briga' regional com titular da Agncultura no MS 

MATÁALIA PORTINARI 

E JUSSARA SOARES 

polimesfragloão com im 

muandia 

ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandet- 

ta, do União Brasil, avalia 

disputar uma vaga no Sena- 
do pelo Mato Grosso do Sul, 

seu estado, em 2022. Com à 

fusão do DEM como PSL, a 

avaliação de seus aliados é 
queum eventual projeto pa 
raa Presidência da Repúbli- 

ca ganhou obstáculos e que 
seria melhor ele se concen- 
trar numa disputa regional 

O problema, porém, é que 

a ministra da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, 

Tereza Cristina, antes do 

DEM e, agora, do União Bra- 
sil,é tida como favorita para 
o Senado pelos políticos do 

= E o 

estado. Com convites do Re- 
publicanos, PP e PL para se 

filiar, ela aguarda a defini- 

asia Ratner filiação de 
Jair Bolsonaro antes de defi- 
nir para qual partido irá. 

O prefeito de Campo Gran- 

de, Marcos Trad (PSD), deve 
sair como candidato a gover- 

nador. Reeleito em primeiro 

turno na preteitura em 2020, 

Trad é tido como um candida- 

to forte em pesquisas internas 
de seu partido. Hoje. seu en- 
torno defende que ele com- 
ponhauma chapa com Tereza 
Cristina, Procurado, ele diz 

que o momento de decidir so- 

bre sua “provável candidatu- 
ra é no ano que vem, 

Tereza Cristina é disputada 

ainda por outro pré-candida- 

to: o secretário de estado de 

Infraestrutura, Eduardo Rie- 

del,do PSDR, Riedeléonome 
de Reinaldo Azambuja, atual 

governador, e vem travando 
conversas com a ministra so- 

bre uma eventual aliança. 
Hã ainda dois outros possi- 

veis candidatos a governa- 

dor: André Puccinelli 
(MDB), que já ocupou o car- 

go de 2007 a 2015 e foi impe- 

dido de concorrer em 2018 

por estar preso, e a deputada 
Rose Modesto (PSDB), que 
pode se candidatar tanto ao 

sovemo quanto ao Senado. 
Modesto estava negocian- 

doumacandidaturano PSL, 

que agora se lundiu ao 

DEM. A senadora Sorava 
Thronicke (PSL). que quer 
ser presidente estadual do 

União Brasil, anunciou que 

Rose Modesto é a candidata 
do partido ao governo. En- 

tre os integrantes do DEM, 

porém, vapoio aelanão está 
pacificado. 

BUSCA POR VIABILIDADE 

Mandeitta ainda precisa de- 
monstrar a viabilidade de 
seu nome ao Senado para 
conseguir uma aliança com 
um dos candidatos a gover- 
nador, na avaliação de pes- 

Indefinição. Nome de IMandetta também é opção para cisputar a Presdência 

soas que acompanham as 

negociações. Há também a 
ameaça de Simone Tebet 

(MDB), hoje pré-candidata 
a presidente pelo MDB. en- 

trar na disputa pelo Senado 
e concorrer com Tereza 
Cristina, tomando adisputa 

ainda maisacirrada. 

Procurado pelo GLOBO, 

Mandetta, que era original- 

mente do DEM, diz que é ce- 
do para definir sua candida- 

tura e que está concentrado 
em ajudar o partido em seu 
projeto de fusão. Ele diz que 

só baterá o martelo sobre 

qual vaga disputará em abril 

de 2022, prazo má ximo dado 

pela hustiça Eleitoral. 

— À política em época de 

eleição vai utilizar ao máxi- 
mo seus prazos. À filiação 

partidária é até 3 de abril. 

Como integrante do dire- 

tóriodo União Brasilno Ma- 
to Grosso do Sul, ele disse 

que val conversar com Rose 

Modesto para entender 
seus planos e que os candi- 

datos que serão apoiados 

pelo partido ainda não estão 

definidos, inclusive porque 
afusãoacaboudeacontecer. 

Em conversa recente com 

aliados em Campo Grande, 

Mandetra disse que a única 
possibilidade que não con- 

sidera ta de concorrer a de- 

putado federal. Ele ocupou 
o cargo de 2011 a 2019. Sem 

mandato, ocupou ocargode 

ministro da Saúde do gover- 
no Bolsonaro por pouco 

mais de um ano, 
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Deltan deixa MPF e deve ser candidato à Câmara 
Afastado da Lava-Jato há mais de um ano, procurador é esperado no Podemos, sigla que receberá Moro. Eventual 
candidatura pode ajudar a recuperar espaço, mas abre margem a críticas sobre interesse político da sua atuação 

CLEIDE CARVALHO 
dido carai as aghibo com bn 
sASPELE 

procurador Deltan Dal- 
lagnol, ex-coordenador 

da Lava-Jato em Curitiba, se- 

guiu o caminho do ex-juiz 
Sergio Moro emdireçãoá po- 
lítica, Ele informou ontem 
que pediu exoneração do Mi- 
nistério Público Federal 
(MPF), e sua filiação é aguar- 
dada pelo Podemos, para 
umia candidatura a deputado 
federal pelo Paraná em 2022 
— o que ainda não foi confir- 
mado pelo procurador. A si- 
la é a mesma à qual Moro se 
iliará na semana que vem. 
Uma provável candidatura 

de Deltan é vista como uma 
tentativa de recuperar ao 
menos em parte, via voto po- 

pular, o nao e visibilidade 
conquistados durante os pri- 
meiros quatro anos daopera- 
ção contra corrupção. Por 
outro lado, a decisão de en- 
trar para a disputa eleitoral 
reforça as críticas de que o 
procurador tinha interesses 
políticos durante sua atua- 
ção como investigador. 

Deltan deixou a força-tare- 
fa da Lava-Jato no ano passa- 
do, quando a operação já vi- 
nha sendo esvaziada por mu- 
danças encabeçadas pelo 
procurador-geral da Repúbli- 
ca, Augusto ras. Ele conti- 

nuou, no entanto, atuando 

no MPE. 
Seu desgaste, porém, já vi- 

nha de fatos anteriores. O 
procurador chegou a respon- 
der a dez reclamações no 
Conselho Nacional do Mi- 
nistério Público (CNMP). 
Deltan deixou a força-tareta 
em setembro de 2020, logo 
Si a divulgação, pelo site 

Theintercept Brasil, de men- 
sagens trocadas por ele, Mo- 
ro e outros integrantes do 
grupo a respeito de procedi- 
mentos da investigação, po- 
sicionamentos públicos e o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lulada Silva. 
Qs arquivos foram citados 

no julgamento do Supremo 
Tribunal Federal (STE) que 
anulou as condenações do 
petista, embora não tenham 
sido formalmente utilizados 
para embasar a decisão. 

DOBRADINHA COM JUIZ 
Segundo a colunista do GLO- 
BO Bela Megale, a chapa pla- 
nejada pelo Podemos teria 
Moro como candidato à Presi- 
dência, Alvaro Dias à reelei- 

ção no Senado e Deltan à Cã- 
mara — os dois últimos pelo 
Paraná. Aexpectativa entreos 
parlamentares do partido é 
que o ex-chefe da Lava-jato 
angarie muitos votos, em es- 
pecial dos eleitores que de- 
lendem o combate à corrup- 
ção e dos evangélicos. Deltan 
pertenceal ia Batistae tem 

cerca de 13 milhões de segui- 
dores no Twitrer. 

O primeiro convite do Po- 

Dr. Fabiano Serfaty 

Político, Fóra do MPF, Deitan é vstó como puxador de votos no Paraná por discursa evangélico e anticorrupção 

Dallagnol criticou 
impunidade e diz que 
trabalho da Lava-jato 
está sendo “desfeito 

demos ao procurador foi fei- 
to em 2016, quando o então 
chefe da Lava-jato fazia um 

péripla entre políticos de 
Brasília em defesa do proje- 
to que listava dez medidas 
para combater a corrupção. 

No auge da Lava-jato, Del- 
tan apresentou a proposta 

também em inúmeras pa- 
lestras por todo o pais, Se- 
gundo senadores ligados ao 
procurador, ele sinalizava 

há um mês que pediria de- 
missão do MPF. 
Pessoas próximas a Deltan 

dizem que ele protocolou o 

pedido de exoneração do 
MPF na noite de anteon- 
tem. Aconf irmação veioon- 

tem à tarde pelo Twitter, 
plataforma que o procura- 
dor costuma usar para de- 

tender seus pontos de vista 

na defesa da Lava-jato, da 
prisão após condenação em 

segunda instância e do fim 
do foro privilegiado. 
“Após mais de 18 anos de 

trabalho em amor ao próxi- 

mo, estou saindo do Minis- 
tério Público e queria con- 

tar a você o porquê. Minha 

vontade é fazer mais, fazer 
melhor e fazer diferente di- 
ante do desmonte do com- 

bate à corrupção que está 

acontecendo”, escreveuele. 

Em um video publicado no 
YouTube, Dallagnol disse 

apenas que, fora do MPF, vai 

poder avaliar com mais liber- 
dade o caminho a seguir e o 

O panorama da psoríase no Brasil. 
À psoriase é uma doença crônica, grave e que impacta muito 

além da pele”. Nesta live, vamos abordar os aspectos é o panorama 

e poderá fazer em defesa 

s teses em que acredita, co- 
moo fim leis que dificultamo 
combate à corrupção. 
— À sensação é que o que 

fizemos está sendo desfeito, 
e a impunidade dá carta 
branca para que quem nos 

rouba continue roubando. 

Isso precisa parar — disse 
Dallagnol no video, acres- 
centando que vai refletir e 

orar sobre as ideias que tem 
para atuar fora do Ministé- 
rio Público e que comunica- 

ráa seus seguidores sobre as 

decisões que tomar. 

INQUÉRITO NO CNMP 
Um dos casos a que respon- 
deuno CNMP serelena a cri- 
ticas feitas por Deltan à possi- 
vel eleição de Renan Calhei- 

ros (MDB-AL) à presidência 
da Senado, em 2019, o que foi 
visto como posicionamento 

político do procurador. Os 
conselheiros decidiram por 
censura por quebra de decoro 
funcional. Nas publicações, o 

procurador citava investiga- 
ções contra o senador e dizia 
que Ss parlamentares votari- 

am “escondidos”. 
Naépoca, 0CNMP afirmou 

que integrantes do Ministé- 
Ho Público deveriam “abster- 

se de se manifestar sobre can- 
didatos ou partidos políticos”, 
No mês passado, a Justiça de 

Alagoas condenou Deltan a 

pagar indenização de R$ 40 
mila Renan. Cahe recurso, 

da doença no Brasil e o impacto emocional e social que a doença 

causa, Não deixe de acompanhar. 

Dr. Fabrício Lamy 
Clínico geral & Dermoatologista e Professor de 

Endocrinologista Pós-Graduação em Dermatologia 
do instituto Carlos Chagas 
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URBE DESORDENADA 
ea de favelas dobrou em 36 anos: 

bioma que mais sofreu foi Amazônia 
LUCAS ALTINO 
krcas shieogicho corr e 

He meses, em meio à 
E crise econômica intensih- 

cada pela pandemia, famílias 

sem teto em São Paulo se arti- 
cularam junto a movimentos 
sociais e ocuparam um teérre- 
no de 220 mil metros cuaádra- 

dos na Zona Leste da capital, 
aclado do shopping Aricandu- 
va, considerado o maior do 

continente. Hoje, 800 familias 
vivem na Ocupação Jorge He- 
reda, e cutras centenas aguar- 

dam vagas numa lista de espe- 

ra. À novissima comunidade, 

alvo de uma ação de reintegra- 
ção de posse suspensa no Su- 

perior Tribunal Federal (STE), 
é apenas uma pequena parte 
dos 185 mil hectares deocupa- 

ções informais existentes no 
pais, o dobro do que havia há 
36 anos, segundo levantamen- 

to do Projeto MapBiomas — 

Mapeamento Anual de Cober- 

tura e Uso da Terra do Brasil. 
Os dados, divulgados on- 

tem, revelaram a transtorma- 

ção da ocupação do solo do pa- 
is, que, desde 1985, perdeu 

urna quantidade equivalente a 

2 ávezes acidade de São Paulo 

em vegetação nativa, entre 
obras legais ou ilegais. O im- 

pacto das ocupações infor- 

mais toi sentido na Amazônia, 
bioma em que se registrou o 

aumento de mais de 18% da 

área de [avelas, sobretudo nas 

cidades de Belem e Manaus. 
Segundo especialistas, a 

tendência da informalidade 

é de piora, em função dacri- 
se e da falta de políticas pú- 
blicas habitacionais no pais. 

O mecânico Ricardo Sou- 

sa, de 48 amos, por exemplo, 
nunca havia morado numa 

ocupação, mas teve de partir 

para esta opção ao devolver o 
apartamento em que mora- 

va, por não conseguir pagar o 

aluguel. Com os prejuizos 
durante a pandemia, ele viu 

na jorge Hereda a oportuni- 

dade de construir sua casa. 
— Meu rendimento ficou 

baixo e comecei a dever à 

muita gente. Estamos lá na 
ocupação lutando e tentando 
sobreviver à crise, já que o go- 

verno não ajuda — explica 
Sousa, cuja esposa está mo- 
rando em outra-casa com o h- 

lho e a nora, enquanto não há 

definição judicial sobre aocu- 
pação. — À casa deles é muito 
pequena e não caberia todo 

mundo. Estou aqui montan- 

do nosso barraco com a espe- 
rança de que um dia esse pe- 
daço do chão seja meu. Colo- 

Camos Posso Suor, era tudo 

mato, estava abandonado, 
mas não queremos nada de 

graça, e sim pagar IPTU. 

A definição que a familia 
Sousa aguarda ésobreaação 

de reintegração de posse 
movida pela Savoy empresa 
proprietária do terreno. 
Após a justiça de Sãa Paulo 
determinar a reintegração, 

uma decisão do ministro do 
STF Alexandre de Moraes 
suspendeu a ação, em se- 
tembro. À prefeitura não te- 

riacumprido a recomenda- 

ção de prover habitações 

dignas aos moradores. Em 

junho, o STF já havia deter- 
minado a suspensão de des- 
pejos durante a pandemia. 

AGENTRIFICAÇÃO DE BELÉM 
O levantamento do MapBio- 

mas mostra que, no Brasil, as 

ocupações formais e infor- 
mais evoluem quase ladoa la- 
do, em termos proporcio- 

nais. Em Belém, onde se ob- 
Servo o maior crescimento 

das áreas favelizadas, 51,7% 

de toda expansão urbana no 
periodo ocorreram através 
de ocupação informal. Em 
Manaus, a proporção foi de 

EXPANSÃO 
URBANA NO 
PAÍS ENTRE 
1985 E 2020 

De 

OCUPAÇÕES INFORMAIS 

De 89 mil de hectares 
Aumento de 
nr. | Fi d 
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478% e, em Salvador, de 

31,8%. Se em 1985 as gran- 
des metrópoles do Sudeste já 

estavam consolidadas, o mai- 

OT espaço para expansão ur- 
bana se deu, nas últimas dé- 
cadas, no Norte e Nordeste 

do pais. Mas isso não impe- 

diu que novas favelas conti- 
nuassem a surgir no Rioc em 

São Paulo, onde o crescimen- 

to informal representou, res- 

pectivamente, 10% e 24% de 
suas expansões urbanas. 

CIDADES COM MAIS PERDA 

DE VEGETAÇÃO NATIVA 
(em hectares) 

Coordenador estadual da 

União Nacional de Moradia 
Popular do Pará, Paulo Afon- 

so dos Santos explica que Be- 

lém passou por um processo 
de gentrificação em meados 
da década de 1980, quando 

trabalhadores deixaram suas 

residências na área central 
apósa subida de preços coma 
chegada de grandes condo- 

mínios. Com isso. foram con- 

solidadas as ocupações infor- 
mais na chamada “segunda 

& a; 13.3 mil 

cotambém não devo: 

Da lodas favelas existentes hole 
no fio, 32% surgiu após SAS 

DESMATAMENTO 
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légua patrimonial de Belérr”, 

na periferia da cidade. 
— Houve uma explosão de 

chegada de pessoas, mas 05 

bairros não tinham intraes- 
trutura, são áreas alagadiças, 
onde passam muitos rios, ho- 

mbli- 
evido 

cuidado, serviços como edu- 

cação, saúde é transporte são 

precários —diz Santos. 
Para Marcel Fantin, pesqui- 

sador do Instituto de Arquite- 

je assoreados. O poder 

tura e Urbanismo da USP, os 

dados mostram como a desi- 
gualdade social do país se re- 

flete tia intensificação dos as- 
sentamentos precários, E o 
crescimento informal pode 

ser ainda maior que os dados, 
pois o monitoramento, por 
meio de imagens aéreas, não 

consegue mensurar a vertica- 

lização das favelas, apenas seu 
crescimento horizontal. 

— À gente tem um proble- 

ma estrutural, Muitas vezes, as 

soluções dadas pioram a situa- 
ção em vez de resolver o pro- 

blema habitacional, como as 

remoções para áreas distantes. 
Asolução só ocorrerá se a gen- 
te reduzir essa imensa desi- 

gualdade de renda — diz Fan- 

tin, que observou múmeros do 
Minha Casa Minha Vida 
(MCMV) e identificou que 
30% das casas entregues no 
pais para a faixa 1,a população 
mais pobre do programa, fica- 

vam em áreas desconectadas 

da malha urbana. 

As imagens mapeadas des- 
de 1985 pelo satélite Landsat, 

também identificaram o cres- 

cimento das ocupações em 
ârea de risco. Atualmente, | 

em cada 100 hectares ocupa- 

dos no país já está em região 
com declive maior que 30%, 
ou seja, sob risco de desliza- 

mentos. Como explica Fan- 

tin, as áreas ocupadas infor- 
malmente ocorrem em terre- 
nos desprezados pelo merca- 

do imobiliário, ou seja, em lo- 
cais desvalorizados, ou em 
áreas ambientais, protegidas 

por lei. No Rio, a milícia ocu- 

paria, hoje, a figura do lotea- 
dor clandestino, que sempre 
houve no pais, explorando re- 

servas e parques. 
Fantin traz outra hipótese 
para a expansão no morte. 

— Até que ponto os desma- 
tamentos não estão promo- 
vendo lógicas de expulsão que 

acabam adensando periferias 

de grandes centros urbanos, 

como Manause Belém? É pre- 
ciso pesquisar se as comunida- 

des tradicionais como ribeiri- 

nhas, indigenas, ou de agricul- 
tura familiar não estão passan- 
do a morar em favelas por cau- 

sado desmatamento —diz. 

Vice-presidente do Conse- 
lho de Arquitetura e Urhanis- 
mo do Rio (CAU-R]), Lucas 
Faulhaber diz que, em que pe- 
sem os problemas do Minha 
Casa Minha Vida, elefoio mai- 

or programa de produção ha- 
bitacional das últimas décadas 
e, hoje, 0 governo não tem ou- 
tra política pública da mesma 

magnitude. 
—O Minha Casa Minha Vi- 

da foi um grande indutor des- 

siexpansão urbana mapeada, 
mas muitas vezes, se instala- 

ram ocupações informais no 

entomo dos conjuntos habi- 
tacionais — avalia Faulhaber 

Coordenador do mapea- 
mento, Julio Cesar Pedrassoli 

dizacada ano o rtmode cres- 

cimento urbano costuma se 

reduzir, à medida que as cida- 

des se consolidam. Entre 

2019 e 2020, porém, houve 
aumento daexpansão. 
— Temos de analisar os pró- 

ximos anos para saber como 

será o comportamento desta 
urbanização. No Norte, há boa 
porção da orestaamazônicae 

adiscussão é como mantê-la. 
Procurado, o Ministério 

de Desenvolvimento Regio- 

nal disse que “de 2019 até o 

momento, mais de 1,1 mi- 
lhão de moradias foram en- 
tregues. Cerca de 4,4 mi- 

lhões de pessoas, de diver- 

sas faixas de renda, forma 
contempladas com a casa 

rópria —seja com subsidio 
inanceiro do Governo Fe- 

deral, seja com subsídio pa- 
ra taxas reduzidas de juros”. 
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Servidores denunciam assédio moral no Ine 
Em assembleia, funcionários criticaram a atuação do presidente Danilo Dupas e disseram que sua permanência 
no cargo coloca em risco ações do órgão, como a realização do Enem e outras avaliações: 'Medo é a tônica 

PAULA FERRETRA 
posdla eroeir a fiada golo cem ls 
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Geni do Instituto Na- 

cional de Estudos e Pes- 

quisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) denuncia- 
ram o presidente do órgão, 

Danilo Dupas, por assédio 

moral e argumentaram que 
sua permanência no cargo 
frapiliza o Inep. De acordo 

com os relatos. obtidas pelo 

GLOBO durante assembleia 
realizada em frente ao insti- 

tuto, o “medo é a tônica” no 

órgão, O grupo afirma ainda 
que há indícios de que pro- 

cessos sejam deletados do 
Sistema Eletrônico de Intor- 

mações (5E]), onde são re- 
gistrados todos os andamer- 

tos administrativos feitos pe- 

los órgãos públicos. 
De do com os servido- 

res, a conduta de Dupas põe 

em risco atividades desempe- 

nhadas pelo Inep, como a rea- 
lização do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) e ou- 
tras avaliações. Segundo as 
denúncias, Dupas teria ten- 

tado não compor a Equipe 

de Incidentes e Respostas 

(Etir) do Enem 2021, res- 
ponsável pela gestão de cri- 

se do exame, que historica- 

mente tem como lider o 
chefe da autarquia, mas vol- 

touatrásapósocasovira pi 

blico. As denúncias foram 

oficializadas nas instâncias 
internas do ú rgãoe serâoen- 

% | a 

Assemblsia. Servidores do lnep se reuniram em frente ac drgão para Cebater e propor ações contra a conduta do presidente Dan o Dupas em sua gestão 

caminhadas à Comissão Ex- 
terna de Acompanhamento 

do Ministério da Educação 
(Comex/MEC) na Câmara 

dos Deputados 
Dupas é o quarto presicen- 

te do Inep na gestão do presi- 

dente Jair Bolsonaro. Essaéa 
maior crise enfrentada pelo 

órgão desde o início do man- 

dato de Balsonaro. 

A Etir é responsável por re- 
solver problemas que venham 

aocorrer no curso dos exames. 

Por exemplo, caso haja o vaza- 
mento do tema de Redação da 
prova, aequipe é quem define 

como o incidente será resolvi- 

do. Em um pronunciamento 
conjunto durante a assem- 

bleia, os servidores relataram 
que a presidente da autarquia 

enviou à procuradoria jurídica 
do úrgão questionamento so- 

bre a necessidade de compor o 
grupo, alegando que a função 

não faz parte da competência 

dos presidentes do órgão. 
Inicialmente, dizo grupo, o 

artigo 6º da minuta, à qual os 

servidores tiveram acesso na 

terça-feira, não previa atua- 
ção do presidente da autar- 

quia na equipe. Ontem, nova 

versão do texto publicada no 

SEI afirmava que “O Grupo 
de Monitoramento Estraté- 

gico é composto pelo presi- 

dente, diretores, chetes de 
gabinete, da Assessoria de 

RODRIGO ALVAREZ 
Ambio dz APERECIDê 

Governança e Gestão Estra- 
tégica, da Auditoria, Ásses- 
soria de Comunicação, Pro- 

curadoria e Ouvidor”. 

— Diante de mudo isso, ques- 
tonameo-nos, inclusive, se Da- 

nilo Dupas quer mesmo per- 

manecer como presidente do 
Inep, já quetodas as suas ações 

demonstram que, na verdade, 

sua prioridade é resguardar o 

seu"CPE” — disseram os ser- 
idores no manifesto lido pelo 

presidente da Associação de 

Servidores do Inep (Assinep), 
Alexandre Retamal. 
Além do Enem, os servido- 

res citaram problemas para à 

realização do Exame Nacional 
de Desempenho dos Estudan- 

tes (Enade) e do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica 
(Saeb). Os censos feitos pelo 
Inep também estariam preju- 

dicados. Os servidores afir- 
mam que Dupas tem repassa- 
do responsabilidades que seri- 

am suas a subordinados para 
não deixar sua assinatura em 

atos do Inep. Por outro lado, 

ele teria censurado pareceres 

das áreas técnicas do órgão. 
Os servidores apresenta- 

ram registros da telado SElna 

qual aparecem excluídos do- 

cumentos que já tinham rece- 
bido parecer das áreas técni- 

cas. Um deles seria uma con 

sulta feita pela Assessoria Par- 
lamentar do MEC sobre um 

projeto legislativo sobre alte- 
ração na lei orgânica do insti- 
tuto, Com Impacto 50 bre as 

carreiras do órgão, À presi- 

dência teria elaborado a pró- 

pria resposta, desconsideran- 

do manifestação favoráveldas 
diretorias ao projeto e dele 

tando do sistema os ofícios. 
O PL de autoria da deputada 

Paula Belmonte (CIDADA- 
NTA-DE | tenta aumentar a au- 

tonomia do Inep. O texto cita 

as trocas constantes de pressa 

as em carpos de chefia no ór- 

gão, censura à estudos desen- 

valvidos por técnicos, entre 
outros pontos. 
“Nos últimos meses, o clima 

organizacional é de desconfi- 

ança, intimidação, assédio, 
perseguição e insegurança psi- 

cológica”. afirmaram os servi 

dores no manifesto. 
O presidente da Frente Par- 

lamentar Mista da Educação, 
deputado Professor Istael Ba- 

tista (PV-DF), compareceu à 
assembleia. O deputado men- 

clonou a importância dos da- 

dos produzidos pelo ii xa 
a educação brasileira e disse 

que as medidas que fragilizam 

O Orgão são intencionais: 

— Há projeto de destruição 
de todos equipamentos, todas 

instituições. Esse desmonte 

não é por incompetência, há 
vontade de produzir o des- 
monte da produção de dados. 

OGLOBO procurou o Inep 

para responder às acusações, 

mas não teve resposta. 
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CONHECIDO Do BRASIL 

DA SÉRIE QUE JÁ VENDEU MAIS DE 

800 MIL EXEMPLARES! 

NAS LIVRARIAS E EM E-BOOK APARECIDA 
e gs E a a cdãa, EA podia ae 1 

— + rn 



14 | Brasi dateirs 5112021] O GLOBO 

DOMINGO TODAS AS LOJAS 

ABERTAS DAS 7h30 ATÉ AS 14h. 

(EXCETO BARRA, NITERÓI, 

SÃO GONÇALO E CAMPO GRANDE = 

ESTRADA RIO DO A, ATE AS 18h.) 

T—s 

“eipha Preto opa bg prai hm eai Fiaeruhiggdess teia Endoilia Esderuibaça 

O ALDTAMENTO MATERNO EVITA Meg 

1 Ni 

Liz: Liz: Liza 
70 99,99 

º Ca ac E) 90 e. 

Leite em Pós regra ju o + Ma ameia Litor 
[ie id sido GE 

f e pira 

quatço Celabenem Pestana dos Lives ipo À franco 
= e 

irprtaba e! DO Uma 

dmaocieve Dopócitróito 

aco a 1 Desodor shi Nivea Borges 

: 
Eme De apaly q [hedegi | 1 

Lrva-Riupa áriai Corra 

Radianies 3 Liiros Rms diurio Lmes- Roupas mm Pó Thus Zig prefiro mp Sami | E Laga-Ronrpert date 
e sn iem os is sairá a ae LT 4 Fpã 

k 

2" >«9 119 9 kg PREÇO ECONONIO! =? 



O GLOBO | sesates 511202: 

MAIS CONECTADOS 

LEILÃO DO 5G 
aro, Vivo e TIM levam as principais faixas, 

mas tecnologia atrai novas emp 
MANDEL VENTURA, GARRTEL 

SHINOHARA E BRUNO BORA 
ecoerrdsagions corr be 
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om ágio de mais de 
13.000% em um doslotes, 

o esperado leilão da rede 56 
atraiu as grandes operadoras 
do setor e novatas dispostas a 

investir em frentes de nepó- 

cio que serão abertas pela im- 
plementação da tecnologia 
no pais. Claro, Vivo e TIM 

confirmaram o favoritismo 

que já era esperado pelos in- 
vestidores é arremataram os 
lotes mais importantes da fai- 

xa de 3,56 Hz, de atuação na- 
cional, considerada filêmig- 

non da disputa. As faixas fun- 

clonam como avenidas por 

onde trafegam os dados. De 
acordo com q cronograma do 
certame, o morador das capi- 

tais do país deve começar a 
contar como serviço até julho 
de 2022. 

O leilão deve continuar ho- 

je, quando será licitada a faixa 
de âmbito nacional de 

26GHz, considerada atraente 

pelos investidores. O presi- 
dente da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), 
Leonardo Moraes, disse que 0 
resultado superou as expecta- 
tivas. Foram obtidos no pri- 

meiro dia R$ 45 bilhões de in- 

vestimento, com ágio médio 

de 244% na disputa. 

GOVERNO LEVANTA R$ 7BI 

O governo levantou R$ 7 bi- 
lhões com o primeiro dia de 
disputa, dos quais R$ 5 bi- 

lhões devem se transformar 

em investimento. Foi o maior 

já realizadodesdeodo pré-sal, 
— O resultado é muito sig- 

nificativo porque estamos ga- 
rantindo investimentos em 
telecomunicações que não 

seriam realizados sem este 

leilão —afirmou Moraes. 
A disputa mostrou que a 

chamada Quinta Geração 
abre espaço para mais con- 
corrência no setor de teleco- 
municações e para 0 desen- 

volvimento de novos sep- 

mentos além da telefonia 
móvel. O certame previa a hi- 

citação de dois tipos de fai- 

xas: nacionais — que foram 

arrematadas  majoritaria- 
mente pelas grandes teles — 

é regionais. que atraem prin- 

cipalmente empresas locais 
Cn que atuam em um deter- 

minado nicho de negócios. 

Segundo especialistas, como 
5G, as empresas regionais 

ai 
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Histórico. Lei ão do 56, omaor realizado no pais desde o pré-sa, levantou investimentos de R$ 45 b lhôesro prmetro dia. cam ágio médio de 244% peios lotes 

vão acelerar seus investi- 

mentos em soluções de inter- 
net das coisas, com a criação 
de sensores para empresas, 

indústrias e agronepócio. 
Ainda é dificil precisar 

quando todas as mudanças 
trazidas pela tecnologia es- 
tarão dis poniveis, mas ana- 

listas afirmam que elas vão 
mudar a forma de trabalhar, 
ter lazer e consumir, 

— As três grandes (Claro, 
TIM e Vivo) se firmam nos lo- 
tes nacionais, mas regional. 

mente o leilão potencializou 
outras forças locais. E isso vai 
abrir espaço para novos negó- 
clos, como à conexão no cam- 

po e na indústria com mais 
força com a internet das coi- 
sas copções de banda larga re- 

sidencial. Esse é o principal 
foco das companhias. O 5G 
não é apenas telefonia móvel 
— explicou Rafael Pistono, 

sócio do PDK Advogados. 
As empresas vencedoras do 

lote de 3,5 GHz deverão ofere- 

cer 56 em municipios com 

mais de 30 mil habitantes, in- 
fraestrutura de fibra óptica em 
municipios, compromissos 

associados à migração de re- 
cepção de TV por antenas pa- 

ENTENDA O QUE CADA EMPRESA ARREMATOU 

ar 

Faixas de frequência 

Elas funcionam como avenidas 

por onde trafegam os dados. É 

por meto dessas fatias que o 

serviço de internet será prestado 
O prazo de outorga — o direito de 

exploração das faixas — será de 

até 20 anos, podendo ser prorro- 

gados. Cada uma das faixas loi 
dividida em blocos nacionais & 

regionais. Por isso. cada faixa 

pode ter mais de uma empresa 

vencedora. Essas companhias 

podem atuar emuma mesma 

região geográfica ouem regiões 

diferentes. 

As faixas não são iguais 

Cadaumadas faixas tem uma 

finalidade especifica, por 550, 

atraem empresas diferentes, 

Algumas são voltadas, por esem- 

plo para celulares. Quiras. para 

intemet das coisas ou até mesmo 

rabólicas e a implementação 

da rede privativa do guverno. 

A Claro levou o primeiro lo- 
te nacional no “filé mignon” 

do 3,5 GH, pagando R$ 338 

milhões e um ágio de 5,18%, A 
Telefônica, dona da marca Vi 
va, levou o segundo lote, a um 

preço de R$ 420 milhões e 
ágio de 30,69% em relação ao 
valor minimo. fia TIM pagou 

R$ 351 milhões e ágio de 

9,22% peloseu lote. Havia ain- 
da um quarto lote, mas não 
houve oferta. Nesse caso, co 

mo prevé a regra do leilão, ele 

foi dividida em quatro peda- 
ços. Três deles foram arrema- 

tados pelas grandes teles. Não 

houve interesse no último. 
Uma das novidades do lei- 

lão foi a vitória da Winity. que 

vai operar uma faixa de ámbi- 

tonacional, de 700 MHz ( que 
é na prática uma sobra do lei- 

lão do 4G, de 2014). Aempre- 

sa faz parte do porttólio do Pá- 

tria Investimentos, grupo 
com grande experiência em 

telecomunicações, antigo do- 

no da Highline, que foi vendi- 
da ao fundo americano Digi- 

tal Bridge, em 2019. 

Na avaliação do consultor 
e conselheiro de empresas 

para aplicações agricolas 

Blocos nacionais 

Às grandes operadoras de teleco- 

municações têm interesse na 

disputa pelos blocas nacionais. É 

assim que o chente de umadeter- 

minada empresa terá acess0a0 

56 do seu celular, por exemplo, 

em qualquer lugar do pais. Para 

550. porém Enecessário investir 

em estruturade fibra opficanos 

OS RESULTADOS DA DISPUTA 
Blocos Nacionais 

= Obrigação das empresas: deverão olerecer 56 em municípios 
[= om mais de 50 mil habitantes, infraestrutura de fibra óptica e 
+— a Implamentação da rede privativa do poriina 
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municipios e na implementação 

deumarede privativa do governo 

Blocos regionais 

Qualquer empresa que vencer à 
disputa regional poderizem tese se 

tornar prestadora do serviço, mas, 

demado geral o interesse das 

novatas é outro Elas estão de olho 

nas novas oportunidades de negóci- 

os abertas pelo 56, com atuação em 

nichos de mercado, como internet 
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ur 4054% EM 

1.454,74% E 

e 719,68% ' 

6.266,25% TEN 

358,5% ) 

Essioria de Aria 

das coisas, serviços ao varejo, ao 
setor agropecuário, segmento 

Corporativo, entre outros. 

Investimentos 
As empresas têmobrigações de 

investimento a cumprir após o 
leilão Alista de exigências depen- 

de do lote, mas abrange desde 
conexão na Amazônia até inter- 

net nas escolas de ensino básico 

até 2024 e 46 nas estradas 

resas e negócios 
João Maura, a Winity vai ge- 
rar receita alugando sua tai- 

xa para empresas regionais: 
— Haverá a criação de um 

novofilão denegócios. A faixa 
de 700 MHz é complementar 
à de 3.56GHz, que além das 

grandes teles teve também a 
entrada de empresas regio- 

nais com força. Ou seja, uma 
companhia precisa das duas 
faixas para oferecer uma ga- 
ma variada de serviços. As 
grandes teles já têm isso, € 
agora vamos ver as regionais 
com mais força e possibilida- 
des. Por isso. a empresa pagou 

um valor maior — afirmou 

Moura, em referência ao ágio 

de 805,84% pago pela Winity. 

FILÃO REGIONAL 
Nas faixas regionais, ainda 

de 3,56Hsz, em presas como 

Brisanet, Sercomtel, 

Cloud2U e Algar sairam vi- 
toriosas na disputa. Elas 
atuam em equipamentos ou 
internet com fi bra óptica e 
agora passarão a atuar tam- 
bém em rede móvel, 

A Brisanet foi a responsável 
pelo maior ágio registrado no 
primeiro dia do certame, de 

153.741% pelo lote regional do 
Nordeste. A empresa, com se- 
de em Pereiro, no Cearã, é a 
maior provedora independen- 
tede internet por fibra ópticae 
atua neste segmento no mteri- 
ordo Nordeste, Ela arnematou 

também lote que contempla o 
Centro-Oeste (excetuando se- 

tores de Golãs e Mato Grosso 
do Sul, pelo qual ofereceu ágio 

de 40545). 

O bloco regional mais dispu- 
tado foi o da Região Sul. O 

Consórcio 56 — formado par 

Copel (Paranã) e Unifique 
(Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul) venceu a Mega Net 
Provedor de Internet com lan- 
cede R$73 milhões pela faixa. 
A Copel faz parte do grupo 

Sercomtel, que venceu blo- 

coque abrange a Região Nor- 
te e parte do estado de São 
Paulo, com ágio de 719%, 

A Cloud2U venceu o bloco 
regional de 3,5GHz nos esta- 
dos do Rio, Espírito Santo e 
Minas Gerais (exceto Triân- 

gulo Mineiro). À empresa 
ofereceu ágio de 6.266,25%, 
Ela será uma nova prestadora 

de serviço para a região e tem 
por trás as fabricantes brasi- 
[ejeas de equipamentos para 
redes Greatek e Skytech, 

com unidades em Uhéus, Ex- 

trema e Manaus. 

o ———e. UA Moo it HÃHE 
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Um crime 
contra o futuro 
ps que leitor relacione duas frases. A 

primeira é a sentença de que “em um 
pais pobreesem poupança odinheironão 

pode ser usado em porcaria”, afirmação de 
Eliezer Batista, um dos grandes homens 
do país na segunda metade do século XX, 
Asegundaéa definição de "dissipação co- 
mo “um sistema dinâmico em que ondas 
perdem energia ao longo do tempo, devi- 
do à adição de atrito”, causando um desa- 

proveitamento de energia. 
Corta para voltar à economia. O investi- 

mento em infraestr utura é uma das Peças 

centrais da estratégia de desenvolvimen- 
to de um pais. Ele representa demanda 

agregada, ouseja, ativa o PIB quando é re- 
alizado, mas ao mesmo tempo ampliaa ca- 

pacidade de crescimento posterior da 

economia. O gasto na construção de um 
orto, uma estrada ou uma hidrelétrica de 

hoje redundará em uma maior capacidade 
de exportação, de movimentação de car- 
gas ou de produç ão de energia amanhã. 

Em linguagem popular, é“tudo de bom”. 

Parte desse investimenta recai sobre a 
ação estatal, E verdade que o setor priva- 
do, ao longo dos últimos 50 anos, na maio- 

riados É mauro passou a ocupar áreas antes 
ocupadas pelo Estado, mas o espaço para 
este não desapareceu. Há atividades que 

ele continuará a desempenhar. 

São casos como ode investimentos pesa- 
dos, efou envolvendo muitos riscos, ou 

ainda em setores de forte componente es- 

tratégico, por mais que esta definição seja 
elástica. Pode-se venderuma BR, mas es- 
tradas secundárias não terão Huxo sufici- 

ente para serem “pedagiadas” —e elas são 

importantes para que a produção flua 
através de caminhões entre um centro e 
outro. Pode-se desestatizar uma empresa 

de eletricidade, mas a energia nuclear 
continuará estatal. Grandes laboratórios 
produzirão vacinas, mas algumas ativida- 
des de pesquisa continuarão dependendo 

de verbas oficiais. E por aí vai. Por isso, o 

investimento público continua a existir 
— e no Brasil, precisa aumentar, porque é 

baixissimo. 
Háanos que os economistas debatemas 

como fazer para aumentar o investimen- 

to e, como parte deste, o investimento 
público, E o que o Congresso fez nesse 
contexto? Ampliou o espaço das emen- 
das parlamentares. Meu amigo Marcos 

Mendes tem ressalta- 
Ofinanciamento  docorretamente esse 
de campanha se ponto nos últimos 

dá hoje à luz do meses, tendo escrito 
dia por meio do recentemente que 
Orçamento, onde taisemendas "vieram 

parlamentares para ficar e vão gerar 

transmutadosem problemas... Teremos 
vereadores lutam — cadavezmais pulveri- 
por migalhas zação de recursos em 

emendas paroquiais, 
falta de dinheiro para investimentos de 
grande porte definidos pelo Executivo e 

pressão por mais gastos” ("Estrago dura- 

douro”, Folha de S.Paulo, 8/5/2021). Que 
fique claro: essas emendas podem ser le- 
gitimas, mas espalhar pequenas praças e 

microparques esportivos Brasil afora, 
com isso negando recursos a obras que 
deveriam ser prioritárias, é uma conspi- 

ração Contra O futuro. 

O Congresso, que deveria ser a casa da 

Sedatere 5112021] O GLOBO 

procura da solução para as grandes ques- 
tões nacionais, tornou-se assim, nos últi- 

mos tempos. o lócus do atraso. Curiosa- 
mente, a justa revolta nacional contra a 
corrupção das grandes obras como forma 
de financiamento de campanhas eleito- 
rais terá produzido, na prática, um mons- 
trengo. Se antes tinhamos a corrupção 

personificada emblematicamente nas 
grandes empreiteiras, poe o financia- 
mento de campanha se dá à luz do dia atra- 
vês do Orçamento, onde os parlamenta- 

res, transmutados em vereadores lotados 

em Brasília, lutam por migalhas (multi- 
plicadas por 513!) na forma de verbas para 
uma miriade de pequenas obras sem ne- 
nhum sentido global. No fim, ficamos 
comos mesmos parlamenta res = E Sem as 

grandesobras. 

O dinheiro, então, se perde, assim como 

a energia se dissipa. Para que o leitor en- 
tenda o drama, é como se, em um prédio 

que sofre por falta de luz porque tem um 
geradorde 1967 que precisaria ser renova- 
do, o síndico e o Conselho decidissem 
“torrar” o dinheiro na instalação de mais 
20 interruptores por apartamento — dos 
quais 3 ou 4 podem fazer sentido, mas que 
no conjunto nãoservem para nada. Somos 
um pais gigante, conduzido por anões. Os 

anões do Orçamento. 

| e º Eid e 4º Pao eg 

Teles regionais trarão mais competição ao 56 
Empresas com atuação local prometem ampliar operação para outras partes do país com novos serviços de conexão e 

passam a contar com a possibilidade de alugar rede da Winity, do Pátria, que arrematou frequência nacional 

ERUNO ROSA 
bruto portao photo fa br 

leilão do 5G vai gerar 
uma nova configuração 

no setor de telecomumica- 

ções no Brasil, Operadoras 
com atuação regional vão 
ampliar sua operação para 

outras partes do país com a 
criação denovos serviços que 
vão além da telefonia móvel, 
Entre as estratégias estio de- 

senvolvimento de soluções 

para a indústria e setores co- 
moodo agronegócio, com à 

chamada internet das coisas 
(ioT, na sigla em inglés). No 
plano das empresas está ain- 
da o lançamento de banda 

larga residencial sem fio. 

Um dos destaques do cer- 
tame foi a participação da 
Winity Telecom, empresa 

do Pátria Investimentos, 
que arrematou o lote da fre- 
quência de 700M Hz ao pa- 

Jar R$ 1,4 bilhão, com ágio 
de 805,84% em relação ao 
preço minimo. 

Com a aquisição, segundo 

o “Há um grande campo para explorar. O Brasil 
conta com mais de cinco mil provedores, 
Vamos ser a primeira operadora de atacado” 

Sergio Bekeierman, CEO da Winity 

Q 
doa gronegócio” 

— Wendell Oliveira, presidente da Copel Telecom 

“Nosso faco é oferecer soluções de conexão 
para empresas em geral e em setores como o 

deste na faixa de 3,5GHz 
com um ágio de 13,741% em 

relação ao preço minimo e 

pagará R$ 1,2 bilhão. À em- 
presa também surpreendeu 

elevou olote da região Cen- 

tro-Oeste em 3,5 GHz, com 

ágio de 4.054% ao pagar R$ 
105 milhões. Levou ainda 

outro bloco no Nordeste na 
faixa de 2,3 GHz, pagando 
R$ 11,4 milhões. 

44% DA BANDA LARGA 

Segundo José Roberto No- 
gueira, fundador da Brisanet, 
os blocos se complementam 

em termos geográficos e 
“consolidam o crescimento 
da Brisanet em sua região de 
origem, além de viabilizar a 

expansão”, disse ele em nota. 
Para o consultor João Mou- 

ra, as empresas regionais vão 

agora planejar expansão na- 
cional com novos serviços e 
mercados. A mineira Algar 

levou lotes em Minas Gerais 

e em localidades de Goiás, 
Mato Grosso e São Paulo, À 
Cloud2U, que pertence ao fa- 

Sergio Bekeierman, CEO da 
Winity cobjetivo é atuarno 
chamado mercado de ataca- 

do, oferecendo frequência 
paraasoperadoras. Para ele, 
hã potencial para explorar 
novasaplicações deloT e in- 

ternet residencial sem fo. 

— Hã um grande campo 
para explorar. O Brasil con- 

ta com mais de cinco mil 

provedores, Vamos ser a pri- 
meira operadora de atacado 
— disse Bekelerman. 

A Winity foi criada em 
2020 |á de olho na consoli- 
dação do 4G e no potencial 

do 56. O Pátria já foi dono 

da Highline, mas vendeu a 
empresa de infraestrutura 
parao fundo norte america- 
no Digital Bridge em 2019. 

— Às próprias empresas que 
venceram q leilão vão poder 
explorar novos serviços alu- 
gando a frequência que adqui- 
rimos — destacou Felipe Pin- 

tura do Pátria Investimentos. 
Assim, às empresas com 

atuação regional já miram 
ampliações para outras partes 
do país. Wendell Oliveira, 

aux, do empresário Nelson 
Tanure, disse que pretende 
implantar já em março de 

2022 uma cidade inteira na 
Região Sul do Brasil com 5G. 
As duas empresas investi- 

ram R$ 160 milhões em ou- 
torgas. A Sercomtel com- 
prou lotes regionais no Nor- 
tecem São Paulo, Jáa Copel, 

em parceria com à Unifique 
(operadora de Santa Catari- 
nae Rio Grande do Sul), re- 
forçou SL atuação em toda 

a Região Sul do Brasil, após 

mobilidade móvel. Isso é 
um jogo das grandes empre- 
sas, Nosso foco é oferecer 
soluções de conexão para 
empresas em geral e em se- 
tores como o do agro negá- 

cio: Queremos levar inter- 

net fixa 5G sem fio para ci- 
dades onde não há fibra óp- 
tica — antecipou Oliveira, 

O executivo destacou que 
asempresas vão investircer- 
cade R$ Ibilhão para prover 
DS DOTiS serviços em núvas 

regiões no país: 

Fabiano Busnardo, CEO 
da ei e disse que a Re- 
gião Sul do Brasil vai ganhar 

mais competição com o de- 
senvolvimento de novas so- 
luções de loT para equipa- 
mentos autônomos. 

— Vamos levar o 56 para 
santa Catarina e Rio Gran- 
de do Sul. E a Copel, no Pa- 

raná — destacou Busnardo. 
Outro destaque foi a cea- 

rense Brisanet, com atua- 

ção no Nordeste, que abriu 

seu capital na Bolsa de Valo- 

bricante de equipamentos 
Groatek, arrematou lote no 
Sudeste (exceto São Paulo). 
— É um momento mar- 

cante para o setor ter novas 
operadoras — disse Moura. 

Luiz Henrique Barbosa, 

presidente da TeiComp, clas- 
sificou o leilão como um mar- 
co paras empresas regionais, 

ve somam 44% do mercado 

de banda larga. 
— São empresas que estão 

impulsionando o cresci- 

mento do setor e vão buscar 

presidente da Copel Telecom disputa coma Mega Net. — Queremos serumaem-  res(B3)emjulhodesteano. obter receitas de todas as 
e da Sercomtel, empresas que — Nossa estratégia neste pres de tecnologia com so- No certame, a companhia formas com os novos mode- 

fazem parte do fundo Borde- primeiromomentonãoserá luçõesdiversas. levou o lote da região Nor-. losde negócios. 

QUANDO E COMO O 5G VAI CHEGAR? 

Nas capitais, até Nas estradas Conexão em casa Investimentos para 
1 julho de 2022 2 federais, hora do 4G ena cidade conectar o país 

A previsão do edital é que as capitais eo 

Distrito Federal tenham acesso ao 56 até 

31 de julho de 2022. Especialistas conside- 
ram o prazo apertado, mas anova tecnolo- 
gia atrai o interesse das grandes operado- 

ras. Às demais cidades serão incluídas, por 

ordemde tamanho, até 2029, quando 

As vencedoras do teilão deverão cumprir 

uma série de obrigações previstas no 

edital. É necessário levara tecnologia 4G 
às rodovias federais até 2024. Este é 
também o prazo para levar o 50 atodas as 

escolas do pais de ensino básico. Os ven- 

cedores também deverão implementar 

3 
Avelocidade da rede 56 possibilitará cida- 

des intelipentes, com carros autónomos, 

apriculturade precisão e a ampliação da 

Internet das Coisas (loT em inglês), com 
conexão deobjetos da casa, como geladei- 

ras e cafeteiras. À tecnologia permitirá que 

maquinas agricolas, plantações e reba- 

4 
Amaior parte do dinheiro levantado pelo 

leilão, com total estimado em R$ 50 bi- 
lhões, será destinada a investimentos e 
parte ao pagamento da outorga. Como 
56,4 Anatel calcula que será possível 

atrair até R$ 163 bilhões de investimen- 

tos em infraestrutura nos próximos 20 
chegará nas cidades de 3Qmilhabitantes.  umarede privada parao governo federal.  nhossejam conectados á internet. anos no país. 
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ENTREVISTA 

Fábio Faria/ MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES 

Ministro afirma que haverá forte competição entre as empresas para implementar rapidamente a tecnologia 
e caberá ao governo 'só festejar. Segundo ele, até julho, capitais terão 5G, mas não de forma integral 

“VAI SER UMA 
BRIGA DAS 
TELES PARA 
VER QUEM É A 
PRIMEIRA 
MANDEL VENTURA 

ETHIAGO BRONZATTO 
econgrniaogindo com br 

Brasa 

ministro das Co- 

municações, Fá- 

bio Faria, avalia 
que o leilão do 

5G está sendo 

um sucesso eminimizaaau- 

sência de novas empresas 

estrangeiras na licitação. 

Em entrevista ao GLOBO, 

ele afirma que todas as capi- 
tais serão atendidas com a 

tecnologia até julho de 
2022, mas isso não valerá 

para todos os bairros das ci- 

dades. O ministro diz ainda 

que a decisão de pagar um 

Auxílio Brasil de R$ 400 es- 
tã tomada e, se a PEC dos 

Precatórios não for aprova- 

da, o poverno irá partir para 

um plano B: editar uma me- 
dida provisória de crédito 

extraordinário ou decretar 

calamidade pública. 

Como o senhor avalia o leilão 

do 56 atéagora? 
O leilão está sendo um su- 

cesso. Fizemos um giro por 

núve países, conversando 

comchetes de Estado, presi- 

dentes de empresas e ban- 
cos. Mostrei que o Brasil se- 

rã o primeiro pais da Ameé- 

rica Latina a implementar o 
56 e que o Brasil pode virar 

um hub de inovação. Apran- 

de vantagem desse leilão é 

ele ter sido não arrecadató- 

rio, O que garantiu Os inves- 

timentos. Até agora, já te- 

nos equal ro novas Opera do- 

ras no mercado brasileiro. 

Essas quatro empresas já 
operamno mercado ousão de 
grupos brasileiros... 

Nunca nutrimos à expec- 

tativa de vir uma grande no- 
vaempresa. Ninguém ti nha 

essa expectativa na Anatel, 

Nem a gente do Ministério 

das Comunicações. Estou 
tentando junto ao governo 

na Coreia do Sul trazer uma 

empresa, vendo se eles con- 

seguem convencer a Sam- 

sung a abrir aquiuma planta 

de semicondutores, que ho- 

je só tem nos Estados Uni- 

INDICADORES 
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Del Mara 5H REI O 

DEM SE aa EH ES 354.50 

DIMAS 254% FSGHB 

drama do 4 Gol EA ERA RJBES IE 

dos, em Taiwan e na Coreia 

do Sul. 

Um dos blocos importantes 
parao Norte não teve 

interessados. Há riscode a 
região ficar sem conexão? 

Não. Qualéo maior gap di- 
gital do Brasil? O Norte, se- 

guido do Nordeste. Concen- 
tramos mais ohr igações no 

Norte exatamente por 1550. 

Garantimos internet em to- 

cias as localidades, 

É factível o cronogramade 
que todas as capitais terão 5G 

em julho de 2022? 
Não é cobertura integral 

da capital. Mas nús teremos 

as 47 capitais com 56. Tal- 
vez nas cidades mais distan- 

tos sÓ será cumprido omini- 

mo necessário que consta 
no Cronograma. 

A falta de estrutura de 

antenas pode ser um entrave? 
Temos um entrave em lu- 

gar que tem muita (antena) 

parabólica. Vamos supor: 

no Rio de Janeiro, por exem- 
plo, os bairros nos morros 

mais populosos têm uma di- 

ficuldade maior (de acessar 
o 56). Mas as operadoras 
vão cumprir as suas obriga 

ções logo onde não tem pa- 
rabólica. Vai ser na Zona 
Sul, vai ser na Zona Norte 

(do Rio de Janeiro). Não de- 

finimos o bairro. Oeditales- 

tá de uma maneira que as 
operadoras podem fazer do 

jeito delas. Mas vai ter que 
ter em todo lugar. Vaí colo- 
car em São Paulo e no Bio, 

mas vai colocar também em 

Natal, Porto Velho, Rio 

Branco, Macapá... E vamos 
ter lugares com 56 neste 

ano. Acho que vai ter uma 

briga das teles para ver 
quem vai ser a primeira da 
América Latina. Eles vão 

brigar, e vamos só festejar. 

Alegislação de antenas 

bastante restritiva de alguns 

municípios é um obstáculo? 
Temos esse problema com 

as legislações municipais. 

No ano passado, começa- 
mos a conversar com várias 

DÓLAR 
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Coórmeccial(Prais 545% SM 
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Demuções a) 84 180/55 nos capendenia b) 
dedução especuipara aposentados parssem- 
tos e trátesteridos para á reserva Pertedesada 

com E5 maos domas R$ 19019 ejcmabrbal 

qãoimensal à Prradéncia Soma: é) pensão 

alimeniêcia paga coadoa acordo qu saniença 

judecia! hs: Para calcuiar o Empostoa pagar, 
aptos E sguota e dad dra a parcela corres por- 

destes int AO parcela do (MES que vence-em 
10 denaemabra, er carmêção-de 107% 

Q 
“Não é cobertura 
integral da capital. Mas 
nós teremos as 27 
capitais com 56” 

“Acredito que 
agradamos ao Brasil 
Não desagradamos 

100% aos Estados 
Unidos nem à China. E 
não tinha como 
opta rmos por um ou 

outro, porque essa 

guerra (entre os dois 

países) não é nossa” 

“O Congresso, se não 

aprovar (a PEC dos 
Precatórios ), val perder 

recursos até para 
emendas” 

cidades. Mas o apelo das 

operadoras vai ser muito 
grande e do governo tam: 

bém. A cidade que não quei- 

ta implantar rapidamente, 

vai ser muito ruim para o 

pre feito e para as Câmaras 

municipais. Quem não fizer 

isso vai ser responsável pelo 

QUTEAS MOEDAS 

VENDASE 
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Franco fulço Eus 

linrme ppevée: DDS 

Pao arporhiro O SEO 

Paso chileno Donaa 

fas ctandos [UECTET) 
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le rec E a a LR a 

55 

Movemê rode SU 

Tralsafhador assalariado 
dada didd Cós Fora ção qu aLiguáta rss 

Bdé 1 EO DO 5 

Do1700,01az 20245 | 

Do 203 402/81205,22 ri 

De 3 0523 712642257 o 
Petcenbanis iaciciesiés de tora Riot urmudelios 
far bigo 22 da regulamento da Organizações de 
Corão dis Segariciado Social) 

atraso do 56. 

O formato do leilão desagradou 

à China e aos EUA? 
O leilão foi para o Brasil. 

Não foi nem para à China 

nem para Os Estados Uni- 

dos. Apora, O governo ame- 

ricano pode falar com as te- 

les para oferecer funding (fi- 
panciamento), e a China, 

também, Acredito que agra- 

damos ao Brasil. Não desa- 

gradamos 100% aos Estados 
Unidos nem à China. E não 
tinha como optarmos por 

um ou outro, porque essa 
guerra (entre os dois países) 
não é nossa, 

Qual o prazo para votar a 

privatização dos Correios no 

Senado? 
Temos um prazo até o final 

de novembro. Depois disso, 

são seis meses para o leilão. Se 
virar à áno sem votar, não con- 
segue fazer a privatização. À 

proximidade com as eleições 
atrapalha muito. Tenho con- 

versado muito com os senado- 

res. Fico FILO preocups do 

Em [jOgartmos tora uma aportu- 

vicdade única, Hoje, as empre- 

sasde entrega estão muito mo- 

dernas. Não dá mais para ter 

uma estatal inchada assim, 

aque todo anotem greve.Senão 

aprovar, e tor discutir isso da- 

qui a três anos, pode até tentar 
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SALÁRIO MM tras as 

tropeiro RE LDO RE LSIEO 

* Pisiguaiamer pre ud daria é, ira corbrá 

prnratizare pinga Hr OTA, 

Vai virar uma empresa com 

um caixa altamente deficitá- 

no, Apenas o osso. Hoje, temo 
hlé co osso 

O senhor acredita na 
aprovação da PEC dos 

Precatórios no Congresso? 
O resultado foi muito 

apertado no primeiro turno 
na Câmara. Mas, nesse as- 

sunto, O governo já tomou a 

decisão. O que estamos de- 

batendo é a forma: se vai ser 
via PEC dos Precatórios, se 

val ser crédito extraordiná- 

rio ou via calamidade públi- 
ca. O que importa para à 

mercado é o valor. O merca- 

do já precificou os R$ 400. 
Essa instabilidade que 
acompanhamos é o temor 

de a Câmara mudar alguma 

coisa, de ir para R$500 ou 
para R$ 600. O nosso último 
desafio na economia é o fis: 

cal. Acredito que esse ponto, 

de ogoverno ter outras for- 
mas de fazer, pode fazer com 

que o Congresso aprove. 

Porque o Congresso, se não 
aprovar, vai perder recursos 

até para emendas, Não apro: 

vando, (o governo) parte pa- 
ro plano B. Úque importaé 

que a decisão está tomada 

pelo presidente. Muita pen 

te defendeu R$ 600 e muita 

gente defendeu R$ 500. São 

POUPANÇA TR 
dai Er edi] DUDA 
Quiz DSO sm ANG 
ni  OSM0R am  aoD0oM 
Gm HOM mm quo 
Aid bah DE CAE rdo quiz EE 
uu  DME% Ci GonDA 
Ol GAI 047 Domok 
OZ DMI 
0303 040%  SELC UM 

OUTROS INDHCES 

BOLSADE VALORES: 
Cotações diarias de ações mentaçõo-dos 
indices Ibovespa e VEM rara 3 eum bar 
CDEMCDATBF 
rari toma com bi 

arara DEI Dar Do 

Tia Bsica Fheanceira (TBFF 

mao Boo ou Jo Cinta em CE sadio inca 

e posbeimimente em "Gémes bemporais” 
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CRIEI Lia = 1! DEI 
Caminho. 

Segundo Faria, 

cidades ceverão 

mn'ementar 

rapidamente 

iepisiação pura 

aumentar 

anter as é abrir 

caminho para à 

expansão da 

rede 5G no país 

2U milhões de pessoas pas- 
sando fome. Tivemos um au- 

mento de inflação no mun- 

do inteiro. Explicamos para 
o mercado isso, 

Em função da alta do preço do 
combustível, o presidente 
Falou em privatização da 

Petrobras. [550 val acontecer? 

Ele deu aval para o Paulo 

Guedes ver Isso, Agora não 

seisevai dar tempo. O pro 

blema do combustivel é 0 

dólar. O ambiente político 
melhorou, o dólar diminuiu 

e o combustível também. 

Tem a solução principal, 
que é tirar o fiscal da frente, 
resolver essa instabilidade e 

insegurança. Quando resol- 
vermos essa questão do Au- 
xílio, vamos ter estabilidade 

e confiança, o que diminui o 

dólar e melhora a Bolsa, o 

que melhora o combustível. 

A relação do presidente com 

os Poderes estabilizou de 
fato? 

Estabilizou. O presidente é 

reativo. Ele não briga só. 

Quando tem algo muito exa- 
gerado, ele reage. Quem mais 
perde com a briga é ele. Afeta 

o dólar, o preço do combusti- 
vel... Elesabe que é o mais afe- 

tado. Não vai ter briga mais. A 

briga do presidente vai ser 

como PTecomo Lula 

DFIRARI LFR 
inrteeia| 

hpmembro Moema 

RS 103 ES LE] 

UMIF 

E Um boi extinta em 1906. Codá ml vue 25 08 

Uêr Slarbém extrta, Pa calcolar o vador a um 

gago, muitiçã gua-o número de leia pór 25,0Ãa 

cepers pelo áltimo vaior da Mer (RE 10640, (0 
Ler) 2 d4 DESS Lin/R4) 

FUNDOS DE INVESTIMENTO: 
ra cenibama com br-Clicar em “Fundos de 

imvestimemio” 

POTE: vraea fenaseg org brisas na 
barra" Eermçua" a postermemente EM 
FAST Setecionar a sea Ed mês desmjados 

INDICE S DE PREÇOS: 

EG em lg hr JOGE ara dbgo gore de 

Anbama. ereto anbúm a sora br 
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PEC dos Precatórios: Lira vê vitória no 2º turno 
Manobras regimentais do presidente da Câmara garantiram aprovação com placar apertado, e líderes de partidos 
mantêm pressão. Oposição diz que promessa de pagamento de verbas do Fundef a estados pode não se cumprir 

GERALDA DOCA. BRUNO GÚES, 
FERNANDA TRISOTTO E 
STEPHANTE TONDO 
vemacrnda alas cor br 
BSASdLia E Gsi 

pum hã seguinte à aper- 
tada aprovação em pri- 

metro turros do texto princi- 

palda PEC dos Precatórios 
— concluída na madrugada 
deontem após manobras re- 
gimentais com 312 votos à 

favor, apenas quatro além 
do minimo necessário —, o 
presidente da Câmara, Ar- 
thur Lira (PP-AL), afirmou 
que mantém as esperanças 

da aprovação do texto em 
segundo turno, mesmo di- 

ante da pressão de lideres 
políticos contra a proposta. 
— Eu não acredito em ne- 

nbumtipo de baixa porque os 

temas têm que ser encarados 
de frente — disse ele, preven- 
do para terça-feira a conclu- 

são da votação da PEC. 

'O DIABO MORA NOS DETALHES" 
A PEC dos Precatórios abre 

um espaço fiscal de R$ 96,1 
bilhões em 2022, 0 que per- 
mmitirá pagar R$ 400 mensais 
aos beneficiários do Auxílio 

Brasil, programa social que 
deve ser a vitrine de Jair Bol- 

Aposta. Arthur Lira prevê votar à PEC em segundo turno ra terça-feira: “Eu não acredito em nenhum tpo de baxa (de votos)" 

suspensão de sua pré-candi- 

datura presidencial depois 
que 15 deputados do PDT vo- 
tarama favor da PEC. 

Lira afirmou que a postura 
favorável do PDT foi fruto de 
umacordo, com conhecimen- 

sonaro no anoeleitoral. Após tode integrantes da direção do 

a votação, lideres de partidos partido. Parlamentares da si- 
de esquerda questionaram glaatuaram paraalterar trecho 
seus depatados porteremvo- da PEC e dar preferência ao 

tado a favor do governo. O ca- pagamento de precatórios de 

somais emblemático foiode educação, que somam R$ 17,5 
Ciro Gomes, que anunciou a bilhões, aos estados. Peloacor- 

CONTEXTO 

Incertezas em meio à 
melhora na arrecadação 
e nas contas do governo 
STEPHANE TON IDO ge presta iondatbegiato con br 

A reeção pela Câmara, 
em primeiro turno, da 

PEC dos Precatórios, que 

muda teto de gastos para 
garantir um auxílio maior 
em ano eleitoral, ocorre em 

meio a uma melhora na 

arrecadação de impostos e 
nos resultados fiscais dó 

governo que superaram as 
previsões da mercado. 
Em relatório recente en- 

viado a clientes, o econo- 

mista-chefe do BTG Pactu- 
al Mansueto Almeida, ex- 

secretário do Tesouro, des- 
tacou Sue [m] EU verno tem 

“conseguido transformar 

um cenário de recuperação 
fiscal surpreendente em 

um cenário de maior risco” 

Analistas destacam que a 
melhora recente nas contas 
públicas ocorreu por fato- 

res atípicas, como uma base 
muito deprimida em 2020 
ca alta da inflação, E lem- 
b im pi LHE, como pomtuo Li 

Mansueto em seu relatório, 
o mercado vê na mudança 

do, os precatórios do Fundef 

serão pagos com prioridade: 
40% em 2022 e 30% em 2023 
e 2024. A fatia do ano que vem 
seria de R$ 7 bilhões. 
Mas líderes da oposição 

acusaram Lira de enganar os 
governadores. Eles argumen- 
tam que-se o subteto de gastos 
para os precatórios, com a 
PEC, ficar no patamar de R$ 

40 bilhões em 2022 ,as verbas 

para os estados devem min- 
guar. Isso porque cerca de R$ 

no teto de gastos o risco de 

um aumento nas despesas 
obrigatórias de forma per- 
manente. Esse risco elimi- 
naria toda a melhora tecen- 

te nas contas públicas. 
—O que a Receita notifica 

toda mês é que temos reco- 

lhimentos atípicas por diver- 

sos motivos, Como o aumen- 
todas commodities, ovalor 
do câmbio e uma base de 

arrecadação inflada. Quan- 
do pegamos a arrecadação 
ER em descontado a 

IPCA (indice oficial de infla- 
ção), parece que estã corrigi- 
da, mas muitas vezes não 
está, porque alguns itens 

subiram muito mais —ava- 
lia Juliana Damasceno, eco- 
nomista sênior da Tendênci- 
as Consultoria. 

Em setembro — último 
dado disponivel —a arreca- 

20 bilhões iriam para requisi- 

ções de pequeno valor, outros 
R$ 10 bilhões para priorida- 
des legais (como idosos e por- 
tadores de doeriças raras, que 
têm direito a receber antes) e 
outros requisitos fariam com 

que restassem menos de R$ 4 

bilhões ar verbas re- 
lacio er rag ef (fundo 
para a educação). 
— O diabo mora nos deta- 

lhes. Os deputados tentaram 
resolver a questão do Fundef 

dação de im postos federais 

subiu 12,87% e alcançou 
patamar recorde de R$ 149 
bilhões para o mês. Em seu 
relatório, Mansueto desta- 

ca outro indicador impor- 

tante de melhora nas con- 
tas públicas, o resultado 
nominal (receitas menos 
despesas, já considerando o 
pagamento de juros da divi- 
da) do setor público, que no 
intervalo de um ano saiu de 

um déficit de 16,3% do PIB 
em setembro de 2020 para 
um déficit de 4.4% do PIB 

agora, em um ajuste de 
mais de R$ 600 hilhões. 
“O Brasil [ez uma melhora 

muito rápida”, ressalta o 

economista. E a previsão é 
terminar o ano com déficit 
nominal de BM do PIB, mes- 

mo patamar de 2019 e bem 
abaixo dos 14% do ano passa- 

Proposta enfrenta resistência no Senado 
Presidente da Casa não descarta tramitação mais longa, levando o texto à CCJ antes do plenário 

GERALDA DOCA E JULIA LINDNER 
sconomdaS ogido com br 
mao 

AUS em primeiro tur- 

po na Câmara, a PEC dos 

Precatórios deve enfrentar 
maior resistência no Senado. 

Lideranças dos maiores parti- 
dos da Casa indicam que não 
há consenso nas bancadas pa- 
taaprovar o texto como está. O 

presidente do Senado, Rodri- 
go Pacheco (PSD-MG), que 
inicialmente prometia enca- 

minhar o projeto diretamente 
ao plenário, agora admite a 
possibilidade de erviá-lo à Co- 

missão de Constituição e Justi- 

ça (CC]), embora reforce ha- 

ver “senso de umpência” 
— Temos no Senado um 

senso de urgência para a solu- 

ção dos precatórios e do espa- 
ço fiscal que respeite o teto de 
gastos públicos para poder ga- 
rantir a existência do Auxílio 

Brasil. Quando falei da possi- 
bilidade de, seaprovado na Cá- 
mara, levarmos direto para o 
plenário, ela ainda existe, mas 
não podemos desconsiderar a 
possibilidade de passar pela 
CC]. Percebo no presidente 

Davi Alcolumbre (DEM-AP 
essa disposição e esse senso de 
urgência. Vamos aguardar a 

apreciação definitiva na Cá- 
mara —disse Pacheco, 

IMPORTÂNCIA DO TETO 
Perguntado seo texto deman- 
da uma avaliação mais demo: 
tada no Senado, Pacheco res- 

saltou que o senso de urgên- 

cia não é sobre a PEC, e sim 
em relação “à solução que 
precisa ser dada” para a ques- 

tão dos precatórios. Ele afir- 
mou que o Senado ainda pre- 
cisa avaliar questões de méri- 
to para verificar “se a PEC é 

um instrumento hábil, inteli- 

gente e prantos CSS 
problema”. E não descartou 
algum substitutivo ao traba- 

lho feito pelos deputados: 
— Essa avaliação será feita 

eventualmente pela CC] e de- 

pois pelo plenário, ou direta- 
mente em plenário. E uma 
discussão a ser feita com osli- 

deres partidários. Até aqueles 

que discordam do método es- 
tabelecido pela PEC sabem da 
importância de garantirmos 

um programa social no Brasil, 

decumprirmos a regrado teto 
de gastos, a responsabilidade 
fiscal, Pode ser que a PEC seja 
uma imstrmento, mas é uma 

decisão que cabe ao plenário. 

'HÁ MUITA REJEIÇÃO 
Lider do MDB, o senador 
Eduardo Braga (AM) disse 
que o acordo feito pela Câma- 
ra para aprovar a PEC, pre- 

vendo o pagamento de preca- 
tórios devidos aos professores 
em até três IS, nao rechiz à 

resistência à proposta. 
Braga disse que o partido 

manterá no Senado posição 

contrária à proposta. Entre os 

entraves apontados pela ban- 
cada está aalteração docálculo 
do teto de gastos e a autoriza- 

ção para que à União quebre à 

colocando como prioridade, 

com uma parcela inicial de 

40% em 2022. Mas tem ido 
sos e pequenos precatoristas 
que podem deixar pouco es- 

paço para isso — afirma q 
economista Felipe Salto, di- 
retor-executivo da Institui- 

ção Fiscal Independente 

(IFI), ligada ao Senado. 

“EFEITOS DE LONGO PRAZO" 

Sergio Vale, economista-che- 
fe da ME Associados, observa 
que a PEC passou com uma 

margem muito pequena, O 

que traz possibilidade de mu- 
danças no segundo tumo: 
— O que toi colocado de 

adicional na PEC, que é a 

quebra da regra do teto, tem 
uma piora significativa do 

regime fiscal brasileiro, 

com efeitos de longo prazo 
que não são triviais, 

Forte defensora do teto de 

gastos, Margarida Gutierrez, 
professora do Coppead/UFRI, 
acredita, no entanto, quea arm 
pliação do Bolsa Família era 

necessária neste momento, 
pois “o Asilo Brasilnão cabia 
no Orçamento”. 

já Juliana Damasceno, 

economista sênior da Ten- 
dências Consultoria e pes- 

quisadora associada do 

Ihre/FGV, vê “falta de rigor 
técnico" do govemo: 

— À ampliação de progra- 

mas sociais exige estudo. Por 

que R$ 4007 Por que mais 17 
mil Gumílias? Tem que justifi- 

do. No mesmo periodo, os 

EUA reduziram seu déficit 
puro crio muito MET, de 

15% para 12% do PIB. 
Mansueto alerta, porém, 

que “a crescente incerteza 
dasações do governo” au- 
mentou a percepção de 

risco nó mercado. E, sede 

fato houver um aumento 
permanente nas despesas 
públicas com as mudanças 

noteto de gastos, isso levará 

aaltas de juros, comprome- 
tendo o resaltado fiscal do 

governo. 

— Coma PEC, mudaram 
as regras no meio do jogo, e 
isso gera maior desconfian- 

ça dos agentes de mercado, 
pi] que já Lia reflete em um 

aumento dos juros futuros 
— aponta Felipe Salto, do 

Instituto Fiscal Indepen- 
dente (TFT). 

car as coisas, não é simples- 

mente expandir o programa. 
Advogados e juristas, por 

sua vez, criticaram as mano- 
bras regimentais. como a 

permissão para voto de depu- 
tados no exteriore a apresen- 
tação de emendas direta- 

mente no plenário. E. para o 
segundo turno, Lira adiantou 
que analisa a possibilidade de 
liberar a votação remota para 

deputados com problemas 
de saúde e como Hbid ades. 
Assim, avotação da PEC po- 

de acabar no Judiciário. Yun 

Ki Lee, sócio do escritório 

Lee, Brock, Camargo Advoga- 
dos, no entanto, vê pouco es- 

paço para vitória da oposição: 
— Cada lado está fazendo 

seu barulho político, mas a 
tendência do Supremo (Tri- 
bunal Federal) é dizer que é 
uma questão interna do Le- 
gislativo, onde não caberia 

uma ingerência mais fortedo 
Judiciário, que poderia re- 
presentaruma interferência, 

PACTO PARA GASTAR MAIS 
Em um fórum organizado pe- 
lo Tribunal de Contas da Uni- 
do (TCU), o ministro Augusto 

Nardes elogiou contem a apro- 
vação da PEC e defendeu um 
pacto para gastar mais: 

— Vamos gastar menas e 
deixar a miséria continuar 

acontecendo e as pessoas mor- 
rerem de fome? Ou vamos fa- 
zer um pacto pela nação? (Co- 
laborou Diamiel Gullino) 

A consequência, segundo 

Salto, é uma despesa maior 
com os juros da divida públi- 
ca. Em setembro, segundo 
cálculos do FI, o governo 

pagou R$ 55 bilhões em 

juros, 36% a mais do que no 
mesmo mês do ano passado, 

Para Salto, a PEC é “um 

equivoco, considerando 
que a ampliação do Bolsa 
Família poderia ser feita 

sem interterir comoteto de 

gastos, seo governo estives- 
se disposto a cortar emen- 

das parlamentares e outras 

despesas discricionárias, 
isto é não obrigatórias. 
— O que o mercado está 

precificando é essa lamban- 
ça fiscal, é a mudança da 
regra do teto enquanto o 
jogo está rolando — resume 

Margarida Gutierrez, da 
Coppead/UFRI]. 

Pacheco. “Temos no Senado um senso de urgência para à SO: uIÇção dos precatórios” 

chamada regra de ouro, que 

proibe emitir titulos para pa- 

despesas correntes. 
O lider do PSD no Senado, 

Nelsinho Trad (MS), disse que 
amatéria é “muito sensivel”. já 
o lider do Podemos, Alvaro Di- 
as (PR), avisou que vai “unir a 
bancada contra o calote”. 
— Há muita rejeição no 

Senado. Um dos problemas 
é a postergação do paga- 

mento de decisão judicial — 

afirmou o presidente da Co- 
missão de Assuntos Econó- 

micos (CAE) do Senado, Ot- 
to Alencar (PSD-BA). 
O lider do governo no Con- 

gressa, senador Eduardo Go- 
mes (MDE-TO), admitiu que 
terá de reforçar a articulação 

paraaprovar a PEC no Senado. 

Mas ressaltou que a plano Bdo 
governo só será acionado se fi- 
car claro que a proposta não 

vai avançãe no Congresso, 
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Resolução da ANP 
regulamenta delivery 
de gasolina e etanol 
Norma da agência reguladora também estipula que preços 

deverão ser exibidos com duas casas decimais 

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS 

bean rias Mot carga algas sam Em 

Eh Pay LO 

Agência Nacional do Pe- 

tráleo, Gás Natural e Bi- 

ocombustíveis (ANP) apro- 
vou ontem uma resolução 

ue regulamenta o delivery 
de combustíveis no país. À 
norma também estipula 
que os preços dos combusti- 
veis deverão ser apresenta- 

dos ao consumidor pelos 
postos com apenas duas ca- 

sas decimais, em vez de três. 

O texto da resolução cria 

regras para que postos com 
bandeira deixem claro ao 
consumidor final quando 

fornecerem combustivel de 

outro distribuidor. A possi- 

bilidade de burlar a fidelida- 
de à bandeira foi introduzi- 

da por medida provisória 

emagosto deste ano. 
As medidas aprovadas, se- 

gundo a ANP. têm sido dis- 

cutidas desde a greve dos ca- 

minhoneiros de 2018 e teri- 
amo objetivo de garantir o 

abastecimento e aumentar 
a eficiência do mercado. 

Pela norma, o delivery de 

combustíveis poderá ser leito 
apenas para etanol e gasolina 

“tipo C” (a comum). O fome- 
cimento precisa se dar nomes- 
mo municipio onde o reven- 
dedor é autorizado a operar. 

Para olerecero serviço, à posto 

precisará estar em dia com à 
Programa de Monitoramento 
da Qualidade da ANP. 
A resolução também obri- 

Ed 05 postos à Mastrarem os 

preços dos combustiveis 

com duas casas decimais nos 

painéis e nas bombas medi- 

Rede D'Or compra 10 hospitais 
em 2021 e segue com apetite 
Grupo cresce também com expansão e abertura de unidades próprias 

GLAUCECAVALCANTIO 
plistetogioba com he 

Rede D'Or São Luiz anun- 

ciou a compra do Hospital 
Memorial Arthur Ramos, em 

Maceió (AL) na noite de quar- 

ta-feira, numatransaçãode R$ 
3718 milhões E o décimo 
hospital adquirido pelo grupo 

REsse segmento apenas EsLE 

ano. Somadas, essasoperações 
ultrapassam R$ 345 bilhões. 
Quando se organizou pará 

abrir capital em Bolsa —em 

oferta pública de ações (IPO, 
na sigla em inglês) realizada 

em dezembro de 2020, com 

captação de R$ 11,4 bilhões 
— a companhia tinha como 
meta ampliar seus então 8,5 

pull leitos em mais cinco mil 

via aquisições e outros 5,2 
mil por meio de expansão 

orgânica. 

Desde outubro de 2020, a 
companhia realizou 16 
aquisições. Nos nove pri- 

meiros meses deste ano, es- 

Sds operações receberam 

R$ 34 bilhões em aporte. 

O eleito dessa expansão 
nos números fica claro no re 
sultadodo terceirotrimestre. 

De janeiro a setembro, o ri 

mero total de leitos saltou de 
7917 para 10,098, cresci- 

mento de quase 28%, sendo 

que 8.761 estãoem operação. 

SALTO EM RESULTADO 
O jucro liquido toi rmultiplica- 
do por oito nesse periodo, pas- 
sando de R$ 156,5 milhões em 
2020 — considerando que 
houve impacto da pandemia 
nas operações —para R$ 1,25 
bilhão este ano, já descontan- 
do R$ 4,3 milhões em pré-pa- 
gamento de dividas. 
— Nos nove primeiros me- 

ses de 2021, tivemos R$ 4,8 

bilhões em investimento, 
um recorde para a rede. Fo- 
ram R$ 3,4 bilhões em aqui- 

sições, sendo R$ 1,4 bilhão 

em projetos orgânicos. A 

companhia possui hoje 43 
projetos em desenvolvimen- 
to entre novos hospitais cex- 
parnsões — afirmou Paulo 
Mall, CEO da Rede D'Or,em 

conferência com analistas 
sobre os resultados da com- 
panhia namanhã de ontem. 

Oprimeiro hospital do gru- 

pa foi o Barra D'Or, de 1998, 
dois anos depois veio o Copa 

D'Or, ambos no Rio. 

As fusões e aquisições, con- 
tinuou o executivo, têm res- 
pondido por uma parte im- 

portante do crescimento do 
grupo. Os 16 hospitais adqui- 
ridos agregam mais 2.183 lei- 
tos à rede da companhia. Nos 

últimos dois meses, houve ou- 

tras quatro aquisições ainda 
com aprovação pendente, in- 

cluindo a de Maceió. Ao todo, 

jácontando essasoperações, a 
rede passa a contar com 67 
hospitais e 10,650 leitos. 

— É impressionante 0 ape- 

tite (em aquisições) demons- 
trado todo este ano. Sur- 

preendeu inclusive o metca- 

do, porque a expectativa era 
de que a Rede D'Or compra- 
ria em média mil leitos por 

dn, para Cumprir a meta 

anunciadaaté 2025. Maseles 
já superaram dois mil. E vão 

Indústria recua pelo 4º mês com 
baixo desempenho de alimentos 
Condições climáticas e veto chinês à carne brasileira afetaram resultado 

CAROLINA MATLIN 

E ELIAME OLIVEIRA 
ecsrttrio oagdoba cor. br 
Fes Escada 

A produção industrial re- 

cuou 04% em setembro 

Fi comparação com agosto, 

segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM), 
divulgada ontem pelo 1B- 

GE. E o quarto mês seguido 
de retração. O setor de ali. 

mentos foi um dos que pu- 

xaram o resultado para bai- 
xo, afetado pelo clima, que 
atingiu, por exem plo, apro- 

dução de cana- de-açúcar, e 

pelo veto da China à carne 
bovina brasileira. 

Entre as 26 atividades pes- 

quisadas, dez tiveram resul- 
tado negativo. Os maiores 
impactos vieram do sep- 

mento de produtos alimen- 

tícios, que recuou 1,3%, e de 

metalurgia, que caiu 2,5%. 
Q gerente da pesquisa, 

André Macedo, explica que 

a retração foi mais concen- 

trada em poucas atividades, 
mas pondera que a produ- 
ção industrial amargou que- 

da em sete dos noves meses 

deste ano. O setor foi atingi- 
do pela pandemia, que to- 

vou à falta de componentes 

e ao encarecimento das ma- 

térias-primas usadas pelas 
fábricas, e também pelo 

freio na demanda causado 

pelo desemprego elevado e 
a queda do rendimento dos 

trabalhadores. Um quadro 

agravado pela inflação, que 
corrói a renda das familias. 
— Todos esses fatores fa- 

zem parte dessa leitura do 

mês de setembro, que retor- 

id compor tamento neêga- 

tivo do setor industrial — 
afirma Macedo, 

PREJUÍZO DE US$ 2.1 BILHÕES 
Parcialmente responsável 
pelo resultado negativo no 

setor de alimentos, o embar- 

go às exportações de carne 
bovina brasileira pela China 

completou dois meses on- 

tem e não tem data para ter- 
minar. Entidades ligadas ao 
agronegócio e ao comércio 

exterior estimam que pode- 

rão deixar de ser vendidos ao 
pais asiático até dezembro 

cerca de US$ 2) bilhões. 

José Augusto de Castro, 
presidente da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil 

N 
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Mas bombas. ANP regu amentou entrega de combustiveis, fexibilização da bandeira peios postos e cxbição de preços 

doras (e não mais em três ca- 

sas, como atualmente), À 
medida entra em vigor 180 
dias após sua publicação. 
A norma ainda determina 

que o revendedor informe 

em cada bomba medidorã o 

= 

“CNP], a razãosocial quono- 

me [fantasia do distribuidor 

fornecedor do respectivo 

Com bu stivel automotivo. 

Postos com bandeira que co- 

mercializem produtos de ou- 

tros distribuidores terão que 

Crescimento. Aguisições feitas pela Rede Or surpreenderam pmereado 

seguir comprando — diz Leo 
Monteiro, analista de Rese- 

arch da Ativa que acompa- 
nha o setor de saúde. 
Ele destaca que a estraté- 

gia da Rede D Or acompa- 

nha um setor aquecido nos 

últimos anos: 
— Até 2019, não havia re- 

de hospitalar listada na Bol- 

sa. À partir do IPO da Rede 
D'Or, outras empresas des- 
se segmento de saúde tam- 

bém fizeram seus proces- 

sos, como Kora Saúde, Dasa 
e Hospital Mater Dei — 

enumera ele. —Todascom o 

objetivo de financiar suas 
estratégias de crescimento 
baseadas em aquisições. 

A capixaba Kora vem acete- 
rando nas aquisições. No mês 
passado, fechou a compra do 

(AEB), fez o cálculo desse 
prejuízo entre outubro e de- 

zembro deste ano. 

— Parte desse prejuízo se- 
rá amortizado com exporta- 

ções para outros paises. U 

Brasil vai buscar alternati- 
vas. mas corre o risco de per- 

der o mercado chinés, se 

não houver proc para 
vender — explica Castro, 

JáaContfederação de Agri- 

cultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) projeta um prejuizo 
de até US$ 1,8 bilhão até de- 

zembro. O vice-presidente 

da Comissão Nacional de 
PecuáriadeCorte daentida- 
de, Chico da Pauliceia, diz 

e o governo deveria estu- 
dar" 'com carinho” a passihi- 
lidade de um crédito emer- 

gencial para o setor: 

— Neste momento, há 
confinamentos e estã tudo 
paralisado. 

Procurado, o Ministério 

da Agricultura informou 
que “as discussões têm sido 

produtivas, mas não há ain- 

da data de retorno das ex- 

portações brasileiras de car- 
ne bovina para aquele país” 

Grupo Oto, no Ceará, por R$ 
248 milhões. Também em ou 

tubro, a Hapvida, em processo 
de fusão com a NotreDame n- 
termédica, amunciou a aquisi- 
ção do Viventi, em Brasília. A 

NotreDame, por sua vez, le- 

vou o Hospital Santa Martha, 
em julho, por R$ 160 milhões. 

MERCADO FAVORÁVEL 
Dados da consultoria 
KPMO mostram queasope- 

rações de fusões e aquisi- 

ções Do Setor de hospitais É 

análises clínicas laboraton- 
ais vêm subindo de 15 tran- 

sações em 2015 para 87 em 
2019, Em 2020, ano do ini- 
cio da pandemia, foram 55. 

Monteiro, da Ativa, destaca 
queaescalaco acesso d Pecur- 

sos permite tornar esses hos- 

DovEdniaçã DD 
Pacman CO 0, ad 71 

exibir o nome Fantasia dos 

fornecedores. O setor de dis- 

tribuidores tem criticado a 

medida, argumentando que 
a Hexibilização da fidelidade 

dbandeira pode confundir os 

consumidores. 

pitais equipados e lucrativos: 
— Hã muita oportunida- 

de, e o preço é favorável. A 

Rede D'Or previa pagar R$3 
milhões por leito nessas 

aquisições, mas já afirmou 

estar pagando pouco mais 

de R$ 2 milhões, caso deste 
último acordo. 

O Hospital Memorial Ar- 

thur Ramos, em Maceió, foi 
adquirido em sua totalidade, 
muma negociação que inclui 

um terreso que permite Lazer 

uma expansão da unidade, 
Hoje, tem 176 leitos, com ca- 

pacidade para chegar a 240. 

Segundo o comunicado divul- 
gado pela Rede D'Or, o hospi- 
tal alagoano deve gerar R$ 39 

milhões em Ebitda (indicador 
de geração de caixa) nos 12 
meses seguintes à conclusão 
da operação. 
Essa aquisição foi divulga- 

da uma semana após a com- 
panhia ter comprado o Hos- 

pital Santa Isabel, em São 

Paulo, por R$ 280 milhões. 
Na expansão orgânica da 

rede com sede no Rio, Moll 

destacou a inauguração da 
Maternidade Star, em São 
Paulo, prevista para março de 

2021. Ela terá 173 leitos, sen- 

da 58 de UTI neonatal, e terá 
capacidade para realizar até 
mil partos por mês. O edifi- 

cio terá 27 pavimentos, com 

mais de 33 mil metros qua- 
drados- de área construida. 

MINISTÉ RO DA 
ECONÔMIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Concorrência Pública Eletrônica SPU nº (082021 

1. A União por iniecmêdo do Menistêno da Economea, va SECRETAR A 
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CONCORRÊMC A pela maior oferta respeitado à preço minuto delas aiibuio 
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Lituânia ergue muro contra imigrantes 
MAWES  Falsplaneja constru r 500 kmna trenteira com a Belornissia até setembro de 2027 

"DE NOVO NO EPICENTRO' 
Surtos de Covid-19 no Leste e Centro da 
Europa 
ANA ROSA ALVES 
ama ódios com fo 

novo avanço da pandemia 
de Covid-19 em paises da 

Europa, sobretudo na parte 
centro-oriental do continen- 
te acendeu o sinal amarelo en- 

tre autoridades locais e na Or- 

anização Mundial da Saúde 
(OMS), Ontem, três países da 
União Europeia (UE) registra- 
ram os maiores números de 
infecções desde o começo da 
pandemia, no início de 2020: 

Alemanha, Eslováquia e Croá- 
cia. Outros dois, Eslovênia e 
Grécia, também bateram re- 
cordes nos últimos dias. Fora 

do bloco, a também Ucrânia 

bateu recorde de casos ontem, 
enquanto a Rússia registrou 

seu maior rúimero de mortes. 

Perante tal cenário, o chefe da 
OMS para a Europa, Hans 
Kluge. descreveu a situação 

como “muito preocupante”. 
— Estamos de novo no epi- 

centro — disse em coletiva. 

A Alemanha, maior ecuno- 

mia da UE, teve 33,949 infec- 
ções confirmadas, segundo o 
Instituto Robert Koch, o ór- 

gão sanitário do país. O recor- 
de anterior, de 33.777 ,erade 
dezembro do ano passado. “A 

pandemia está longe do fim”, 
disse o ministro da Saúde do 

pais, Jens Spahn. 
— Ha uma enorme pande- 

mia dos não vacinados. Have- 

riamenos pacientes na tera- 
pia intensiva se mais pessoas 
se vacinassem — disse. 

VACINAÇÃO ATRASADA 

Os novos casos e martes por 

Covid-9 duplicaram no últi- 

momês na UE, impulsionados 
pelo aumento da transmissão 
em países da Europa Central e 

Oriental, ande a vacinação es- 
tã mais atrasada, O relaxa- 
mento de medidas de preven- 

ção, como o uso de máscaras, € 
avariante Delta, mais contagi- 
osa, também explicam o pro- 
blema. Os números preocu- 

pam as autoridades às véspe- 
ras do inverno no Hemisfério 
Norte, o que aumenta o perigo 

de doenças respiratórias como 
as provocadas pela Covid. 
Em 3 de outubro, o bloco eo- 

sum. f | 
ER A, 

duplicam casos diários na UE 

'Pandemia dos não vacinados! Homem recebe dose de vacina em trem em Frankiurt. na Alemanha: apenas 67% dos alemães completaram cic o vacina! 

NOVO SURTO DE CORONAVÍRUS ACENDE O ALERTA NA UE 

Média móvel diária de casos e mortes por Covid-19 

ESA 218732 

Lá Ly AM 1 
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Fonte: Our Word in Data 

ropeu registrava em média 
50,2 mil diagnósticos diários, 
com 613 mortes, segundo o 
hanco de dados do Our Word 

in Data, ligado à Universidade 
de Oxford. Em 3denovembro, 
as infecções por dia já haviam 

ultrapassado 112 mil. As vidas 

perdidas em 24 horas, por sua 
vez, chegavam a 1,2 mil, 

MORTES 

HZ.M2 

* 15,053 

Ltd 

Dos dez países com mais ca- 

sos por milhão de habitantes, 
sete estão na UE: Estônia, Le- 
tônia, Eslovênia, Lituânia, 

Croácia, Eslováquiae Bélgica. 
Quatro das cinco nações com 
mais mortes proporcionais 

também são do bloco: Roméê- 

nia, Bulgária, Letônia e Litua- 
nia. Com exceção dos belgas, 

10 MO Mi 1/4 7 
Fará 

são alguns dos Estados mais 
pobres do bloco e com a vaci 
nação menos adiantada: 44% 
na Croácia e 54% na Eslové- 
nia, bem aquém da média de 
644% da UE. 
A Eslováquia, onde 42% dos 

habitantes tomaram as duas 
doses, segundo o New York Ti- 
mes, também registrou um 

novo recorde ontem, com 6,7 

mil novos casos. De acordo 

como Ministério da Saúde do 
pais, 79% das pessoas interna- 

das não foram inoculadas. 

RETROCESSO 
impulsionados pelas campa- 

nhas de vacinação que ga- 
nharam força no segundo tri- 
mestre, os casos de Covid-19 

tinham despencado na UE. 
Em junho, houve menos de 
20 mil diagnósticos diários, 
bem menos que os quase 220 

mil do início da pandemia. 

Junto com os meses de ve- 
Tão, quando as pesscmas pas 

sam mais tempo ao ar livre, à 

maioria dos paises do conti- 
nenteremoveu quase todas as 
principais restrições sanitáni- 

as, principalmente para os já 
vacinados. As fronteiras fo- 
ram novamente abertas para 
turistas e a vida foi ganhando 

ares de normalidade. 
Especialistas, contudo, aler- 

tavam há meses para um au- 

mento dos casos com à queda 
das temperaturas e 0 aumento 
da socialização em espaços fe- 

EUA impõem vacina ou teste a empresas de maior porte 
Regra valerá a partir de 4 de janeiro e afetará 84 milhões de pessoas; derespeito pode levar a multa de US$ 14 mil por trabalhador 

pssirie partir de 4 de janeiro, as 
empresas americanas 

com mais de cem funcioná- 

rios vão precisar exigir que 
seus funcionários estejam 

totalmente vacinados ou en- 

tãoapresentemtestes deCo- 

vid-19 semanais, anunciou à 

Casa Branca ontem, Às em- 
presas que não cumprirem 

as regras estarão sujeitas a 
multas de até USS 14 mil 
(R$ 78,7 mil) por funcioná- 
rio. À medida afeta mais de 

84 milhões de funcionários 

do setor privado. 
A mova norma, chamada de 

“padrão temporário de emer- 
gência”. toi solicitada em se- 

tembro pelo presidente Joe Bi- 
den como parte de um plano 
de ação ani-Covid, e será im- 

plementada pela Administra- 
ção de Segurança e Saúde 
Ocupacional do Departamen- 
to de Trabalho (OSHA). 

LICENÇA REMUNERADA 
As empresas devem fornecer 

icença remunerada para que 
as funcionários se vacinem e 
licença médica para casos de 
efeitos colaterais, conforme 

necessário. Os empregadores 
não são obrigados a pagar ou 
fornecer testes, embora al- 

nuns ainda possam ter de Fazê- 
em função de leis locais ou 

acordos sindicais. 
Em uma medida separada, 

também em 4 de janeiro en- 
trará em vigor uma regra exi- 
gindo que os profissionais de 
saúde de centros médicos 
vinculados aos planos de saú- 

de Medicare e Medicaid es- 
tejam totalmente vacinados. 
A norma, que contempla 

quem trabalha em casas de 
repouso para idosos e doen- 
tes, cobrirá mais de 17 mi- 

lhões de funcionários em 
aproximadamente 76 mil 
unidades de saúde dos EUA. 
Aregrados centros de saú- 

de não ofe rece testes como 

uma alternativa à vacina- 

ção, mas permite isenções 
médicas e religiosas. 
Biden já impós exipênciasde 

vacina à funcionários do go- 
vero federal e empresas que 
prestam serviços em contratos 

federais. Algumas grandes 

empresas, incluindo a Tyson 
Foods e à United Airlines, acei- 
Laram as PEELAS Serro demora, 

estimuladas pelo anúncio do 
presidente em setembro. 
Mas muitas outras resisti- 

ram, citando à necessidade 
deesclarecimentodogover- 
no sobre uma série de ques- 
tões, incluindo quem vai pa- 

gar pelos testes e se a regra 

se aplica a funcionários que 

trabalham em casa. 

CONTESTAÇÃO EM TRIBUNAIS 

Emuma pesquisa da Mercer 
com 1.088 empresas reali- 
zada em 4 de outubro, cerca 
de 13% dos entrevistados 

disseram que estavam exi- 

gindo gue todos os funcio- 
nários fossem vacinados, in- 

dependentemente do local 

detrabalho. Já 1% disseram 
exigir a vacina apenas a 

quem fosse ao escritório. 

Espera-se que a regra da 
OSHA seja contestada em 
tribunais par estados repu- 

chados, prir Re entre 

os não vaciriados. E o proble- 
ma atual não se resume aos Es- 

tados mais pobres do bloco. 

Na Alemanha, as mortes 
não sobem no mesmo ritmo 

dos casos, que cresceram 
147% em um mês, mas os 066 
óbitos dos últimos sete-diassão 
um pouco mais do que o indi- 

ce registrado no mesmo perio- 
do do ano passado, pré-vacina- 
ção. À grande maioria das ca- 

sos é de pessoas não vacinadas, 
A procura pelos imuni- 

zantes estã estagnada, € 
apenas 67% dos alemães to- 

maram as duas doses. O nú- 

mero é inferior ao de paises 
da Europa Ocidental, pa- 

rém inaior que a média do 

bloco, de 64,4%, segundo o 
Centro de Prevenção e Con- 
trole de Doenças da Europa. 

O governo não descarta 
impor restrições ao desloca- 
mento de pessoas não inocu- 
ladas, mas se recusa a impor 

regras que obriguem gru 
na linha de frente, como fun- 
cionários da saúde e da edu- 

cação, a tomarem as injeções. 

“MUITO PREOCUPANTE' 
Além da baixa procura, há 

preocupações com a queda da 
imunidade da vacina um ano 
apás o início das inoculações, 

Como em vários outros paises 
desenvolvidos e emergentes, 
a aplicação de doses de refor- 
ço já está em curso, mesmo 

contra a recomendação da 
OMS, que defende a distri- 
buição mais igualitáriadas va- 

cinas: apenas 6% da popula- 

ção africana, segundo o Our 
World in Data, estão total- 
mente inoculados. 

A Grécia enfrenta um cená- 
rio similar ao alemão: o pais re- 
gistra hoje 4,6 mil diagnásti- 

cos diários. Diante do surto, 
vai impor a partir de sábado 
novas restrições aos não vaci- 
nados: profissionais que não 

trabalham remotamente pre- 
cisarão fazer dois testes sema- 
nais, e pessoas sem as doses 

precisarão mostrar um teste 
com resultado negativo antes 
de ter acesso a serviços públi- 
cos, bancos e espaços internos 

de restaurantes. 

O cenário é de estabilidade 
em paises da Europa Ociden- 
tal, como Portugal, onde qua- 

se 90% da população está to- 
talmente inoculada, na Espa- 
nha e na lália, onde a taxa de 

vacinação passa de 709%. Mas a 
França preocupa. O pais regis- 
trou na quarta mais de 10 mil 
novos casos pela primeira vez 

em dois meses. Para 0 diretor 
de Emergências da OMS, 
Mike Ryan, o que está aconte- 

cendona Europa, apesar da va- 
cinação disponível, “é um tiro 
de advertência” 

blicanos e alguns grupos erm- 

presariais questionando os li- 
mites constitucionais do po- 
der federal e autoridade so- 
bre as práticas de saúde. 

A Câmara de Comércio, o 

meadie rupo de lobby empre- 
3 pais, disse que o go- 

aah algums ajustes signi- 

ficativos” na regra que refle- 
tem as preocupações levanta- 
das pela comunidade empre- 

sarial, Outros grupos da indús- 
tria expressaram preocupa- 
ções. À Associação de Lideres 
da Indústria de Varejo disse 

E o cronograma de adoção 
60 dias-das normas é insaf- 

ciente e pediu 90 dias. 

Alguns dos maiores sindi- 

catos do país, como United 
Auto Workers (UAW). dis- 
seram que vão verificar a re- 

gra para determinar como 
ela afeta os protocolos atu- 
ais de locais de trabalho. 
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Acordo para banir carvão acaba enfraquecido 
Ausência de grandes consumidores como China, EUA e Índia e adesão de número de signatários bem menor do 

que o esperado limitam alcance do pacto; combustível alimenta mais de um terço da energia consumida no planeta 

rã Cm 

Ur acordo global para eli- 

minar o uso de carvão co- 
mo fonte de energia acabou 
enfraquecido ontem, após os 

países que mais consomem o 
combustivel no mundo — 

China, India e Estados Uni- 

dos — não aderirem à inicia- 

tiva. Além disso, o acordo 
não é vinculante e permite 
no minimo uma década de 

transição para a eliminação 

gradual da fonte de energia. 
A queima de carvão, que 

alimenta mais de um terço 

da energia consumida no 

mundo, é o fator de marar 

contribuição individual pa- 

ra a mudança climática. O 

tim do uso do produto era 

uma ambição do Reino Uni- 
do na conferência das Na- 

ções Unidas sobre o clima 
que acontece em Glasgow. 

SÓTI ADESÕES 
Mais de 40 paises, incluindo 
Canadá, Polônia Coreia do 

Sul, Ucrânia, Indonésia e Vi- 

etna, anunciaram que vão in- 

to Fromper | queima de Edt- 

vão para geração de eletrici- 

dade. Dentre estes, mais de 

20 paises anunciaram pela 
primeira vez a meta de elimi- 
par ouso docarvão. 

No entanto, o número de 

signatários e os prazos dados 
para a interrupção da queima 

de carvão estão muito aquém 

das metas originalmente 
propostas por Alok Sharma, 
o ministro britânico que é 

presidente da COP26. 

Os anfitriões britânicos 
queriam que a cúpula fosse 

conhecida como aquela que 

“cunsagrou o carvão à Hi std 

ria”. Na quarta-feira, Sharma 
disse que esperava que 190 

paises e organizações se 

comprometessem aeliminar 

DSi iEA CHE ATER 

am a 

Bloco na rua, Alivistas fazém protesto em G/aspow durante a COPZ& o uso do carvão uma das muitas pautas ambientais Ciscut das, &o prncipal fator indiw-cual para a mudança climática ro planeta 

asusinas movidasa carvão — 

que produziram mais de 37% 
da eletricidade mundial em 

2019 —e a parar de construir 

novas. No total, o número re- 
al de signatários foi de 77 (46 
paises e 31 organizações ). 

Os países desenvolvidos 
prometeram abandonar o 
carvão na década de 2030, 

“Ou O mais rapidamente que 

puderem depois disso, em 
contraste com 0 objetivo ori: 

ginal de tornar 2030 0 ano- 

meta. Já os paises em desen- 

volvimento concordaram 
em fazer atra nsição do car- 

vão na década de 2040 “ou o 

mais rapidamente possível 

depois”, em vez de 2040, 
Ofato deonúmero designa- 

tários ser menos da metade do 

total previsto evidencia as pro- 

tundas divisões que permane- 
cem sobre o assunto, Muitos 

países em desenvolvimento, 

como China, India e Indoné- 
sia, dependem de carvão bara- 
to e acessível. A China abriga 

quase metade das mais de 
2600 usinas movidasa carvão 
em operação ou em constru- 
ção em todo o mundo. 

Us paises mais pobres CEI- 

tamente exigirão ajuda fi- 
nanceira das nações desen- 

valvidas como condição para 
acabar com sua dependência 

do carvão, mas os paises mais 
ricos já não cumpriram com 
LEFT PHAGTTHOS Ga anterior de 

tornecer US$ 100 bilhões 
por ano em “financiamento 
climático” até 2020. 

CORTENO FINANCIAMENTO 

O governo Biden, que pro- 
meteu internamente banir o 

carvão até 2035, evitou to- 

mar uma posição clara em 
Glasgow para evitar criar 
problemas com senadores de 

estados que dependem do 

carvão, sobretudo Joe Man- 
chin, que travaa sua agenda. 

Alguns especialistas em cli- 

ma disseram que o acordo fi- 

cou “espetacularmente 
aquém” do que é necessário 
para enfrentar a mudança cli- 

mática, concentrando-se ape- 
nas no carvão, uma indústria 

que já está entrando em “decli- 
não terminal”, e por não ter co- 

mo alvo a petróleo eo gás. 
— O amíncio não resolve 

nem mesmo metade do pro- 

blema. As emissões de petró- 

leo e gás já ultrapassam de lon- 
geocarvão e estão crescendo, 

enquanto o carvão já está em 
trando em declínio terminal 

— afirmou Murray Worthy, l- 
der do grupo Global Witness. 

Em uma iniciativa parale- 

la, EUA, Canadá e 18 outros 

EUA e China indicam menor ambição em metas climáticas 
Enquanto Pequim defende objetivos que não prejudiquem sua economia, Washington enfrenta dificuldades políticas domésticas 

DANTELA CHIAREÉTTI 

Errado espec] 
intertadioDágdioha cor E 
CLA CECÓGIA 

E” Tuma monento em que as 

emissões de gases voltama 

crescer rapidamente, os dois 

maiores poluidores mundiais 
pisam no freio de metas cli- 

máticas mais ambiciosas. 

Com sua economia desacele- 

rando, a China defende uma 
meta cu prejudique menos 

sua economia. Jã os EUA têm 

dificuldades políticas inter- 
nas de avançar com objetivos 

mais ambiciosos. 

Os EUA. o maior emissor de 

gases-estufa do passado, pro- 
cura mostrar liderança depois 

da volta ao Acordo de Paris es- 

Le ano, após a posse do presi- 
dente Joe Biden. O democrata 
Velo à Glasgow, repetiu que a 

transição para uma economia 

k ”, 

Das 

de baixo carbono, além de ne- 
cessidade vital, é uma oportu- 

nidade por significar novos 

empregos e novas indústrias 
aos EUA. Os americanos lide- 

raram a aliança pelo corte de 

emissões de metano e ajuda- 
ramos britânicos na coalizão 
pela preservação das Borestas. 

Mas enfrentam sérios proble- 

mas domésticos para entregar 

muito mais em Glasgow. 
— O tamanho original dos 

pacotes de Biden era de USS 

35 trilhões. Até agora nada toi 
aprovado — diz o cientista po- 

lítico Eduardo Viola, especia- 

lista em Relações Internacio- 

nais cem política amencana 
OQ Senado aprovou um paco- 

te de US$ 1 trilhão para infra- 

estrutura, que inclui alguns 
projetos verdes. A Câmara não 

vota esse pacote porque mui- 
tos deputados da esquerda de- 

OPLANEIA 
Conheça SUMSOPLANETA = o maior 
movimento editorial brasileiro para 
PT EST pirata as sustentavéis E 

enfrentar a mudança climática. 
Acesse umsoplaneta.globo.com 

«> ambipar 

nmibcrata equerem que seja 

aprovado, no Senado, uma 

parte fundamental da propos- 

ta com medidas de combate a 

pobreza e desigualdades de pê- 
neroe racial. Na parte climati- 

ca do pacote, há resistência de 

dois senadores democratas de 
Estados carvoeiros e total opo- 

sição republicana. 

— Por enquanto, à proposta 

de criação de um imposto ao 
carbono não tem a menor via 

bilidade — diz Viola. — Prova- 

velmente o pacote de US$ 1 
trilhão será aprovado, mas o 

resto continuará no limba. 

Ele pontua que a posição 

chinesa também é qutro 
problema para os EUA, 

— A atitude pouco ambicia- 

sa da China aumenta à resis- 
tência a políticas climáticas 
nos EUA. E extremadamente 

dificil ter apoio na sociedade 

CEQUP 

A EDITORA CHORO EDER 
P 

dimerncana para ETA forte TE- 

dução de emissões quando a 

China é fonte de metade das 

emissões globais e só promete 
atingir opico até 2030. 

POSIÇÃO CHINESA 
A China, por sua vez, também 
parece estar travada em ambi- 

ções climáticas. 

— Se colocarmos apenas to- 

coem 1,5%, estamos destru- 
indo o consenso, e muitos pai 

ses pediriam a reabertura das 

negociações —disse Xie Zhe- 
nhua, o principal negociador 

chinês, à rede BRC. 

Com esta afirmação, a 

China sinaliza que pode es- 
tar puxando o freio de mão 

quanto aos apelos de outros 

países por mais ambição. 
No Acordo de Paris, os pai- 

ses concordaram em limitar 

os aumentos de temperatu- 

Braskem À 

Lab LSRS LIMI MAS CEN 

ra “bem abaixo” de 2ºC, mi 
rando 1,5º€C em relação aos 

anos pré-industriais. 

Foram as pequenas ilhas do 
Pacífico, lideradas pela has 
Marshall, que pressionaram 

paraqueoobjetivo de limitaro 
aquecimento a 1,5º%€ ficasse 
no Acordo de Paris. Na 

COF26, a presidência britâni- 

ca assumiu a meta de manter 

vivo o objetivo de 1,5ºC, como 
apoio de muitos países, Para à 

China, contudo, às voltas com 

acrisedeenergiae as perdasda 
pandemia, a maior ambição 

significa esforços que não está 

disposta a fazer, além de uma 
transição mais acelerada. 
Em resposta à BBC, Xie 

disse que ambas as metas 

são necessárias, afirmando 
queénecessárioser realista, 
pragmático e ter “foco para 

tomar ações concretas”, 

O 

CNGICe 

9) INICIATIVA VERDE 

países se comprometeram a 
interromper o financiamen- 
to público de projetos de 

combustiveis fósseis no exte- 

rior até o final do ano que 
vem e a direcionar seus gas- 

tos para energia limpa. A ini- 

ciativa não meluiu os princi- 
pais países asiáticos respon- 
saveis pe! a maior parte desse 

financiamento no exterior. 

O principal objetivo da 
COP26 é obter promessas de 

cortes nas emissões de gases- 

estufa para limitar o aumento 

da temperatura global a me- 
nos de 2º € em relação aos ni- 

veis pré-industriais — de pre- 

ferência emtormo de 15º€. 

— Nossa meta é atinpir o pi 
co das emissões em 2030 e ser 

peutros em carbono em 2060 

— disse, — [sso é ambicioso, 
Dados do Departamento de 

Informação do Conselho de 

Estado da China mostram que 

o consumo de carvão no pais 
vem caindo desde 2011, mas a 

dependência ainda é grande. 

Em 2020, segundo um docu- 
mento disponivel no pavilhão 
da China na COP26, o consu- 

mo total foi mantido abaixo 

das 5 bilhões de toneladas. O 
percentual caiu de 74% em 

2005 para 56,8% em 2020. 

Em setembro, durante à 

Assembleia Geral da ONU, 
(2) presidente Xi Jinping 

anunciou que a China dei- 

xaria de financiar usinas a 
carvão foradeseuterritório, 

como vem fazendo na Indo- 

nésia e Vietnã, na Iniciativa 

Beltand Road. Mas, mesmo 
com os esforços, a China é, 

de longe. o país que mais 

consome carvão no mundo, 

(A jornalista viajou a Glas- 

gow, Escócia, à convite do Ins- 

tituto Arapyeauú ) 

parcial 
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Congresso do 
Peru dá voto 
de confiança à 
nova premier 
Mirtha Vásquez substitui no cargo Guido 

Bellido, cuja saída sinaliza tentativa de 

governo de se posicionar mais ao centro 

MARINA CON ALVES 
munica pone aesdiogalbo com dy 

cm uma semana de atraso, 

C o Congresso do Peru, con- 

trolado pela oposição de direi- 

ta, deu ontem um voto de 

confiança à primeira-minis- 
tra Mirtha Vásquez, que subs- 

tituiu Guido Bellido no carpo. 
À sessão começou no último 
dia 26 de outubro, com um 
discurso de cerca de duas ho- 

ras de Vásquez, seguido de 

um debate bastante polariza- 
do, que teve que ser interrom- 

pido pela morte do deputado 

Fernando Herrera, do partido 
governista Peru Livre. 

O Congresso só retomou à 

sessão ontem. Em uma se- 

mana, no entanto, uma nu 

dança importante pode ter 

ajudado a confirmar o Gabi- 

nete: o ministro do Interior, 
Luis Barranzuela, altamen- 
te questionado pela oposi- 

ção, renunciou ao carpo de- 

pois de receber críticas por 
ter realizado uma festa em 

sua casa, violando uma proi- 

bição para conter o avanço 
da Covid-19. Ele foi substi- 
tuído no cargo por Avelino 

Guillén, conhecido por ser 
um dos dois promotores que 

acusaram o ex-presidente 

Alberto Fujimori, em 2009. 

De um total de 130 congres- 

sistas aptos a participar, 68 
votaramafavor,doisamaisdo 

que os 6h necessários para 

confirmar o Gabinete, en- 

quanto 56 votaram contra e 
houve uma abstenção. Quan- 
do teve o voto de confiança, o 
então chefe de Gabinete, Pe- 
dro Bellido, havia obtido 73 
votos a favor e 50 contrários, 

num plenário com algumas 

ausências. 

SUCESSÃO 

A primeira-ministra foi es- 
colhida para o cargo após a 

renúncia de Bellido, repre- 

sentante da esquerda mais 

radical dentro do partido, a 
pedido do próprio presiden- 
te Pedro Castillo. Mas, para 

garantir o voto de confian- 
ça, Vásquez precisava justa- 
mente dos parlamentares 

do Peru Livre, legenda que 

tem à maior bancada no 

Congresso e estava dividida 
em relação a seu apoio de- 

E da substituição de Bel- 
do, próximo ao lider da le- 

genda, Vladimir Cerrôn. 

Um dia antes, a primeira- 

ministra se reuniu com vári- 

Spxtaledre 5 25.2024 

Divisão. Po iciais montam guarda durante ato de partidários do presidente Pedro Castlio do 'ado de fora do Congresso: sucessão evidencia racha de Peru Livre 

os parlamentares da ala 

mais próxima a Cerrón, 
No debate da semana pas- 

sada, o lider chamou o dis- 

curso da primeira-ministra 
de “retórico” e com “pouco 

conteúdo”. 

— É preciso dizer que não se 

pode falar em mudanças en- 
quanto não se fala em mudan- 
ça na Constituição — criticou 

Cerrón. 
Bellido, que obteve todo o 

apoio da legenda ao obter o 

voto de aniinça em setem- 
bro, tampóonco citou a nova 

Constituinte em seudiscurso. 

Em sua fala como parlamen- 

tar, na semana passada, disse 
que"a politica do governonão 
responde de forma alguma à 

ideologia [do Pera Livre”. 
Mas, apesar das críticas da 

ala fiel a Cerrón, vários con- 

gressistas do Peru Livre decla- 
raram que apoiariam a nova 

primeira-ministra. Parlamen- 

tares ligados ao setor da educa- 
ção, próximos a Castillo, re- 

presentam 41 -da bancada da 

legenda no Congresso. 

— Se dentroda bancada te- 
mos diferenças, isso é parte 

da democracia. O país está 

em busca de quem quer a go- 
vernabilidade e quem não 
quer. Chega de nos colocar 

armadilhas. O povo tem es- 

perança nos ministros —dlis- 
se o parlamentar governista 
Lermãn Taçuri, 

Luis Kamiche, também do 
Peru Livre, por sua vez, lem- 
brou que “o futuro da gover- 

nabilidade do país está em 
nossas mãos . 

A primeira-ministra tam 

bém contou como apoio das 
legendas Juntos pelo Peru, 

Aliança para o Progresso e do 

Partido Morado, além de 
grande parte dos congressis- 

tas da Ação Popular e da coali- 

zão Somos Peru. Votaram 

contra os legisladores oposi- 
tores do Força Popular, da ex- 

candidata Keiko Fujimon, 
além dos congressistas do 
Avança Pais e do ultradireitis- 
ta Renovação Popular. 

PACTO DE GOVERNABILIDADE 
Após o debate dos parla- 
mentares, a pre mier vol Lori 

a pedir um pacto de gover- 
nabilidade, o que já havia 
foi tona semana passada. 

— Sempre teremos diferen- 
ças. Mas temos que fazer 

apostas com pessoas de fora. 
Neste momento, este gover- 
no pretende ser a representa- 

ção dos povos. Não queremos 

PUVPETDAr ape ias para um grui- 

po — afirmou 

Pressionado dentro e fora do 

partido, Castillo mudou até 

apora oito dos 18 ministros — 
o novo titular do Interior é o 

terceiro nome à frente do mi- 

nistério em menos de 100 dias 
de mandato. Após um periodo 
de instabilidade política, o en- 

tão primeiro-ministro deixou 

o cargo, no começo de cutu- 
bro, a pedido do presidente 

par uma série de divergências 

entre os dois. Sua saída sinali- 
zava uma tentativa de reposi- 
cionamento do governo mais 

ao centro, mas evidenciou o 
racha dentro da legenda. 

Governo cubano lança ofensiva 
contra manifestações do dia 15 
Autoridades acusam EUA de estar por trás da convocação para protestos 

MLALHRDCRO VIC ENT 
Limi. 

HTRA 

clima político em Cuba es- 

quenta a cada dia nas se- 
manas que antecedem a Mar- 
cha Cívica pela Mudança, 

marcada para 15 de novembro 
em várias cidades da ilha. À 
medida que se aproxima o dia 

da manifestação, convocada 
pela plataforma digital oposi- 
tora Arquipélago e proibida 

pelo govemo por considerá-la 

uma provocação desestabili- 
zadora o confronto se intensi- 
fica e a polarização social cres- 

De a niveis jamais vistos. 

Nunca uma iniciativa dissi- 
dente tinha gerado tanto ruído 
popular e, na última semana, 

os principais dirigentes do país 
eamidiaoficial dedicaram ho- 
ras ao assunto, desacreditando 

à marcha e vinculando-a à 

“planos subversivos dos EUA”. 
Inicialmente, autoridades e 

opositores mediram forças em 

um jogo do gato e rato. Depois 
que foi convocada uma passe- 
ata para o dia 20 de novembro, 

o poverno reagiu marcando na 

mesma data manobras milita- 
res, o que levou os organizado- 
res a anteciparem o protesto 

paraodia 15. Em seguidaveiva 

resposta oficial, declarando as 
manifestações ilegais, junto 

com uma advertência do Mi- 

nistério Público de que seus 
organizadores serão j para 
se violarem alei. A platatorma 

Arquipélago dobrou a aposta e 

manteve a CONMOCAÇÃ £L 

Os principais organizadores 

do protesto denunciam uma 

campanha sem precedentes, 

com atos de repúdio, ofensivas 
midiáticas de descrédito, de- 

tenções arbitrárias, intimida- 

ções às famílias, demissões, 
condenações exageradas para 
os detidos durante os protes- 

tos de 1 de julho e ameaças de 
Cute serdo severamente prmit- 

dos por diversos delitos se sai- 

nem à rua nesse dia — incluin- 

doocrime de rebelião, que po- 
de acarretar penas de 20 anos 
de prisão Em resposta, os or- 

ganizadores criaram uma co- 

missão independente de juris- 
tas para ajudar manifestantes 
As autoridades insistem que 

tudo é parte de uma manobra 

orquestrada por Washington, 
elevando o tom-das suas acusa 

çõescontrao principal lider do 
Arquipélago, à PAULO 
Yunior Garcia. Na segunda- 
feira, à governo denunciou 

que Garcia seria um “lider cr 

ado por manuais” e preparado 
pelos EUA com o propósito de 

provocar um enfrentamento 

Denunciado. Aior e lider da pistatorma Arquipé ago. Yunior Garcia. fila com jorma istas em Havana, no da 21 de outubro 

civil em Cuba. 

Em um programa da TV es- 

tatal, Garcia foi acusado de 
participar, em 2019, de uma 

ohcinaorganizada na Espanha 

pela universidade americana 
de Saint Louis sobre “o papel 

das Forças Armadas em uma 

transição”, com a presença do 
ex-premier espanhol Felipe 
González. O ex-chefe de po- 

verno foi apontado como o cri- 

ador dos “grupos antiterroris- 

tas de liberação responsáveis 
por sequestros, torturas e as- 
sassinatos [no contexto do 

conflito separatista basco] 
Segundo a denúncia, Garcia 
“está convocando para uma 

marcha que diz ser pacífica 

|...) maselesabeque não sera” 
Garcia declarou que a ofici- 

na na capital espanhola foi 
transparente e agradeceu “ao 

Corte de Hong Kong contraria governo pró-Pequim e barra processos 

O qua tribunal de 

Hong Kong anulou, on- 
tem, as tentativas do EDVETNO 

pró-Pequim da cidade de 

processar as pessoas por tu- 
multos ou reuniões ilegais 
INESTRO SEM CStarem preser- 

tes no local, O veredicto foi 

considerado um marco his- 
tórico no meio jurídico local, 
O grupo de cinco juízes da 

Corte de Apelações Finais de 

Hong Kong rejeitou, por 
unanimidade, uma decisão 

de um tribunal de recursos 

inferior estabelecendo que 

pessoas ligadas a manifesta- 
ções e apoiadores dos atos 

pró-democracia poderiam 
ser criminalmente responsa- 
bilizadas sem estarem pre- 

sentes no momento da deli- 

to, deacordo coma definição 
de “ação conjunta existente 

no direito comum. 

A Corte afirmou que a 

“participação” é fundamen- 
tal tanto para os delitos de 

ordem pública de tumultos 
quantodereuniões ilegais, e 
esse princípio não poderia 

ser anulado pela definição 
de ação conjunta. 
Advogados criminais 

disseram que a decisão de 
ontem foi altamente sig- 
nificativa, impactando 
futuros processos judici- 

ais, e será analisada de 
perto em meio a uma in- 
tensificação da repressão 

com base na nova Lei de 

Segurança Nacional, ado- 
tada por Pequim, que res- 

tringiu ainda mais à auto- 

nomia do território. 

— Eles [os juizes] efetiva- 
mente aumentaram o nível de 

evento acadêmico de três dias 

em Madri pela oportunidade 

de conhecer a Guernica, devi- 
sitar museus, de falar de mu- 

danças políticas em Cuba co- 

mo algo absolutamente nor- 
male necessário, de perguntar 

a Felipe González sobre aque- 

las noites de pesca com F Fidel e 

de aumentar minha cultura 
sobre o papel dos exércitos em 
sociedades democráticas” 

exigência para os promotores 
e talvez até mesmo tenham 

contido uma erceurrada de 

acusações generalizadas e pre- 

cipitadas — disse um advoga- 
docriminal, —ssonãosignifi- 
ca que à govemo não tentará 

trazer acusações diferentes. 
Desde a implementação 

da Lei de segurança Naci- 

onal, em 2019, mais de dez 

mil pessoas foram presas 
com acusações sob a nova 
legislação. 
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Â Rn dos cigarros 
eletrônicos aumenta a ca- 

da dia. É comum observar um 
crescente número de usuários 
destes dispositivos até mesmo 
no Brasil, onde sua comercia- 
lização é proibida desde 2009, 
mas o uso não. De modo 
consumidor pode trazé-lo do 
exterior e consumi-lo aqui, 
par exerplo, Os cigarros ele- 
trônicos surgiram há cerca de 
duas décadas, como uma alter- 
nativa mais saudável e glamo- 
rosa do que o cigarro tradicio- 

nal, que fez o caminho inverso 
e veio perdendo usuários ao 
longo dos anos. Mas essa ale- 
gação é alvo de controvérsia. 
Médicas e a própria Organiza- 
ção Mundial da Saúde alertam 
para os danos associados à pre- 

sença de ingredientes tóxicos, 
à exposição à nicotina e ao uso 
porcrianças e adolescentes. 
Em meados de cutubro, no 

entanto, o debate esquentou. 
A FDA, agência reguladora 
dos EUA, autorizou, pela pri- 

meira vez, a venda de trés no- 
vos produtos, todos da marca 
Vuse, ligada à British Ameri- 

can Tobacco, maior empresa 
de tabaco do mundo. A agên- 
cia sinalizou acreditar que a 
ajuda oferecida para que fu- 
mantes deixem os cigarros tra- 
dicionais é mais significativa 
que os riscos de viciar uma no- 
va ps ja “A FDA determi- 

o potencial beneficio 
uid imantes que trocaram 
completamente, ou reduzi- 

ram de forma significativa, o 

uso do cigarro superaria o ris- 
co para a juventude”, escreveu 

a FDA em comunicado. Na 

mesma data, a agência negou 
dez outros pedidos da empre- 

CADA BAFORADA UMA SENTENÇA 

As diferentes características dos modelos 

sa para autorização de produ- 
tos com sabor, que são consi- 

derados mais atraentes para 
adolescentes e jovens. 

ias depois, foi a vez 
do Ministério da Saúde do 
Reino Unidodar um passa em 
direção ao aumento do acesso 
aos cigarros eletrônicos. Em 
comunicado, a pasta afirmou 
que a autoridade reguladora 
nacional abriu caminho para 
que esses produtos sejam ofi- 
cialmente prescritos por mé- 
dicos para ajudar pessoas que 
querem parar de fumar cigar- 
ro tradicional. 

As recentes decisões par- 
tem do pressuposto de que 
embora seja ideal que as pes- 

o 

SUAVE VENENO 
Aumento do uso de cigarros 
eletrônicos preocupa médicos 

soas não fumem nem vapori- 
zem produtos com nicotina, 

os cigarros eletrônicos são 
menos prejudiciais do que os 
cigarros tradicionais. Deacor- 

do com o Serviço Nacional de 
Saúde britânico, os cigarros 
eletrônicos são mais seguros 
porque não produzem alca- 

trão cu monóxido de carbo- 

no, que podem causar doen- 
ças pulmonares e câncer, Mas 

eles não são totalmente isen- 

tos de riscos. 
— Existem estudos que mos- 

tram que essa estratégia do 

Reino Unido levou ao aumen- 

to da mortalidade cardiovas- 
cular, Embora não tenha mo- 
nóxido de carbona, o cigarro 

eletrônico tem muitas subs- 
tâncias químicas, como parti- 

IMUNIZAÇÃO 
Vacinas atrasadas somam 14 milhões 

MAWES  Levamentamento da Fiocruz Bahia sobre faltosos acende alerta dizem especialistas 

Vicio em ascensão. Consumo de cigarro eletrônico subiu até ro Brasil, onde a comercial zação é proibida desde 2009 

que existem ao menos 20 
substâncias tóxicas no vapor 
dos cigarros eletrônicos, A 
maioria é formada pela degra- 
dação química dos compo- 
nentes presentes no líquido 
durante o processo de vapori- 
zação. Destas, pelo menos se- 
te podem provocar proble- 
mas graves no organismo, Pa- 
ra fator de comparação, o ci- 

garro convencional contêm 
4.700 compostos tóxicos, 

— Os estudos falam em 

comparação de quantidade de 
substâncias túxicas, presu- 

mindo que pelo fato de ter me- 
nos substâncias tóxicas, tem 
menos risco, mas não ques di- 

zer que os compostos que es- 
tão lá sejam isentos de risco — 
diz Jaqueline Scholz, diretora 
do Programa de Tratamento 

do Tabagismo do Incor. 

'TROCADO VÍCIO" 
Além disso, não há evidên- 
cias de que o dispositivo ajude 
os-que lutam para abandonar 
otabagismo. Para Scholz, oci- 

garro eletrônico não é uma 
opção para parar de fumar, 
— Para quem faz cessação, 

parar de fumar é parar de usar 
nicotina e não parar de usar ci- 
garro. Esse seria um bom trata- 
mento sé o usuário conseguis- 
se ficar livre de tudo, mas não é 

o que acontece. Hã apenas a 
troca dovicio —afirma. 

Os. cigarros eletrônicos, 

também chamados de vape, 
são dispositivos queusam uma 

enças pulmonares e 55 mor- 
tes nos EUA foram associa- 
dos à vaporização de cigarros 

sra o ind e vapari- Q 
zar um liquido com nicotina e 
outras substâncias. Em geral, 
os ingredientes principais são “Embora não 

propilenoglicol, glicerolees- tenho 

sências aromatizantes. O teor  mondixido 
de nicotina varia de acordo decarhono, 
como fabricante —o maisbai- cigarro 
xo equivale a seis cigarros co- eletrônico tem 

muns; o mais alto a 18, Às substâncias 
versões aromatizadas, com sa- químicas 
bores doces e mentolados, do relacionadas 

as preferidos dos adolescentes dá mortalidade 
e jovens e, por isso mesma, cardiovas- 
alnda não foram aprovados cular” 
la FDA, por exemplo. 
hds eso ciaran oci- Paulo Corrêa, 

culas ultrafinas que estão rela- garro eletrônico a problemas — coordenador 
cionadas à mortalidade cardi- de saúde como a bronquioli- da Comissão 

ovascular — explica o pneu- te obliterante, um problema Cientifica 
E sé Paulo Corrêa, coor- grave dos pulmões, atalho de Tabagismo 
d rdaComissãoCientifi- para a inflamação ea obstru- daSBPT 

cade Tabagismo da Sociedade ção dos bronquiolos, as es- 
Brasileira de Pneumologia e truturas responsáveis pelas “Parar de 
Tisinlogia (SBPT). trocas gasosas como sangue. fumar é parar 
Trabalhos mostram ainda Em 2019,2.500 casos de do- deusur 

micotirdo é ndo 

parar de usar 
cl garra, sendo 

eletrônicos contendo THC ésólnma 
de cannabis e acetato de vita- do vicio” 
mina E, substância presente —— 
em muitas essências. Tam- Jaqueline 

bém há preocupação comos Scholz, 
efeitos de longo prazo dosci- diretora do 
garros eletrônicos, queainda  Programade 
são desconhecidos, e com Tratamento 

seu potencial viciante entre do Tabagismo 
adolescentes, do Incor 

COMO É + 

COMO + 
FUNCIONA 

QUANTIDADE b 
DE NICOTINA 

Juul 
Colerida e de fácil mantseio, a 
nova geração de cigarros 
eletrônicos. à preferida entre os 
adolescentes, se assemelha à um 
pen drive — tem apenas 9,5 cm de 
altura por 1.5 de comprimento. 

Vem com bateria recarregável por 
entrada USB e tem curação de 
200 tragadas. O liquido no 
cartucho descartável é acopiado 
ao disposibvo e composto de 
nicotina & Essência em diversos 
sabores. incluíndo manga, menta 
ecrême brúlée. 

Chega a ter o trplo da 
quantidade encontrada em 
outros cigarros eetrônicos & 
equivalente 4 contida em um 
maço de cigarros tradicionais. 

Vuse 
Aprovado pela FDA, tem formato 
de tubo, semelhante à um cigarro 
tradicional. com &7 milimetros de 
comprimento e 9,6 miimetros de 
diâmetro. À unidade de metal, vem 
em uma caixa rígida de plástico 
transparente, 

O kit já vem com o dispos tivo, 
dos cartuchos sabor tabaco — 
único aprovado pela FDA - e 
carregador. Não possui bolões. 
Hã um LED na base, que acende 
quando o usuário utiliza o 
dispositivo. 

A FDA autorizou ápénas a venda 
de cartuchos com sabor dé 
tabáco, cada um com 4,8% de 
nicotina, equivalente à um maço 
da cigarros tradicionais. 

IOOS 
É um hibrido de cigarros trad cionais 
eciparros eletrônicos. O sistema tem 
três componentes principas: uma 
un cade de tabaco que se parece com 
um minicigarro, O suporte que se 
parece com uma caneta e um 
carregador semeihante a um Pod 

E necessário pressionar um botão 
para ativar O aquecedor E jnaiar O 
vapor contendo nicotina. Aguece uma 
lâmina de tabaco a uma temperatura 
de cerca ce 300 graus e não os usuais 
600 graus de um cigarro comum. 
o que potenciaimente traz menos 
danos à saúde 

Carrega níveis de nicotina 
semelhantes do do clgarro 
comum. 

Lembra uma caneta & 
cabe na palma na mão. 

Aquece-se um liquido para produzir 
um vapor que é inalado. Possui pitesra. 
e reservatório onde é colocado o 
iguido com nicotina e outros 
componentes. como aromatizantes. 
Um botão que aciona o vaporizador. 
Alguns possuem botão para controle 
Ca temperatura pelo usuário. 

Varia de acordo como fabricante do 
dguido, que é comprado à parte, em 
formato refil. Existém modelos sem 
nicotina e outros gue equivalem a Lê 
cigarros tradicionais 

Editoria de Arte 
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Estudo cria “veiculo' para levar drogas ao cérebro 
Pesquisadores usaram nanopartículas capazes de atravessar barreira natural para conduzir medicamentos até 

o sistema nervoso central. Obstáculo é um dos complicadores de tratamentos para doenças como o Alzheimer 

CONSTANÇA TATSCH 

cortada nas tabeciviagodo com is 
almas 

Tr mi novo estudo feito em 

Portugal pode ter en- 
contrado uma forma eficaz 
de transportar drogas para O 

cérebro, uma das grandes 

dificuldades no tratamento 
de doenças neurológicas. 

A pesquisa foi realizadana 

Escola de Ciências da Uni- 
versidade do Minho e publi- 
cada na revista Journal of 

Controlled Release. 

Os cientistas descobri- 

ram que os lipossomas (na- 
noparticulas de lipídios ) 
são moléculas com poten- 

cial para transportar medi- 
camentos até o sistema 

nervoso central, atraves- 

sando a barreira hemato- 
encefálica, que protege o 
cérebro de substâncias ne- 

fastas no sangue e impede a 

passagem de 98% das dro- 
gas, diminuindo a eficácia 

dos tratamentos de doen- 

ças como Alzheimer. 
Os lipossomas têm uma 

composição inspirada na 

dos exossomas, que são ve- 
siculas que ocorrem natu- 
ralmente e têm um papel 
importante na comunica- 

ção entre células. Eles po- 
deriam ser produzidos 
através de processos mais 

baratos e mais rápidos em 

E 

invasor barrado. Cérebro conta com estrutura responsável por mped ra passagem de 98% das dropas para doenças neurológicas. O que reduz sua eficácia 

comparação com exosso- 

mas de origem natural. 

Para o psiquiatra vo Hos- 
pital Sírio Libanês Sergio 
Hototian, secretário cienti- 

fico do Comitê de Geronto 

Psiquiatria da Associação 
Latino Americana de Psi- 
quiatria (Apal), o estudo é 
“um campo que se abre”: 

— A ideia é promissora e 

genial, mas é preciso ter O 

contraponto, os cuidado com 

efeitos colaterais, porque es- 
tão propondo uma nova tec- 

nologia de transporte de 

rompimento da barreira he- 
matoencefálica, que é a mais 
delicada do corpo humano 

porque protege o cérebro 

Diabetes está “saindo do 
controle; alerta documento 
Atlas de federação internacional aponta alta de 16% de casos no mundo 

EVELIN AZEVEDO 

mae mr acthndofemogiobo quer br 

A Fies Federa ção Internacio- 

nal de Diabetes (IDE, si- 
gla em inglês) divulgou esta 
semana os dados prelimina- 
res do Atlas Diabetes 2021. 

O documento mostra que 
houve um aumento de qua- 
se 16% nos casos da doença 

emadultos (de 20a 79anos) 

emtodo o mundo. 
Na última edição, publica- 

da em 2019, eram 463 mi- 

lhões de pessoas vivendo 
coma enfermidade, saltando 
para 537 milhões agora. Isto 

que dez a cada dez 
ultos desenvolveram a do- 

ença. E, apenas em 2021, a 

doença já fui responsável por 
6,7 milhões de mortes em to- 

doo mundo, ou seja, umaca- 
dacinco segundos. 

Para a IDF, este cenário 

mostra que o diabetes está 

“saindo do controle”. Rosane 

Kupfer, endocrinologista e 
presidente da Sociedade Bra- 
sileira de Diabetes da Repio- 

nal do Rio de Janeiro (SBD- 
RH), explica que a constata- 
ção se dá pelo fato deo núme- 

ro de diabéticos ter cresci- 
mento muito acima das pro- 
jeções feitas pela instituição. 
No relatório de 2019, a fe- 

deração havia projetado que 
em 2030 a quantidade de 
pessoas com diabetes che- 

gariaa 5784 milhões, ou se- 
ja, um crescimento de 115,4 
milhões em 1 anos. No en 

tanto, em ad poros dois Sos, 

já são 74 milhões de novos 

casas da doença (64% do au- 
mento projetado). 
Ás novas projeções apon- 

tam que serão 643 milhões 

de adultos com diabetes em 

2030 e 784 milhões em 
2045. Os dados da IDF mos- 
tram também que quase me- 

tade dos diabéticos não sa- 
bem que possuem a doença. 
O dado é preocupante, já que 

a falta de tratamento pode 

gerar complicações graves à 

saúde — como problemas de 
CUFação, lesões nos rins, Ce- 

gueira e causar atéa morte. 
A federação alerta que qua- 

tro a cada cinco adultos com 

diabetes vivem em países de 

baixa e média renda. 
— São vários os fatores que 

explicam esse dado. Primei- 

to, que nesses países falta 

que tem o tecido mais sensi- 
vel. Por isso, deve ser muito 

bem pensada e estudada an- 
LES de tr pata experimento 

humano. Mas mais cedo ou 
mais tarde teriamos que en- 

frentar essa questão da nano- 
tecnologia, que o futuro. 
Os investigadores confir- 

matam os resultados num 

Rotina, O comtroie da piicema é wtal, já que o diabetes pode ser silencioso 

acesso à informação, ao diag- 
nóstico e ao tratamento, 
Além disso, a má alimenta- 
ção, rica em carboidratos e 
gorduras, é um grande fator 
de risco parao diabetes. Nem 
SCI pre d população HECSSOs 

locais tem acesso a uma dieta 
balanceada — afirma Kupfer, 

CASO BRASILEIRO 

A nova estimativa da IDE so- 

bre brasileiros com diabetes 
só será divulgada no próximo 

dia 6 de dezembro, quando o 

modelo de peixe-zebra e 
não foram registrados efei- 

tos secundários. 

Para testar esse novo meé- 
todo de transporte, os pes- 

quisadores escolheram a 

curcumina, uma substância 

presente na cúrcuma (aça- 

frão-da-terra), que eles ale- 
gam ser capaz de melhorar a 

atlas tor publicado. No en- 
tanto, os dados de 2019 apon- 
tavam que o pais erao quinto 

colocado no ranking mundi- 

al, com 16,8 milhões de dia- 
béticos. Nas primeiras colo- 

cações estavam à China 

(1164 milhões), Índia (77 
milhões), Estados Unidos 
(31 milhões) e Paquistão 
(19.4 milhões). 
O Vigitel 2020 (Vigilância 

de Fatores de Risco e Prote: 
ção para Doenças Crônicas 

por laquérito Telefônico), 

memória e a atenção das 

pessoas, reduzindo a ocor- 
rência de placas microscó- 
picas que se formam no cé- 
tebro de quem tem Alzhei- 

mer. Porém, esse pigmento 
antioxidante é mal absorvi- 
do pelos intestinos quando 

administrado por via oral, 

além de ser eliminado da 
corrente sanguínea huma- 
na. Assim, à intenção da 

equipe portuguesa era utili- 
zar os lipassomas para en- 
capsular e transportar õ 

componente até o sistema 

nervoso central. 

ETAPA INTERNACIONAL 

O próximo passo da investi- 
gação ainda está sendo ava- 
liado. “Isto é um estudo re- 
cente, mas já temos à páten- 

te a nível nacional. Agora, 
precisamos de financia- 
mento para passar â parte 

internacional, como é evi- 

dente. Eventualmente, 
também precisamos de um 

financiamento mais alarga- 

do para explorar estas po- 
tencialidade todas: outras 
doenças êÉ DUtras PE rapecti- 

Vas Dido terapêuticas que te- 

nham interesse comercial 
ou social”, afirma Andreia 
Gomes, profe ssOTa E inves- 

tigadora do Departamento 
de Biologia da Escola de Ci- 
ências, EI comunicado 

emitido pela universidade. 

publicado em setembro de 
2021 pelo Ministério da Saú- 
de, mostra que Ria de Janeiro 

(11,2%), Maceió (11% je Por- 

to Alegre (10% ) são as capi- 
tais com maior incidência de 
diabetes no pais. 

Os dados do levantamen- 

to brasileiro mostram que 
nas 26 capitais e no Distrito 

Federal, 8.2% da população 

têm diagnóstico de diabe- 
tes, 50 E A! frequência mai- 

or entre as mulheres (9%) 
do que entre os homens 

(7,3%). À pesquisa mostra 
que em ambos os sexos, “a 

frequência dessa condição 

aumentou intensamente 

coma idade e diminmiu com 
onivel de escolaridade”. 

Além da idade, são fatores 
de risco: obesidade ou so- 
brepeso, pressão alta, coles- 
terol alto ou triglicérides al- 

tos no sangue, histórico fa- 
miliar, histórico de diabetes 
gestacionale diagnóstico de 

pré-diabetes. A doença não 

costuma apresen tar sinto- 

mas no começo, O que au- 
menta a importância dos 

exames de rotina. 

Reino Unido aprova uso de antiviral contra Covid-19 
Pais é o primeiro a autorizar venda do mo!nupiravir, pílula que pode ser tomada em casa e reduz o risco de morte e internação 

Reino Unido se tornou o 
* primeiro pais a aprovar o 

uso da pílula molnupiravir em 
pacientes com Covid-19. Em 
comunicado divulgado on- 
tem, a Agência Reguladora de 
Medicamentos (MHRA, nasi- 
gla em inglês) ressaltou que o 
remédio é “seguro e eficaz pa- 
ra reduzir o risco de admissão 

hospitalar e morte em pessoas 
com Covid leve a moderada 
que sofrem algum risco extra 
após contrair a doença”. 
“Hoje é um dia histórico 

para o nosso país, porque o 
Reino Unido é agora o pri- 

meiro país do mundo à apro- 
var um antiviral contra a Co 
vid-19 que pode ser tomado 

em casa. Isso mudará a situa- 
ção dos mais vulneráveis e 
imunossuprimidos, que logo 

poderão receber esse trata- 

mento revolucionário”, disse 
o ministro da Saúde Sajid Ja- 
vid, em comunicado. 

A MSD pediu, em 1 de ou- 

tubro, uma autorização para 
uso emergencial à Food and 

Drug Administration (FDA), 
agência reguladora dos EUA. 
Canselhei rosde Washington 
Ge reunirão este mês para Wi 

tar se o molmupiravir deve ser 
autoriza 

Também em outubro, a Fi- 

ocruz afirmou estar em “con- 
versas avançadas” com a 
MSD para definir um mode- 
lo de cooperação técnica que 

permita a produção do anti- 
viral pela fundação no pais. À 
MSD incluiu o Brasil em 

seus estudos de Lase 3, 

que começaram no mês 

passado. 
A farmacêutica 

tem interesse no 

pais. Em nota en- 
viada ao GLOBO, 

a MSD informou que está 
mantendo a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária) “a par dos resultados 
obtidos nas diferentes etapas 
de estudos cliímcos deste me- 
dicamento” e que neste mo- 

mento a fabricante está foca- 
daem “terminar de preparar 
a dossiê com todos às dados e 

documentos para que o uso 
emergencial seja analisado 
pr agência”. À empresa in- 

ormou que “a submissão à 

Anvisa será solicitada nos 

próximos dias”. 
Átê o momento, os 

medicamentos indi- 

cados contra a Co- 

vid-l9 são o 

remdesivir, 

antiviral 

intundido 
da Gilead 

Sciences Inc., e o esteroide 
genérico dexametasona, am- 

bos geralmente administra- 

dos apenas quando o pacien- 
te já foi hospitalizado, 
Noúltimodia27ZaM&Deo 

Medicines Patent Pool 

(MPP), uma organização de 
saúde pública apoiada pelas 
Nações Unidas, anunciaram 

aassinatura de um acordo de 

licenciamento que autoriza 
Outras empresas a produzi- 

rem versões genéricas do 

medicamento. 

A licença livre de royalties 
se aplica a 105 países de baixa 

e média renda e permite que 
as fabricantes selecionadas 
pelo MPP produzam versões 

genéricas do medicamento, 

que é uma pílula amtiviral de- 
senvolvida em parceria com a 
Ridgeback Biotherapeutics. 
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Roberto Lemt 
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Os mistérios da 
acupuntura 

acupuntura, como todos sabem, é um 

Â tratamento milenar da medicina tradi 
cional chinesa, baseado na estimulação do 

corpo com finas agulhas inseridas em pon- 
tos específicos. Esses pontos de est inmula- 

ção não são aleatórios: formam um mapa de 
linhas chamadas meridianos. 
Como se originou há mais de 2 mil anos e 

se manteve até hoje, sua prática motiva con- 

siderável controvérsia à luz da ciência. É 
trequentemente utilizada no alívio de do- 
res, e também em várias outras con dições 

clínicas, mas não há consenso científico so- 
bre sua eficácia, e muito menos sobre seus 
mecanismos de ação. Por isso mesmo, tor- 

na-se objeto de experimentos rigorosos, ca- 
pazes de iluminar a acupuntura e quem sa- 
beseparar os seus contornos holclóricos, re- 
ligiosos ou como queiram chamar, das evi- 

dências científicas de boa qualidade. 
A isso se propús um grupo de pesquisado- 

res chineses, que realizoy um trabalho bas- 
tanteesclarecedor, publicado há poucas se- 
manas. O desafio que enfrentaram toi reve- 
lar os mecanismos pelos quais agulhas inse- 
ridas no acuponto chamado Zusanli, 2 cm 
abaixo do joelho, conseguem aliviar condi- 
ções inflamatórias sistêmicas. 
Exemplo dramático é o da sepse, uma das 

maiores causas de morte em hospitais (em 

torno de 1 milhões de pessoas por ano, se- 
gundo à OMS). De que modo a estimulação 
sensorial de um ponto na perna consegue re- 
percutir no sistema imune de uma pessoa 
com inflamação peneralizada? 
O problema não é fácil. O sistema de meri- 

dianos não ajuda, porque não tem relação 
com a organização anatômica das fibras ner- 
vosas que conectamo corpocomo cérebro. À 
solução veio com q uso de modelos animais 

(camundongos), nos quais a estimulação elé- 
trica (eletroacupuntura) no acuponto Zu- 
sanli conseguia aliviar o efeito inflamatório 
de toxinas bacterianas injetadas. 

Os pesquisadores utilizaram técnicas mo- 

leculares para identificar os neurônios que 
lazem a ponte entre à 

Experimentos perna, O cérebro e a 

rigorosos são glândula suprarrenal, 

capazes de imaginem. Regulando a 
intensidade da estimu- 

lação elétrica era possi- 
tem indeed 

acupuntura é 

separar os seus vel alcançar as regiões 
contornos mais profundas da pata 
folclóricos dos animais, bem perto 

donervo certo. 
Descobriram que os neurônios sensoriais 

levam à medula espinhal a informação gera 

da pela agulha, edela oalarme sobe atéocére- 

bro, chegando a uma região de nome poético: 
núcleo do trato soditário, No circuito foram 

identificados neurômios de um subtipo mole- 

cular específico, que se comunicam com a 
nervo vago, cujas fibras vão direto à glândula 
suprarrenal, Resulta um chuveiro químico 

que segue pela circulação atéo baço, inibindo 
a reprodução de células inflamatórias, Cami- 
nho tortuoso, mas eficaz, 
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No experimento, quando os neurônios 
desse circuito eram estimulados direta 

mente, tchau inflamação. Quando eram eli- 
minados, a eletroacupuntura falhava e a in- 
Hlamação se alastrava, 

Quando acupontos dilerentes eram usa- 

dos, idem, Inclusive alguns que fariam mais 
sentido anatômico, situados no abdome. Fi- 

nalmente, quando vários pontos eram esti- 
mmulados ao mesmo tem po, p TAtica COrrente 

na acupuntura humana, resultado zero, Até a 
variação na intensidade de estimulação pro- 
duzia diferenças, podendo causar efeitos co- 
laterais. O trabalho permite separar o joio do 
trigo na acupuntura: a ciência revela o que 

funciona eo que não funciona, e por quê. 
E vejam como são as coisas. À perspectiva 

agora, com a identificação precisa dos acu 
pontos eficazes, dos estímulos certos e das vi- 

as neuroimunes envolvidas, é possível visua- 
lizar uma evolução automatizada da acupun 
tura. Ou seja: as tradicionais agulhinhas po- 

derão ser substituídas por chips implantados 
sob a pele, capazes de manter o paciente sob 
estim ulação persistente, até que a inflama 

ção cesse. Menos sepse, menos mortes. Dire- 

tamente da medicina tradicional chinesa pa- 
raamedicina biceletrônicado futuro. 

Males da mente são capazes de afetar o corpo 
Cientistas avançam na compreensão das relações entre questões emocionais como a depressão e a ansiedade 
e diversos problemas físicos, entre eles doenças cardíacas, gastrointestinais, respiratórias e dores crônicas 

JANE E, BRODY 
Eh Migrar for Tine 

Nº é nenhuma surpresa 

1 que, quando uma pessoa 

recebe um diagnóstico de 
uma doença no coração, um 

câncer, ou alguma outra con 
dição médica limitadora ou 
potencialmente fatal, ela fi- 
que ansiosa ou deprimida, 
Mas o contrário também po- 

de acontecer: ansiedade ou 
depressão excessivas são ca- 

pazes de desencadear o de- 

senvolvimento de uma doen- 

ça fisica séria, e até mesmo 
impedir a capacidade de re- 

sistir ou se recuperar de um 
problema de saúde. 

O organismo humano não 
reconhece a separação arti- 

ticial da prática médica en- 

tre doenças mentais e hisi- 
cas. Na verdade, mente e 

corpo formam uma via de 

mão dupla. Uma doença 
mental não tratada pode au- 
mentar significativamente 

o risco de adoecimento Hsi- 

co, e distúrbios físicos po- 
dem resultar em comporta- 

mentos que deixam as con- 
dições mentais piores. 

Em estudos que acompa- 
nharam a evolução de paci- 

entes com câncer de mama, 
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Refigzos. À depressão e à ansiadade foram ana isadas em um estudo com 1.200 coreanos. Para o médico Jotn Frowntelter, “as pressões gue 05 pacientes entrentam resu tam em danos clínicos” 

porexemplo, omédico Day id 
Spiegel e seus colegas da Es- 

cola de Medicina da Univer- 

sidade Stanlord, nos Estados 

Unidos, mostraram há déca- 
das que mulheres cuja de- 
pressão estava diminuindo 

viviam mais do que aquelas 

cujadepressão estava pioran- 
do. Pesquisas mostraram cla- 

ramente que “o cérebro é li- 

gado intimamenteao corpo e 
ocorpoaocérebro”, disse Spi- 

egel em uma entrevista: "O 

corpo tende a reagir ao es- 

tresse menta | como se fosse 

um estresse fisico”. 

Apesar dessas evidências, 

afirmam ele e outros especia- 
listas, O sofrimento emocio- 

palcrônico é muitas vezes es- 

quecido pelos médicos. Nor- 
malmente, eles Pp restrevem 

tratamento para adoecimen- 
tos físicos, como doenças 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

cardíacas ou diabetes, e de- 
pois se questionam por que 
alguns pacientes pioraram 

emvez de melhorarem. 

Muitas pessoas são relu- 

tantes a procurar tratamen- 
to para doenças emocio- 
nais, às vezes por medo de 

serem estigmatizadas. E co- 
mun que tentem tratar por 

conta própria seus descon- 
tortos, adotando comporta- 
mentos como beberexcessi- 

vamente ou abusar do usa 

de drogas, o que só piora a 
doença preexistente. 

LUTA OU FUGA 

[ranstornos de ansiedade 
afetam quase 20% dos adul- 

tos americanos. Isso significa 

que milhões sofrem da supe- 

rabundância de respostas de 
luta ou fuga que preparam o 
corpo para a ação. Quando 

DIFE IAMEA D iN 
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Reforço para homens com 
b3anos 

AMANHA — Repescagem para pes- 
soas com B3 anos ou mais 

você está estressado, o cére- 
bro solicita a liberação de 

cortisol, à alarme do corpo. 

Ele evoluiu para ajudar os 
dniritas 1 ve enfrentam ame- 

aças físicas, aumentando a 

respiração, frequência cardi- 

aca e redirecionando o Huxo 

sanguíneo dos órgãos abdo- 

minais para às puisculos, 

Essas ações protetoras de- 
correm dos neurotranismis- 
SOres epinefrina e norepi- 

nefrina, que estimulam o 

sistema nervoso simpático. 
Quanda ativados recorren- 
temente e de forma indis- 

criminada, vários tipos de 

problemas fisicos podem 
aparecer, incluindo sinto- 

mas digestivos, e um au- 

mento no risco de ataque 
Cd rdiaco ou derrame. 

A depressão, apesar de ser 

menos comum que a ansie- 

elaBálila ie j 
SHU PRULL ol j 

Trabalhadores da saúde, 
imunossuprimidos e idosos 
com 60 anos ou mais 

dade crônica, pode ter efei- 
tos ainda mais devastadores. 

Mais de 6% dos adultos têm 

sintomas tão persistentes da 
doença que interrompem re- 
lacionamentos, trazem pre- 
juizos no trabalho eno lazere 
dificuldades para enfrentar 

desafios. Esse quadro pode 
ainda exacerbar as chances 

de uma pessoa de desenvol- 

ver dores crônicas. 
— À depressão diminui a 

capacidade de uma pessoa 

de analisar e responder ra- 

cionalmente ao estresse — 

afirmou Spiegel, 

REFLEXOS NO CORPO 

Um estudo com 1,204 idosos 

coreanos, homens e mulhe- 

res, inicialmente centrado 

em depressão e ansiedade, 
descobriu que, dois anos 

mais tarde, esses distúrbios 

DELA UADIZA 
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Segunda dose para 

AMANHA Segunda dose para 
pessoas. de 23 anos 

“77. . e 

pessoas de Zle 20 anos 

emocionais aumentaram o 
risco de distúrbios físicos e 
outras incapacidades, A ansi- 

edade foi ligada à doenças do 
coração, a depressão toi asso- 
ciada à asma, cas duas juntas 
mostraram relação com pro- 
blemas de visão, tosse, asma, 

hipertensão, doenças cardia- 
case males gastrointestinais. 

Embora a ansiedade e a 

depressão sejam tratáveis 
commedicamentos, terapia 

cognitivo-comportamental 

e psicoterapia, sem trata- 

mento essas Co ndições LET = 

dema piorar. Segundo o mé- 

dico John Frownfelter, a re- 

solução de qualquer ques- 
tão de saúde é melhor quan- 

doos médicos entendem “as 

pressões Cu (15 pacientes 

enfrentam ue atetam seu 

comportamento e resultam 
em danos clínicos”. 

MIITDÃC PINAREE 
OUTRAS LIDADES 

NITERÓI 

SALVADOR (BA) 

CURITIBA (PR) 

Frowntelter é diretor de 
uma start-up chamada Jvion., 

A organização usa inteligên 

cia artificial para identificar 

não apenas fatores médicos, 
mas também psicológicos, 

sociais e comportamentais 
que podem impactar a eficá- 

cia de tratamentos. Seu tra- 
balho detectou, por exem 

plo, que pessoas com diabe- 

tes que estão se sentindo de- 
sesperançosas podem não 

melhorar porque não tomam 

medicação nem seguem die- 

tacom regularidade. 
Para tratar questôes emoci- 

onais, além da psicoterapia 

há opções sem acompanha- 
mento. Spiegeleseus colegas 
criaram um aplicativo que 

ensina técnicas de auto-hip- 

nose para ajudar a reduzir o 
estresse e a ansiedade, me 

lhorar osonoe reduzir dores. 
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DAVACINAÇÃO 
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VÍTIMA DE FEMINICÍDIO 

Mulher já tinha sido agredida pelo 1º marido 
Morta a facadas em Angra junto com a fiha fez quatro queixas na delepacia 

Sentaledre 5 21.2024 

PERIGO A CAMINHO DO SOL 
Arrastões e roubos de carga e veículos 
preocupam quem cruza a Niterói-Manilha 
HO VAN MÃO 
dan meursotipnlogisho cor Er 

erta dos fins de semana e 
feriados, os engarrafa- 

mentos já fazem parte da 
paisagem, Rodovia usada 
para chegar à Região dos La- 
gos nos dias de descanso, a 

Niterói-Manilha também é 

o trecho mais visado pelos 
criminosos emtodaa exten- 

são da BR-101 no Estado do 

Rio. De janeiro a setembro, 
foram registrados 62 roubos 
de carga na região, o que re- 

presenta um caso a cada 
quatro dias e uma alta de 
67,5% em relação ao mesmo 

período de 2020, quando 

houve 37 ocorrências. Os 
dados são da Policia Rodovi- 
ária Federal (PRE). 
Na parte que se estende do 

Barreto, em Niterói, até Ma- 
nilha, em Itaboraí, os alvos 

não são apenas caminhonei- 

ros, mas tam bém motoristas 

de carros de passeio, que po- 
dem ser vitimas de arrastões 

a qualquer hora do dia: 343 

carros e motos foram rouba- 

dos nesse trecho no periodo, 

alta de 148,5% em relação 

aos 138 registros de 2020, 
ainda segundo a PRE, 
Esse aumento nos indica- 

dores de violência é explica- 
do uma vez que o tráfego de 
veiculos na via foi reduzido 
em 2020, em decorrência da 

pandemia de Covid-19, O ce- 
mário, no entanto, agora, 
acende o sinal de alerta para 

um possível retorno aos alar- 

mantes índices verificados 
de janeiro a setembro de 
2019: 89 subtrações de carga 

e 460 roubos de veiculo. Um 

levantamento da empresa de 
segurança MoviSafe apon- 

tou a Niteról-Manilha coma 

arecordista em roubos de ve- 
iculos dentre todas as rodovi- 
as do país em 2019. 

Nus 23 quilômetros da ro- 
dovia, o trecho preferido 
dos bandidos margeia a ci- 
dade de São Gonçalo: a lupa 

para comunidades no muni- 
cipia é facilitada em quatro 
pontos estratégicos, distri- 

buídos por dez quilômetros. 

do bairro de Itaúna à divisa 
com aborai. 

MORTO COM UMA PEDRADA 

Um dos acessos fica no trecho 
dos quilômetros 302. 301, em 

Guaxindiba, e é usado por cri- 

minosos que fogem para a co- 
munidade do Brejal, No últi- 
mo dia 12, um arrastão no lo- 

cal, na pista sentido Manilha, 
causou pânico na estrada: de 
cima de uma passarela, crimi- 

nosos atiravam pedras para 

forçar veículos a pararem e, as- 
sim, roubá-los. Um entrega- 
dor de aplicativo foi atingido 
por uma delas e, mesmo de ca- 
pacete, não resistiu. 
O motorista aposentado 

Denecy Monteiro da Silva, de 

57 anos, trabalhava com deli- 
very de comida para comple- 
tar a renda, Ao final de mais 

um expediente, passou na ca- 

sa da fla, em São Gonçalo, 
para deixar a mochila de 
transporte das encomendas, 
como fazia sempre, e seguiu 
rumo a Guapimirim, onde 
morava, passando pela 

| 

Blitz. Ma Esca ização da estrada, a Polícia Rodoviária Federa' cor 

TRECHOS MAIS CRÍTICOS 

Pontos com maior incidência de crimes se estendem por dez quilômetros em São Gonçalo 

Cm] PRF 

Alva. Caminhão 

dos Correios é 

escoltado por 

três bindados 

raaltura do 

quilômetro 306 

roubos de carga 

e arrastões são 

Iréguentes nos 

dois sentidos 

6) Altura do quilômetro É) Altura do quilômetro É) Entre os quilômetros 
3089, em Itaúna, São 306, próximo à 302 e 301 (sentido 
Gonçalo (sentido Rio) passarela do Manilha), em 

Catarina, no Jardim Guaxindiba, São Gonçalo 
Ato indice de Catarina, São 

arrastões: bandidos Gonçalo Muitos arrastões E 

costumam fugir pela roubos de carga: 05 
Criminosos 

saida da BR que se 

var até a Rua Benito 

Juarez, EM Direção 

ao Complexo do 
Salpueiro 

praticam arrastões 

& roubos de carpa 

nos dois sentidos da 

via, Uma vez que 

ambos têm saidas 
para à comunidade 

casos Costumam 

pcorrer perto da 

passarela, E Os 

bandidos fogem pela 
Rua Laurindo Rabelo, 

que dá acesso à 

comunidade do Breial 

Altura do quilômetro 
299, logo após o 
pedágio sentido 
Manilha, re divisa 
entre São Gonçalo e 
Itaboraí 

Bandidos costumam 

praticar árrastões 

na ponte sobre o 

Ria Marambaia, 

tugindo pela 

Estrada da Ligação 

Editaria de Arie 

a 
ta com o apoio de três bata hões da PH assaltos vêm dim nuindo desde 

BR-101 em parte do percurso. 
— Da passarela, jogaram 

uma pedra e foi certeira na 

cabeça dele. Ele estava de ca- 

pacete, O equipamento Ead- 

choucele se foi na hora. Não 

Leve socorro, não teve nada 
— lembrou Mariana Dantas 
da Silva, filha da vítima, em 
entrevista à TV Globo, antes 

de conclulr: — Fizeram isso 

só para levar amoato. 
Carlos Roberto Abreu Si- 

queira é caminhoneiro há tres 

décadas e transita pela rodo- 
via federal que está concedida 
para a iniciativa privada para 

transportar cargas de tijolo. 
Nos últimos cinco anos, foi 
obrigado a parar a viagem in- 

contáveis vezes para evitar ser 

roubado ao avistar arrastões. 
— Essa região não era per 

gosa como é hoje, o problema 

se agravou de um tempo para 

ca. Por sorte, as vezes que per- 
cebi que os carros à frente es- 

tavam parando por causa de 

arrastão, consegui encostar 
num posto de gasolina ou 
num-recuo distante, Eles fe- 

cham a BR e levam dois, três 

carros. Aquele pedaço entre o 
Jardim Catarina e os acessos 

ao Salgueiro ficou muito vio- 

lento. Ali é o foco — relata o 
morador de Guadalupe. 
Morador da Barra da Tiju- 

ca, o contador Mauricio Lv- 

ra costuma aproveitar feria- 
dos na casa que tem em Ca- 
bo Fria. Para chegar lá, atra- 

vessa a Niterói-Manilha, 

mas evita horários de pico 
para não enfrentar engarra- 
tamentos e, consequente- 

mente, ser pego de surpresa 
num arrastão, 
— () que a gente vê de noti- 

cia de assalto na região não é 

brincadeira. Passo por lá por- 
que é a única opção viável, 

mas sempre alerta e até um 
pouco inseguro com o que 

pode acontecer, até porque 
costumo ir com minha mu- 

junho. em cómparação com dados preocupantes de 2019 

O GLOBO 
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lherefilha. Minha preocupa- 
ção maior não é o engarrafa- 
mento, mas oque pode acon- 
tecer comigo enquanto estou 

parado —diz Lyra. 
Dados do Instituto de Se- 

gurança Pública (ISP) mos- 
tran que, EN Tre janeiro E SE- 

tembro, a área atendida pelo 
7º BPM (São Gonçalo) — 
unidade responsável pelo 

maior trecho da Niterói-Ma- 
nilha — teve 773 roubos de 
cárga, número 20.2HW maior 

de que os 643 no mesmo pe- 
riodo de 2020, e que também 
corresponde a 2 3% das 3.353 

ocorrências dessa natureza 
emitodoo Estado do Rio. Essa 
quantidade representa, con- 
tudo, uma redução de 29,5% 

em relação a 2019, antes da 
pandemia, quando ocarre- 
ram 1.101 casos, 

POLICIAMENTO REFORÇADO 
Nos últimos meses, os indi 

ces de roubo de carga vêm 

caindo em São Gonçalo: 107 
em junho, 97 em julho, 75 
em agosto e 60 em setem- 

bro. O coronel Sylvio Guer- 
ra, comandante do 4º Co- 
mando de Policiamento de 

Area (CPA). que compreen- 

deo 7º BPM, o 1º (Niterói) 

eo 35º (Itaboraí), diz que, 
hoje, todosos pontos de fu- 

ga da Niterói-Manilha utili 

zados por bandidos estão fe- 
chados pela PM, 

— Estamos reduzindo o 

roubo de veículos e de car- 

gas em relação a 2019, refe- 
rência que usamos uma vez 
que 2020 folum ano atípico. 

Temos policiamento 24 ho- 
ras do Recom ( Rondas Espe- 
ciais e Controle de Multi- 

dão je dos batalhões das três 

cidades. O posicionamento 
deviaturasem todasas rotas 

de fuga tem surtido efeito e, 

quando necessário, pedi- 
mos reforço à PRF — con- 
clui Guerra. 
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CLUIMATENEO 

Bando desviou R$ 13.4 milhões de contas bancárias 
Dois gerentes de instituições financeiras, dois PMs e um policial civil são acusados de integrar quadrilha. 

Um dos suspeitos, preso em resort em Pernambuco, tinha a palavra 'vigarista tatuada no braço 

MAROOS NUNES 
prsmesisensra nl br 

irei de ser um dos 

chefes de uma quadrilha 
que praticava fraudes ban- 
cárias, Max William Gon- 

alves Campos foi preso on- 

tem em um resort na cidade 
turística de Porto de Gali- 
nhas (PE). Ele não escondia 
a vida de crimes que levava: 
em tatuagens ia A exi- 
be a palavra “vigarista”, 

além de logomarcas de 
grandes bancos onde manti- 
nha um esquema de desvio 
de dinheiro das contas de 

clientes. O bando teria cau- 
sado um prejuizo de maisde 
R$13 milhões. 

Dois gerentes de banco es- 
tão entre os nove suspeitos 

presos ontem, na Operação 
Veritas, pela Delegacia de 
Combate ao Crime Organi- 

zada e à Lavagem de Dinhei- 
ro (DCOC-LD). Seis acusa- 

dos não foram localizados. 

Max dividiria o comando da 

quadrilha com Eduardo da 
Costa Ferreira, o Frango, pre- 

so em uma casa de luxo em 

Camboinhas, na Região 
Oceânica de Niterói. No lo- 

cal, a polícia apreendeu uma 

Range Rover blindada avalia- 

da em cerca de R$ 380 mil, 
Nas redes sociais, ele osten- 

tava fatos em viagens e até 

avião particular. 
— O número de vitimas é 

grande. Posso dizer que são 

mais de dez. Os gerentes in- 

dicavam para a quadrilha os 
clientes que tinham capital 
investido e que seriam os al- 

vosdas fraudes. O bando con- 
seguia desviar talonários de 
cheques. O grupo também 

clonava cartões (através de 

software) em nomes das viti- 
mas. Assim, faziam os gastos 
emcheques e em cartões em 
contas de empresas de facha- 

da do próprio grupo ou em 
nome de laranjas — explicou 

o delegado Gabriel Polava. 

al 
Feito tatuagem. Max William. preso por fraude, tem gravadas nó braço a parava “vigansta e logomarcas de bancos 

Foi apreendida ainda, na ca- 
sa de um dos suspeitos, uma 

mineradora de bitooin, espé- 

cie de computador com placas 
adaptadas para calcular os va- 

loves de criptomoedas. A Poli- 

Câmara rejeita projeto de multa 
de R$ 400 para uso de drogas 
Proposta que autorizava instalação de fábricas de armas na cidade é modificada 

FELIPE GRINHERG 

tele ginienpiictagaha gor br 

Câmara Municipal do 
Rio rejeitou e arquivou 

ontem um projeto delei que 
instituía multa de R$ 400 
para pessoas fagradas nas 
ruas consumindo drogas ilf- 
citas. A proposta do verea- 
dor Rogério Amerim (PSL), 
que havia sido aprovada em 
primeira discussão, recebeu 

25 votos favoráveis e 14 con- 

trários. No entanto, para ser 

aprovada, seria preciso ter a 
maioria simples da Casa, ou 

seja, o apoio de 26 dos 51 
parlamentares. 
Durante a votação houve 

muita manifestação contra 

ea favor do projeto nasgale- 
rias da Câmara. À vereadora 
Tânia Bastos, que presidi ta 

sessão, chegou pedir ajuda 
da segurança para manter a 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

Aponte a câmera do celular no QeCode conheça nossas 
opções de moduras para avisos fúnebres e religiosos ou 

acesse anunciosre igiosos.ogiobo com br 

ira, dam dh he 

Vo de !TE o | e cilo)-[e 

ordem no plenário. 

Entre os apoiadores, um 
dos principais argumentos 
Équeo projeto inibiriao USO 

de drogas em locais públi- 
cos. Jáosvereadorescríticos 
à proposta alertavam que 

ela é inconstitucional por 

ser tema abordado na Lei de 

Drogas, sancionada em 
2006 pelo paverno federal. 

Outro projeto polêmico 
saiu de pauta ontem, À 

cia Civil também pediu o blo- 
queio de R$ 134 milhões em 

contas bancárias e em cartei- 

ras de criptomoedas dos acu- 
sados e das empresas deles, 

além do sequestro de bens. 

proposta que acabaria 

comaproibição de instala- 
ção defábricasdearmasde 
fogo e de topos de artifício 

na cidade foimodificadae, 
por isso, sua votação aca- 
bou adiada. Um dos auto- 
res, o vereador Jorge Felip- 
pe (DEM), apresentou um 
substitutivo do texto origi- 
nal, alterando o projeto 

para derrubar apenas a 
restrição à comercializa- 
ção de armas, munição e 

logos de artifício no muni- 
cípio, mantendo as fábri- 
cas proibidas. 

Por isso, à tramitação do 

projeto voltará ao seu iní- 
cio. A proposta deverá re- 
ceber o aval das comissões 

permanentes até retornar 
ao plenário. 
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des. MaGem 
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Plantão: 2534-5501 
Sabado: das 10 às 17h / Domingo e feriados: das 18 às 19h. 

Durante as investigações, 
iniciadas em janeiro de 

2020, foram identificados 

pelos agentes pelo menos 
30 integrantes da quadri- 

lha, mas só havia provas pa- 

ta pedir a prisão de 15 deles. 
Entre os investigados estão 
uma sargento e um capitão 

da PM e um policial civil. Só 

ooficialnãotinha sido preso 
até o fim da tarde de ontem, 
Os três fariam a segurança 

do transporte de dinheiro 

movimentado pelo bando, 
De acordo com o delegado 

Gabriel Poiava, o grupo era 

muito bem estruturado, 

com divisão de tarefas entre 
Os integrantes. 

— Existiam pessoas que sa- 

cavam cheques falsificados, e 
parte da quadrilha usava 

softwares (importados) para 
agilizar a liberação dos car- 
tões clonados, Eduardo da 
Costa Ferreira e Max Cam 

paseramos chefes dogrupoe 
são, na verdade, os autores 

intelectuais que planejavam 
asações — disse a delegado. 

A Polícia Civil vai tentar 

identificar mais integrantes 
do bando, a partir do depoi- 

mentos dos presos. 

Avolta da batucada 

a sombra da tamarineira 
Retorno das históricas rodas de samba à quadra 
do bloco Cacique de Ramos já tem data marcada 

pedia quase 18 meses sem 

o som de tambarins, pan- 

deiros e do repique de mão, 
que nasceu lã, mas a espera 
lina ao fim. Sob a lendê 

ria tamarineira que protege 
a quadra, no próximo dia 14, 
a tradicional bloco Cacique 

de Ramos, fundado em 1961, 

volta com suas rodas de sam- 
baaos domingos. De acordo 
com a organização, o retor- 

no foi possivel graças à ten- 
dência da redução de casos 

de Covid-19 no Rioec ao 
avanço da vacinação. A festa 

começa às 17h, com entrada 
gratuita, Medidas sanitárias 
serão adotadas, coma adis- 

pomibilização de álcool em 
gel, medição da temperatura 
eousoobrigatório da másca- 
ra. Na reabertura, algumas 

atrações confirmadas são 

Marquinhos Sensação, 0 
Imperador do Samba, a ar- 

gentina Ale Marise o cantor 
Gabrielzinho do Irajá. 

LUIS ANTONIO PAREDES CHRISTIANO SILVA 
Dr. Paredes 

Vera Lucia e Famia agradecem as manifestações de carnnho e 
comidam para a Missa de Sétimo Dia na Paróquia Nossa Senhora 
da Vitória, dia 5 de novembro às 19 horas 

Tranamssão ao vivo: 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENHIMENTOS. 
Aponte a camera do celular no Qrcodo 
E conheça nossas opções de molduras 
para avãos fúnebres e refgicros OU acesse 
anunciasre igiosos oglobo.com Er 
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Vale quase tudo 

Depois dessa furada obscena 
de um Congresso idem, nossa 
fé virá da “orgia” do Tim Maia: 
vale, vale tudo, só não vale mais 
um mandato para o gerocida 

nem para essa escória 

ensandecida . O resto vale... 
MAURICIO JOSÉ MARCHEVSKY 

RIO 

Troquinho 

Se o objetivo do governo fosse 
apenas socorrer os 20 milhões 

de brasileiros famintos, haveria, 
como asseverão própria 

Ministro das Comunicações, 

outras alternativas. 
Então, por que o ingente 

esforço para aprovar uma PEC 
que dinamita o teto de gastos e 
dá calote nos credores do 
governo? 

Ah! Porque nesse Plano A, além 

de socorrer 05 20 milhões de 
brasileiros famintos, sobra um 
troquinha de R$ 20 bilhões 
para serem aplicados 
secretamente pelo Centrão, 

para financiar à campanha de 
reeleição do Bolsonaro. 
Quem tiver estômago até lá verá 
RICARDO GURGEL DE SABOYA 
Bro 

O 

Judicialização 

Após manobras sobejamente 

conhecidas do seu presidente, 
deputado Arthur Lira, a 
Câmara aprovou em primeiro 
turno a famigerada PEC dos 
Precatórios. Declarações de 
advogados e juristas famosos. 

como ado presidente da OAB, 

afirmam que, caso o Senado a 
aprove, não haverá dúvida 
quanto à sua judicialização e 

caberá ao STF dar a decisão 
final, Como são 

correspondentes à causas 

transitadas em julgado, será 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oterece funções que 

lacilitam a navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 
eimpresso. Baixe 
apora ou atualize 

oaplicativo disponivel 

na Apple Store e ná 

Google Play 

Menudo 
navegação 

que essa Corte suprema será 

contra, visto que algumas 

delas ali transitaram? Não 
sena um famoso tiro no pé? 

Para o bem dasua 
credibilidade, os órgãos de 

estados e municipios, 
empresas e demais cidadãos 

credores ficam na expectativa 
quanto a uma futura decisão 

favorável. 
HELTON FERREIRA MAGALHÃES 
EI 

Contra por instinto 

Diante do relatório da CPl da 
Covid, o presidente da 
Câmara declarou-se 

indignado com o indiciamento 

de deputados povernistas que 

espalharam mentiras sobre 
um suposto Lratamento 

precoce com remédios 
ineficazes contra a doença. Ai, 

deve ter pesado o instinto de 

sobrevivência de Arthur Lira, 
já que, coma sua folha 
corrida, o deputado é 
nstitivamente contra toda e 

qualquer punição a quem age 
mal. De fato, ele mesmo é réu 
no STF por lavagem de 

dinheiro no inquérito da 

Operação Lava-lato e, 
também, por ter comandado 
um milionário esquema de 

rachadinhas em Alagoas. 
FOAQUIM FRANCISCO DE CARVALHO 
EM 

Calmante 

Todas as semanas, passo em 
frente ao posto de gasolina 
perto de casa e levo um susto 

come preço do combustivel. 

Respiro fundo e vou ao 

supermercado, lásão 
sucessivos sustos sobre 

prateleiras, chepo em casa 

paralero jornale.. tomo um 
calmante. 
ROBERTO SOLANO 
EO 

Na ratoeira 

Milhões de brasileiros passam 
fome, enquanto bilhões de reais 
do dinheiro público são 

destinados ao usufruto 
exclusivo de caciques dos 
partidos políticos, para 
escolherem os beneficiários 

que se tornarão 05 

“representantes do povo”, 
dificultando a renovação 

democrática que se faz tão 

desejável e necessária. O leitor 
Antonio José P de Carvalho 

("Política”, 4 de novembro) foi 
certeiro e contundente; “Mas, 

seja quem for O novo 
presidente, ele continuará nas 

garras de uma classe política 
contaminada pelo roubo e pela 
negociação de cargos e vêrbas”. 

Como sair dessa ratoeira? 
Embora saiba que de nada 
adiantaria, postaria de 

acrescentar ao meu sobrenome 

“P da Vida”, 

METSU YAN P 
RD 

Galão na mão 

O preço dos combustíveis está 
tirando o sossegoda 
população. Nunca vi tanto carro 
parado nos acostamentos e 

gente caminhando com galão 
na mão, Acontece durante o dia, 
e durante a noite também, a 
gente abastece a conta-potas e 

deixa no posto uma nota de 

cem, Nos discursos de 2018, 
teriamos um Brasil diferente, 

mas foi só conversa fiada, é o 
que políticos mais fazem coma 
gente. Muita atenção em 2022. 
Evitemos entrar numa fria. 

Quem sabe o melhor caminho, 

seja optar pela terceira via Ja 
passamos por tempos dificeis, 
mas igual a este, não. Came é 
coisa do passado, e já estão 
minguados o arroz e o feijão. 
JEOVAH FERREIHA 
TAQUAR:. DF 

Como navegar 

| Atelainicial — EmEditonas, 

destaca oleitor 

oconteddo consegue 

on-line que pode acessar suas 

ser atualizado seções preferidas 

EmBiblioteca, Aoclicar 

as matérias nosimbolo, 

salvas do oleitor pode 

aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas paralerturá posterior 

EmBanca, Otimede 
o leitor pode (m) colunistas (8) 

baixar aedição do GLOBO 

impressaemduas esta reunido em um 
versões; jornal etexto única lugar no app 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO DOMSULTE COMIUÇÕES DADFERTA 

NO SITE CLUBEDOLOBO COM BR 

Em dia com Humor de 
suas vitaminas primeira em 
e minerais peça no Rio 

20% 50% 
desconto desconto 

mid Black Nove osprodutosdaGQnutrl. tâncias essenciais —|ASSista dO espeta- 

ber da Dropasmil, você quereúnemvitaminas,  paraasaúde Saiba culo Ta Embaçado: com 

compra com 20% OFF minerais eoutrassubs-  maisnositedo Clube, ohumorista Fábio Rabin, 

E" ACERVO 

Ó À emboscada que matou Marighella 
NAMES Agentes dó Dops encurralaram guerriheiro numa esquina de São Paulo, em 1069 

Bolsa Família 

É imperioso e urgente cuidar 
dos nossos mais 
desfavorecidos. Inconcebivel, 

penso eu, é furar o teto, alterar 

a Constituição, rolar 2 enrolar a 

divida dos precatórios, e 
separar ainda verba para 

emendas parlamentares ou 

para o tal orçamento secreto — 
que por si só já é escandaloso. 

Hã outras formas de se atender 
os mais desfavorecidos. com 
um auxílio até maior. À começar 

por cortar, um pouquinho que 

seja, 05 gastos públicos, a 
começar pelo próprio 
orçamento secreto, Mas à que 

acontece é que a PEC não tem 

por intenção primeira-socorrer 

Os que precisam, 05 mais 
necessitados. Trata-se de uma 
medida fundamentalmente 
eleitoreira. Na verdade, a PEC 
acaba com o Bolsa Família, que 
existe há LI anos. O desgovemo 
substituiu a Bolsa Família por 
um dito Auxilio emergencial 
com prazo de validade até 

dezembro, ou seja até um mês 
após as eleições de 2022. 

ALVARO CTTONIE DE MENEZES 

no 

O gás de Átila 
O Brasil estã numa enrascada. 
Rapgropecuária é importante 

para a economia e, faca de dois 

gumes. contribui para o 
aquecimento global ao perar o 
gás metano, um das vilões. 

Questões técnicas... Agora, 
comentário de leiga — leiga 
mesmo! — com caraminhotas 

na cabeça: não poderia ser 
estudado um medicamento, 
adicionado à ração, sei lã, à 
agua, tipa um simeticona da 
vida. que acalmasse 05 

movimentos peristálicos 
desses vilões? E, por falar nisso, 
hã tempos idos, quando 

estudávamos Biologia para 0 

Agi a ii ct a PR a 

tos (a | om sda do 

a o 

sm do = 

pagando 50% a menos 

noseuingressoedosey  2ldenovembro(19h) 

acompanhante Apeça no Teatro Riachuelo Rio 

Ao Ponto 

Publicada a partir 
das 6h, desegundaa 

sexta, com análises e 

informações sobre o 
principaltema do dia 

Como ouvir 

Está disponivel 

no site doGLOBO 

enas plataformas 
de podcast 

estará em cartaz nodia 

Sedatere 5112021] O GLOBO 

vestibular, abordamos q 
assunto do metano. Um dos 

nossos, hilário, um menina 

gtgante, tipo 190m ecento e 

tantos quilos, pára nas provar 
que somos também pequenos 

fabricantes desse gás, riscou 
um fósforo e soltou um 

extraordinário pum, que gerou 
um lampejo de raio, azulado e 

assustador. À partir daí, ele 

ganhou nosso respeito, total e 
absoluto. Ah, ele passou no 

vestibular de Medicina Hoje é 
medico, Átila! Nunca mais ovi... 
RITA BITTENCOLIRT 

mo 

Notícias alvissareiras 

Q GLOBO desta quinta-feira 

trouxe ótimas noticias, como à 
informada por Guga Chacra ("O 
republicano da era pós-Trump"je 
à Eric Adams: de menor infrator 

a prefeito de Nova York” Porém 

ambas servem ao povo 

norte-americano. Aque poderia 

ser bastante alvissareira é a 
intitulada“Máscaras caem em 

Brasilia” se essas fossem dos 
bandidos que proliferam em 
nossa capital. 

PAULO GERMANO DOS 5. TERRA 

RIO 

Rio das armas 
A Câmara Mumcipal do Rio 

apreclará hoje projeto de lei que 
propõe a fabricação e 

comercialização de armas de 
fogo na cidade Não foi necessário 

pôr em discussão a questão sobre 

q USO pois esse já é uma 
realidade na cidade. Portanto, 
quanto a isso, “nobres” 

vereadores parecem estar 

tranquilos. Argumentam que a 
aprovação do projeto vai gerar 

oterta de empregos e fomentar a 
economia da cidade, Bom, não se 
pode dizer que estão totalmente 
errados, pois, naturalmente. o 

projeto é bem favorável áqueles 

2111871 
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que atuam na indústria docrime. 

Pais, empresários e todos 05 
cidadãos de bem que vivem na 

Cidade aguardam ansiosos que 
um dia nóssos legisladores sejam 
de melhor qualidade e que 

arregacem mangas e destinem 
seus esforços a propósitos mais... 
idôneas e verdadeiramente 

destinados a melhorar à 

qualidade de vida no Rio 

JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO 

[E] 

Crachá 

Falta hoje aos táxis e aplicativos 

do Rio pôr um crachá de 
identificação dentro do veículo, 
contendo nome, foto do 
motorista .e placa do veículo, a 
fim de passar segurança ao 
passageiro, providência 

urgente a ser adotada 
CARLOS EDUARDO FONTES 
Ro 

Figueiras perigosas 

No último dia 2, calu figueira na 
Rua Professor Valadares, no 
Grajaú. Catorze horas sem luz 
etc. É queda anunciada. Há 
cinco anos, neste jornal, fiz 
queixa sobre as figueiras, & 
secretária respondeu por aqui 

também, avisando que tinha 
razão e ia ocorrer poda, Não 

houve a poda, Figueira caiu em 
cima de quatro automóveis. Por 
sorte, estavam vazios, Agora cai 
outra figueira e de novo, sobre 
veículos vazios. As ligueiras 

estão com proibição de plantio 
ehãessas árvores em Ipanema, 
Centro, Praça Saenz Pefia e no 
Grajaú. 
Se a Prefeitura proibe a 

plantação de determinada 
arvore, há que trocá-las du, ão 

menos, fazer poda com 
riporosas bases tecnicas 

Esperar mortes é que não pode. 

PEDRO DINLE DE ARALIO FRADE 

RO 

HÁ 50 ANOS 
domésticas vão ter aposentadoria 

s | Ê “9 MUNDO REPETE ERROS QUE 
CASARAM À 

dt, PARTICIPA 

É! Er ! 

Foi dado ontem umgrande passo para que as 

empregadas domésticas possam, em breve, 
aposentar-se:a Comissão de Justiça do Senado 
aprovouo projeto do senador Franco Montoro 
estendendo os beneficios da Previdência Social. 
aprovação ocorreu após longa tramitação 
nas duas Casas do Congresso, 

Dia 20, 0 Ministério dos Transportes dirá que 
empresa escolheu para construir 0 primeiro trecho 
da Rio-Santos, de 257km — Santa Cruz-Ubatuba —, 

que estara pronto até janeiro de 1974. 

LOTE RIAS LOTOFÁCIL (concurso 2.364::1.5.6,7.8.9.10.11,13.15.16.17.18.22.24 “QUINA (conturso 5.697):4.17 33.37.60. DUPLA SENA (concurso 2.293) 1º sorteo =? 7.30.31.32 50,2º sorteio — 8. 14.25 

E f MS. 47.50 feibor Dee ch car oa sta fados larsôeio em agências circo e nosbeca DEF porque com os hosánes de tec esento de jornal os tirmerts acjai pubhcades. diulgasos permane no fre canciie seio CÊ? pocem vei ts dircei be estar celesados. 
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Esportes 

MARTÍN 
FERNANDEZ 

O 
caporsegio dagidho com ne 

Desafiando 
estereótipos 

ue tal ver futebol sem saber quem está jo- 

gando? A experiência aconteceu, o resul- 
tado é fascinante e deve influenciar não ape- 

nas a maneira como se observa o jogo, mas 
também as análises de desempenho jeatéa 
maneira como atletas são recrutados, Mais 
importante do que tudo isso; pode ser uma 

ferramenta para derrubar preconceitos. 

Sam Gregory é um cientista de dados es- 
portivos que trabalha no Inter Miami FC, 
da MLS. Junto com outros quatro pesquisa- 

dores e a empresa canadense SportLogio, 
Gregory conduziu um trabalho intrigante: 
eles recriaram três jogos de futebol por 
meio de animações, nas quais era impossi- 

vel saber quem estava em campo. O traba- 
lho foi apresentado no mês passado num 
simpósio sobre o uso de estatísticas em es- 

porte nos EUA (Nessis ). 
Com a ajuda da tecnologia foram recons- 

truidoso campo, abola, os árbitros, os 22 jo- 

gadores, suas articulações e seus movimen- 

tos. Foram removidos elementos como ar- 
quibancadas, placar e placas de publicida- 

de. Nessa reconstrução não era possível 

identificar se os jogadores eram negros ou 
brancos, homens ou mulheres. 
Então as duas versões do mesmo jogo fo- 

ram exibidas a grupos diferentes de fãs de 

tutebol: um viu o video com todos os deta- 

lhes, e outro só viu a animação, sem saber 

quem estava em campo. Os jogos não foram 

escolhidos ao acaso. Um deles foi Senegal e 

MUNDIAL DE BOXE O 

Polônia pela Copa do Mundo de 2018, ven- 

cido pelos africanos por 2a 1. 
(Muitos relatos e análises sobre aquela 

Req que prevaleceu a “força 
ísica” de Senegal, um time formado por 
100% de atletas negros, sobre a Polônia, tor- 

mada por 100% de atletas brancos) 

A mesma pergunta foi feita aos dois gru- 
s. “Qual é o time mais atlético?” Entre os 

que viram as imagens 

da transmissão oficial, 
com todos os detalhes 
disponíveis, 70% res 

Aconclusão é que 

agora existe uma 
ferramenta que 

desafia ponderam Senegal e 
estereótipos 30% falaram Polônia. 
enraizados, € Entreosque viram ape- 
cujo uso pode nas a recriação da par- 
ter efeitos tida, mas sem saber 
reais no jogo quem estava jogando, 

as respostas foram no 
sentido contrário: 62% responderam Polô- 
nia e 38% disseram Sanegal, 
Aoutra partedo estudo também éinteres- 

sante. À ideia era comparar dois jogos: um 

entretimesda NWSL, a liga de futebol femi- 

Keno Marley luta na final até 86kg 
MAMER  Brasilpode quebrar ho:e jejum de dez anos sem ffulos na competição masculina 
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a os E] 

DOR CDE 

nino dos EUA, e outro entre times da Lea- 
gue Two, a quarta divisão do futebol de ho- 
mens da Inglaterra, Os autores estimam 

que os jogadores da quarta divisão inglesa 
são mais bem remunerados do que a elite do 
futebol feminino dos EUA. 
À pergunta feita aos dois grupos foi sim- 

ples: “Qual dessas partidas têm mais qualida- 
de” As respostas entregam muito. Entre os 

que viram as transmissões originais, 57% es- 

colheram o jogo dos homens, contra 43% do 
jogo das mulheres. Entre os que viram as re- 
criações nas quais era impossivel saber quem 
jogava, 59% escolheram a partida entre mu- 
lheres, contra 41% da partida entre homens, 
Os próprios autores fizeram questão de 

registrar as limitações do estudo: só 105 

pessoas participaram (a maioria homens), 
a tecnologia que reconstruiu as partidas 
não é perfeita e pode haver outros fatores, 

não identificados, a influenciar as respos- 

tas. Ainda assim, Gregory e seus parceiros 
concluem que agora existe uma ferramenta 
que desafia estereótipos enraizados, e cujo 
uso podeter efeitos reais no jogo. 

Rio Open confirma primeiros atletas para 2022 
Neto de brasileira e atual numero / do mundo, italiano Matteo Berrettini jogará pela primeira vez no país. Já 

espanhol Carlos Alcaraz volta à cidade onde conquistou sua primeira vitória em torneio ATP, no ano passado 

ATOS MO TELA 
utboa ouro Pogito com dt 

DD: do cancelamento 

da edição deste ano por 
causa da pandemia, o Rio 
Open já tem os primeiros 

atletas que vão disputar o 

torneio, entre 12 e 20 de fe- 
vereiro do ano que vem, no 
Jockey Club Brasileiro. O 

primeiro deles é q italiano 

Mattea Berrettini (nº 7 do 
mundo), finalista em Wim- 

bledon. O outro contfirma- 

do é o prodígio espanhol 
Carlos Alcaraz(nº35),de18 
anos, que chegou às quartas 
do US Open. O anúncio of- 

cial será hoje e a lista final 
dos atletas deve ser divulga- 

daatéo início de dezembro. 

Derrotado por Novak 
Djokovic na grama inglesa, 
Berrettini é neto de uma 

brasileira e jogará pela pri- 
mMélrta vez no pais, depois de 

desistir em 2020 por causa 

de uma lesão. 

— Estou muito ansiaso pa- 
ra finalmente jogar no Rio. 
Infelizmente me lestonei 

em 2020 e tive que desistir 

de última hora, mas mal 
posso esperar para disputar 

um dos maiores torneios de 

saibro do mundo em 2022. 
O Rio tem um lugar especial 

no meucoração, já queéaci- 

dade da minha avó, então 
vai ser ainda mais especial 
jogar com a minha família e 

tãs brasileiros assistindo — 

disse o italiano. 
Alcaraz já conhece o sai- 

bro carioca. Ele participou 

da edição de 2020, quando 
era apenas o 406º no 
ranking da ATP, Para ele, o 

torneio sempre será especi- 

al, pois foi onde teve sua pri- 
meira vitóriaem um ATE 

—Desde então, muita col- 

sa aconteceu na minha car- 

peara, mas eu nunca vou me 

esquecer da sensação que 

senti naquela noite, no Rio 

Open, ao conquistar a mi- 
nha primeira vitória em 
ATP. Estou ansioso para re- 

tomar. sentir aatmosfera do 

Rio mais uma vez e avançar 
ainda mais no torneio — 

contou o espanhol mais jo- 

vem a entrar no top-40 des- 
de Rafael Nadal, em 2004, 
O diretor do torneio, Luiz 

Carvalho, disse que entre os 

nomes ue ainda serão 

anunciados estarão, além de 

Estreias. Alcaraz (de SERErE cumprimenta Berretiini depois de dueid intre ces no ATP de Viena, semana passada 

Berrettimi que é top-l0, re- 

velações e brasileiros: 

— Não medimos esforços 
para trazer top-10, revela- 
ções, ter os brasileiros co- 

Críticas em Tóquio impulsionam 
saída do hipismo do pentatlo 
Prova fazia parte da modalidade desde 1912 e ficará de fora após Paris-2024 

GIULIA DOSTA 
duda costs polegada com by 

A: imagens de um cavalo 
sendo agredido durante 

a Olimpiada de Tóquio ro- 

daram o mundo e as conse- 
quéncias respingaram em 

uma das provas olimpicas 

mais tradicionais: o penta- 
to, A União Internacional 
de Pentatlo Moderno 

(UIPM) anunciou ontem 

que, depois de mais de um 
século com os atletas com- 
petindo na corrida, tiro, es- 

grima, natação e equitação, 

a modalidade abandonará o 
salto equestre após Paris, 

A decisão foi tomada me- 

ses depois que a técnica ale- 
mã Kim Raisner golpeou o 
cavalo de Annika Schleu 

quando ele se recusou a sal- 

tar uma cerca. O incidente 

provocou críticas generali- 

zadas ao esporte. 
Não faz muito tem poque 

assumimos à compromisso 

de analisar e proteger a dis- 
ciplina do hipismo na estei- 
ra dos Jogos de Tóquio. Mas 

avida dentro do movimento 

olímpico muda rápido”, dis- 
se aUIPM em nota. 

Deacordocomaentidade, 

umaconsulta a especialistas 
será feita para encontrarum 
esporte substituto. Segun- 

doo"Guardian", o ciclismo 

éomais cotado, 
A pentatleta brasileira Ya- 

ne Marques, bronze em 

Londres-2012, acredita que 
a mudança desconfigura 
um pouco a modalidade. 

mas entende anecessidade: 

— Acha que o hipismo 

tem um diferencial no dia 

da prova. O ineditismo, o 
desconhecimento do ani- 
mal, testa nossas habilida- 

des, nossa capacidade de 
adaptação, e isso é um pou- 
co do pentatleta — afirma a 

pernambucana. — Coisas 
que no ciclismo a gente tal- 
vez não tenha. Entendo que 

talvez seja uma medida para 
simplificar, porque à orga- 
nização da prova do penta- 
Ho é muitacamplexae apar- 

te dos cavalos é a mais de to- 

das. À gente tem que aceitar 
mudanças que são pela ma- 
nutenção do esporte. 
Criada por Pierre de Cou- 

bertin,amodalidadeentrou 
no programa olimpico em 

nosco, E começar anunci- 
ando Berrettinico Alcaraz 
já mostra esse mix que é ca- 

racterístico do Rio Open 
Espero que o pessoal goste e 

venha torcer parao Berretti- 
ni, que tem raízes brasilei- 

ras, e para o Alcaraz, que co- 
meçou sua história no cir- 
cuito aqui com a gente. 

Palha dad niAge ExCr RE O ESA É 

De fora. A alemã Annika Schleu em ação nos Jogos Olimpicos de Tóguia 

Estocolmo-1912. Nos últi- 

mos anos, o pentatlo tem so- 
frido com a falta de popula- 
ridade fora da Europa, oque 

levou a esforços para mo- 

dernizar a modalidade. 
—O problema não é o hi- 

pismo, mas à competição 

precisa de alguns ajustes. A 
equitação não pode ser tra- 
tada como esgrima ou tiro, 
por exemplo. E uma prova 
que tem um animal envolvi- 
do — afirma Paulo Franco, 
treinador da Equipe Brasi- 

leira Militar de Salto. — O 

atleta deveria ter uma certi- 

ficação ou um índice mais 
elevado para poder compe- 

tir no hipismo no pentatlo. 

A prova não é só sobre se se- 
guraremcimade um cavalo. 

SOCOS E SACRIFÍCIO 
Ao contrário das provas de 
hipismo, os atletas do pen- 

tatlo recebem cavalos alea- 
toriamente pa tá IRhONLÃE, 

em vez de usar os seus pró- 
prios. Em Tóquio. isso levou 

De acordo com Márcia 

Casz, diretora-peral do Rio 
Open, além da parte espor- 

tiva, O torneio terá outros 

atrativos como ativações de 

arte e gastrono mia. Segun- 

do ela, a organização prepa- 

ra também uma homena- 

gem às vitimas da Covid-19. 
— Vamos trabalhar muito 

conteúdo e teremos mo- 

mentos emocionantes — 

prometeu Márcia. 

VENDA DE INGRESSOS 

Os ingressos para o Rio 
Open começarão a ser ven- 
didos em dezembro, com os 

mesmos preços daedição de 
2020, apesar da alta do dó- 
lar. Os valores partem de R$ 

30 e variam deacordo coma 

partidae localização na qua- 
dra. Nos dias 12 e 13 de feve- 
reiro epi Ds qua- 

lilying e as entradas serão 

gratuitas. E chave principal 
começará no dia 14.e a final 

está marcada para odia 20. 

A previsão é que a compe- 
tiçãomovimente aproxima- 

damente R$ 140 milhões 

durante os dias de jogos e 
quecercade 30% do públic O 
presente seja de fora do Rio. 

a acusações de abuso depois 

que Annika Schleu recebeu 

um cavalo teimoso ue Se 

recusou a pular uma dos abs- 

táculos. A treinadora Kim 

Raisner aparece em video 

socando o cavalo enquanto 
Schleu foi acusada de açoi- 

tá-lo excessivamente, A 

atleta negou, À técnica foi 
expulsa dos Jogos. 

Além deste incidente. o 

sacrifício de um cavalo feri- 

do em uma prova de hipis- 
moem Tóquio levou alguns 

ativistas dos direitos dos 

animais a convocar o Comi- 
tê Olimpico Internacional 
para remover os esportes 
equestres do programa. 

— Fu nãosouafavordare- 
tirada do hipismo dos Jogos, 

mas acho que colocar uma 

bancada de ativistas e repre- 
sentantes de ONGs dentro 
desses esportes para, pelo 

menos, lutar pelos direitos 

dosanimaiseseravoz deles, 
seria uma boa opção — con- 
trapõe Grayce Taranto, pre- 

sidentedaONG de proteção 
animal Eu Sou Testemunha 
de Golias, do Riode Janeiro. 
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DRAMA A CONTA-GOTAS 
Vasco perde e praticamente dá adeus ao acesso 

'Atnas SULA EUTUSA PRESS 

= BRUNO MARINHO 
aa tia diria ira bol Do 

permanência do Vasco 

pelo segundo ano segui- 

do na Série E, fato inédito na 
história do clube, vai se con- 

firmado lentamente, como 

amorte arrastada de um pa- 
ciente que, por ain da res pi- 

rar, sempre oferece aos mais 
crentes a esperança do mila- 
gre. Mas a frieza dos núme- 
ros mostra que o cruz-malti- 

nodeverá lidar com mais es- 

sa mancha em sua trajetória 
de passado vitorioso cada 
vez mais distante. A derrota 

por 1a O para o Guarani foi 

mais um capítulo desse ve- 
xame a conta-gotas. 
Sdosete pontosseparando 

o time da Colina do Goiás, 
quarto colocado (54 a 47). 
Não bastasse o pouco tempao 

para tirar essa diferença — 

faltam apenas cinco parti- 
das até o fim da Série B—, 

há ainda CRB, CSA eo pró- 

prio Guarani à lrente do 
Vasco na classificação. Em 
outras palavras: é preciso 
não apenas emplacar uma 
sequência de vitórias como 
também depender de mui- 

tos resultados de terceiros. 

O fracasso vascaino na 
temporada se materializa 
com requintes de cruelda- 

de. Aos 42 minutos do se- 
gundo tempo, Germán Ca- 
no, tão idolatrado pelatorci- 
da. perdeu mais uma vez 

uma cobrança de pênalti 
que pode SdCtamentar o 

triste destino do time. No 

Brasileiro passado, desper- 

diçou cobrança contra o Jn- 
ternacional em São Januá- 

rio, numa derrota que prati- 

camente confirmou o rebai- 

xamento. Ontem, foi supe- 
rado pelo goleiro do Guara- 

ni, Rafael Martins. 

GOL FULMINANTE 
Para com pletar, na sequên- 

cia do jogo, logo depois do 
pênalti perdido, o Guarani 
partiu alucinadamente em 

um contra-ataque que ter- 
minouem gol de Pablo. 

A vitória vascaina, se ti- 
vesse vindo, teria sido fruto 

do acaso. O time de Campi- 

nas jogou melhor na maior 
parte do tempo, criou mais 

chances de gol e esbarrou 

nas boas defesas de Lucão. O 
jovem golei Fo sÓ não conse- 

guiu evitar o lance que ga- 

rantiua vitória bugrina. 

Quandoteveabola, otime 
de Fernando Diniz teve 

lampejos, ao encaixar o jogo 

coletivo que é tão vistoso 
quanto faro de Ser concreti- 

zado. Foi o caso na melhor 

chance do time no primeiro 

tempo, quando boa trama 
passou porvários pés até Ri- 

quelme finalizar na trave. 

O problema é que o fute- 
bolquese propõe aser de to- 
que de bolaaté chegar ao gol 

adversário depende da ca- 
pacidade técnica dos joga- 
dores no fundamento. E 
nem todos os titulares do 

Vasco são exatamente vir- 

tuosos neste sentido, E com 
isso, a ideia de jogo concehi- 

qasCi 
Lamentação. O atacante Cermar Cano. quevo'foua perder um pêna t decisivo para as pretensões do Vasco 

da não consegue passar da 
tegria parda pratica. 

Não é possivel eximir o 

treinador de culpa pelo fato 

desuas equipes sistematica- 

mente serem frágeis na de- 
fesa. Ou então pouco efici- 

entes na troca dos passes. 

Não basta apenas aproxi- 
mar os jogadores, estimulá- 
los a fazer a bola pirar e tor- 

cer para que instintivamen- 

tea chance de gol seja cria- 
da. E preciso gerar mecanis- 

mos para que a jogada ter- 
mine nos pés dos melhores 
finalizadores. Eocasodove- 
terano Nenê, que pouco po- 

de fazer para evitar a nova 

derrota vascaína. 
As chances de retorno à 

Apatia de dirigentes no Brasileiro incomoda Renato no Fla 
Falta de respaldo ao futebol em partidas da Série A mexeu com treinador e jogadores rubro-negros, que pegam hoje o Atlético-GO 

EENDO DANTAS 
digo cantapidentis ini 

nico Renato Gaúcho e 

aos jogadores do Flamengo, 
que hoje enfrenta o Atlético- 
GO, às 21h30, no Maracanã, 

o fato de nenhum dirigente 

ter ido a público protestar 
contra a arbitragem no em- 
pate diante do Athletica, ter- 

ça-leira. A diretoria solicitou 

cáudio do VAR para enten- 
deroscritérios que levaram 

juiz a retirar o vermelho de 
Renato Kayzer após agredir 
Léo Pereira, mas já sabe que 

não poderá reverter a deci- 

são. À apatia do presidente 
Rodolfo Landim e seus pares 
soaram no Ninho do Urubu 

como falta de respaldo. 

O treinador não escondeu 
o incômodo por só ele se ma- 

oe estranheza ao téc: 

FLUMINENSE 

nifestar. Quando houve criti- 
cas ao calendário, Landim 

apareceu para cobrar a CBF, 
Segundo a reportagem 

apurou, a distância para o li- 

der Atlético-MG no Brasilei- 
ra, hoje em 12 pontos, levou 
as ações se voltarem para a fi- 

nal da Libertadores, o calen- 

dário de 2022 e o planeja- 
mento para o ano que vem — 
com ou sem Renato. 

Já há entre parte da direto- 

riacontatos com a mercado 
para entender a viabilidade 

da contratação de um técni- 
co estrangeiro. Empresários 
que atuam em Portugal indi- 

cam hoas chances de Carlos 

Carvalhal, do Braga, aceitar 
convite, e de Jorge Jesus aca- 
bar revendo a ideia de voltar 

diante da crise nó Benfica. 

Renato ainda tem apoio do 
vice Marcos Braz e do diretor 

Marcão tem Marcos Felipe e Yago 
como dúvidas para enfrentar o Sport 

O Huminense tem dúvl- 

das paraa partida diante do 

Sport, amanhã. às 21h. no Mara» 

canã. Destalgue frente ao Ceará, 

na rodada passada, por conta de 

dores na coxa esquerda, fago 

treinou em meio periodo ontem 

e ainda é divida. 
Quem voltou aos treinos foi 

Marcos Felipe. O goleiro tinha 

dores no joelho direito por conta 

de pancada na última partida e 

aumentou as possibilidades de 
atuar no próximo jogo. 

Bruno Spindel. Mesmo cala- 

dos, ambas bancam o traba- 

lho e compartilham com o 
técnico asensação de falta de 

apoio do restante da direto- 

ria, Há o entendimento de 
quetodaacrítica sobreotrei- 
nador pelos maus resultados 

pode facilitar a não renova- 

ção do vinculo, que vai até de- 
zembro: Renato, por sua vez, 
já indicou internamente que 
o buraco é mais embaixo: 

passa pelo departamento 
médico a preparação física, 

ELEIÇÕES NO CLUBE 
Esso indica que a reformula- 

ção pode ser ampla caso o ti- 

tulo da Libertadores não ve- 

nha. O do Brasileiro, apesar 
das chances matemáticas, a 

diretoria já “jogou a toalha”. 

Em campo, o Flamengo terá 
avoltade David Luiz, Rodri- 

BOTAFOGO 

De volta. Dav d Luiz. que estã apto para o /ogo. ad lado de Renato Gaúcho 

go Calde Bruno Henrique. 

Reu em um processo que 

corre em Brasilia por crimes 
financeiros na administra- 

ção de um fundo de pensão, 

o presidente Rodolfo Lan- 
dim, candidato a reeleição, 

Torcida alvinegra esgota os mil ingressos 
para o clássico em São Januário 

—= A Carga de milingressos 

destinados à torcida do Botato- 
go parao clássico contrao 

Vasco, neste domingo. em São 

Januário, já está espotada. À 

informação foi contirmada pelo 
cruz-maltino ontem átarde. 

Mandante da partida, o Vasco 

colocou 20 mil ingressos à 
venda paraa partida 

Às equipes que decidiram a Taça 

Rio voltam ase encontrar na 

Sente B: no primeiro turno, o 
Botatogo venceu por 2a0, 

já cumpriu os pré-requisitos 

para ter a chapa roxa homo- 
logada pela Comissão Elei- 
toral do clube. A denúncia 
acatada pela Justiça na quar- 

ta-feira não tem como gerar 
implicações no pleito, 

FUTEBOL 

1 

ta, 
Guarani Vasco 
R. Martina, Dingo Lucho, Pocá (Lho 

Mateus jMatenes Watos), Ricardo 

Luiclgn), Thaios, Cro (Dome 

Ronabio Alves é Amorim), Lesrndro 

Eldu; Bruno Silva, Castor é Alequel- 

Ritiirigo Anvdirado me (MT); Andtrey 

(ndioje Régis (Jhon Sánchos). 
(Andrigol Molho Bruno Gomes, 

Cias (Fabio), ilanquinhos 

Ermo Sáviõ Gabeleie Hemb; 

Juindor Todinho Cano é Morado 

LA an ficar) (Eabriel Pac). 

Gols: 2T Palha, gos 43 menutos, Juiz: 

Leandro Vuaden (RS) Cartões amarelos: 
Rule Mrudrado a bndlho; Rrgueórna a Jem 

Ednchor Público paganto o renda Não 

ivulgados Local Estádio Branca do una 
em Campinas (EP) 

primeira divisão são agora 
de 0,7%, de acordo com da- 
dos do Departamento de 

Matemática da UFMG. 

LUTANDO COM OS NÚMEROS 

Aderrotafolo pior doscená- 

rios para os cariocas e cola- 
couo Bugre firme na briga 

pela quarta colocação. O 

Goiás, queocupa hoje a últi- 
ma vaga do G4, tem 48,9% 
de possibilidade de acesso 

contra 22,6% do Guarani. 

Domingo, o Vasco recebe- 
rão Botafogo em São Jjanuã- 

rio em clássico que pode sa- 

cramentar o fim do sonho 

dos donos da casa. E acabar 
com a angústia, 

8 W 
Flamengo Atlético-GO 
Diego Álues, Fernando Miguel; 

tia Retirigo Ciusdiui, Wiamidos- 

Caia, David son, Éder e igor 
Luitr, Camila: Marion 

Roman; Willkam Frebtns tail iori 

Arão, Andreas, Maranhão 

Wilênio (Micha Cinbrio Baraíhas 

elf; Emerton (Zé Bobertojo 

Ribeiro, Brno Jeso Posualor 

Henrique & Aunciré Lins é 

Labigol. Janderson 

Local Maracanã Herária: 21h30 Juiz: 

Essloipho Toshi Marques (Fita-PR), Tirana 

meaãdo Prerviios Blxios Globos CEM 

— No Flamengo, e em 

qualquer carpo eletivo, só 
depois de condenado. Não 

implica cem nada. As chapas 

já foram homologadas, as 
certidões apresentadas. 

Mesmo que não tivesse 

apresentado, não teria pro- 

blema — disse Delair Dum- 
brosk, vice do Conselho de 
Administração (Coad). 
Procurado, Landim não 

retornou os contatos. 

CBF propõe estaduais a partir de 26 de 
janeiro e séries À e B de abril a novembro 

A CHF apresentou ontema 

proposta de calendário de 2022 

para federações e clubes. Os 
estaduais têm data de início em 

26 de janeiro. mas o Flamengo 

propôs ocomeço-no-dia 15, por 

causa de datas Fila segundo o 

ge. Pela proposta da CBF, a Sere 

Acomeça em 10 de abril um dia 

depois da Série E, terminando 

emlãeS denovembro, respecti- 

vamente. À Copado Brasil por 

suaver seráentro 23 de feverei- 
melSde outubro, 



BOLIVAR TORRES 
boliaas Soa pe sega cr dr 

À novaocupante da cadeira 

nº 17 da Academia Brasi- 

leira de Letras (ABL ) dispen- 

sa apresentações. Vencedora 

de importantes prêmios Ha 

cionais e internacionais, me- 
hor atriz no Festival de Ber- 
limeúnicaatriz brasileira in- 

dicada ao Oscar, Fernanda 

Montenegro toi eleita na tar- 

de de ontem, por 32 votos, 

em cerimônia no Petit Tria: 

non. À votação acabou sendo 

uma mera formalidade, já 
que a Grande Dama do Tea- 

troeraaúnica candidata para 

a vaga (ninguém ousou en- 
trentá-la), 

— Em cada estreia a pente 
se prepara, de Sófocles a Sa- 

muel Beckett. Conversa 
comoe lo nºo, COM Os cole- 

vas, com a direção... Mas 

agora estou diante de mun- 

do completamente novo, 
que é entrar para uma Aca- 
demia, com a dimensão his- 

tórica que tem — disse a no- 
va imortal 

Aguardada desde agosto, 

AB 
CO 
EM 
quando a atriz oticializou 

sua candidatura, a eleição 

colocona ABL no centrodos 

holofotes. A figura de Fer- 

nanda ultrapassa o mundo 

da literatura, é conhecida e 

admirada por um público 

amplo, do olimpo teatral à 
cultura de massas das nove- 

las. Não há dúvidas de que a 

instituição. cujo próprio 

tundador Machado de Assis 
um dia chamou de “torre de 

marfim”, tornou-se um tan- 

tinho mais pop com a pre- 
sença daartista. 
E deverá ficar ainda mais 

no próximo dia 11, coma 

provável ingresso de outro 
icone cultural no quadro de 

imortais. Gilberto Gil é fa- 

voritissimo à cadeira nº 12, 

| MAIS POP 
Y FERNANDONA 
SEU ELENCO 

que disputa com o poeta 
Salgado Maranhão. Como 

ministro da Cultura entre 

2003 e 2008, o cantor e 

Co mpositor [trouxe seu star 

power para a pasta e atraiu 
uma atenção maior do que 

ausual. Quem não se lem- 
bra de Gil cantando “Toda 

menina baiana” na ONU e 

da imagem positiva que 

ATRIZ É ELEITA PARA A CADEIRA 17 E GILBERTO GIL DISPUTA 
UMA VAGA EM PROCESSO QUE ESTREITA OS LAÇOS DA 
ACADEMIA COM A CULTURA POPULAR E O GRANDE PUBLICO 

O GLOBO | Sustafema 5.1]. 202) 

SEGUNDO CADERNO 
sgundocadomo Poglobo. com.br 

deu ao país no mundo? 
— Acho que tanto o 6 co- 

mo à Fernanda serão capa 

zes de dar à Academia a visi- 

bilidade que ela merece — 
diz o escritor e acadêmico 

Paulo Coelho, outra figura 

pop da casa. — Ambos são 
expoentes em suas áreas. 
Coelho do autor brasilei- 

ro mais vendido no plane- 
ta, com 210 milhões de 
exemplares. Sua eleição 

em 2012, porém, chegou a 

ser contestada, inclusive 

dentro da Academia. Sinal 

de que cs tempos muda: 
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rr Bari O 

ram? Em todo caso, o ocu- 

pante da cadeira nº 2] 
acredita que essa abertura 

acontece em boa hora. 

— Em um momento em 
que a Cu Itura vem send | dta- 

cada, ignorada por um go 

verno que não [az nada além 

de tentar diminuir sua ira- 
portância, é um sopro de vi- 

da ver Gile Fernanda tendo 

mais uma vez o reconheci- 
mento me recido, 

Amigo próximo dos acadê 

micos e conhecedor dos bas- 

tidores da casa, o editor José 
Mario Pereira, da Tophooks, 

vêa chegada de Fernanda co- 

mo um "polde placa” da ABL 
— Vai reforçar o status 

cultural da casa e ampliar o 

interesse do público leigo. 

Para o acadêmico Merval 
Pereira, um dos objetivos 

da ABL éa preservação da 

cultura do país. 
— Fernanda Montenegro 

éumicóne da cultura brasi- 

leira —ressalta. 

PLANOS DE UMA ATRIZ 
PARA A ABL, NA PÃG. 2 



2 | Segundo Caderno 

NELSON 
MOTTA 
Degunsdio dida rmeogaho Dom Em 

OS BONS, 
OS MAUS 
E OS MAIS 
OU MENOS 
66 Aylha, na minha idade cheguei à 

P conclusão de que as pessoas 
não se dividem entre ricos e pobres, 

négrose brancos, homens e mulhe- 

res, direita e esquerda, velhos e no- 
vos, muçulmanas e cristãos. Não, a 

humanidade se divide verdadeira- 

mente entre pessoas boas e pessoas 
más, entre as que também pensam 
nos outros e nas que pensam só em si 

mesmas. Eu, por exemplo, sou mais 

ou menos bom. 

São palavras de um nonagenário 
veterano da Guerra Civil (1936- 
1939) no novo romance da grande 

escritora espanhola Rasa Montero, 
“Aboasorte”. 

Emboraaparentemente óbviaesim- 

plória, a conclusão do velho não é fácil] 
de contradizer sem truques filosófi- 
cos ou religiosos, na vida real. Afinal, 

todo mndo sabe as dilerenças entre 

um ecoutro, embora muitas vezes fin- 

gimos esquecê-las para justificar nos- 

sa fraqueza, inveja, preguiça, covar- 

dia, ousimples maldade humana. Cri- 
anças que maltra- 

tam e torturam 
animais Es- 

tão sendo 
cruéis e 

malva- 

das, € 
assim 

podem 

seguir 
na vida 
adulta, Os 

que não sa- 

bem verda- 
deiramente di- 
ferenciar o 

bem do mal ou HOJEQUALQUER bem do matou 
TENTATIVA DE EE pie 

RACIONALIDADE É infanticidas, 

CHAMADA DE sádicos, inces- 
ISENTONA POR tuosos, genoci- 
FANÁTICOS E das sem Himi- 

IGNORANTES DE e o Ea 

pç pe E MESioEnê vi lães 

| da históriaeda 

DE BAIXO, ficção. 
GRITANDO 'MORTE Não acredito 
À RAZÃO em corruptos 

do bem”, “as- 
sassinos do bem”, enfim, “malvados 
do bem”, Tudo depende de que lado 

você está. Bolsonaro acha o tortura- 
dor Brilhante Ustra um patriota do 
bem, para a esquerda Fidel Castro é 

um herói do bem. Acredita quem qui- 

ser. Porque hoje tudo tem que ter um 
ladoe qualquer tentativa de equilibrio 
e oRhaatade é chamada de “muris- 

ta” e de “isentona” por lanáticos e ig- 

norantes de todos os lados, peida 
mente de baixo, gritando “morte ra- 
zão"” em cada insulto inútil e vão. Afi- 

nal, o que é “canalha”? Não quer dizer 

mais nada, é apenas um grunhida, co- 
mo “Filho da puta”. Os xingamentos 

são os argumentos que não conven- 

cem ninguém, só geram estupidez. 
Até as emas do Palácio da Alvorada 

já sabem que as redes sociais e seus al- 
goritmos fomentam o conflito para 
ganhar dinheiro; quanto mais briga e 
polarização, mais elas ganham di- 

nheilro às custas desses heroicos mili- 

tantes de “causas contemporâneas 
que gastam seu tempo “trabalhando” 
para elas. Não para genuínas causas 

políticas e sociais e de trabalho legiti- 
moeprodutivo. 
Há muito tempo desisti de tentar in- 

Huenciar alguém sobre qualquer coi- 

sa, apenas dou uma opinião sincera e 
independente sobre temas que imagi- 
no interessantes para discutir e refle- 

tir, mas cada vez mais estóu achando 

perdade tempo precioso. Talvez valha 
maisa pena tentar divertir, alegrar, fa- 
zer rir, embora seja mais dific il, e ain- 

da ser chamado de omisso e alienado. 

E dura a vida de cronista no Bra- 
silde hoje, 

ENTREVISTA FERNANDA MONTENEGRO 

ATOR SOFRE PRECONCEI 
INTELECTUAL 
BOLÍVAR TORRES 
bhoilias Dom pe sADhogçliráeo to ot 

Fr anda Montenegro se 
prepara para a ABL com o 

mesmo rigor com que entra 
em cena. Pronta para a “es- 
treia , aatriz conta ao GLOBO 

que está mergulhada no “co- 

nhecimento interno” da insti- 

tuição, lendo biograliase anti- 
gos discursos de colegas. E diz 

que tem planos para reativar o 
teatro da casa, hoje fechado. 

O primeiro convite da 
Academia veio há anos. Por 

que sóaceitouagora? 
ÁAsvezes não passa pelo taci- 

ocínio. Háum emocional, um 

momento em que simples- 
mente bate, Não sei pôr em 
palavras. Talvez tenha sido o 

amor à vida? Esse desejo de 
permanecer numa sociedade 
de grande resistência cultu- 

tal, que há 125 anos sobrevive 

a crise e crises. Agora qe 
houve o decreto bruto do fim 
da cultura e das artes, acho 

ue à Academia está à frente 
da resistência. Até pela sua ca- 

pacidade de sobrevivência 

em um pais que a toda hora 

começa tudo de novo. 

Asenhora conhecia bem seu 

antecessor, Affonso Árinos de 
Mello Franco? 
Lembro que cruzei com Af- 

tonso Arinos algumas vezes, 

uma figura elegante e refe- 
rencial, e ele sempre me dis- 

se: “Fernanda, entre na Aca- 

demia”. Eu respondia: “Mas 
euê Eu sou só uma atriz, não  Domada 
tenho livro!” Ele insistia: “Es- história Anova 

creva um livrocentrena Aca-  imorta:“Agora 

demia”. Apora veja esse mila-  quehcuveo 

gre: a Academia me aceitae  decretobrutodo 
ele me antecede. Vai explicar fimdacuturae 

um fenômeno desses. das artes, acho 

queaAcadema 

Porque a senhora diz que é está à trente da 
“apenas uma atriz, como se resistência" diz 

fosse pouco? 
Eu juro que Homero deve 

tersido ator. Os diálogos da 

“[Hiada” são arrebatadores. 

Shakespeare foi ator. E par- 
tiu para tudo aquilo que 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

MUDANÇA QUE REAFIRMA 
MISSO COM A CULTURA COMPR 

araos acadêmicos, a busca por nomes co- 
mo os de Fernanda Montenegro e Gil- 

berto Gil se dá pelo valor simbólico deles 

em suas respectivas áreas. E o fato de uma 

ser atriz e o outro ser compositor não repre- 

senta uma ruptura com o histórico da casa 
— afinal, o estatuto deixa claro que reserva 

vagas para personalidades de prestígio em 

suas áreas, não somente na literatura, 
Além de Gil, entre os principais favoritos 

ara as outras vagas disponíveis, vale lem- 

rar, estão um médico ( Paulo Niemeyer), 

um economista (Eduardo Giannett:) e um 
jurista (José Paulo Cavalcanti). Às próximas 
eleições acontecem nos dias 11,18e 25 deste 

mes (cadeiras nº 20, 12, 39 respectivamen- 
tejenodia 16 de dezembro (cadeiran*2), 

— Já tivemos de presidente da República 

(Getúlio Vargas, José Sarney e Fernando Hen- 
rique Cardoso) ao (cirurgião plástico) Ivo Pi- 
tanguy —lembrao acadêmico Antonio Tor- 
res. —Calhou agora de termos personalida- 

des muito conhecidas disputando, mas o 
critério é a produção. Popou não, todos se- 
são bem-vindos. 

Ainda assim, é sabido que a academia se 

esforçou para trazer Fernanda Montene- 
gra. Amiga de Fernanda, a escritora Nélida 
Pifion teria sido uma das maiores responsa- 

veis por sua decisão. 
Embora virtualmente eleita, aatriz evi- 

tou falar em público como imortal antes 
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LEO MREREADA-S-2 lo 

ATRIZ FALA 
SOBRE PLANOS 
PARA O TEATRO 
DA ABL: 'TENHO 
NA MINHA 
CABEÇA MUITAS 
POSSIBILIDADES 
DE PÔR VIDA 
NAQUELE PALCO" 

a serviço da Academia, mas 
de uma possivel plateia. Tal- 

vez eu tenha achado aí o meu 

espaço, não como escritora, 

mas como atriz, 

Comoasenhoraestáse 
preparando para a vida 

acadêmica? Já escreveu seu 

discurso de posse? 
Estou lendo a biografia de 

meu antecessor e discursos 
históricos de posse. Estou 

completamente entregue ir 

conhecimento interno da 

Academia. À cada estreia a 

gente se prepara, de Sófocles 

a Samuel Beckett, Conversa 
com o elenco, com os cole- 
gas, com a direção... Mas apo- 

raestou diante deum mundo 
completamente novo para 

mim, que é entrar para uma 
Academia com a dimensão 

histórica que tem. 

A senhora parece encarar à 
estreia na Academia como 

criou como ator. Moliêre  AAcademia tem um teatro, uma estreia teatral? 
foiator. Oator fazacriação desativado por conta da De certa forma, é isso. Com 
na pele. Mas ainda é uma pandemia. Templanos paraele? o passar dos anos, você vê todo 
profissão que sofre precon- 
ceito, até do ponto de vista 
intelectual. “Ator é burro”, 

“ator não pensa, ator fala”... 
Você pode ser um mau es- 
critor quen ão tem impor- 

tância. Mas você não pode 

Serum mau ator porque SE- 

não você não existe. Publi- 
camente você não pode 

propor outros caminhos. 

Ou você é ou não é. Não há 
subterfúgios, 

já estive quatro vezes na- 
quele palco, Agora o senhor 
me tire uma pergunta Lume 

me faz pensar. Será que eu 
não aceitei entrar na Acade- 

mia por causa daquele palco? 

É possível. Ali tem um palco 

muito fechado, muito res- 
guardado para as necessida- 
des da Academia. Eu acho 

perfeito. Eu tenho na minha 

cabeça muitas possibilidades 
depór vida naquele palco, não 

oprocesso da vida como se fos- 
se um texto de personagens 

que vai ter que carnificar, Isso 

vai ficando na vida do dito ator 

ou atriz, Quanto mais você é 
devoto e vocacionado, mais 

você se "deforma" diante dos 

fatos da vida. E eusou devota. 

PODCAST AMALU TÁ ON: 
"O GOVERNO BOLSONARO 
É UMA FORCA 
DIZ FERNANDONA 

da eleição. No entanto, já havia revelado, 

em conversas informais com acadêmi- 
cos, alguns de seus projetos (videentrevis- 
ta acima). Os colegas estão encantados 
com a disposição da nova imortal, que fez 

92 anos em outubro, 

LIVRO PUBLICADO 

Logo na fundação da casa, os primeiros 
membrosda ABL sedividiramentreaque- 

les que defendiam o ingresso apenas de 

escritores e aqueles que preferiam seguir 
os critérios da Academia Francesa, aberta 
agrandes nomes da ciência, da cultura, da 

igreja, da política e do exército. Como 

lembra o historiador e autor de estudos 
sobre a ABL Diogo Arruda Carneiro da 
Cunha, prevaleceu o ingresso exclusiva 

de figuras literárias até as primeiras déca- 
das go século XX. Mas, a partir de 1930, a 
instituição passou a acolher personalida- 

des de renome de outras áreas — o que 

chegou a atraircriticas. 

AO LONGO DA HISTÓRIA, A ABL 
CADA VEZ MAIS TEM ABERTO 
SUAS PORTAS PARA NOMES 
DE FORA DA LITERATURA 
E PARA O PÚBLICO GERAL 

— Foi instituído, então. que o critério 

era ter ao menos um livro publicado — 
diz Cunha. — Houve casos em que candi- 

datos sem livros foram orientados a pu- 
blicar algum título para que pudessem 
pleitear uma vaga. 
Em 2019, no marco de seus 90 anos, Fer- 

nanda publicou um livro de memórias, 

“Prólogo, ato, epílogo” (Cia. das Letras). Ela 
também organizou, em 2018, a fotobiogra- 
fia“Fernanda Montenegro: Itinerário foto- 
biográfico” (Sesc-5P ). 
Outra mudança ocorrida no século XX 

foi a relação com os mortais, ou seja, o pú- 

blico de tora. Antes da presidência de Aus- 

tregésilo de Athayde, que esteve á frenteda 
casa entre 1959 1993, 0 Petit Trianon era 
visto como um lugar que só podia ser fre- 
quentado por seus membros, conta Cu- 

nha. Coube a Athayde dar à ABL a cara que 
tem hoje, de uma instituição com as portas 
abertas, com cursos e palestras gratuitos. 

O imortal Antonio Carlos Secchin con- 
corda que, com nomes como Fernanda e 
Gil, a ARL deverá ter mais exposição. 

— Tanto para elogios quanto para críticas 
— brinca o poeta, —O curioso é que o pró- 
rio Machado se referiu à Academia como 

umatorre de martim. Masela estáreceptiva 
à interlocução com o mundo há décadas. 
Basta conferir nosso ciclos de palestras. 
(Bolivar Torres) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Gamiiago, Thaymá Bodrigoss., 

Gabrea datunas e Gabriel Menezes 

hogutdeghodo cam be 
pesei lnningpul set 
robo patrieabogu! 

IC 
Paraum programão 

completo: assistir à 

maravilhosa "Cenas de um 

casamento”, naHBO (ou no 
Now). E depois engatar na 

produção sueca de 1973, de 

Ingmar Bergman. Está no 

YouTube com legendas 

Àprimeira vista 

Já no primeiro capítulo de “Um lugar ão Sol”, na próxima segunda-feira, Lara (Andréia Horta) e Christian (Cauã 

Reymond) se conhecerão na festa de aniversário dela. A atração entre os dois é imediata. Mesmo com a timidez, 
ele não conseguirá dislarçar o encantamento pela neta de Noca (Marieta Severo ) 

CRÍTICA 

CORONAVÍRUS 
E CONTÁGIO 
MORAL 

e você está acompanhando a segunda 

S temporada de “The morning show” (Apple 
TV +). masainda não chegou ao sétimo episódio, 

segue o aviso: este texto tem spoiler. 

Pr Guia 

SepgundoCaderno | 3 

Reinado 

Umasérie sobreavidaca 

carreira de Xuxa Meneghel 

está em fase final de negoci- 
ação entre ela e o Globo- 

play. A ideia é ter atores, 
nos moldes de “Hebe”. 

«E mais 

Aliás, hã muitas encomen- 

das dos serviços de strea- 

ming de séries biográficas 

Jornada dupla 

A equipe do “Caldeirão” 
anda trabalhando louca- 

mente. Só esta semana fo- 

ram gravados quatro pro- 
gramas de uma só vez. E 
que o apre sentador, Marcos 

Mion, mora em São Paulo; 

há muitos quadros; e 0“ Tú- 
pel do amor”, reality que ele 

terá no Multishow, está em 

produção também. 

Filme 

Leticia Spiller fará sua es- 
ftretanostreami ne nai 

Hlme. Assinou um daqueles 

contratos cheios de clâusu- 

las de confidencialidade, 

Roda 

A entrevista de Wagner 

Moura ao “Roda Viva” folia 

mais vista do canal do pro- 
grama no YouTube este 

ano. Até ontem, eram 426 

milvisualizações. Zezé 

Motta e Anielle Franco 
Para um programado Ocapitulo se intitula“ Laamara vita” (a vida estarão nas próximas pau- 

televendas do Shoptime amarga), em oposição a“la dolce vita”. Mitch Kessler tas da atração. 

ontem, em que a 

apresentadora anunciava 

sachês de colágeno dizendo 

queeles são ótimos para 

quem teve Covid” Que 

(Steve Carell) está na Itália, instalado num palazzo 

na Lombardia. O lugar fica perto de Bergamo, onde, 
como se sabe, explodiu um terrivel surto de Covid 

em 2020. A sombra do virus se projeta sobre a trama. 
Mitch faz quarentena, mas não 

Avalon daqui 

“Névoa”, série da HBO cu- 

jas gravações ficaram para- 
argumento esquisito SÉRIE THE tem como imaginaro que ainda das por umano e meio, fi- 

MORNING SHOW" vem pela frente. Ele recebe a nalmente encerrará os tra- 

ABORDA À visita de Alex (Jennifer Pedra do Telégrafo balhos em dezembro. A 

CULTURA DO Aniston). Ela não chega em previsão de estreia é para 0 

CANCELAMENTO missão de paz, muito ao Pedro Bassan e Daniella Dias gravamo Ex pedição Rio, primeiro semestre, O elen- 

EM CAPÍTULO contrário. Irrompe pelo portão, que vai mostrar lugares escondidos da cidade. Os guias co es táiem Paranapiacaba, 

aos berros. Exige que ele serão os próprios moradores dessas regiões. Aatraçãovai distrito de Santo André, 
CORAJOSO divulgue um comunicado para acarnas tardes de sábado, após o“Jornal hoje”. Estreiaem onde realmente há uma 
INTITULADO “LA aim prersa, em que nega que 20 de novembro névoa constante, 
AMARA VITA eles tenham tido um caso no 

passado, A ex-colega, ex-amiga 
e ex-amante o trata como alguém contagioso. À 
contaminação pelo mau comportamento se 

sobrepõe até aos perigos do coronavirus. Mitch estã 
longe de ser am santo, claro. Porém, Alex não tem 
moral para jogá-lo no degredo. Mas é oque acontece, 
O episódio avança, e a carga de emoção vai subindo. 
Os dois se abraçam, trocam confidências. Ela conta 
que uma vez acreditou ter engravidado dele, Ele 
tenta entender as razões de ter caido em desgraça. À 
trama mergulha na cultura do cancelamento. À 
conclusão é que Mitch não tem traquejo para 

sobreviver neste mundo novo. E seu finalétrágicoe 

“The pelvis' 

Sandra Coutinho 
estreiano “Globo 

repórter” hoje visi- 
tando o Sul dos EUA. 

Ela posa com a equi- 
pe, Pedro Ivo (técni- 
co), Lucas Louis (re- 
pórter cinematográfi- 
coje Carolina Mat- 
zenbacher (produto- 

m entrevista coletiva reali- 

E zada ontem para anunciar 

a programação da 20º Bienal 
do Livra, que será realizada en- 

tre 3 e 22 de dezembro no Rio- 

centro, Renan Ferreirinha, se- 

cretário municipal de Educa- 
ção, ressaltou que o público 

pode esperar um evento bem 
diferente do de 2019, marcado 
pela perseguição do prefeito 

Marcelo Crivella a uma HQ de 
super-heróis que mostrava um 

beijo entre dois homens. 
-—(Que agente consiga pen- 

sar no Ria como v anguarda, 

O tempo de trevas ficou pra 
trás. Fiquem tranquilos que 
essa Bienal será 100% “des- 

crivellizada”. A gente vaiter a 

Bienal representando cultu- 
ra, diversidade e educação. 

Isso é a cara do Rio — disse o 

secretário. 

Fela primeira vez, a Bienal 
terá uma programação co- 

mandada por um coletivo de 

curadores, que trabalharam 
ao redor do tema “Que histó- 
rias queremos contar a partir 

chocante. Quem quiser está convidado a comentar 
no perfil da coluna no Instagram, 
gicolunapatriciakogut. 

ra), em trente à casa 

de Elvis Presley, em 
Memphis 

EDIÇÃO DA BIENAL DO LIVRO 
SERA 100% DESCRIVELLIZADA, 
DIZ SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 
Rebouças, Conceição Evaris- 

to, Itamar Vieira, Ailton Kre- 

nak, Pastor Henrique Vieira, 

Luiz Antonio Simas, Lulu 
Santos e Antônio Fagundes. 

Entre os escritores estrangei- 

ros confirmados estão o portu- 
guês Valter Hugo Mãe, a ar- 
gentina Mariana Enniquez e à 

americana julia Quinn. 
A programação completa foi 

divulgada ontem e está dispo- 

nivel no site da Bienal, que terá 

formato hibrido, com trans- 
missão pela plataforma Bienal 
360º, e venda de ingressos on- 

line. Cerca de 80 editoras con- 

firmaram presença. A visita- 
ção estará limitada a até 70% 
da capacidade do Riocentro e 
serão obrigatórios o uso de 

mascaras € a apresentação do 

comprovante de vacinação. 
Mais de 40 mil estudantes 

das escolas municipais serão 

convidados a participar, À se- 
cretaria de Educação vai dis- 
ponibilizar mais de R$ 12 mi- 

lhões para a compra de livros 

(R$ 20 por aluno, R$ 200 por 
professor; e valores entre R$ 1 
mile 1,600 por escola). 

DURANTE ANÚNCIO DA PROGRAMAÇÃO DO 
EVENTO, RENAN FERREIRINHA FEZ MENÇÃO 

Jari Vis ne PROJEÇÕES AO AR LIVRE 
EAV PARQUE LAGE |R] 

4 NOR 

NOS CINEMAS 
EM TODO O BRASIL 

21/20 

EM STREAMING 
1 JAN 5: 

Verifique a classificação indicativa 

me a ATENTATIVA DE CENSURA AHQ COMBEIJO *! varilux gu! ancio sSf176% “Sia GMomo —— unasa 
cados nomes camo Thalita GAY EM 2019; INGRESSOS ESTÃO À VENDA enseja TO yrstmee qoltatia | unem El 

| 
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PEDRI ASSUME 
AUDIOVISUAL 

O: novo secretário nacional do 
demais é Felipe Pedri, 

governo para o pasto, 
ia sido demitido há duas 
semanas do cargo de secretário de 
Comunicação Institucional da Secom. 
Pedri é amigo dos filhos do presidente 
kir Bolsonaro teria perfil compatível 
com aala ideológica do os EIN 
federal, por ser  inbeador de Olavo de 

Carvalho. Antes de Felipe Pedri, quem 
ocupavão cargoera Bruno Graça 
Mela, que ficou 15 meses no posto de 

secretário nacional do Audiovisual. 

Horóscopo Cláudia 
ÁRIES (21/53 420/4) iemento foge Muduiuiado imputaco 

p grs cam pitas Lema Magurdo dare 

Quiando a comiam e à RÉ são borocadas dóima de 

qualipo questão, o podei pessoas cmpara é tridá acaba donspi- 

cando a favor, É tempo de vibes jentocom a sua jornada 
tnvbracando dé subs Ccomjuistas 

e 

TOURO (2/4 4 20/5) ixemanto: borez Modaleiado: Leo Sagre 
pepino 4 cera Rmpeote Vérar 

Armenia as abludes decessivamento precras para 
Hulr com mais suavidade pelas sitoações que surgirem. Assim 
encontrará malhores soluções. É bempeo da gar mais positiva 
diante do qua precisa ser rogo veda 

GÊMEOS 21/5 & 20,6) temente: de Medatinado: Surnai 
Siprecom hemetar Sogelaro Begone ba: Sfarcimo. 

É preciso coragem para trlhar o próprio caminho e 
maturidade para enfrentar os obstáculos que aparecem. É tempo 
de definir bem 04 secs objetvos. preparando-se para eles da 
malhor manaira possivel 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POE SÔNIA FERDIGÃO 

CELINE DION, SEM PODER 
FAZER SHOWS, GANHA DOC 

vida de altos e baixos da cantora Celine 

Dion vai ser tema de um documentário. 
Dois dias antes de anunciar o adiamento de 

shows que começariam hoje em Las Vegas, 
por pro emas de saúde, aartista anunciou 
por meio do Twitter a produção, que será 

dirigida por Irene Taylor: “Vai mostrar uma 
parte de mim que nunca foi vista antes” 
Com 250 milhões de discos vendidos em 40 
anos de carreira, acanadense sofre, 

segundo sua produção, de “espasmos 
musculares graves “nas pernas enos pés. 
Não é a primeira vez que ela cancela shows 

em Las Vegas. Em 2014, por exemplo, ela 

Lisboa 
CÂNCER (21/6 a 2/7) tias anta: gas Madadniado te putuico. 
dágei com pese iis Capricórnio eperte Luz 

Dmanf | Tas à sensibilidade como essência pode irazar desafios, 

anunciou que suspenderia uma apresentação 
na cidade e uma turnê na Ásia, explicando que 
faria uma pausa na carreira para cuidar da 
saúde dela e do marido 
Foram muitos às dramas recentes na vida 

da cantora de”My heart will go or”, para 

citar um de seus maiores hits. Em 2016, ela 
perdeu o marido, depois de uma árdua luta 
contra um câncer na garganta. René Angélil, 
morto aós 73 anos, cera cantor e depois So 

transformou em empresário da mulher. Dias 
depois da morte de René, Celine enfrentou 
outra tragédia: seu irmão Daniel Dion 
também morreu vítima da mesma doença. 

LIBRA (23/ À 22/10)tesnate: de Medline Iesguaishas 
Gps comple pres eus Bagre isca 

hesta momento seu podes erátro está em ela E as 

mas também possibiia caporôncias mágicas é incomparáveis É tias estão sendo estimuladas por mos pontos de vasta. Por 

tempo de ser grato pe-o dom de compreender as sublezas que dão :55ó Mesmo é preciso se deginizar pará concretizá-ias É tempo 

signilicado À vida. 

LEÃO (2377 2 22/78) temendo: Fogs Maraiidado: Foo. Tarte 
smp pedar deste Cope Lai 

O mea problema em se deixar gbalar por peguenaras 
do desuárdicio da anamna que isso acareta. E tempo de fazar 
uma contenção de forças paca que estejam disponivas nas 
sitipções que do fato (rmportam 

VIRGEM (2/8 4 2255) penese levo Madibágio Notnei 
Gap complemertar Prius Ampeobe Laroine 

Hoje a sua sensibilidade percebe mars à energia de 
quem está ao seu redor Exile então aqueles que e desagradam 
a tmesta na companhia de quem lhe far bem É fempo de prote- 
Etr a sua par de espirita 

Foram encontradas 44 palavras: 26 da E letras, 10 de 6 ietras, 5 de 7 

otras. 2 de E otras, 1 de 8 letras, abêm da palavra original. Com a 

sequência do letras ÇA foram oncontradas 1] palavras 

Imeiruções: Esto joga tom cs seguntes objotivos 1 Encontrar à palivra 

original vilizando todas as letras contidas apenas no quadro maior 2 

Com estis mesmas lutras forrmmãs O maio” número possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar cuiras palzeras (de 4 intros Du mas) com 

à audio da seguência-de jotras do quadro mence As letras só poderão 

ser usadas uma vez em cola palavra, Não valem verbos, pras & 

DME próprios. 

“eSea che eded elred epelediva eluep eduaio 
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[o Agent de asraaa 

profissional | py veeag 
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É| 

6 oglobo.com.br/cultura 

ESSE OLAQI/Z | EMOpOaM/B EEQUA uma — EUER/p ORLA BANCO 

de amadiuntcar suas intenções. 

| ESCORPIÃO (23/10 A 21/0ares estu águas Moioldader Fim 
- Era complementar faro Amperbgo Fhotho 

ES O bom humor d uma posberosa ferramenta para meashr 
na lmunza dos relacionamentos. Afinal não existo nada melhor da 
que estar parto de alguém que omana sogria É tempo de ser 
malva dos Outros sarna 

e) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12 )pesemesto: Fogo tesuditado: utgat 
É “ Seg na ca peer ntar: micos Regparie sigeror 

E.) Quando estamos abenios 408 nos£os pergamentos e às 
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INDIANAS: 
MORTE 
NA EQUIPE 

m membro da equipe do novo 
filme da saga “Indiana jones” com 

Harrison Ford, foi encontrado morto 
arto do hotel em que estava 

hospedado em Fez, Marrocos onde o 
quinto longa da franquia é rodado. Nic 
Cupac tinha 54 anos, era responsável 
pela montagem do sete já tinha 
trabalhado em mais de 58 produções. 
O caso ainda será investigado, mas 
autoridades acreditam que Cupac 
morreu de causas naturais. 

Fo CAPRICÓRNIO (ERP À 20/01) iemasta Demo Mindididado: 
drpubavs Signs co pieemestar: Career Regenta Seturoo 

ia) DE tinmarniveimente ensergamos empecihos é pedras no 

caminho quando na verdade tratam-se apenas de siibações 

desatindoras quê, com matursiado podemos fscibmente contos 

nar. É tempo de encontrar soluções 

o! AQUÁRIO (1/1 4 153/2) Desert: e Menialidade: Fim Tipro 
Ls ueemplem aritae Ludo, Regente Grara, 
ao Por mas importantes que sejam precisamos saber nos 
des gar das resporsabi idades para podermos corbr outros 

aspectos da wda É tempao de teazer momentos de mao descon- 
tração para a sua rotiria 

PEIXES (20/24 20/3) memente Água Wedah dade: Shscreol Siga 

"| Somos responsáres pelas funções que assumimos. & 
palavras ditas, adqurimas controe sobre 25 mensagens que quere-por 555 é lão importante seec onarmos bem aquilo com que nos 

mos transmitir É tempo de utilizar o senso crítico para Comnduzh 
bem suas nberações 

QUADRINHOS 
MACANUDO lins 

TOROE 04 LADOS 
ESTO AQUI SE. 

NADA COM COISA ALGUMA josé Aguiar 

O CORPO É PORTO hndré Dater 

comprometemos É lempo de sua lar sertatamente as propostas 
e oportun dades que chegam. 

SQUADA ERMGFILIA 

BICHINHOS DE JARDIM iara Gomes 

URBANO, ; 0 APOSENTADO à Sivório 

Editora: Catraca Couiar: (gabéogicto cem br Editora adjunta: Uma don imança mu lenidogiabo com br) Editor assistente Touurdo Focngues (rodrigues Dog cho com be! Elagramaçãe: Custavo Amura (gdamaratledgicoa com br e lacouelne Donca 
Cacqueiagioto com br) Telelones: Radiação 7524-5703 Publicidade: 2534-4210 pubbcidadeDoglabo com be Correspondência: Rua Marquês de Pombal2S 4º ascse, CEP DO T20-240 
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ALEXANDRA 
FORBES 

GÁS METANO 
NO PAÍS DO 
CHURRASCO 
(E carne faz malao meio ambiente, 

já sabemos. Há mais de 50 milhões de 

cabeças de po no Brasil em pastos que 
tomaramo lugar de florestas. Seus puns e 
arrotos são à maior fonte emissora de me- 

tano na atmosfera. Esta semana o metano 
esteveno centro dos debates sobre aqueci- 
mento global da COP-26, em Glasgow. So- 
be a pressão em cima da indústria agrope- 

cuáriaedo segundomaior emissor do gás: 
os lixões. O que comemos impacta o meio 
ambiente — (4 restos que descartamos, 

também. O Brasil, maior exportador 

mundial de carne bovina e terra do chur- 

rasco, tem culpa no cartório. 
Em compensação, prefeituras de cinco 

cidades —Rio de Janeiro, São Paulo, Tere- 
sina, Guarulhos e a mi- 

núscula Anchieta 

(SC) —assinaram 
o Acordo de 
Glasgow do 
Clima e da 

Alimenta- 

ção, que será 
protocolado 

amanhã na 

COP.26. 
Comprome- 

tem-se a reduzir 

as emissões de ga- 

ses com efeito estufa 
de suas cadeias ali- 

NA COP-26, mentares. Nas cida- 

CAPITAIS DERIO des. asolução começa 
ESÃOPAULOSE pela proliferação de 

Ta Jortas E Mares e 

Pipa pro melhorias Pe gestão 
7 do lixo. 

EM HORTAS — Levamos um terço 
URBANAS daxepa das feiras paulis- 

E EM MELHOR tanas, cerca de 250 to- 

GESTÃO DOLIXO neladas por dia, para pá- 
tos de Dom postagem E 

construiremos mais três até o tim da gestão 
— diz Túlio Rossetti, da Autoridade Munici- 

pal de Limpeza Urbana de São Paulo, 
Marta Suplicy, secretária de Relações In- 

ternaclonais da capital paulista, acaba de 
assumir a presidência do projeto Ligue os 
Pontos, que incentiva e educa agricultores 

paulis tanos. Seu assessor Francisco Castro, 

que a representa em Glasgow, diz: 
— Se assinamos é porque vamos cumprir. 
Acidadedo Riocolidera, no Brasil, os es- 

forçosno combate ao efeito estufa. Segun- 
do Eduardo Cavaliere, secretário do Meio 
Ambiente, acidade tem 50 hartas—inclu- 

sive uma que se tornará a maior horta ur- 

bana do mundo, em Madureira. Nos lixões 
capta-se biogas, combustível verde, A 
competição entre as duas gigantes é bené- 

fica. Quanto mais almejarem o título de 
virtuasas na gestão ambiental, mais pro- 
gresso, Mas cabe a nós fazermos a nossa 
parte. Pedalar, reciclar, comer mais vege- 

tais. Começa por aí. 

Clube 

O GLOBO 

Penetrável 

“Parangolé Pã 

Tenda 1º (1964), 

uma das pbras 

de Oiticica na 

nova exposição 

” 
Ea. 

MARIANA TEIXEIRA 
erelima visa sbiniogioba com br 

echado desde o início da 

pandemia, o Centro Mu- 

nicipal de Arte Hélio Oitici- 
ca, na Praça Tiradentes, volta 
a receber o público hoje, Dia 

Nacional da Cultura, com 

obras inéditas do artista, A 
data também marca a reaber- 
tura de Armazém Utopia, no 

Caisdo Porto, e do retorno do 

shows de jazz na Banca do 
André, na Cinelândia. Conhi- 

ra estes e outros propramas 

no fim de semana. 

HÉLIO OITÍCICA 
Dois exemplares das famosas 
instalações" Penetráveis”, que 
pugitacas: fo ram montadas por 

Hélio Oiticica, estão entre as 

cinco obras do artista que o 
centro municipal de arte que 
leva seu nome expõe a partir 
de hoje. “Subterranean Tropi- 
calia Projects PNIO" (1971) fi- 
cará do lado de fora do prédio, 
e "Cosmococa Programa in 

Progress CC2 Onobject ver- 

As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponiveis ao longo da semana. 
Consulte condições em c 'ubeoglobo.com br 

PETRÓPOLIS COM 
SABORES DA ITÁLIA 

Em meio ao char- 
me do centro his- 

ENEM tórico de Perrópo- 

lis,a Trattoria Locanda oferece 
15% de desconto para assinan- 

te E mais um acompanhante. 

O restaurante é destaque en- 
tre as opções gastronômicas 
da Cidade Imperial dado o tra- 

balho com ingredientes pró- 

prios, massas, torradas e pães 
frescos —tudosem conservan- 

tes. O cardápio inclui pratos 

típicos da culinária italiana e, 
junto a eles, opções de peixes 
e receitas com carnes. 

RIOSHOW 

at 

DIVERSÃO E 
ARTE NODIA 
DA CULTURA 
DE ARTE HÉLIO OTICICA E VOLTADOS qmescono 
SHOWS NA BANCA DO ANDRÉ ESTÃO 
ENTRE AS OPÇÕES DO FIM DE SEMANA 

são privet interna (1973)" fei- 
ta com Neville d'Almeida, 
dentro. 

Rua Luis de Camiões 68 

(2242-1012). Seg a sáb, das 10h 

às 18h. Grátis. 

CHICOCHICO 

Depois de três discos em par- 
cerias e uma indicação ao 

Urammy Latino na categoria 

Melhor Canção em Lingua 

ESTÉTICA 
COM TÉCNICAS 
INOVADORAS 

Assinante tem 30% OFF nas téc- | 

nicas semipermanentes ofereci- 
das pela Wihk, marca europeia 
especializada em coloração labial, contorno 
de olhos,extensões de cílios fio a fio e mais. 

ABA e 

E - 

Portuguesa, ao lado de João 

Mantuano, Chico Chico faz 
hoje o show de lançamento 
de seu primeiro disco solo, 

“Pomares”, no Circo Voador 
—O disco fala sobre as coi- 

sas que eu viva, que eu per- 
cebo, à maneira como eu li- 

do como mundo e o univer- 

soao redor — explica Chica. 

Circo Voador. Rua do Lapa 

stmf, Sex, 22h. R$ 100. 

DIVERSÃO E 
DESAFIO PARA 
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Circo. Chico Chico iança “Pomares” 

BANCA DO ANDRÉ 

Potnt de happy hour no Cen- 

tro, a banca que fica na Cine- 
lândia recebe hoje seu primei- 
roshow de jazz depois da Mexi- 

bilização da pandemia. À pro- 
gramação, gratuita, começa às 
17h com um DJ, que também 

comandará as carrapetas no 

intervalo da apresentação. 
— Estamos fazendo com 

Imenso carinho e responsahi- 

lidade —diz o dono da banca, 

André Breves, 
Rua Pedro Lessa, esquina 

com Av. Rio Branco. Sex, à 

partir das 17h. Grátis 

*'DDRAGÃO' NO UTOPIA 

Declarado patrimônio imate- 

rial cultural do Estado do Rio 
de Janeiro no último dia 26, 0 
Armazém da Utopia reabre 

dd hojecom a estreia da peça “O 
dragão”, do russo Eugêne 
Schwartz, em montagem da 

Companhia Ensaio Aberto. 
Dirigido por Luiz Fernando 
Lobo, o espetáculo é uma es- 

pécie de fábula para adultos 

sobre um povo que, dominia- 
do há séculos por um dragão, 
nãoconhece a liberdade. 

Armazém 6, Cais do Porto 

(2516-4893). Sex a seg, às 20h. 
Ate 6 de dezembro. Grátis (reti- 

XINGU EM 350º 
Mergulhar no Rio Xingu e na 

vida de populações ribeiri- 

nhas sem sair da cidade é à 
propostada experiência imer- 
siva“O jardim da vida”, aberta 

ontem no Centro Cultural 

Correios. Filmado com uma 
câmera 360 graus, um docu- 
mentário de 14 minutos é 

projetado em mande escala 
em casulos individuais para 
os visitantes, que recebem 

óculos de realidade virtual pa- 

ra fazer a viagem. 
Rua Viscande de Itaboraí 20, 

Centro. Ter a sb, das 12h às 

19h. Grátis. Até 4 de dezembro, 

VOCÊ E OS AMIGOS 

Você, assinante, e seus amigos têm 15% nas 

unidades cariocas do Escape 60, pioneiro 

em jogos de fuga temáticos e interativos 
no Brasil. A missão é desvendar enigmas para sair de 
uma sala em uma hora, Saiba mais no site do Clube. 
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RUTH DE 
AQUINO 
nu aqui ago fu 

po ter sido uma semana calamitosa pa- 
raaimagemódo Brasilna ii se não sur- 

gisse uma jovem indigena no palco da confe- 
rência do clima das Nações Unidas, na Escó- 
cia. Com um discurso lido em inglês, poético e 
afiado como flecha, Txai Surul, de 24 anos, foi 

aplaudida por mais de 120 chefes de estado. 
Essa maça bonita e articulada, de rosto 

pintado e traje tradicional, hoje estudante 

do último semestre de Direito, eclipsou a 

mais patética performance de um lider bra- 
sileiro no exterior. O cara-pálida foi ignora- 
do na Itália como se nem fosse mais presi- 
dente de nada, ciscou pelos cantos sem 
companhia, pisou no pé de Angela Merkele 

SILVIO ESSINGER 
Baia tssinper Espada com br 

O tempo passa e à banda 

gaúcha Fresno não se 
deixa ficar para trás. Com 20 
anos de carreira, esse que é 

um dos maiores nomes do 
rock brasileiro dosanos 2000 
lança hoje o álbum “Vou ter 

que me virar”, com participa- 
ções quevãode Lulu Santos a 
americanos como o cantor, 
instrumentista & produtor 

Scarypoolparty e a guitarris- 
ta Yvette Young. Escalada pa- 
rão festival Lollapalooza, em 

março (quando estreará 0 
show do novo disco), hoje a 
banda se dá até ao luxo de rir 
de algumas lembranças. Por 

exemplo: a de quando, uma 
década atrás, o vocalista Lu- 
cas Silveira foi aconselhado a 

vazar uma sex tape com algu- 
ma atriz ou a própria namo- 

rada (história que ele revelou 
— recentemente e com mui- 
ta repercussão — no Twit- 
ter). 
— Você vê como a coisa 

mudou, as pessoas pelo me- 

nos têm vergonha disso hoje! 
Naquela época seria deses- 
perador o fato de um de nós 

ser gay — diz Lucas. — E o 

próprio emo [estilo de rock 
comoquala banda despontou | 

fez muito parte disso. Por- 

que, sendouma banda de três 
caras brancos, heterossexu- 
ais, à gente sofria um precón- 

ceito que nem era para nós; 
só porque fazia uma música 
de amor, diziam que era coisa 
de veado. Se a pente sofria is- 

so, imagina quem era gay é 
tomava lampadada na rua? 
Hoje, se o jogador fala isso, 

tchau, não vai jogar mais. 

PIONEIROS DA INTERNET 
Grupo Cj Lu COINEÇO, Dono 

lembra Lucas, na era do com- 

partilhamento de MP3 (“as 
coisas chegavam de forma 

caótica”), mas quando ainda 
não existiam redes súciais 

( parecia que só a gente co- 
nhecia aquelas bandas”), o 
Fresno é parte da história da 
internet no pais. Hoje, em 
tempos de música por strea- 

ming, eles abriram um canal 

no Twitch para fazer lives e 
investiram no lançamento 
de duas dezenas de singles 
antes de soltar o álbum. 

— Era uma espécie de cam- 
panha publicitária desse dis- 
co Cue ninguém sab tal Cjure a 

gente ia lançar —diz o bate- 
rista Thiago Guerra. — O Lu- 
cas produz muitas coisas € 

nem todas entram no disco. 
Essa foi a possibilidade de 
lançar músicas diferentes 
entre si, de mexer no algorit- 

mo e de furar as bolhas. 
— Uma vez a gente soltou 

uma música com uma banda 

AÍNDIAE O 
CARA-PÁLIDA 

chamouo enviadoamericano John Kerry de 
Jim Carrey (“eim quérri”), ator de“O men- 
tiroso" e“Deble Lóide”, entre outros. Fol ri- 
dicularizado no mundo inteiro. Mereceu. 
Felizmente, o Brasil não é só Bolsonaro. 

Precisamos repetir isso a nós mesmos para 

manter nossa autoestima em dia. Jamais 

nossa imagem esteve tão degradada quanto 
agora, percebo pessoalmente na Europa. À 

cada aparição do presidente — combatida 

por protestos de rua —, o sentimento de 
vergonha e pena se acentua, Peço a amigos 
brasileiros e europeus: não vamos falar des- 

se cara-pálida. Faz mal à saúde. 
Melhor pensar que somos a terrado pianista 

genial e imortal Nelson Freire, reverenciado 

dentro e fora do Brasil. Em vez de ter azia ou- 
vindo Bolsonaro, escutei as rádios na França 
que reproduziram concertos de Freire inter- 

retando Chopin e Débussy. Avassalador, su- 

lime. “Gênio passional e discreto”, como dis- 
se q presidente francês Emmanuel Macron 
em comunicado obicial do Palácio do Eliseu, 

lamentando sua morte súbita e precoce, 
Aproveitei para escutar essa incdiazinha gi- 

gante do povo Surui-Paiter, que quer dizer 
“gente de verdade”. “Temos ideias para adiar 
o fim do mundo” disse Txai, numa referência 
ao livro do líder indígena Ailton Krenak. Ela 

fala tupi e vive em Rondônia numa área cha- 
mada Sete de Setembro. Seu pai é cacique e 
chegou a ser acusado de difamar o governo 

Bolsonaro nas re- 

ESSA MOÇA BONITA des. Sua mãe re- 
E ARTICULADA, cep ameaças 

marte por Le- 

DE ROSTO PINTADO E lefone lndede 
TRAJE TRADICIONAL, esconder por 

ESTUDANTE DE dois meses, Suas 
DIREITO, ECLIPSOU A duas avós morre- 
MAIS PATÉTICA tam de Covid. ã 

Um amigo de PERFORMANCE DE Teal, Ari Ura Pu 
UMLÍDER BRASILEIRO WauWau foi en- 
NO EXTERIOR contrado morto 

japonesa cela foi parar numa 
playlist de rock japonês — 

ilustra o vocalista, para quem 
é impossível que a Fresno 
deixe de lançar álbuns. —O 

nosso fã acompanha as fases 
da banda através dos álbuns, 
é um fã que ainda compra 

CD. A gente fez a passagem 

do analógico para a digital, 
Gravado durante a pande- 

mia (que encerrou precoce- 
mente a turnê do bum iro- 
nicamente intitulado “Sua 

alegria toi cancelada”, de 
2019),“Vou ter que me vi- 
rar” leva a Fresno de volta 

aos palcos, em grandeestilo, 

FRESNO VOLTA COM NOVO ÁLBUM, 
SHOW NO LOLLAPALOOZA E 
PARTICIPAÇÃO EM TRABALHOS DE 
CANTORAS POP QUE FAZEM A BANDA SE 
IDENTIFICAR COM 'MÚSICA BEM CORNA 

= z E e o EEE MM ESA 

no Lallapalooza, Para Lu- 

cas, “um festival que foca 

muito em novidades”: 
— O que é legal, porque a 

cada álbum a gente tem uma 

tônica do momento, que aca- 
ba conversando com um no- 

vo público, ao mesmo tempo 

em que não existem rompi- 

mentos absurdos ao ponto de 
quem nos aco mpan ESTA 

nhar demais. Nosso público 

sabe que a Fresno pode ser 
muitas coisas... pode ser uma 
base trap com a Jup do Bairro 
cantando um negócio, que aí 
virahardeore, vira pop... 

E, por falar em pop, Lucas 
andou compondo e produ- 

Sentatetrs 5112021) O GLOBO 

com sinais de espancamento em abril do ano 

passado. No palco, Txai denunciou o assassi- 

nato de seu amigo, que lutava pela floresta, 
enquanto o mundo faz promessas longinquas 

para 2030 ou 2050. 

“Meu povo vive há pelo menos 6 mil anes na 
Floresta Amazônica. Vamos frear as emissões 
de promessas mentirosas e irresponsáveis, va- 
mas acabar coma poluição das palavras vazias, 
e vamos lutar por um futuro eum presente ha- 

bitáveis”. Txai falou de utopia e sonhos. Tudo 

isso em dois minutos. Encantou. 
O cara-pálida do Planalto, que nem foi a 

Clasgow por estar consciente de que o Bra- 

sil, isolado e pressionado, teria de assinar 
compromissos, recuar no desmatamento 
da Amazônia e enfiar a viola no saco, criti- 

cou em seu cercadinho a ida de Txal. “Leva- 

ram uma india paralá, para substituiro Rao- 
ni, para atacar o Brasil”. 
Chora, Bolsonaro. O que lhe resta, como 

especulador, predador e desmatador, é o 
crime de tentar transformar Paraty, patri- 
mâônio mundial da Unesco, na Cancún hra- 

sileira. Tudo isso para se vingar da multaque 

sofreu por pesca ilegal, Não conseguirá 
aprovar, O projeto de lei de seu filho Flávio 
Bolsonaro é um feixe de desatinos inconsti- 

tucionais. Mais uma bomba na imagem in- 
ternacional do Brasil. 

Fresno em 

BOZI Gustavo 

Martovan! [4 

esquerca), 

Lucas Silveira e 

Thvago Guerra 

lançaram duas 

dezenasde 

singles antes de 

soltar o novo 

album: "O nossa 

fiéumtique 

ainda compra 

CD", diz vocalista 

zindo em parceria faixas para 

os novos discos das cantoras 

Priscilla Alcantara e Manu 
Gavassi (que sai em breve). 

— Adoro pop. é onde eu 

mais tenho visto inovação € 
loucura. Billie Eilish tem 
um sound design absurdo 

— conta ele, fã também de 

Miley Cyrus, Beyoncé e Ro- 
salia. — À maioria das músi- 
cas da Priscilla nasceu de 

ideias dela, mas tem muito 
Fresno escondido ali. Uma 
delas,“ Eu não sou pra você”, 

em que eu canto com ela, 

claramente poderia ser da 
gente, Fiquei com inveja, é 
uma música bem coma! 
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IMÓVEIS 
COMPRA E VENDA 

——————e—ey— 

CENTRO Cinelândia Conto 
quado Vai, serve cnto- 

mea! morado, Alvaro Al 
vim, dmedlento | nal disda 

oferta, Pol GUldi-L608. Er 
Câmpos Creci LiSI2-R4 

Cidade Nova 

BOTAFESO RSSE3.600 Penas 
da Rótiiosã urismenta, 

reformada, mobilado, 3372. 
Tai LO ECON CTN Da CM Aea- 

da, niá Pia Soap, 
dir nara Dr on rd certo 
de EGO  TalsPaBSI-i Tas 
Dotado devil 

BOTAFOGO R$7MDO Dt | 
me Resdencial Serves 
2quadras Metrã, Saa, va 

renda, Vista Ercto Elie) 

sbre de Cj Tais 
998 D1-D)95/1205-0422 

Ser vi boda 

2 Quartos 

haabigação ES Chmnta 
furto Mei zon Mancelz. Ciar- 
mesas SOS, saia sOLóES 
dabecna, Sevsrboi, dota, Dea 
complata, vago ars cosg ias 
racer asa m 
IFERAFITERI STE 
EEE] ! 

ÉS delas 
BOTAFDOD RS toi dos 

Excelente! (EP) mata 

Cristo, mala 
dquartos dtuilel banôeira, 
cCodinha, Edessa 
rsqésn, artratota Gois nas 

quadra C 295 cosadeisrame 
irasdisergocasLro com be 

Col Ema za 
ds, WEDAda ambla sãã 
Tarsantes Njaartos 

dep.Qmo. sa todos am 
rr rig TE AESA TIM 

mais ibtação, Tird, sima | 
mb, varandas, Iquinrôia (Sul 
tal fmgõo, Bombeiro social 
escsibéria, casinha, gagem | 
trfsaerbro foda Rot CjsSd ca 

RACE ta Evil 

3 Quartos 

- 
LEA IVIEILA 

DOTAPODO Edi PM 009 Cen 
darmdinão Coe Gumor fra, La- 
ze, Sequrança, Woranda, 5a- 
ida Os rias, , dmpii Saf- 

Encfiero Soria 

várandãa, | 

Barra da Tijuca 
Lojas unificadas no Cittá América, 220 mê. Durante 
É anos, lungonou como um laboratório de imagem, 
com ambionte totalmente pronto para a área da sado 
(laboratórios é clica inédical. Empreendimento com 
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DER 

TIJU 
ADJAC 

AE 
IAS 

TIFLEA | daderLama o 
ss Abrequel STM apta 
esmo ala, Copendéccia 
erpRera, pintada, sencisdar 
ce uia teritóddd TP0S. 

2 Quartos 

TUA RL BO 
debena apartnmento 
qtos. sra, corinha, ba- 
nisesro, dres de servo É 
fires de Brito nEZL bLA, 

dpta PO? Tratar Teia. P5EB- 
SL0d) FRITA-DETA. 

fia  RSid00 ima 
gds des domoL, safrmda, 
Bleo coróPrica, Garagem, poe 
do col - SEDCRTEA, Infra- 
Estr boss, praxis : 
Tiatcayemaled, mearipãro Jon FR 
Emeiro  Gulmardes Tal: 
126 05-DOSA, 

IMÓVEIS 

Limi 

COMERCIAIS 

Iméveis, Comerciais 

Lojas 

BARRA Oportunidade 
Encesente, Shopeinag Ar 

Amúsicas, Possi iade 
Ds Viáriãs Atividades Co 
mencisis, Ólima Locali 
cação, Direto Própriotã- 
ho, SEM FIADOR. 
FAPIajsssarãS Tel: 
1074-056 CreciL640E. 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se mesponsa- 
biliza pela procedência, veraci- 

do 

dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 
podem utilizar um voloulo da cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 

anunciante, 

leitores, ou induzilos em emo. 4 fim 
atá 13h 

PERES 

atá 15% 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

etotuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
commercial, 
firma reconhecida, 

através de contrato com 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial 

pessoalmanta. 
apenas 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefona, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

1 Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:ie, 



ta-tera DEILAIA 

Continental > 
Fa apa 7 Mini ro 

SALÍST  r m 

 VAIDE FULL 

PMELS E SERVIDOR 

valida para prous à partir do ARO 4. 
Serviços de montagom + silmMamento * balanceamento. 
Consulte o reguiamanto com um sendedor. 

TORTAS 

AP ovas MEDIDAS CONSULTE-NOS 

BE 
NCEIRA LC FINA 

7 MANDE CONTRGIHE 
FAAO 

Salas o Andares 

ES Vela 
LARRA E$4200 Cobm tura 
Em Frortá Ao Er, Fréxdo 7 

Forrimentos. Com Lokos Mo 
Tás PRLEZTE-SAD TRSo 

= 
Lojas 

E Senai as 
CENTRO RSJOO Sã a Fim, 
Opsriunidade Rara, Andar 

Alto, Pronta, E SANTA La- 

pa, Pro Com Corpírta, Mo- 
va. Prémio Metrá 
2272-422 de Pe-dAd Lido Ret suco 

ES 
CENTRO RSS Lia, 
Duas Lojás Virimha, Déleria 
Mevenertada Frente, Eu 
tatõo Wit, Eua 7 Setembro, 
Esquisa dy EO Branco, Te: 
+ Ls ser Me 

CENTRO RSlZ00 Laphs, 

Lima, Rrlesmeda, dr Con- 

term, Junto à Faculdade de 
Direito, Posubildado De 
Peranico, Sem Condomi 

no. Telirrz-dáza Cm 
REM! 

E lato 
CENTRO Epa GDA E seriam 
te Loja! Eua aeses dires, 
Piso Cerâmeco, Mezanino, 
Piso Em Tibaas Comidas, 

Prônimes Miró Urge ana 
Teiliriddz Cm Hat 

RaLE 

CENTRO REL OOD Loca Res 
Andradas Lôstad De Gente 
Morsrrerta S Favimantos 

fTOTAL 177m7) hrta Lego 

Tu; | 

Edo Francisos. Tal FET2-sa2r | 
Ciro Eua rs 

CENTRO R$P DOE Lojão 1 

Papimeatos Excertento Es- 
tado! Porta Elimdex, Res Ds 
Caneta, Estudo Modernis- 
sima Para Ri tolesção Do | 
ros died Taí DEP SME 
ELTRã Rat; bd 

ÉS eli 
CENTRO R$2.005 Pronto pf 
Etairo Cabirgiradra, Londa 

Loja cFEDERELOJA Diearças | 
Salas, da fhetriguraça Ponto | 
Pas, oder da Hds ds a Da | 
R NEGEMBLRIA TalTrra- 
E A Po fi LE 

ES der 
CENTRO Rizo nos no 
rante Tractrigna seio! Luma 
Mmntado Pass Fencicna mar 
ba birds ba, Edo 4, Eee 

te Lacelização Frio & 
Praça sia! Toi 2r7-MD 
[50 BefoBoii 

AV. NILO PEÇANHA, 1249 
RUA OTÁVIO TARQUINO, 1 1248 

= 

AD ! 

CENTED. se] Lurgnsa 
dq Cd iifagadidha Cos 
Qurviior, dipartos cnpoçes qu- 
ca CAPOSQUES, borl com 
praca slimestação à sér Ind 
qurads prrra e rr quhi 

ÉS delas 
CENTED SHOPPING Lomusa 
Ru CO Liga Mo COM 
Cuvitos, diversa lojsã, Dadi 
frgmrias, cor qa nimenta- 

cão à ser insagurada. TRT 
id Cao 

falas e Andares 

SA dera 
CENTRO RSS Jimio À 
Proçã Maua, Feu Ave fm era 
Machado Próuma Avenida 

Bis Bramis, Roccpçdo, Sia, 
Ev eórus, dr Corbin | 

da Tatiizi-ddti Ciito 
Exet. 15 hd 

CENTRO REPDO Cada Duas 
Salsa, Wicmbhas Jim, JE? 
Andar, Urmpualara Com | 

Erpender de Vargos da Lado 
Meir, Muita Seguisraá 
TelZiii-dddo C/1M REF 
tt + 

PE 
essa 

CENTRO R$sdO Sa a, fine 

teda Precsdento Vargas, 
Prim Eres Urgpumana, 
Local Morre tad simo 
Comércio, Metrá, Wi E- 
versa Condoções Vos nuhas 

TetZilzdd? CRSo Baf 

Rabi 

ES dei 
CENTRO R5680 Sula Jimi 
ué dirá Justo fediida me 
Brmea, Praça Mmá, Preco 

dades Da: Porto Migraveélha 

vii. Tui TEPSaD 250 Rat 
[+ 

ÉS dengilasi 
CENTED ES 500 Conunio 2 
Saias 2 Essteeros Cosa, lu- 

| Exoaá Fhoepira, Diveripe Lo- | 

iza lraquaços cAOUVIDDS! 
Empis ars PA TR O, 
Bárópcindttro Cogeesçat 

Fla 72-82] rr Bet. 321d 

ES deja | 
CENTRO RSIGDO Sof rama 
Loma, Franto Av TORIE De 

Vora enire Lgo CARIOCA 
Enio = Esalos, Dovinda bas, 
Casta, Ds es, Posto Do Ei 

togua Totizri-dd CLEO 
E tes 

Ss demolir 
CENTRO ESTO Cuiunto 
Com “af 5 Sus, Piso Fria, 
Dinis deisa, Potes Tailurder 
das dy TERZE Da Mola Armá 

& Cissúnda Tetizra4a0 
ELE RE 

| ES Pega 
CENTRO ESSO Comunto 
niifiado 19m? Pronbo Fara 
tra Eyá fçtombias, ID 

Pidriro Trimuoa Justicr E 
Gasgêrm Manases Coros 
TONI TaAMT E TO Beto 

[Cal JAM 

AL AS o ) 

NO | INTER JOR 
JANCIAMENTO Eb 

] 

q res catia 

pr E Sl | 
=54 IE Muni Em 

ciustvo Ei ça Amdar Ata, 
às Me branco Justa À Bum 
Do vida, Právimo Meirh 
drmnuziea  Taiiifi-M 
EuSa fotiddo 

CENTER R$4.000 Avitio Pe- 
à ganha, 50. Ed fadore as Pas 
A Sadsr aa vir ma, 

355, Zomenções Jisuas 
cisph , diasds | doopas Tel: 
[E TELA OLA 

E E RR 

3 bl 
CENTRO RAS Aadar 

dk? Eua Sã Beto, 

| Próuemos À Preco Mauá E 
| Porta Marmvilha, Comércio 
| E Condução Farta. Terzzro- 
| 4422 €| 150 Ref: 0h 

E beidato 
| CENTRO R$3.000 SJ3ml, de. 
EO Bras sido Data Da 

frtrá, Ansa Emclutieo, 2 

Eds, IL Esiar dr Camel 
| dbsnhuiros, Segurança 
| EXTEMATT E 

Fair 
ET Rorsru 

| ES Dela ] 

| CENTRO R$LP 005 Sodreioja, 
| Sr Ter Cólasãa, À Da 
| négros Copa, Fxa Gantz La- 
| ela, Prosa À Cinalândia, Ar 
| mira Dá Fiimbago Iatlsto 
| dz Cirdo Rets 

| ES el 
| CENTRO R$15.005 fsbesínia 
0 Bm? Totabrento Rigêoe - 

| maca luso Entradas mia 
perdértot SBantaircá, à lo 
vacas Copa Frente dig Poleção 

De Justiça. TEME 
25 Rat) LE 

À bar 
| CENTRO FSLL GOO Andar Er 
à elushos Sb, do fia, Ss 
 Eitações Da Tiriulha, Eileia 

| Servidor, Emcalanta LocrH:za- 
cão, Junto À So Branca. 

TS OA Cj ESPIRAIS 

Es la 
| CENTRO R$S,000 Escritas o 

Leao ima Vodemiésilmo, 

Edificio Fronto Fra o lema 
dista, Asciares Coupasos Por 

| Ceara Emgrdasa Toi Z7?I 

| ME CREA Bat TE 

E 
CENTRO Rjábdis Condo E 

| hndomtt, Luso, Proandgaia 
| Vargas, el, Cada dyn- 
| dar, Linda vista, 6 Eleeado- 
ves, Totó Segurániço. Te: 

| ERA CH Ref rr 

| 1248,/1803 

| CENTRO A Santa Leria- 
| Audios Corrida [5 Paio, 

Visa diga, Mrópario, 

bunito Neto, Arcano, 
Vagas SEM FADOR, 
Ereti Proprstário, 
EAPIAITACIIA Tela 

MTE LA CrriclLodtd 

Ds] 
Vihotidpa ai Beleprem 

trindi 2534-4333 

= | urso 
ETTEA 

Prédios Comerciais 

1.300 mê Antiga 
SMART FIT, Loja + 

3 Pavimentos, trecho 
MOVIMENTA DISSO 

RETROFITADO 

= el | 
EBOTAPRENDO REEF Db Leão 

Esqumi Poscagçem Obr- 
gotória De Erande Quasi 
dada Dê Veículos, Phbmi, 

Portas Varndas, CITOTAL 
Vistridade p/MTERIOR 

Ta/:2371-6123 Ciro Rar 

E 

Co | É del 
COFACABANA R57.500 Casa 
* passeata, Próximo os 
Eolivas, 9 Salsa 7 Banheiros, 
7 Vaga Gsepem, Prinima 
vigno Cantagalo ToiZFH- 
Era CO Pes TRA 

LOJÃO DE ESQUINA 
sa Mº 

4 5. COPACABANA 

COPACABANA REG5E Sala 
Timã Av NH, 5. Enpocaba 
na, Justo à Xpsier Elvera, 

Vaso Comérco No Loca, 
Pia hAgkrú Cs rgl o 
Télsi2IF2-AE Corgo fiat: 
EH 

ES emo 
COPACABANA, RSI1.000 
LB 2 Do Presta Recosgia, & 
Gálge, 3 vraraodio, Coça, Ba 

niairos Estocup 
Lcionat A. EAR 

Prós Tia- 
O Basprs 
com Go 

E bl 
GLÓRIA R$ld Gb) sda 
Eee dfulatos, Ditbtadas, 

Emebenta Vista Para Ator 
me Do Fiamengo, dr Coco 
trai, & Vegás Ganspeam. Teo 
ia tr Cro REF PASO 

| Classificados | 

121 

Pesleações Jglarfo nb 

ul Daire 

ça 
Latinas dy 

RE 

CUT áiçu 

Et ira sã 
dy Rh Pena, 1 dad 

ar 

haras Corri Au TuPr=t a 

Oo 230 
Eu ando 

3 dit Asquiyo 

1 TODOS; er E da tah 

Pas cg + o 

% RESERVAM 

o qLoBo |03 

a 
* Dia OR a 

[eo | isa [oiee] 
ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO 

FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 
RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA 

EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS 
AMORTECEDORES | CATALISADORES 

CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

“SEG A SEX “8H Às 18:30H 
SÁBADO 8H Às 14H 

a O ums, 

A LOJA, MONT TAGEM DE PNEU A PARTI ? 
Sea TO 

3 Pá, RA, CORRENTIS 

2 pin cnc 

LARGO do Mechado idas 
LDO Sus Sm? de Frente, 
Justo MMetrh, Prédio 2/Cs- 
trato Eletrônica Pustisss 

monta de Domine à Da 

mengo Tidifi-ddds Eisa 
Retsiri 

mm | 

LEBLON Ri bs Sais Tm 2, 
Nitro Do Lebdda, Fróviro 

Mtedrã, Portaria Td oree fo- 
apar À Critório Do Conca- 
Findo Folfifisds Cj 

Rotis 

Mi Toa Nate 
Lojas 

ES velas 
MEIER RED LDJÃO 
(doar) Com Soleelaja 
qd Envios énamisto Fo 

m 15 Couros, Pas lucikão La- 
2a Amtga Agência Do Banco 
Hed. Coe ZLra o LL Ber 

maia 

Prédios Comerciais 

Jargom Guanabara 
ha do Gouornador 

45 QUARTOS, terraço, 

5 PAVIMENTOS, 

SAD CRISTÓVÃO 
Ram" 

SUPERMERCADO & AMARES, 
ALETIÓNIO 150 LUBARES, 

ti FEEAS NA GARAGE 

es 40,000 
ER] 

PRERIO VILA ISABEL 
Ai mu BE SETEMBRO 

1H me, Óritao desta 
ESTACIONAMENTO PAPUA 

1 VERULOS 

TIJUCA Praça Sosa Prna, 

tenietom resp, Mortrdehs área 
siva. Recenção ma térreo de 
168mi, avesso dois anda 
na de dlGsa2 cada. Tels 

PRRLT-MEIS PRE 2771 

ESiemlash 
são Cretordo RÉ SED Eca 
Com Galpão Mos Fondos Ma 
Mus ada, drag Amerts as 
7 Crroa Pé Ghrolão Danilo 

Boi 2272-4427 €] 250 EeilIHSA 

Bitras Localidades 
Galpões 

ÉS vaso 
CARAS ESPODIA Vash rar 
lãs Luiã Cndesra Bro Púbiá 
pd E P0Omz, Terena Mame 

EO L2.MerZ Solda & Salas 
Foca ATRASA FORO Li 
tros ora o Tatzslido? 

E Rotaalr 

EMPREGOS 
& NEGOCIOS 

3 

Aviso 
De acordo com o 
ari. 5º da CRYB8 

cio art 373-A da 

CLT, não é permiti- 
do anúncio de 
emprego no qual 

haja referância 
cuanto ao sexo, 

dade, Cor Ou sibu= 
ação familiar, ou 

cpuabo Lo pradarvra 

qua possa ser 
interpretada como 
fator discrimina- 

tório, salvo cpuane 
do a natureza da 

aliviado assim O 

exigir. 
EI 

Empregos 
Frofresonas 
sé oferocam 

dA LES TELA DE da Fo- 
comda. 00 abós de expo 
rência CHEreDE-sE poa 
trabalhar Em qua quer par- 

te da pais, Com efprncia 

Te LBA OE Er 

OH 

Empregos 
AEE ALON A) Umpecaa 2) 
tada a Centre da Rig do 

Jam giro, contrata brofinso- 
E cfamp'á capermência ma 

rem Cid /Tribetória. Inle- 
nesaados derlas Dusréco o pi 

d-masik cufrigu oe deráras 

neo br 

AURILIÃO da Serviços Cd 

mis PED. SÉ Coégo fua- 
vom Sutuado na fama Mor- 
te, contesta. Conhecimen- 
tus secessdros Ter bunda 
espera, Galiria compali 

ee sbgmeficos  Encami- 
mar cumulo c/o t'tolo &u- 
miltor de Serviços Corais 
PED piora ria Er 

(dl ad 

PLEMOUTLE qua faça tasas 
dapiáçõõo qua fra meet para 

trab heer em ipanema. Falo 
925 LI07 fadada ap) 

MEDICOS ÇÃO: Clínica Mhé- 
dica na fossa Norte contra 
tá Pábdcos Cisstrma, As 

diaria é Poigiiahea pars 

júicia imedistac nterenia- 
dos eevisr currículos pardo 
benr' insere sr rr 
1 oem 

MEDICOS(AS) Contrata-se 
Meusobegestas pistemdi- 
resto na Tuutá EE Cimica 

ride, (neo resida Dn- 

trar em contate Tala ELFA- 
alias 15 Poa 

Negócios 

Eomerclais é td 
MERCADOS Jscarmoaqui, 
Opartanidade: insta ações, 
Equipamentos de ponta, lu- 
da. tuied. Fira BS 
LáG) 000,08 Cagende Mo- 

va F00m fred venda. Bom 
risprtisdo Faria Rs 
1 doa Aião de em- 
pregados Emirads SO fi- 

nascto cestamão lda es 
dae Comprar Aston flas- 

a tata ro 
dia 

Aviso 
Antes de solicitar 

um emprestimo ou 
etotuar uma tram- 

sação comercial 
verifique a idonei-s 
dada de quem 
está negociando, 
pedindo docs 
mentos que identi- 
fiquem o fornece 
dor. 
O 

Titulos 

CARNEIRO Paradius Sho 
Fado Edtiçãa, quaden Vos 

tento de impostos. Da mes- 
ma fatias desõo TAM 13 
dr DO q TLM - 

Zoo. Sivêa 

MATIGO Famulce, Ceomitáro 
E Feoncisoo Mavlar 1Cshu]. Va- 
Ha, Sm GEmbo disto, rio 
Pi rrgd à Prencipo! Cioéomk Go 

Niaido Tod EINS 
ad PçE] 

JABGO Parpéico ES o- 
manto femnao Comitno 

mão Frrrcisoo Nave, Cah, 

DhbuCta Pã dor creme iraco. 
FEL DO Docursarilação 
Tratar coprogpedotório Tel; 

Winatsaaa FP AO. 

JATO Persdtuo Vende 
Cheira nobre (Carmem RA 
tanda) Cemibéro Sho Jade 

Estista Comprando até Boy 
11/2021. R$1060/005,00, Da: 

Eoadatação ok. Tratar core 

Etuiar TerdAlda-MIA 

HADIGOS Párpetos CEL, doeu 

sãa ade Estiata 
tb 

Aavcia Dgora dia 
haishpo ou Ralogeom 

20:12534-8333 

qu dita 
ETTRA 

Megócios Dirersos 

Legnel 

e] Atenção: 
Compramos)  vendenios/ 
trans conbtraplados/ 

Ade, mismo ntearadattia- 

telado. Cobrimos ofertas 
Butos/Ut árias imail as 
Cogita de giro. Meibeses 
preços, vúgica panda. Lad 

nel Comsórcios Alana!" E- 
maul depeetogmsere iouifihol 
mail gor Ter nd) 
Posta to Amo 
port SPULA-NtAninhol- 
agp (Oni Lada] 005 
fabels ppl mama pensa 

sasorpica cam Er 

CONSÓRCIO Atesçõo! 
Estaprasos)  vinidema/ 

10495-103 qubats Agp 
| e) FIM E T 
dApeNOaa Di radA TI 103 

esládo Cobrimas ofertas 

Rude st tre ni 

Cárito dá qro Meitorirs 
preces vária poor. Le 

nei Consórcios Slanos"!" E- 

maul teseshos ser ho nah ah 
marcam Felmcênta) 

| MAMAS DOT Civhabedigp o 

Dormi) GPOLA-FEMRi vetor - 
boi! COxciijatdia-150 
(uvhats A ppi NIE BODIE 
abriga cas br 

HONDA Hity EXL FOI 
completiseema, CESbStim, 

einpiocado, abul prlróiio 
ES 127000,00. Tratar (27) 
PRAIAS 

ue: 

| PUNTO 2511 14 Atinacti 

se Prata, Corso mim, Oli- 
mé ditado, Pude fustio- 

fenda parfoitarsentao, Par 
tieular  ESZád00 Te. 

| PRIMA 

CASA & VOCÊ 

o) 

Para Casa 

Para Você 

Tutimo e Eventos 

PASSEIO da Escuna Ea 

Litoral Merbe São Paulo pa- 

ea Eve tom. Hedo Produ- 
cê e Erprica. Guaratio- 
quase  Tenlsala!- 

7052 

Leia 
Aviso 

Todo encontro 
com desconhoci- 

dos pode ser 
arriscado, E acon- 

selhável marcar o 
primeiro encontro 
em lugar público e 
conhecido, Além 

disso, Convém 
informar a uma 

pessõa anja 

hora q local do 
encontro 
TE 

Aviso 

Submeter criança 
ou adolescento d 

prostituição ou a 
esploração soual 
É Erimô Com pana 
de reclusão de 4 
a 10 anos, e muita 
- ART. d44-A 
Lei 2068/90, 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
DE 18 ANOS 

SO RO CLASSIFICADOS 

DBORO O PADOTE É 

ELOBAL: TEMA VER, 

TABLET CELULAR E 

dessa a ii rt 
Viobiãoo Su Edagrar 

sc 54-03] 
Eres | aco 

ETTA 

DIGIT 
Biz 

SABE ACUIELE 

SITE QUE 

VOCÊ ENTRA 
PENSANDO 

LiAl 

E SAI FALANDO 
or eai: 

a : 
MORSE O 

do Ra 

Att gor sho 

WihotiÃgo vo Enlisgros 

son 2534-4333 

Qua 

OGLORO 
EITRA 



valo qLoso | Classificados | 

42 ANOS + 12 LOJAS A 1 MÓVEISQ, PARASUA 
SHOPPING CERIRIDINDI=SA! 

MATRIZ 
SOLUÇÃO EM MÓVEIS ij www.shoppingmatriz.com.br 

CASA OU 

AMEI NI 

Senta-Fora 0520 

FRETEQNRNIA SC 
RÁPIDO (o ) LJ E fd 

*hPOA CONTIAMAÇÃO DE PAGAMENTO 

RIOIGRANDE RIO 3 DIAS / INTERIOR RIO & DIAS 

PARCELAMOS P/ PROJETOS P/ 
EMPRESAS E 4x 
CONDOMINIOS BOLETO 

TUDO EM SEM JUROS 

CARTÃO 
BNDES 48x FERE RELRSPAAA 

Prit OR DE MM 156,00 

A PRETO 
E EaD ati 

a saio e mis — e a ço 
ade: A 

ARMÁRIO BAIXO 
2 PORTAS 
T4CM X L:TSCM X P: 38CM 

MESA SECRETÁRIA 
EM "L” PÉ PAINEL 
T4A X 135 X 150L X 45X60P 

PPT e | Ti: 
l 1 

) a) h + | n E uid ' fa a E Tir=.. EA É| À vindo | / 
LO E a . E] f ow | «Lts dim ne j Ho Ww | nã À a = EE O, à Vista E ad 

MESA AUXILIAR 
PÉ PAINEL 
TAA X OOL X 45P 

MESA SECRETÁRIA 
PÉ PAINEL 
TSA X 1385L X BOP 

GAVETEIRO FIXO GAVETEIRO MÓVEL 

GAVETEIRO PARA COM 2 GAVETÕES COM 4 GAVETAS 

MESA - 2 GAVETAS ALTA XL 46 AP 45 A: SB XL 39X Pd 
o de : 

E é ! ) q mM 
) eta | | ã i | | A à VIGIA à ] gd À 

FÃ W lar LES ra qt E“ Ste Sado. W 

calo rp, PRESIDENTE 
E 7 TA 

ENÓDETO EM TÍLA 

POLTRONA PRESIDENTE 
DRA TORA 
ERA o Rr] 

Coiõgs de crédiio em abé 10x 5 

Ei nota 

eLoguia PE 

Hurces areia mini Ma dk Cordi neon de iai SHOPPING MATRIZ 

= ' pão eslão incluidos Heta é nos cartões. Crddio 
ENTREGA / SAC 

0800 282 5025 
5626-1267 
s626-1268 
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NITERÓI 
Rus da Conceição, 185, Cento 

e RE Di] 

() 00906-1385 

5. JOÃO DE MERITI 
Rua do Expedisionário, 46 

2 Tos-BEV = TE-J6 2 

É) 99809-7446 

PENHA OFFICE CENTER 
Bow. Brasil, 10540. EMONROOM DE MÓVEIS, 
ERVA É SM 4 STR OD - TARA 

O 997704041 

RECREIO 
Av, das Améncas, 13539 

AASP -AROT - 2437-2801 

O) 90883.1225 

Rua do Rosáro, 133 
2500-045 | 2500-4954 

É pa707-n5s25 

BOTAFOGO |R dena Barreto! 
É. Prot. Alvaro Rodriguas 

TITE. 3758-7R56 

& 99877-7803 

MANILHA-ITABORAÍ 
BR 101 - Km 23 
2545-0400 - PEIAS-MED 

É) 99933-2354 

CAMPO GRANDE 

Av Corabrio da Melo, T553 

2416-3590 - 2218-3514 

O 99706-023 

PIRATININGA 
Es Frncitoo da Crg Nunês, 200 

2610-5720 / STOM | GABI 

É) 99761-0679 

ESTACICNANME 
PARGEI 

Castilho, Nº 52 
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Nova GU AIÇÃO 

Eua Clávio Tarqueno, 2H 

2710-1558 - 2215-3550 

É 99762-0624 
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SIGA-NOS 

EMPRESAS 2219-6020 : SOCIAIS 
E CONDOMÍNIOS 2219-6021 shoppingmatriz.com.bi 

mn e 

ARMÁRIO ALTO 
2 PORTAS 
160 X L:75X P: 38 

à vista VI, UU 

CASASHOPPINO (em cima da Madeiro!) 

Avenica Agron Senna 2130 - bioco À - lojas: 1UIMOS 

4937-2847) [ 2325-586 / 2175-1845 

ABERTA AOS DOMINGOS 

CAXIAS 

Av. Duque do Caxias, 335 

3843-5126 - DEM1-656A 

É 99724-1061 


