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Situação fiscal e crise fazem 
investidor externo sair do Pais 

Participação nas carteiras estrangeiras cai à mínima histórica 

maior aversão a ris- 

cos, combinada 
Com a expectativa 

de subida de juros 
nos ENA e preocupações quan- 

Talentos como Julia 

Santos, campeã brasileira, 
têm pouco apoio, informa 

Gonçalo Junior. Ale AM 

to à crise fiscal no Brasil, fez 

com que a participação do Pais 
nas carteiras de investidores 

estrangeiros chegasse à mini- 
ma histórica. Considerando os 

fundos dedicados aos merca- 

dos emergentes, o Brasil repre- 
senta 5,1% desses investimen- 

tos, informam Fernanda Gui- 

marães e Altamiro Silva Ju- 

mior. No auge, em 2011, essa 

participação chegou a 16,4%. 
Nos fundos globais, que com- 
ram ações em todo o mundo, 

a fatia brasileira é de 0,23% 

WERTHER SANTANA ESTADÃO 

Despedida da rainha ARS 

Artistas e multidão 

de fãs dão adeus a 
Marilia Mendonça 
em Goiânia 

Parentes, artistas e uma mul- 

tidão de fãs se despediram on- 

tem da cantora, uma das cin- 

covitimas de acidente aéreo, 
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Moro altera projeções 
do mapa eleitoral e cria 
dificuldade para Bolsonaro 

provável entrada de Sérgio Moro na pré-cam- 
panha presidencial fez estrategistas dos prin- 

cipais partidos reverem suas projeções para o 
mapa eleitoral de 2022. De imediato, é consen- 

so que o ex-juiz da Lava Jato deixou a luta pela popu- 
losa região Sudeste, onde pesquisas mostram haver 

mais espaço para uma terceira via, ainda mais renhi- 
da. As primeiras sondagens também indicam que, 
uma vez na estrada, Moro pode tirar votos do presi- 

dente no Sul. Como consequência desse estreitamen- 
to de pista, Jair Bolsonaro terá de melhorar seu de- 

sempenho em outras regiões, especialmente no Nor- 
deste, o que ajuda a explicar a ação pesada do Planal- 

to e dos governistas para aprovar o Auxílio Brasil, 

e SEM AÇÚCAR. No geral, o suco 
das mais recentes pesquisas é 
menos amargo para Bolsonaro 
no Sul, Sudeste e Centro-Oes- 
te. Os piores indices de avalia- 
ção do presidente estão nas re- 
giões Norte e Nordeste, 

e DIVERSO. Um ponto impor- 
tante: ha vários “Sudestes” 

no Sudeste, alerta um especia- 
lista em pesquisas eleitorais. 
Seja por conta do fator migra- 
tório ou por ser ela uma re- 
gião encravada entre outras 
três, é necessário, nesse caso, 

observar especificidades de 
cada Estado. 

e FOCO. E consenso que o tema 
da corrupção ainda tem apelo 
de Minas Gerais para baixo no 
mapa. Ou seja, a turma da Lava 
Jato pode tomar o discurso que 
foi de Bolsonaro em 2018, 

OVAGAS. Acscolhados vices le- 
vará em conta as novas proje- 
ções desses mapas eleitorais. 

e PARTIDO... Um dos objetivos 
das candidaturas Moroa presi- 
dente e Deltan Dallagnol a se- 
nador, caso elas se concreti- 
zem, é montar uma bancada la- 

vajatista para a próxima legisla- 
tura. Serta a melhor maneira 

demanter vivoo legado da ope- 
ração e, claro, garantir imunt- 
dade parlamentar ao grupo, 

e ... DA LAVA JATO, O contra-ata- 
que já começou. Advogados do 
grupo Prerrogativas estão estu- 
dando processos remanescen- 
tes contra Deltan Dallagnol no 
CNMP para avocar na Justiça a 
inelegibilidade do procurador. 
Também pretendem recorrer 
contra a possibilidade de ele 
exercer a advocacia após dei- 
xar o Ministério Público. 

e ONOVOREIL..O deputado Dani- 
lo Forte (PSDB-CE) foi buscar 
em Luiz Gonzaga, o Rei do 
Baião, a ilustração perfeita pa- 
ra a maneira como Arthur Lira 
e o Centrão comandam a farta 

distribuição de benesses. 
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Coluna do 
Estadão 

SINAIS 
PARTICULARES 

por Kleber Sales 

Arthur Lira, 
presidente da Câmara (PP-AL) 

e ...DO BAIÃO, Diz a letra dé um 
dos clássicos do “Seu Lua”: 
“Uma pra mim, uma pra mim 
| uma pra tu, outra pra mim / 
uma pra mim, outra pra tu / 
uma pra mim, outra pra 
mim”, Faz muito sentido, 

e HISTÓRIA, De Arthur Virgílio 
Neto, sobre o apoio de deputa- 
dos do PSDB à PEC dos Preca- 
tórios: “A consequência será 
cobrada de nós em forma de 
desemprego e inflação. O 
PSDB não pode participar de 
um ataque ao Plano Real”. 

COM MATHEUS LARA. 
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Randolfe Rodrigues Flávia Bellaguarda 
Senador (Rede-AP) Ativista ambiental 

“A decisão do ministro Roso Advogado (ao centro) de São 

Weber foi histórica! U orçamento 

secreto, além de secreto, é uma 
gorontia do 'torma lá, dá co. 
Fovorece os amigos do governo.” 

Poulo esteve com o Principe 

Charles durante reunião dele 
com governadores brasileiras 
na COP-26, em Glasgow. 
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O caráter do Centrão é 
definido pelo governo 

MBA) - [q 

SEEM pe E RE 
| O ERRADO DE 5 PAULA | 

O Centrão não é nem bom nem ruim: é só o que o presidente 
quiser que seja. No passado, já foi o fiador de reformas; hoje, 
é apenas o arrimo fisiológico de um presidente em apuros 

radicionalmente, o termo 

“Centrão” carrega uma co- 
notação pejorativa, indi- 
cando o grupo de congres- 
sistas ideologicamente in- 

vertebrados, em especial os deputa- 
dos do “baixo clero”, que se organi- 
zam para se aproximar do governo de 
turno e angariar vantagens, verbas e 
cargos para seus redutos paroquiais. 
Em outras palavras, a encarnação do 
clientelismo, do corporativismo e do 
patrimonialismo. 

Por outro lado, o Centrão foi fiador 
das principais reformas e políticas pu- 

blicas da Nova República, seja em po- 
líticas sociais (como o Bolsa Família), 
sanitárias (SUS), ambientais (Código 
Florestal) ou educacionais (novo Fun- 
deb). Seja por virtude ou necessidade, 
houve participação do Centrão mes- 
mo em campos que afetam diretamen- 
te sua traficância fisiológica, como nas 
reformas eleitorais de 2017 que estabe- 
leceram a cláusula de desempenho 
dos partidos e a extinção das coliga- 
ções, ou até na área fiscal, como na 
aprovação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, em 2000, ou do teto de gastos, 
em 2016. 

O jogo pesado de 
Bolsonaro 

Obcecado com o preço dos combustíveis, o presidente 

volta a ameaçar a Petrobras e a disseminar 

insegurança na economia 

em competência para enten- 
der as dimensões e as com- 
plexidades dos problemas 
que tem a responsabilidade 
de resolver, o presidente 

Jair Bolsonaro procura apenas se livrar 
deles. Ora anuncia providências imi- 
teis ou impraticáveis para resolvê-los, 
ora os menospreza. Em geral, fala gros- 
so, como é da natureza de pessoas com 
baixo grau de civilidade. Com essa ati- 
tude irresponsável, mas de nitidas in- 
tenções eleitorais, acaba criando mais 
problemas, que continuará a lidar com 
o mesmo método. 

Bolsonaro vem agindo persistente- 
mente desse modo no caso dos preços 
da gasolina, diesel e gás de cozinha, cu- 
ja alta tem forte impacto inflacionário, 
afeta o orçamento de famílias - o que 
corrói ainda mais sua decadente popu- 

laridade - e incomoda alguns segmen- 
tos até agora fiéis ao presidente, como 
uma parte dos caminhoneiros. 

Em sua vexaminosa passagem pela 
Itália, onde oficialmente participaria 
da reunião dos dirigentes do G-20 (o 
grupo das 20 maiores economias do 
planeta), mas não tratou de nenhum 
assunto de relevância para o Brasil nos 
planos diplomático e econômico, Bol- 
sonaro prometeu “jogar pesado” coma 
Petrobras, 

“Essa semana vai ser um jogo pesa- 
do com a Petrobras”, disse Bolsonaro, 

na cidade de Anguillara Veneta, no nor- 
te da Ttália, onde recebeu o titulo de 
cidadão local, cumprindo agenda pes- 
soal, Disse que é responsável pela indi- 
cação do presidente da estatal, mas o 
nome precisou da aprovação do conse- 
lho de administração da empresa. Mas 
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LUIZCARLOS ALENCAR DIRETOR FINANCEIRO 
JÚLIO CÉSAR MESQUITA 

Oaparente paradoxo se explica pela 
posição do Centrão no ecossistema 
pluripartidário do presidencialismo 
de coalizão brasileiro. Centrão é si- 
nônimo de governismo. Se o governo é 
bom, à governismo será bom. Se o go- 
verno é ruim, o governismo será ruim. 

Independentemente do mérito de 
suas agendas políticas, os governos 
FHC, Lula e Temer têm em comum o 

fato de terem desenhado propostas 
concretas e viáveis de políticas publi- 
cas que serviram de base para nego- 
ciações no Congresso. Em contrapo- 
sição, o voluntarismo de Fernando 
Collor e Dilma Rousseff inviabilizou 
seus governos a ponto de serem en- 
cerrados da maneira mais traumáti- 
ca: o impeachment, 

Ou seja: o Centrão é o que o gover- 
nofizer dele. No entanto, seo Executi- 

vo é fraco, a equação se inverte e O 
governo passa a ser o que o Centrão 

fizer dele. Essa é a especificidade do 
governo Bolsonaro. 

Atrajetória de mais de duas décadas 
do deputado Jair Bolsonaro foi a de 
uma figura em parte típica, em parte 
exótica, do Centrão, a serviço dos inte- 
resses corporativistas das Forças Ar- 
madas e policiais. Pelo menos desde as 
manifestações de 2013, Bolsonaro in- 
corporou ostensivamente uma retóri- 
ca radical, capturando pedaços das 
pautas conservadoras para transfor- 
má-los em armas da chamada “guerra 
cultural”. Já posicionado como ex- 
poente do reacionarismo, Bolsonaro e 
seus correligionários utilizaram habil- 
mente (e, ao que tudo indica, crimino- 
samente) as redes sociais para canali- 
zar a indignação galvanizada pela Lava 

tudo de ruim que lá acontece “cai no 
meu colo”, o que não ocorre com o que 
é bom. O presidente ainda disse ter sa- 
bido, de maneira extraoficial, quea em- 
presa aumentará novamente os com- 
bustíveis em até 20 dias. “Isso não po- 
de acontecer”, garantiu. 

Bolsonaro tenta, assim, mostrar-se 

rigoroso no trato de um tema de gran- 
de interesse social e econômico. É um 
modo de dar alguma satisfação à popu- 
lação cada vez mais preocupada em co- 
locar comida na mesa, Por mais duro 
que seja seu jogo, porém, será inútil pa- 
ra conter o preço dos derivados de pe- 
tróleo. Hã muitos fatores que pressio- 
nam opreço dos combustiveis em todo 
omundo. Obviamente um pais isolada- 
mente pode mitigar alguns impactos 
desses fatores, mas não todos. 

A situação fica ainda pior com atitu- 
des como as que Bolsonaro costuma 
tomar nessa questão, que geram inse- 
gurança com relação ao respeito do go- 
verno às regras da economia, Esse cli- 
ma de dúvidas e incertezas contribui 
para aumentar o custo da divida públi- 
ca e, em especial, pressiona a taxa do 
câmbio. Dólar mais caro dificulta as im- 
portações, eleva o preço dos produtos 
cotados internacionalmente - como os 
do agronegócio e os do petróleo e de 
seus derivados - e impulsiona a infla- 
ção. Inconsistências e espertezas da po- 
lítica fiscal completam o cenário cada 
vez mais sombrio. 

SERGIO MALGUEIRO MORETR A 

Jato contra a corrupção e o PT, con- 
quistando o Planalto em 2018. Neste 
momento, o Centrão era um alvo con- 

veniente da militância bolsonarista co- 
mo a “velha política”. 

Mas o deserto de propostas do go- 
verno, sua incompetência administra- 
tiva (agravada na pandemia) esobretu- 
do as denúncias de corrupção contra a 
prole Bolsonaro, hojeacuada pela Justi- 
ça, levaram à inversão que o Pais teste- 
munha hoje. Bolsonaro continua a agi- 
tar as bandeiras de sua guerra cultural 
ealvejar os governadores ou o STF co- 
mo seus bodes expiatórios. Mas seus 
guerrilheiros mais estridentes foram 
espirrados do governo pelo Centrão, 
que dominou as principais pastas, cap- 
turou o Orçamento e passou a ditar o 
que se poderia chamar de uma agenda 
de governo. Emtroca, Bolsonaro é blin- 
dado de um processo de impeachment 
(e, logo, da Justiça) e pode se entregar 
à sua campanha eleitoral, 

A subversão do atual Executivo em 
fiador do fisiologismo do Centrão é ir- 
reversível. O melhor que as forças com- 
prometidas com o bem comum, espe- 
cialmente no Senado, podem fazer é 
uma política de contenção de danos, 
preservando os alicerces republicanos 
ora sob ataque (como os mecanismos 
de responsabilidade fiscal e as refor- 
mas eleitorais), que garantirão a sus- 
tentabilidade do Estado e a governabili- 
dade da próxima gestão. A depender 
da escolha dos eleitores, 0 próximo go- 
vernante poderá extrair do Centrão o 
que de melhor ele pode dar: o governis- 
mo a serviço das reformas que coloca- 
rão o Pais no rumo do desenvolvimen- 
to sustentável.e 

Em nota, a Petrobras afirmou que 
os ajustes de preços “são realizados 
no curso normal de seus negócios” e 
“seguem as suas políticas comerciais 
vigentes”. A despeito de óbvia para 
aqueles que, com alguma sensatez, 
acompanham o mundo empresarial, a 
resposta é necessária num governo 
em que sensatez é um bem escasso, E 
seguir políticas vigentes, outra obvie- 
dade no mercado, não tem sido marca 
de um governo tão errático como o de 
Jair Bolsonaro. 

Foi preciso, por isso, que o presiden- 
te da Petrobras, general da reserva Joa- 
quim Silva e Luna — escolhido por Bol- 
sonaro para ocupar o cargo -, dissesse 
oque todos deveriam saber, a começar 
pelo seu maior acionista, que é o gover- 
no federal. A empresa não pode fazer 
politicas públicas, que é tarefa do gover- 
no. Como empresa, a Petrobras precisa 
atender a interesses de seus acionistas, 
gerando-lhes resultados financeiros. O 
maior dos acionistas é o próprio gover- 
no, responsável por políticas públicas 
e que pode fazer o que bem quiser com 
os dividendos que a Petrobrás gerar. 

Transformar tudo em tema de pa- 
lanque, como Bolsonaro faz com as- 
suntos de responsabilidade de seu go- 
verno nos campos de saúde, educação, 
reformas, energia, entre outros, sÓ 
atrapalha um país já às voltas com 
grandes dificuldades para retomar o 
crescimento. € 
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ESPAÇO ABERTO 

Por um patriotismo 
democrático 

Sergio Fausto 

olsonaro se crêum 
patriota, O engano 
é evidente. O atual 
presidente não re- 
vela traço algum 

de quem ama o seu pais. 
O desprezo pela vida dos 

brasileiros, demonstrado na 

pandemia, e o descaso com o 
meio ambiente, em geral, ca 

Amazônia, em particular, fa- 

lam por si. Bolsonaro não co- 
nhece nem tem apreço pela 
cultura brasileira, na sua 

imensa riqueza e diversidade. 
Se dependesse dele, a nature- 
zaeacultura, que dão corpo e 
alma a este país, não resisti- 
riam. E nossa história ficaria 
aprisionada nos chavões de 
um autoritarismo primitivo. 

E, apesar de tudo isso, o 
bolsonarismo tenta seapode- 
rar de simbolos nacionais, co- 
mo o hino,a bandeira e a ca- 

misada seleção brasileira, Pa- 
triotismo excludente, movi- 

do à ódio, exterminador do 
futuro. 

Nações são comunidades 
imaginadas, na definição de 
Benedict Anderson, autor de 
um livro clássico sobre as ori- 

gens dos Estados nacionais e 
a difusão do nacionalismo. 
Existem não como um dado 
da geografia fisica, mas como 

construções políticas e cultu- 
rais, pelo fazer, o falar, o atuar 

e o escrever constantes de 
muitos que compartem uma 
lingua e vínculos concretos e 
simbólicos com um território 
delimitado e um passado em 
comum, vivendo sob as mes- 

mas leis. Para subsistirem, as 
nações precisam ser pertodi- 
camente reimaginadas para 
projetar um destino em co- 
mum, melhor para todos. 

Os mitos da nacionalidade 
brasileira — a democracia ra- 
cial, o gigante pela própria na- 
tureza, o país do futuro, etc. — 

estão em mau estado. Não re- 

sistiram ao embate coma rea- 

lidade de um pais que, em 200 
anos, resolveu bem suas ques- 
tões de fronteira, ocupou seu 
território, se urbanizou e in- 

dustrializou, tornou-se uma 
grande economia, mas não 
conseguiu entregar à grande 
massa de sua população condi- 
ções aceitáveis de vida e um 
terreno firme e plano para o 
exercício da cidadania. 

Quando terminou o regi- 
me autoritário (1964-1985),0 
Brasil figurava entre os pai- 
ses que mais haviam crescido 
ao longo do século prestes a 
terminar, Altas taxas de cres- 
cimento, porém, não produzi- 

Patriotas são aqueles 

dispostos a colocar 
seus tijolos na nunca 

terminada construção 

de uma casa comum 

que seja de todos 

ram indicadores sociais com- 

patíveis. Ao contrário, no fim 
da ditadura, 259% dos brasilei- 
ros ainda eram analfabetos, 
muitas crianças continua- 
vam fora da escola (cerca de 
30% nas regiões menos de- 
senvolvidas), o ensino mé- 
dio era ainda uma quimera pa- 
ra a grande maioria dos jo- 
vens c a mortalidade infantil 

se situava na casa dos 40 por 
mil nascimentos. 

A democracia não resolveu 

todos esses problemas. Mas 
oscolocou no centro do deba- 
te público e da agenda nacio- 
nale desobstruiu os canais pa- 
ra que a sociedade, nas suas 
múltiplas e contraditórias 
vontades e interesses, passas- 
se a demandar soluções, sem 
bater às portas dos quartéis. À 
Constituição de 1988 assegu- 
rou liberdades e garantias in- 
dividuais, estendeu o rol dos 
direitos fundamentais, incor- 
porando a saúde pública e o 
ensino básico para todos, deu 
proteção constitucional ao 
meio ambiente e visibilidade 
e proteção a minorias antes 
marginalizadas do espaço pú- 
blico e criou mecanismos pa- 
ra a expressão e defesa de di- 
reitos difusos. Embora insufi- 
cientes, os avanços saltam 
aos olhos de quem tem olhos 
para ver. 

Devemos valorizar e com- 
preender essa experiência em 
toda a sua importância, Para 
isso, é preciso conhecer e dis- 
cutir criticamente o nosso 

passado. Não para nos imobili- 
zar na purgação dos nossos 
muitos pecados, mas porque 
saber de onde viemos é essen- 
cial para definir aonde quere- 
mos chegar. 

Constituição não é Bíblia. 
Ela já sofreu mais de 100 
emendas e deverá sofrer ou- 
tras para reduzir o seu deta- 
lhismo e a sua incidência ex- 
cessiva em questões que de- 
vem ser resolvidas na e pela 
politica, no âmbito da legisla- 
ção complementar. À nossa 
Constituição, porêm, nos ofe- 
rece o que outras, louvadas 
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por serem mais enxutas, não 
entregam. Ela projeta a uto- 
pia viável de um pais mais 
igualitário e inclusivo, demo- 
crático no funcionamento 
das suas instituições políticas 
e na oferta de bens públicos, 
conhecedor e zeloso da sua 
biodiversidade, orgulhoso da 
sua diversidade cultural e ra- 
cial, E nos dá à gramática para 
processar os conflitos ineren- 
tesá busca, na democracia, pe- 

la concretização progressiva 
dessas aspirações. 

Podemos divergir sobre a 
velocidade e os meios para 
avançar, ainda mais, no cami- 

nho que a Constituição apon- 
ta, desde as questões mais 
abrangentes sobre o papel do 
Estado, do mercado e da socie- 
dade até suas expressões 
mais concretas em torno da 
tributação e do gasto público, 
passando por todas as áreas 
das políticas públicas, inclusi- 
ve a política externa. 

O importante é convergir- 
mos em relação aos valores 
fundamentais da Constitui- 
ção e as regras democráticas 
que ela estabelece para resol- 
vermos as nossas diferenças. 

A Nação não tem dono. Pa- 
triotas são aqueles e aquelas 
que estão dispostos(as) a co- 
locar seus tijolos — de cores e 
formatos diferentes - na cons- 
trução nunca terminada de 
uma casa comum que seja de 
todos(as) que aqui vivem e vi- 
verão um dia, gente que não 
conheceremos, mas que terão 
O mesmo amor por esta “co- 
munidade imaginada”, mas 
bem real, chamada Brasil. e 

DIRETOR-GERAL DA FUNDAÇÃO FHC, 
É MEMBRO DO GACINT-USP 

O planeta resistirá? 
Ainda em curso a Conferência 
do Clima da ONU na Escócia 
(COP-26), governantes cempre- 
sas buscam ações que possam 
ajudar no combate ao aqueci- 
mento global e às mudanças cli- 
máticas, já que o Painel Intergo- 
vemamental sobre Mudança do 
Clima, órgão da ONU, senten- 

ciouqueo homemegrandesem- 
presas poluidoras são responsã- 
veis pelo desequilibrio do clima 
em todo o mundo. Lamentavel- 

mente, o que vimosaté agora - e 
possivelmente até o fim da COP 
-êqueempresas poluidoras ego- 
vermos prometem iniciar a redu- 
cão deemissãode CO naatmos- 
teraaté 2050, isso se ainda existir 

vida aqui, na Terra. Enquanto os 
debates seguem, vemos nos jor- 
naismanifestações de que são to- 
dos, agora, amigos do planeta — 
uma grande fike news, porque o 
que querem, mesmo, é lucro. 
Usamo bônus da terra e deixam 
o ônus da tragédia da degrada- 

O Estado reserva-se 0 direito de selecionar é resumir as cartas. 
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ção em áreas que poderão virar 
uma savana. A Terra não conse- 

gue mais “respirar”. Vimos isso 
com relação ao plantio de cana- 
de-açúcar na região de Ribeirão 
Preto, por exemplo, onde a natu- 
reza reage mostrando sua força 
em tempestades de pocira, que 
sedeslocaram depois parao Pan- 
tanal, bioma que também sofre 
com incêndios, muitos deles cri- 

minosos, Infelizmente, o ser hu- 
mano insensato insistenadegra- 
dação da natureza e da vida, e o 
Brasil, lamentavelmente, na 

COPnãoapresentounada em fa- 
vor, mas contra si: um passivo à 
descoberto, pela degradação dos 
biomas do Cerrado, Pantanal e 

da Floresta Amazônica. 
José Pedro Naisser 

jpnaisserghormail, com 

Curitiba 

Em prol do meio ambiente 
Astentativas de mudança são fa- 
laciosas, pois todos apoiamos o 
nosso próprio bem-estar, à bus- 
ca de riqueza e o crescimento 
econômico. À hipocrisia huma- 
na já levou as condições de habi- 

tabilidade doplaneta para o bura- 
co, Volta? Dificilimo. 

Roberto Barbieri 

rebarbicrigiterra-com.br 

São Paulo 

Flagrante desinteresse 
Se o enfrentamento das mudan- 
casclimáticas estálentonomun- 
do todo, no Brasil, infelizmente, 
o desinteresse é flagrante. Por 
exemplo, enquanto nos EUA e 
em países da Europa os carros 
elétricos já são realidade, por 
aqui os poucos veículos hibridos 
(movidosa gasolina, etanole ba- 
teria) são vendidos a um preço 
muito maior que os não hibri- 
dos. Além disso, são raríssimos 

oslocais de carregamento de vei- 
culos movidos a bateria, essen- 

ciais para a circulação dos carros 
elétricos, cuja autonomia é pe- 
quena. Ou seja, não há estimulo 
financeiro nem estrutural para 
que veiculos poluentes sejam 
substituídos. Se considerarmos, 

então, que o transporte público 
nas grandescidades,embora pro- 
gressivamentemelhor,ainda dei- 
xa muito a desejar e que a malha 

ferroviária para transporte de 
passageiros é nula, se compara- 
da à de países desenvolvidos, o 
desestimulo é exponencial. Des- 
poluir o planeta é projeto com- 
plexo e de longo prazo. Só grita- 
rianãoresolve, é preciso pragma- 
tismodasesferas públicac priva- 
da. A contribuição do Brasil nes- 
temomento, num cenário politi- 
co e econômico desolador a um 
ano das eleições, será infima, se 
tanto. 

Luciano Harary 

lhararyihotmail.com 

são Paulo 

Eleição 2022 

Ainda sem candidato 
Tendo em vista a experiência 
amarga que tivemos com Lula e 
Bolsonaro sónosrestaaterçeira 

via no ano que vem. Entretanto, 
está dificil de encontrar um po- 
lítico que possa fazer um bom go- 
vemo, principalmente recupe- 
randogeconomia brasileira, dila- 
cerada pelos últimos governos, 
com decisiva participação da 
pandemia de covidag. Admiro 

os que estão adotando como ter- 
ceira via o ex-tudo Sergio Moro, 
mas, comoentendo que honesti- 
dade não é virtude, mas sim de- 

ver (condição sine qua nom para 
tudo-—jáouviaté Jair Messiasafir- 
mar isso), e entendo que Moro 
nem mesmo cumpriu seu dever 

nos julgamentos de Lula, falhan- 
doemprocedimentos elementa- 
res, e foi oportunista ao adotar o 
bolsonarismo, estou ainda sem 

candidato para 2022. 
Carlos Gonçalves de Faria 

marshalfariagigmail com 

São Paulo 

Apareçam 
O congestionamento de candi- 
darosarepresentantedaterceira 
via assusta a nós, brasileiros, ca- 
davez mais. Queremos uma can- 

didatura que realmente tenha 
chances de se eleger. Que estes 
postulantes apareçam para o de- 
bate, mostrem seus planos de 

ação, e previamente o povo dirá 
quem será o melhor candidato. 

Maria Cristina Manzano 

familiamanganogivolcom.br 

São Paulo 
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Imagens meramente ilustrativas. 1. Tiggo 34 versão Pro, cor sófidia, anofmodeio S1/2022, Preço promocional de Lançamento a partir de AS VO7-00,00 à vista, 1.0, Taxa 0% = Entrada de Bio (RS 25.200 00) 0 saldo em 12 parcelas evemsals de R$ 2,/044,23, com simulação de taxa de (Ph am. 
[Rá tbem 00 e saldo em 12 parcelas mensaés de R$ 2523.25, com simulação de tava de És sm. nl aa farta de Cadastro de AS 2.300,00 fnciusa na parcela), valor total financiado de AS 155.071,10 (Banco Financeõra Álta 578), & Tiggo 71.5 TAS, anoimodeia MG /S02A por R$ 148.586), 10 
(Banca Ainanênira Ala S/A). 4. Tiggo 8 TKS, anoímadelo 2021/2022, por RE 147 440,00 à vista, Valor válido para cores metalizadas e perolizadas. 4.1. Tama DS = Emirada de SMS (RS 158,992,00) e saldo em 12 parcelas mensais de AS 3.583,95, tom simulação de tosa de am. eba Tania 

sequimirs condições, camulativamente: 1º) Serio acefos na trocá no valor da Tabela Fape 05 veiculos que estiverem com seu documento úmico de transterência = DAT = no meme da comprador do seiouio km cu em nome de parenfes de 1º grau fpais, filhos e cônjuge), desde que comprovado 
furto tou avarias. 4 Enquadramento do veicodo nãs condições acima por laudo de vistoria coulelar pericial, com aprovação do veículo, sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela Concessionária 021 Motors. 8º Che resera em perfeitas condições de uso, Manual dó Proprietário 
ná troca dos enodelos em estoque da comcessornária. Consulte à tabela dos modelos elegiveis em aearedo imútors com beiofertas. 6. EPUA 2027 total grátis. 7, Documentação grátis. Consultt condições mes combessionárias auiorizadas. Condição exclusiva pára à Rede de Conoessionirias CADA 
mensais de AS 1.287,76 sié 05 meses é mais 1 prestação residual de até RE S2156,00 [80% do valor do bem. Tarita de Cadastro de RS 2300/00 e custo de Registro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sagerido = Tiago 3X Pro, 21/22, entrada de R$ 53.555,00 [B0%c), valor 

financiamento. 8.2 Tigos GX 1.5 TKS, anofmodedo DIM MS? por R$ 13508000 à vista. fahor válido para cores metalizados é perólizadas da financiado com à Financeira Alia nas seguintes condições: entrada minina de R$ 67.895 /00 (50%), parcetas mensais de AS 1.576,71 alé 95 meses é 
financiado de R$ 07.005,00 + AS 2.000,00 de Tarifa) é saldo residual de AS 54.906,00 (dO do valor do bem. D valor das 35 parcelas será de RE TOZOS 00 a 0/2243 = RE 1.576/M. Primeira prestação fa com vencimento para 90 dias do dechamento do Fmanciamento. 8.) Tiggo 7 1.5 TKS, 
RE 59.596,00 (90% do valor do Bens. Tarifa de Cadastro de R$ 2.200,00 e cissto de Registro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo 7 1.5 TES, 21/22, entrada de R$ 74.495,00 (50%, valor financiado fotal de RS 196.100,36 Jualor financiado de AS 74.405,00 
RE 187.000,00 & vista, falor válnio para cores metalizadas e perofizadas ou financiado com a Financeira AMA nas seguintes condições: entrada múmia de R$ D8.005.00 (SO). parcelas mensais de R$ 2.257,08 aló meses & mais | prestação residual de abé R$ TOS DO [aors do valor do bem). 
n& 75.406,00 (40% do valor do beem). O valor das 35 parcelas será de R$ 101.205,00 a 002220 = R$ 2.257,86. Primeira prestação lisa com vencimento para SO dias do fecieenento do financiamento. Condições de Tinanciamentos sujeitas à análica e aprovação de crédito, bam como damaia 
Aagochery jNasociação dos Concessionários CADA Chery), com aseisdbncia a vidros, aestelância 24 horas e carro reserva, válido para os modeloe Tiggo 2, Tiggo SK, Tiggo 7, TiggoB, Árrizo 5. hrrizo & e Tiggo 3K setomálsco ou mamual, bulas 25 cores disponivesa, O km, ampimadaro 20 2020FPorA. 

da apólice por meto de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes ma data do calculo Às diaposições aqui referidas são vma breve descrição do produba As coberturas dos prodoios, seriçõe à emelushes astão aspecdicadas mas respecthas clasulas contrabaais, Processo SUGER 

sequro 0 PiSiPasep com aliquota de 0,65% (zero virgula sessenta e cinco por canboi pa Godins com aliquota de-9% iguatro por cento). Consulta condições de cobertura na concessionária, Todos com perfil único em todo o Bras, excato para o Estado do fio de Janeiro, que possui as condições 

5, furizo 6, Thggo SE, Tiago 7a Tiggo 8 = Preço calculado no Stsdema da Aa (já com o desconto comercial + desconto de ASSON00 rotativo so búmias a ser cobrado da Concessionária). Condições de financiamento sujeitas a análice E aprovação de coódico o demets condições do profiio vigentes 

itens e versõos nas concessionárias autorizadas. &s condições podem ser alteradas a qualquer momento, som prévio aviso, em função de mudanças do mercado. &s promoções constanies desie anúncio não são curmelativas entro sd nem com manhisma ouéra promoção que vigr a sor 
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e 06% qu Tanita de Cadastro de AS PNI (M) (inciesa mea parcelaf, valor total financiado de R$ VIngas RA (danço Financesa Mila S/A). 2, Thggo 54 15 TES, anoimodelo HOR izoes, por R$ 135,000,05 à vista. Valor válido para cores metalizadas e peroligadas. 2.1, Taua 0 = Entrada de Bia 
à vista. Valor milido para cores metalizados e perolizadas. 2.1, Taxa (84 = Entrada de 80% (RS VU VAR e saldo em 12 parcelas messals de R5 2.745,66, com emulação de taxa de Má a, mn 0% pa, Tanita de Cadastro de R$ 230000 [inclusa na parcela), vabor total finançõado dir R$ 154.139,55 
do Cadastro de R$ 2 300,/H) jinclusa na parcelal, vator dotal financiado de R$ Siri 386,45 (Banco Finanônica Alia 5/Ap 5. Campanha Tabela Fipe válida para os modedos; À) kra CADA Chery pronta-entrega não é válida para veículos de listatencomenda, PELO ou venda diretaj, se reunirem as 
o parentesco por meio de documentação céical. &) Garantia de fábrica ativa. 2) Argistra de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela fabricante, Veículos de anofmadelo 2017 a H040, com quilometragem lirsetada a 12000 km por ann, sem registro de sinistro, queixa de rosbo e 
E certificado de garanta devidamente preencêndo com as revisões realizadas dendro do priro determinado pela fabricane nos lnmos do Aameial do Proprietário. 6º) O veioulo dime estar era perfeitos condições de uso, sem necessidade de reparó é troca de peças. Campanha válida somente 

Chery Di Motors E. Ciente dir CADA Chery: A.) Trggo 4X versão Pro, cor sólida, anoimodelo DIZ P0G2. Preço prombeional de lançamento à partir de R$ 70758000 à vista, ou fimanciado com a Fimâmceira Alla nás seguindes condições entrada minima de R$ 53.495,00 (BS), parcelas 

financiado total de R$ 142. 200,96 (valor finantiado de R$ 50.045,00 + AS 2.300,00 de Taria) e caldo rissidial de RS 43 19,00 [Se do vador do bem. D valor das 45 parcelas será de AE 50.205,00» 002252 = R$ 1.287,70. Primeira prestação fa com vencimento para 90 dias do fechanento da 
mais À prestação residmal de dé AE 54.900,00 [dito do valor do bem). Tarifa de Cadasiro de R$ 2.300,00 e custo de Aogisira de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sogerido = Tiggo 5X 1.5 THE, F1/22, entrada de AS 67:095,00 [5iMs), valor financiado total de AG 179.152,50 jualor 
anoimôdeto 2021/2022, por ES 140.000,00 à vista. Valor válido pará cores metalizados é perolizados ou financiado com a Financeira Ala nas seguintes condições: entrada minima de AS 74.405,00 (500%), parcelas mensais de R$ 1.722,51 abé 25 meses e mais À prestação residual de abé 
+ AS 2900/00 de Tarifa) e saldo residual de RE 59.596,00 pal do valor do bem). O valor das 25 paréolas será de AS 76.705,00 x 02283 = R$ 1.722,51. Primeira prestação fica com vencimento para SH) dias do fechamento do Tinanciamento. 8.4. Tiago À TXS, ampirimdelo 2OFA 2022, por 
Tarifa de Cadastro de R$ 2.000,00 a custo de Registro de Contrato a depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo & TES, 21/22, emirada de RS 58.905,00 [50%%), valor financiado total de RS 250.475,96 [valor financiado de AS 58.005,00 + R$ 2.000,00 de Tarifa) à eabdo residival de 
condições do produto vigenies na data da contratação. O custo efetivo intal, as taxas & 05 encargos podem variar em hunção da entrada e do prezo, Condição exclusiva para a Rede de Concessionárias CADA Chery DX] Motora. & Seguro completo CADA Chery, com prêmio da seguro pago pela 
Dsaguro será garanto pela Alta Seguradora, & bado O processo deverá ser resiizado pelo corredor de seguros indicado pela concessionária. Será obsarrada a classe de búnua a que o segurado fee direito. Quelquer altaração desejada pelo segurado Demanda será processada apús a emiscõo 
15414. 100M46/2004-B1. A aceltação do seguro estará sujesta à análica do risco O ragistro desde Plano na SLBEP não implica, por parte da Autarquia, incesílvo ca recomendação & sua comercialização. O segurado está chemte, comionme Leal nº (2741/2072, de que incide sobre 04 prémios de 
abaixo: para os vaicalos comercializados no Estado do io da Jamedro, hevará um desconto na tanta oferecida pela Alfa composto pala soma de um desconto comancial perescido do valor do bônus pago pelas Concesstonárias, hesim 06 preços para 08 clientes sarõo Tiggo 2. Tappo 3X, Mrrizo 
na data da contratação, Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veiculos usados de êroãa, fánia, locadoras, lilica e seguradoras e veleolos recuperados de seguradoros. Condição swcusma para à find de Concessionárias 021 Motors. Congsfto demais modelos, coros, 
velculada no mesmo peido. À CADA Chery está em comormidade com o Programa de Gomtrode de Poluição do Ár por Vefeulos Automolores = PROGONVE. Promoções válidas até 17/01/2021 ou enquanto derarem os estoques, Mais informações: wear dê motors .combriofartas, 
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O primeiro curso de Administração da Europa 

Claudio de Moura Castro 

fascínio da Histó- 
ria é que altema 
o previsível com 
desfechos que 
ninguém espera- 

va. Nunca se sabe quando o ób- 
vio não acontece e somos brin- 
dados com surpresas. 

Dos cursos superiores que 
andam por aí, o de Adminis- 
tração é o campeão de matri- 
cula. Por que não surgiu em 
países de comerciantes, co- 
mo Inglaterra, França ou Ho- 
landa? Em vez disso, apare- 

ceu em Portugal, um país mal 
preparado para o comércio 
(*). Não foi por acaso. 

Naldade Média tardia se es- 
truturaram as corporações de 
ofício, nas quais o mestre pre- 
parava seus aprendizes. As- 
sim se formou mão de obra pa- 
ra tudo, incluindo operar no 
comércio. 

Portugal sempre foi um 
pais de grandes bravuras nas 
guerras e competência nas na- 
vegações. Porém, sua nobreza 
vacilante e atrasada não domi- 
nava os conhecimentos de co- 

mo organizar empresas e co- 
mo gerir sua contabilidade. Os 
aprendizes não aprendiam às 
oficios comerciais, por não ha- 

ver mestres que os dominas- 
sem — o clássico circulo vicio- 
so. Havia até que trazer conta- 
dores de fora. 

Agressivo e disposto a pas- 
sar Portugal a limpo, o Mar- 

TEMA DO DIA 

Ciência 

quês de Pombal despontava 
como o grande estadista da 
época. O vice-rei do Grão Pa- 
rá, Mendonça Purtado, era 

seu irmão, com quem se cor- 
respondia. Iniciavam-se as car- 
tas com a saudação: “Ilmo. e 
Exmo. Sr. Meu irmão do meu 
coração”. 

Mas ovice-reinado estava fa- 

lido. O comércio estagnava, Os 
comerciantes não sabiam as 
noções mais elementares de 
contabilidade. Ademais, já 
saiam as primeiras faiscas de 
um monumental curto-circui- 
to com os jesuítas locais, 

Diante da crise profunda, 
ocorre a ele sugerir ao irmão 
que se criasse uma escola para 
ensinar as artes do comércio. 
Ouvidos atentos, Pombal (ain- 
da Conde de Oeiras) resolve 
criar a Aula do Commercio, 

Apoiado por quem sabia do 
assunto, foi, então, estrutura- 
do o primeiro curso de práti- 
cas comerciais e contábeis, 
muito concreto e com os pés 
no chão. A escolástica e as teo- 
logias nefelibatas da Universi- 
dade de Coimbra podiam ter 
seu lugar, mas não ajudavam 
na contabilidade. 

Começava com regra de 
três, conversão de medidas e 
valores de divisas. Seguia com 
o método das partidas dobra- 
das e prática comercial. Curio- 
samente, grande ênfase era da- 
da à caligrafia. Boas contas € 

GABRIELA BILOESTADÃO 

Após Bolsonaro revogar homenagem a dois 
cientistas, outros 21 renunciam à indicação 

'Ahomenagemnãoapenasignoraaciência, 
masativamente boicotaas recomendações da epi- 

A Aula do Commercio 
foi a primeira Business 
School! E a ideia veio 

| ; 
a pérrima em 

conhecimentos de gestão 

bela caligrafia eram o espera- 
do. O curso durava três anos, 
com quatro horas de aulas diá- 
ras. Um ano a menos que um 
curso atual da mesma área. 

Para contornar a precarieda- 
de empresarial e administrati- 
va da aristocracia portuguesa, 
o curso mobiliza a pequena 
burguesia do pais, mais ambi- 
ciosa e à busca de canais de mo- 
bilidade. De fato, acorrem a ele 
jovens com menos brasões e 
mais energia. Com seu suces- 
so, tornam-se “comendadores 

empatacados” e fazem visivel 
a sua riqueza. Vale mencionar, 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

s “Os cientistas são e serão homenageados 
poraqueles que valorizam o empenhona bus- 
ca de melhorias em prol da humanidade.” 
VILMA SOARES 

e“Nessa gestão, elasestão sendo usadas pa- 
ra homenagear a ignorância.” 
FERNANDO FIDI 

e “Parabéns aos cientistas que recusaram, 
mostraram consciência.” 

JOÃO MORSELLI 

e “Parabéns aos cientistas, honra não se 

compra com medalhas!” 
HAMILTON MELO 

] | NAS REDES SOCLMS 
DO | Vejá cuiros destóquis + pertitipe des dissvesbés no 

o rei assistia às provas finais, 
tal qual veioa fazer o seu bhisne- 
to, Pedro 1, ao assistir às pro- 
vas do colégio que hoje tem 
seu nome. 

Na França, os graduados da 

École Nationale de Adminis- 
tration — os notórios “ênar- 
ques” - por muitos anos supri- 
ram os quadros administrati- 
vos do pais. À Aula do Com- 
mercio teve o mesmo papel. O 
comissariado dos navios recru- 
tava seus graduados. Para a ad- 
ministração do pais, seus co- 
nhecimentos favoreciam a 
contratação, 

É de crer que o grande salto 
do pais naquele momento teve 
substancial ajuda da compe- 
tência profissional desta nova 
classe. Afinal, havia que admi- 
nistrar as Companhias então 
criadas, Testemunha a solidez 
da ideia, meio século depois, o 

Brasil reivindicar e conseguir 
uma escola semelhante. 

Vejam só, a Aula do Com- 

mercio foi a primeira Business 
School! E a ideia veio de uma 
provincia ultramarina pau- 
pérrima em conhecimentos 
de gestão. Esse pioneirismo 
dos atrasados encontra parale- 
lo em outros paises que quise- 
ram andar mais depressa do 
que daria conta o estoque de 
profissionais competentes. Pa- 
ra ombrear-se com a Inglater- 
ra, o grande salto industrial da 
Alemanha de Bismarck foi am- 

plamente apoiado pela cria- 
ção de cursos técnicos superio- 
res. O nosso Senai foi uma res- 
posta à vibrante industrializa- 
ção que tomou corpo na Se- 
gunda Guerra. Faltavam bons 
mestres para formar O exérci- 
to de operários industriais 
que as empresas demanda- 
vam, Não é por acaso que fo- 
ram os industriais paulistas 
que lutaram pela criação deste 
modeloescolarizado de forma- 
ção profissional. 

Quem ficou para trás e quer 
recuperar o terreno perdido 
busca soluções alternativas e 
mais rápidas. No caso de Portu- 
gal, era preciso criar uma for- 
mação escolarizada, por meio 
da qual alguns professores pu- 
dessem preparar muitos apren- 
dizes de gestão. 

Assim caminha a História, 
Tem suas regularidades, mas 
também nos surpreende com 
o inesperado. Até o livro cita- 
do traz algumas surpresas. À 
denúncia nos jornais da com- 
pra de documentos públicos 
por um particular motiva a vi- 
sita do Presidente da Xerox 
ao historiador. Do encontro 

nasce o patrocinio para a sua 
produção. 

(4 O presente extsado se vale do ira A Aula do 

Ciomminencio" (Rode Jemaciro; Nero, 1qn8z), esori- 

to pormeu avo, Mitrcas Careiro de Mendonça. 
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wait POLÍTICA 

Marcello Brito 

Esse campo 
vai afunilar. 
A terceira via 
não precisa 
ter pressa” 

Apoio à Bolsonaro no setor é 

de cerca de 30%, diz presidente da 

Associação Brasileira do Agronegócio 

ENTREVISTA 

Engenheiro de 
alimentos, atuou como 
executivo do segmento 
de óleos vegetais e 
atualmente é produtor 
de cacau no Pará 

EDUARDO KATTAH 
PEDRO VENCESLAU 

O empresário goiano Marcello 
Brito, de 57 anos, tem vocaliza- 

doas críticas mais contunden- 
tes do setor agroindustrial bra- 
sileiro ao atual governo fede- 
ral. Presidente da Associação 
Brasileira do Agronegócio (A- 
bag) hátrês anos, Brito seguiu, 
anteontem, para Glasgow pa- 
ra participar da Cúpula do Cli- 
ma. Levou para a COP-26 uma 
avaliação bastante negativa da 
política ambiental do Pais e 
seus reflexos nosetor exporta- 
dor. Em entrevista ao Esta- 
dão, lamentou o que chamou 
de “cegueira” nas relações in- 
ternacionais, especialmente 
durante o periodo de Ernesto 
Araújo como chanceler. “Não 
podemos fazer molecagem 
com um cliente como a Chi- 
na”, destacou. 

Sem se esquivar do tema 
eleições, o presidente da Abag 
calculou que o atual apoio ao 
presidente Jair Bolsonaro no 
setor não passa de 30% e disse 
ver “muito espaço” para uma 

terceira via na disputa de 
2022. “Esse campo vai afuni- 
lar. À terceira não precisa ter 
pressa,” A entidade, que tem 
entre seus associados gigan- 

tes do setor e empresas multi- 
nacionais, foi signatária de um 
manifesto que citava a “politi- 
zação nociva” e o “risco de re- 
trocesso” no Pais às vésperas 
do 7 de Setembro. 

Como fazer com que o agro- 
negócio seja um sistema 
sustentável? Qual porcen- 
tualo setor vai alcançar no 
PIB deste ano? 

Em relação ao porcentual do 
PIB, devemos ficar ao redor 

dos 30%. Mas eu não sei se fico 
completamente feliz com isso. 
Eu ficariateliz sea gente repre- 
sentasse 30% de um PIB em 
crescimento, tendo o PIE da in- 
dústria forte, e dos serviços 

também. Mas estamos vendo 
ocontrário, com a indústria de- 

finhando. Isso cria no médio e 
longo prazo um barreira tam- 
bém para o agro. Nós vamos 
crescer até um limite que o 
crescimento da indústria e dos 
serviços permitam. A gente 
não consegue crescer conti- 

nuamente sozinho com ou- 
tros setores definhando na eco- 
nomia, Sobre se o agro por in- 
teiro será sustentável: 0 agro é 
sustentável. Oqueagente cha- 
ma de agro é uma mistura. O 
produtor de hortifrúti que está 
no cinturão verde de São Paulo 
é agro. O produtor da caatinga 
no Nordeste é agro. O grande 
produtor de soja é o agro. O 
pequeno produtor de leite é 
agro. Temos diversos cortes 
desiguais; 71% do valor bruto 
da produção do setor está na 
mão de 2% das propriedades. 
São 6 milhões de propriedades 
rurais no Brasil aproximada- 
mente. Temos então um agro 
concentrado. 

AAbag foi signatária de um 

TABA BENEDICTO | ESTADÃO 

Brito é uma das vozes do agronegócio mais críticas ao governo 

manifesto divulgado às vés- 
peras do 7 de Setembro que 
falava em risco deretroces- 
so. Naquela ocasião, a mo- 
bilização do presidente 
Jair Bolsonaro esgarçou 
ainda mais a relação com 
os demais poderes. Nossa 
democracia continua sen- 
do testada? 
Não somos ainda uma demo- 
cracia estabilizada. Ela tem si- 
do forçada através dos tem- 
pos. Somos ainda uma demo- 
cracia em consolidação. O ma- 
nifesto saiu porque nós esta- 
mos preocupados. As associa- 
ções que assinaram o manifes- 
to são políticas, mas não parti- 
dárias. Essas associações vi- 
ram com muita preocupação o 
movimento que se desenhava 
no dia 7 de setembro. E foi tão 
grave que o próprio presidente 
da República foi a público e se 
desculpou. Voltou atrás. Isso 
mostra que o nosso manifesto 
estava correto, e não aqueles 
que nos criticaram. 

O agronegócio foi identifi- 
cado em 2018 como um se- 

tor apoiador do presidente 
Jair Bolsonaro, Até que 
ponto esse apoio sofreu 
abalos? 
Mas qual agro está identifica- 
do (com Bolsonaro)? O agro es- 
tã identificado (com Bolsona- 
ro) por uma descrição genera- 
lista da imprensa. O agro está 
mesmo com o presidente? 
Quais setores? Temos setores 

nos quais o presidente da asso- 
ciação tem um vínculo partidá- 
rio, e então ele se coloca à dis- 
posição deste partidarismo. 
Não vou citar nomes, mas es- 

sas estão intimamente ligadas 
ao presidente e ao seu espec- 
tro político. Mas mesmo den- 

tro delas há associados que es- 
tão fora. Uma parcela do agro- 
negócio, assim como da indús- 
tria, apoia o presidente. As pes- 
quisas mostram que ele tem en- 
tre 25% € 30% de aprovação. Se 
você percorrer O nosso setor, 
vaiver que ele também tem en- 
tre 25% é 30% de aprovação. 

O setor do agronegócio en- 
tão reproduz o que as pes- 
quisas apontam... 
Na sua essência sim, com algu- 

mas variações regionais. Em 
Estados com maior peso do 
agronegócio, talvez a classifica- 
ção seja diferente de outros on- 
dea classificação seja maior na 
indústria. 

Há um racha? 
Não diria que hiumracha por- 
que nunca houve um compro- 
metimento do setor inteiro 
com uma única linha. Fui um 
grande crítico do governo do 
PT,mas sempre sentei com to- 

dos os ministros para conver- 
sar. No governo Bolsonaro, a 
gente faz a mesma coisa com a 
ministra Tereza Cristina, Não 
pode haver racha onde nunca 
houve uma unidade formal. 

Que setores foram mais 
prejudicados em temas co- 
mo a relação com a China, 
por exemplo? 
O setor mais chateado com a 
política do atual governo é o 
exportador. A gente vê uma ce- 
gueira, uma miopia no que se 
refere às relações internacio- 
nais. Isso choca bastante. Não 

podemos fazer molecagem 
comum cliente como a China. 

O que foi feito coma China foi 
molecagem. O poder está na 
mão do consumidor, de quem 
paga. Se você vira para um 
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cliente e diz: “você não tem op- 
ção”, ele vai imediatamente 
procurar outro (fornecedor). 
Mesmo que ele demore um 
tempo para encontrá-lo, a par- 
tir daquele momento ele não 
tetrata bem mais. Ele sabe que 
não pode confiar em você. Fi- 
carsema China hoje é inimagi- 
nável. O Brasil passou a ter re- 
lações internacionais depois 
da entrada do chanceler (Car- 
los) França. Lamentavelmen- 
te, nos tempos do Ernesto 
Araújo tivemos uma inversão 
do termo conhecido como re- 
lações internacionais. Ele foi a 
destruição das relações brasi- 
leiras com seus principais 
clientes. Só deve dar pitaco 
em relações internacionais 
quem entende. Quem é ama- 
dor fica em casa. 

Como avalia a ausência do 
presidente na Cúpula do 
Clima? O Brasil assumiu 
novos compromissos am- 
bientais. São suficientes pa- 
ra melhorar a imagem do 
País? 
A ausência do presidente Jair 
Bolsonaro na COP foi salutar 
para o Brasil, Temos um presi- 
dente da República que não 
une. Pelo contrário, ele separa. 

Então a presença dele não é 
bem-vinda. A equipe que estálá 
édealta competência. Se a gen- 
te almeja ser alguém, temos 
que participar desses fóruns 
mundiais. Quando a turma vol- 

tar para o Brasil precisa provar 
que esses compromissos fo- 
ram para valer, Nos últimos 
três anos nada foi para valer. 

Há espaço para a terceira 
via na eleição do ano que 
vem? 
Evidente que há espaço. Segun- 
doas pesquisas, 45%. da popula- 
ção brasileira não decidiu seu 
voto: Os dois líderes têm rejei- 
ções altissimas, Espero que a 
gente tenha inteligência de tra- 
balhar nesse campo. Precisa- 
mos de um projeto de País. 

O agronegócio está empe- 
nhado na busca de um no- 
me da terceira via? 
Existem setores do agro que 
sim. Empresários estão envol- 
vidos nesse processo, e eu sou 
um deles. 

Entre até 1 nomes que sur- 
giram na terceira via, qual 
é mais palatável? 
Todos os nomes que surgiram 
na terceira via para mim fazem 
parte de um grande balão de en- 
saio que começa a se afunilar no 
final de novembro. E vai seafuni- 
lar até março. Desses 11, serão 2 
ou 3 candidatos no máximo. Vá- 

rios destes se lançaram para tén- 
tar uma vaga de vice ou criar es- 
paço para disputar o govemo de 
algum Estado. Esse campo vai 
afunilar. À terceira não via não 
precisa ter pressa. Por quê essa 
pressa toda para lançar um can- 
didaro da terceira via? Para co- 

meçar a apanhar agora dos gabi- 
netes do ódio dos dois lados?.& 
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Decisão de Rosa Weber divide colegiado do STF 

WESLLEY GALZO 
VINÍCIUS VALFRÉ 

A decisão da ministra Rosa We- 
ber de suspender temporaria- 
mente os repasses feitos pelo 
governo Jair Bolsonaro a parla- 
mentares da base aliada por 
meio do orçamento secreto 
tende a gerar um racha entre 
os ministros do Supremo Tri- 
bunal Federal (STF). Um julga- 
mento no plenário virtual vai 
revisar a ordem liminar na 
próxima terça-feira. 
Ao Estadão, interlocutores 

dos ministros afirmaram que a 
decisão de Weber tende a ser 
mantida, porém, com um resul- 
tado apertado, disputado voto 
avoto, diante das pressões exer- 
cidas por parlamentares que se 
beneficiam da distribuição sigi- 
losa de emendas do relator-ge- 
ral do orçamento (RP-9). 
O esquema do orçamento se- 

creto foi revelado pelo Esta- 
dão em uma série de matérias 
iniciada em maio. À chance de 
pedidos de vista (suspensão) 
ou destaque (encaminhamen- 
to ao plenário físico) surgirem 
durante o julgamento é conside- 
rada remota, sobretudo, por se 
tratar de uma decisão provisó- 
ria em um contexto com impli- 
cações diretas na dinâmica en- 
tre o Executivo e o Legislativo. 

Em sua decisão, 
Rosa Weber considerou 

“violado o princípio republi- 
cano” e os “da publicidade 

e da impessoalidade” 

A possibilidade de o julga- 
mento terminar empatado é 
aventada por pessoas próxi- 
mas aos ministros por causa da 
falta de consenso sobre o orça- 
mento secreto. Neste cenário, 

caberia a um novo ministro, in- 

dicado pelo presidente Jair Bol- 
sonaro para a cadeira vaga de- 
pois da saída de Marco Aurélio 
Mello, decidir os rumos do es- 

quema que sustenta a governa- 
bilidade do Planalto, Para o-car- 
go, foi indicado André Mendon- 
ça, mas seunomeainda depen- 
de de sabatina no Senado e en- 
frenta resistências na Casa. 

LIRA. Segundo à Estadão apu- 
rou, interlocutores do presiden- 
te da Câmara, Arthur Lira (Pro- 
gressistas-AL) têm tentado 
convencer os ministros do STF 
de que a decisão de Weber po- 
de ser correta do ponto de vista 
da publicidade dos gastos, mas 
avança sobre prerrogativas do 
Legislativo e do Executivo. 
A eventual manutenção do 

entendimento da ministra afe- 

ta o poder de Lira em Brasília. 
Ele e ogoverno usam as emen- 
das de relator para reunir maio- 
rias na Câmara. Por isso, o de- 

putado alagoano estaria decidi- 
doa reverter o quadro para ga- 
rantir a influência sobre o ple- 
nário não apenas no segundo 
turno da PEC dos Precatórios, 

mas na apreciação de futuras 
matérias. 

O lider do governo na Câma- 
ra, Ricardo Barros (Progressis- 
tas-PR), disse estar confiante 

SOFISTICADO E EXCLUSIVO, 

na aprovação da PEC dos Pre- 
catórios em segundo turno, 
apesar da suspensão das emen- 
das de relator. “Não é baseado 
nisso que construimos a nossa 
base. Temos uma relação am 
pla com a base do governo é 
essa relação não se restringe a 
emendas” afirmou. 

Para o deputado Alan Rick 

AEE: 

(DEM-AC) a suspensão das 
emendas mexe na relação do 
plenário com o governo, mas 
ainda não é possivel saber o ni- 
vel da mudança. “Muita gente 
apoia O govemo por convic- 
ção, mas outros querem aju- 
dar seus Estados,” 

RELATÓRIO. Foi distribuido en- 

O MAIOR DECORADO 

tre os ministros do STF um re- 

latório preparado por consul 
tores da Câmara, a pedido do 
deputado licenciado Rodrigo 
Maia (sem partido-RJ). 
A intenção é municiar com 

informações as autoridades so- 
bre o funcionamento do orça- 
mento secreto (mais informa- 
ções na pág. Al3). 
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“depoimento” do presi- 
dente Jair Bolsonaro à 
Polícia Federal sobre in- 
terferência política na 

própria PF contém histórias 
mal contadas cos fatos desmen- 
temaversão de Bolsonaro e con- 

firmam a do ex-ministro Sérgio 
Moro. Ele saiu do governo ati- 
rando e gerou o inquérito con- 
tra o presidente, mas nem ele 
nem seus advogados foram se- 
quer avisados do depoimento. 
Segundo o ex-delegado Jorge 

Pontes, que se formou no FBI, 

foi representante do Brasil na In- 
terpol e fala o que os colegas da 
ativa não podem, o presidente 
apresentou uma “denúncia va- 
gia” contra Moro, ao acusar o mi- 

nistro de tentar chantagea-lo 
por uma vaga no Supremo. 

É a palavra de um contra o 
outro, mas Moro tem um trun- 

fo: gravou no celular a propos- 
ta da deputada bolsonarista 
sarla Zambelli de que, se vol- 
tasse atrás, teriao STF. Sua res- 

posta: “Cara, eu não estou à 
venda”, Por que diria uma coi- 
sa para o presidente é outra pa- 
ra a deputada, de quem foi pa- 
drinho do casamento? 

Bolsonaro disse que chamou 
odelegado Carlos Henrique Sou- 
zapara“conhece-lomelhor”,an- 
tesde mandá-lo paraa PF no Rio, 
justamente onde corre o inquéri- 
todas rachadinhas contra a fami- 
ha. Ealegoufalta de produtivida- 

de” para trocar a PF em Pernam- 
buco apesar denão tera vercom 
isso e a gestão da delegada Carla 
Patricia ser muito elogiada. 

Moro acusou Bolsonaro de 

mexer no Rio e no diretor-ge- 

Bolsonaro depõe 
na PF sobre 
a PF, fala o que 
quer e Moro não 
pode questionar 

ral, Mauricio Valeixo, por ques- 

tões políticas. Agora, às vêspe- 
ras de se lançar ao Planalto, ele 

lembrou a reunião ministerial 
de 22 de abril de 2020, quando 

o presidente exigiu acesso a in- 
formações sigilosas e disse 
que não admitia investigações 
de pessoas próximas a ele. 

Desde então, muita coisa 

mudou nã PF, a começar do 
perfildo diretor-geral, Se Valei- 
xo era um quadro interno, de 
operação, inteligência e admi- 
nistração, o escolhido para su- 
cedé-lo, Alexandre Ramagem, 

era amigo dos Bolsonaro e o 
atual, Paulo Maiurino, fez car- 

reira entre Judiciário, Legislati- 
vo e governos estaduais. 

O perfil político se expande 
na cúpula e nas mudanças polé- 
micasno DF ,no Amazonas é, no- 

vamente, no Rio. E com um hábi- 

to, quenão é de hoje, de compen- 
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Boiada' na PF DOlada Na 

sar os “próximos” com cargos e 
gordos salários em dólares no ex- 
terior. Exemplos: o ex-diretor- 
geral Fernando Segovia em Ro- 
ma, Eugénio Ricca em Washing- 
ton, Sandro Avelar em Londres, 

“om todos os defeitos da 

era Lula, à PF teve autonomia 
para investigar mensalão e pe- 
trolão eindiciar o irmão do pre- 
sidente, Vavá, por tráfico de in- 

fluência. Agora, a“boiada” pas- 
sa, para proteger os amigos do 
rei e recompensar “delegados 
políticos”. Mas governos vêm 
evão, a PF fica. E é uma corpo- 
ração sólida e orgulhosa. 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, 

DA RÁDIO JORNAL (PE) E DO TELEJORNAL 
CLORDNEWS EM PAUTA 

Bruno Araújo 

Um 'equilibrista' tucano no meio 
da disputa entre Doria e Leite 
Presidente do PSDB 
tem papel decisivo na 
realização das prévias 
e age para evitar 
que a eleição interna 
termine em racha 

Desde sua fundação, em 1988, a 

divisão é uma marca do PSDB. O 
primeiro processo de prévias pa- 
raaescolha do candidato do par- 
tido à Presidência da República 
voltou a dar projeção nacional à 
legenda, mas também reforçou 
a característica tucana, se tor- 
nando uma ameaça à unidade in- 
terna. Às primárias ganharam ni- 
veis superlativos de tensão e co- 
locaram o ex-deputado federal 
Bruno Araújo, de 49 anos, presi- 
dente da sigla, numa posição de 
“egquilibrista” no embate entre 
os governadores João Doria 
(SP) e Eduardo Leite (RS). 
Um dos principais quadros 

do grupo que ficou conhecido 
como “cabeças pretas” — bloco 
de deputados tucanos que de- 
fendeu o impeachment da pre- 
sidente Dilma Rousseff (PT) =, 
Araújo assumiu o comando da 
sigla em maio de 2019 € age pa- 
ra que a briga acirrada entre 
alas tucanas não ameace tam- 

bém sua permanência na presi- 
dência da legenda. Costuma 
ser chamado nos bastidores do 
partido de “VAR”, nome dome- 
canismo adotado pela FIFA pa- 
ra fazer a verificação eletrônica 
de lances duvidosos no futebol. 

Diante das acusações mú- 
tuas de fraude na filiação de 

aliados fora do prazo estabele- 
cido no regulamento das prê- 
vias, Araújo estabeleceu um 
critério que exclui do colégio 
eleitoral todos os filiados que 
assinaram a ficha após 31 de 
maio deste ano. Visto com des- 
confiança no entorno de Do- 
ria, o ex-deputado ganhou 
com isso pontos com os paulis- 
tas, mas desagradou o time de 
Leite, cujo alinha de frente reú- 
ne os diretórios do PSDB em 
Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul é Ceará. 
Com uma “canetada”, ele ha- 

via tirado do jogo ao mesmo 
tempo os 92 prefeitos de vices 
de São Paulo que eram contes- 
tados, e os 32 filiados apoiado- 
res do gaúcho. Na matemática 
interna, Doria saiu perdendo, 
mas no cômputo final o gesto 
de Araújo foi considerado uma 
saida diplomática. 

FERIDAS. “A portaria na qual eu 
convoqueias prévias foi uma de- 
cisão solitária”, disse Araújo ao 
Estadão. “Tenho a clareza de 
que o PSDB vem de um proces- 
so de desgaste devido ao resulta- 
do discreto nas eleições de 
2018. Essaeraa chance de o par- 
tido exercerum novotipode es- 
paço na cena pública nacional” 
O presidente do PSDB admite 

que, ao fim das prévias, “vai ser 
necessário um tempo para curar 
feridas e demonstrar maturida- 
depara buscar caminhos que for- 
taleçam a unidade do partido”. 
“Quando acabar o processo vai 
ter um ferida ou outra aberta, 
mas precisamos de tempo.” 

Araújo foi eleito presidente 
do PSDE em 2019 com o apoio 

EPSDEOFICIAL-27 6 "202 

Bruno Araújo, presidente do PSDE, com Eduardo Leite e João Doria 

de Doria, que então desponta- 
va como o principal nome da 
sigla após vencer a disputa pe- 
lo governo paulista. Na cadei- 
ra de dirigente máximo do par- 
tido, porém, o ex-deputado se 
tornou umaespécie de antepa- 
ro às tentativas do governador 
de São Paulo de promover 
uma mudança radical na legen- 
da, que incluia até a mudança 
de nome e do fim do tucano 
como simbolo. “O partido não 
pode mudar com o vento. Pre- 
cisa de um grau minimo de es- 
tabilidade”, justificou Araújo. 

JANTAR. Um jantarem feverei- 
ro deste ano azedou a relação 
entre os dois tucanos. Segun- 
do relatos de participantes, o 
governador paulista convocou 

um encontro na ala residencial 
do Palácio dos Bandeirantes 
para defender a expulsão do de- 
putado Aécio Neves (MG) do 
partido. Durante a conversa 
com 12 participantes, porem, 
aliados de Doria teriam defen- 
dido que o governador assu- 
misse a presidência do PSDB 
no lugar de Araújo. 

Esse evento é classificado 
nos bastidores do partido co- 
moo marco zero das prévias, e 
também como um erro politi- 
co primário do governador, 
que tinha então apoio para ser 
o candidato natural ao Palácio 
do Planalto. 

Na semana passada, a pre- 
sença do presidente do PSDB 
chamou atenção em uma comi- 
tiva de empresários liderada 

por Doria que foi a Dubai para 
rodadas de negócios com pla- 
vers dos Emirados Árabes no 
âmbito da Expo 2020. O tuca- 
no foi ao evento como CEO 
da Brazilian Strategy Advice, 
nome do seu escritório = que 
faz consultorias para empre- 
sas dos Emirados Árabes que 
atuam no Brasil. 

A viagem coincidiu com à 
momento em que Araújo teria 
que dar a palavra final sobre as 
acusações de suposta “fraude” 
na filiação de prefeitos paulis 
tas. Ele participou dos dois pri- 
meiros dias de eventos da mis- 
são, antes de o governador de- 

sembarcar no local. Depois da 
chegada de Doria, o presidente 
do PSDB se deslocou da comiti- 
va. “Tenho atividade profissio- 
nal nos Emirados Árabes. Via- 
jei às minhas custas é coinci- 
diu de ser na semana da sema- 
na de São Paulo na Expo 
2020”, afirmou Araújo, 

"CRITÉRIO. O presidente do 
PSDB assegura que a decisão 
de igualar os casos de prefeitos 
e vices de São Paulo e os filia- 
dos ligados a Leite não foi uma 
decisão compensatória, mas 
“a fixação de um critério”. O 
critério ajudou a reduzir a tem- 
peratura do caldeirão tucano. 

“Bruno Araújo tem procura- 
do ser imparcial e correto na 
conduta das prévias presiden- 
ciais do PSDB. Tem o mérito 

de ser o primeiro presidente 
do PSDB em 33 anos a promo- 

ver prévias para escolher o can- 
didato do partido à Presidên- 
cia da República. Deixará lega- 
do”, disse Doria ao Estadão. 

Procurado, Eduardo Leite 
não se manifestou. & 

Serviço Debate Estadão com 

os pré-candidatos do PSDE à 

Presidência da República, 

Data: 17 de novembro. 

Horário: 12h. Onde assistir: 

Transmissão pela TV Estadão 
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governo, a universida- 
de e a mídia dos Esta- 
dos Unidos, mais o seu 

universo político e os 
departamentos de marketing 
de suas megaempresas, são ex- 
traordinários produtores de 
advertências, estudos e docu- 

mentários sobre a destruição 
do“planeta” por causados pro- 
blemas ambientais. Na verda- 
de, são os maiores do mundo, 

disparado, em matéria de di- 
zer para os outros o que devem 
fazer para salvar a humanida- 
de. O problema, nisso tudo, é 

que, além de produzirem li- 

ções de conduta, os Estados 
Unidos são também um dos 
maiores produtores de carbo- 

J. R. Guzzo 

noda Terra —e não querem fa- 
zer nada de sério a respeito. 

A mais recente COP — já es- 
tamos na 26.º, e o “planeta” 
continua entupido de carvão — 
deixou claro, maisuma vez, co- 

mo as grandes potências eco- 
nômicas realmente se compor- 
tam em matéria de agressões 
maciças ao meio ambiente. Na 
hora de substituir as palavras 
por atos, onde estão os gran- 
des desta Terra? Todos so- 
mem. No caso da COP 26, a 

China, país que mais consome 
carvão no mundo - são 5 bi- 
lhões de toneladas por ano, 

umabeleza para esse “efeito es- 
tufa” do qual se fala o tempo 
todo -, a Índia, o segundo 

maior, e os Estados Unidos, o 

terceiro, simplesmente se re- 

cusaram a aceitar qualquer 
acordo para reduzir as suas 
emissões de carbono. 

A conferência do . 
clima é exibição de 
vigarice, hipocrisia 
e arrogância de 
país rico 

Quer dizer: o mundo vai aca- 
bar, segundo a militância eco- 
lógica americana (e mundial), 
mas ninguém está disposto a 
consumir menos carvão e a 
buscar fontes de energia mais 

Os apóstolos do carvão 

limpas. Se os três maiores res- 
ponsáveis pela poluição mun- 
dialnão querem mudar de vida 
para melhorar a qualidade da 
atmosfera —- a China nem se 
deu ao trabalho de ir a essa 
COP -, oque esperar, de práti- 
co, de toda a conversa que se 
ouve sobre meio ambiente? 
Que diferença vão fazer a alfa- 
ce orgânica, a bicicleta c outras 

exigências morais dos militan- 
tes ecológicos, quando a Chi- 
na continua socando carbono 
no ar (vai continuar assim por 
décadas) e os Estados Unidos, 
a pátria do “ambientalismo”, 
viajam no mesmo bonde? 

A conferência mundial do 
clima não é apenas um fracas- 

SER. Carlos Pereira quinzenalmente; TER, Eliane Contanhéde w QUI William Waack + SEX. Eliane Cantanhéde e SÃ£R. Jodo Dabriel de Lima + DOM, Eliane Contanhéde e JR. Guzzo 

No Paraná, Bolsonaro volta às motociatas 

O presidente Jair Bolsonaro voltou a participar ontem 
de uma motociata com apoiadores. No Paraná, ele cumpriu 
um percurso da cidade de Pirai do Sul até Ponta Grossa, on- 
de afirmou que “alguns” gostariam que ele desse um “cavalo 
de pau” em seu governo. O presidente disse rejeitar a ideia. 

Maia pede liminar para barrar PEC dos Precatórios 

so; é uma exibição incompará- 
vel de hipocrisia, vigarice e ar- 
rogância de pais rico. Arealida- 
de é que os grandes geradores 
de poluição se recusam oficial- 
mente a poluir menos - e que o 
Primeiro Mundo, sempre tão 
intransigente na hora de dar li- 
ções ao Brasil, África, etc. não 

cede em nada no seu consumo, 
nos seus hábitos e no seu bem- 
estar, Todos estão prontos aju- 
rar que o Brasil precisa ser pa- 
rado, já: produz carne demais, 
soja demais, comida demais, e 
isso vai acabar com o “plane- 
a”. Enquanto falam, o carbo- 
no deita e rola. 6 

ADRMALESTA 

O secretário de Projetos e Ações do governo de São 
Paulo, Rodrigo Maia, apresentou ontem um mandado de se- 
gurança ao Supremo Tribunal Federal (STF) com o pedido 
de decisão liminar para barrar a tramitação da PEC dos Pre- 
catórios, aprovada em 1º turno na semana passada. 
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Marinha reage a fazer 
do “Almirante Negro” 
um “Herói do Povo" 
Homenagem a João 
Cândido, um século 
após “Revolta da 
Chibata”, levou Força 
a enviar nota ao 
Senado, com críticas 

Mais de cem anos depois da 
Revolta da Chibata, em 1910, 

a Marinha do Brasilainda não 
reconhece como legitimo o 
movimento liderado por 
João Cândido Felisberto que 
aboliu os castigos físicos na 
Armada. Por meio de nota téc- 
nica divulgada na semana pas- 
sada, acorporação tentou im- 
pedir a inscrição do Almiran- 
te Negro na lista dos Heróis e 
Heroinas do Povo Brasileiro. 
A despeito da resistência, O 

Senado aprovou no último 
dia 28 a homenagem. O texto 
segue agora para apreciação 
na Câmara dos Deputados. 

Em outubro, o Senado já 
havia tentando aprovar a ho- 
menagem, mas o senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF) soli- 
citou vista, a pedido da Mari- 
nha, para “melhor conheci- 
mento da matéria”, Nasema- 
na passada, a votação foi reto- 
mada. Lucas votou favoravel- 
mente à homenagem, mas 
leu uma nota na qual a Mari- 
nha diz considerar que o mo- 

João Cândido, líder entre os marujos, pedia o fim dos castigos cruéis 

vimento não pode ser avaliado 
como “um ato de bravura” 
nem de“caráter humanitário”. 

“A revolta dos marinheiros 
deigio foi, de fato, um aconte- 

cimento triste na história do 
Pais. Todos os envolvidos, den- 

tre eles a Marinha, setores do 
governo, os revoltosos e ou- 
tras instituições tiveram cul- 
pas e omissões. Mas reconhe- 
cer erros não justifica avalizar 
outros e, por conseguinte, exal- 
tar as ações dos revoltosos”. 

A Marinha não respondeu 
aos pedidos de entrevista. Em 
artigo publicado em 2008 no 
jornal Folha de S.Paulo, a insti- 
tuição já tinha usado argumen- 

tação semelhante. “Esta Força 
entende que outras formas de 
persuasão e de convencimento 
não foram esgotadas pelos amo- 
tinados, motivo pelo qual consi- 
dera a Revolta da Chibata uma 
rebelião ilegal, sem qualquer 
amparo moralou legitimo, não 
obstante a indesejável e inad- 
missivel quebra de hierarquia”. 

Coordenadora do grupo de 
trabalho de políticas etnorra- 
ciais da Defensoria Pública da 
União, Rita Cristina de Olivei- 
ra ressaltou que o posiciona- 
mento da Marinha não é novo, 
“Historicamente a Marinha 
tem esse posicionamento de 
não considerar João Cândido 

um herói”, afirmou. 

O historiador Marco Morel, 
da Universidade do Estado do 

Rio (UERJ), considera que o si- 
lêncio da Marinha sobre João 

Cândido “é secular”. “Vemos 
que ele segue sendo um perso- 

nagem incômodo, justamente 
porque essa rebelião toca em 
questões mal resolvidas em 
nossa sociedade até hoje, co- 
moo racismo estrutural e a vio- 
lência cotidiana do Estado so- 

bre as camadas mais pobres da 
população.” 

“ALMIRANTE NEGRO". João Cân- 

dido nasceu no Rio Grande do 

Sul, em iBão. Era filho de ex-es- 

cravizados e trabalhou por 
mais de 17 anos na Marinha. 

Principal liderança entre os 
marujos no início do século 
passado, Cândido pedia o fim 
dos castigos cruéis e a melho- 
ria da alimentação e das condi- 
ções de vida dos marinheiros, 

Crcastigo corporal de maru- 
jos tinha sido abolido pelo de- 
creto nº 3 da República, de 16 
de novembro de 1889. Mas vol- 
tou em abril de 1890, por outro 
decreto. Recaía sobre os pra- 
ças (militares abaixo de ofi- 
cial). Eram homens negros, 

mestiços, nordestinos e po- 
bres em sua maioria. Alguns 
eram “recrutados” à força. 

Formado por representan- 
tes da elite branca, o oficialato 

da Marinha não cedeu aos ape- 
los de Cândido. Ele chegou à 

“Essa rebelião toca em 

questões mal resolvidas 
em nossa sociedade até 

hoje, como o racismo 
estrutural e a violência 

cotidiana do Estado 
sobre as camadas mais 
pobres da população.” 
Marco Morel 

Historiador 
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ser recebido peloentão presi- 
dente Nilo Peçanha para ex- 
por as reivindicações, tam- 
bém sem sucesso. Antes, Cân- 

dido esteve com a Marinha 
no exterior, conheceu cole- 

gas estrangeiros e, por eles, 
soube que a chibata não era 
mais usada em outros paises. 
Mesmo no Exército brasilei- 

ro o castigo físico fora aboli- 
do antes do fim do Império. À 
revolta então começou a ser 
tramada nas embarcações. 

O açoitamento do mari 
nheiro Marcelino Menezes, 

com so chibatadas como cas- 
tigo por causa de uma briga a 
bordo, precipitou o levante, 
emzide novembro. Os maru- 

jos tomaram alguns navios, 
entre os mais modernos da 
epoca, eiçaram bandeiras ver- 
melhas - simbolo de que não 
dariam nem aceitariam cle- 
mência, Sob a liderança de 
João Cândido, na Baia de Gua- 

nabara, mantiveram por qua- 
tro-dias seus canhões aponta- 

dos para a então capital fede- 
ral, o Rio de Janeiro. Contra 

ela, dispararam alguns tiros. 
Em terra, baterias de canhões 

miravam a Armada, 
A revolta terminou com 

um acordo aprovado pelo Se- 
nado e assinado pelo recém- 
empossado presidente Her- 
mes da Fonseca. Decretava o 

fim da chibata nos navios e 
anistia para os revoltosos — 
aprovada no Congresso e san- 
cionada pelo presidente. Mas 
Cândido e muitos de seus 
companheiros foram expul- 
sos da Marinha, após uma re 
volta do Batalhão Naval, dias 

depois. O Almirante Negro, 
aparentemente, não tinha li- 
gação com esse segundo movi- 
mento, mas foi preso. Foi de- 
cretado estado de sítio. Ao to- 
do, cerca de go marinheiros 

foram encarcerados, e mais 
de mil desligados da Força. 
Do lado governista, houve 12 
mortes, entre oficiais e pra- 
ças. As rebeliões deixaram 
200 marujos mortos. Ao me- 
nos dois civis - duas crianças 
- também morreram. 

SÍMBOLO. João Cândido ficou 
preso na Ilha das Cobras. 
Trancado em uma cela cava- 
da na rocha, sobreviveu sob 

uma pilha de corpos de mari- 
nheiros, que morreram sufo- 

cados por cal jogado na pe- 
quena masmorra, e pela falta 
de ar. Cândido foi um dos 
dois sobreviventes, entre os 

encarcerados por rebelião. 
Ficou dois anos preso, che- 

gou a ser declarado louco, foi 
expulso e, mesmo inocenta- 
do, não conseguia emprego. 
Nos anos 1930 foi integralista. 

Depois passou a viver como 
vendedor de peixe na Praça 15, 
no Rio. Morreu pobre em 
1969. Foi reconhecido pelos 

movimentos negro e de direi- 
tos humanos como simbolo 

das duas lutas. Nos anos 2000, 
ganhou uma estátua, na mes- 
ma Praça 15 onde trabalhara. 
(É COLABOROU WILSON TOSTA 
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Democracia em perigo 

Nicarágua c a erosão 
da democracia 
no mundo INTERNACIONAL nf 

Eleição sem opositores na Nicarágua 
vai con ar controle de Ortega 

Líder sandinista, no poder desde 2007, desmontou as instituições democráticas e 

mandou prender todos os candidatos de oposição que pudessem ameaçar sua vitória 

Pouca coisa restou para ser de- 
finida pelos eleitores da Nica- 
rágua nas eleições de hoje. Me- 
ses atrás, o presidente Daniel 
Ortega decidiu não dar chance 
ao azar e mandou prender sete 
candidatos opositores e colo- 
cou seus partidos na clandesti- 
nidade. Agora, o caminho estã 
livre para à quarta reeleição do 
ex-guerrilheiro sandinista. 

A ofensiva pegou a oposição 
de surpresa, Oscriíticos até ima- 
ginavam que ele fosse atrás do 
rival melhor colocado nas pes- 
quisas - mas não de todos. “Sa- 
biamos que existia a possibili- 
dade de recrudescimento da re- 
pressão”, disse Valeska Valle, 

representante estudantil da 
Alianza Cívica por la Justicia y 
la Democracia, 

“Foi justamente por isso 
que não apostamos em uma 
única pessoa, pois era óbvio 
que eles iam dar um jeito de 
prender nosso candidato”, dis- 
se. Tentamos abrir a mente 
dosnicaraguenses para que, ca- 
soum dos nossos fosse 'seques- 
trado', teriamos de apoiar 
quem ficasse. Infelizmente 
prenderam todos.” 
A primeira a ser detida foi a 

jornalista Cristiana Chamor- 
ro, filha da ex-presidente Viole- 
ta Barrios Chamorro. Aponta- 
da como o nome mais forte pa- 
ra vencer Ortega, ela foi acusa- 
da de lavagem de dinheiro, 

bens e ativos, apropriação e re- 
tenção indébita e falsidade 
ideológica. Em prisão domici- 
liar, sua campanha acabou. 

Três dias depois, foi a vez do 

ex-embaixador da Nicarágua 
nos EUA, Arturo Cruz, preso 

no aeroporto de Manágua sob 
alegação de ter “ atentado con- 
tra a sociedade nicaraguense e 
os direitos do povo”, Horas de- 
pois, o Ministerio Publico 

abriu uma investigação contra 
o opositor Félix Maradiaga por 
ter provocado agitação social 
contra o governo em 2018, 

LEIS. Os sete candidatos oposi- 
tores foram detidos em um in- 
tervalo de ç2 dias. O ulrimo, 

Noel Vidaurre, foi preso em 24 
dejulho, a quatro dias doiniício 
do prazo de registro de candi- 
daturas. Completam o grupo o 
economista Juan Sebastián 
Chamorro, o jornalista Miguel 
Mora e o lider camponês Me- 
dardo Mairena. 

DQMALDO RIVAS REUTERS 

Mural com pintura do presidente Daniel Ortega em Manágua: eleição de fachada não terá opositores 

| Cronologia 

A Nicarágua desce a 
ladeira do autoritarismo 

e 2018 
Protestos em massa contra 

reforma previdenciária de 
Ortega deixam mais de 300 
mortos. Desde então, 100 mil 

pessoas fugiram do pais. 
EUA impõem sanções. 

| o 2019 

Ortega liberta dezenas de 
presos políticos após uma lei 

de anistia, mas rejeita 
proposta de eleições 

antecipadas da Organização 
dos Estados Americanos 

(OEA). 

“Avitória de Ortega está de- 
cidida, e não é de agora. E as- 
sim desde o começo do ano, 
desde que começaram as tra- 
móoias para garantir sua elei- 
ção, com a repressão à oposi- 
ção, as prisôeseosexilios”, dis- 
se ao Estadão o analista politi- 
co e ex-diplomata nicaraguen- 
se Edgar Parrales. 

As “precauções” de Ortega, 
no entanto, não se limitaram 

aos pré-candidatos. Cerca de 
so pessoas, entre lideres politi- 
cos, empresariais, jornalistas e 
representantes da sociedade ci- 
vil, também foram detidos. A 

estimativa de grupos ligados à 
oposição é de que existam 

e 2020 

Governo criminaliza o que 
Ortega considera “fake 
news”. Outra lei proibe 
candidatura de pessoas 
suspeita de financiar 
tentativas de destituir Ortega 
ou incentivado as sanções 
americanas. 

& 2021 

As prisões de dissidentes 

começam em junho. A polícia 
coloca em prisão domiciliar a 
lider da oposição Cristiana 

Chamorro, filha da 

ex-presidente Violeta 
Chamorro. Em seguida, 
vários candidatos à 
presidência também vão 

parar na cadeia. | 

mais de 150 presos políticos na 
Nicarágua - muitos deles trata- 
dos como presos comuns. 

O anteparo jurídico para a 
prisãode opositores foi aprova- 
dano ano passado pela Assem- 
bleia Nacional, controlada pe- 
los sandinistas, comonomede 
Lei de Defesa dos Direitos do 
Povoa Independência, à Sobe- 
raniae à Autodeterminação pa- 
raa Paz. O texto, que contém 
apenas dois artigos, lista os 
comportamentos considera- 
dos “traição à pátria”, muitos 
deles vagos, como “demandar, 
exaltar ou aplaudir a imposi- 
ção de sanções contra a Nica- 
rágua e seus cidadãos”. 

“E quase uma caça às bru- 
xas, porque é algo sistematiza- 
do. Pegaram de um em um. Pa- 
ra Pedro Joaquin Chamorro, 
bastou que ele respondesse 
“sim aum repórter que lhe per- 
guntou se ele aceitaria substi- 
tuir um candidato, para que o 
levassem preso. Não havia 
nem uma proposta formal de 
algum partido, mas sua respos- 
ta foi suficiente para que a poli- 
cia o buscasse em casa”, disse 
Parrales. 

REPRESSÃO. Héctor Mairena, 
porta-voz da União Democráti- 
ca Renovadora (Unamos), mo- 
vimento quereúne parte da dis- 
sidência sandinista, explica 
queatática de impedir a oposi- 
ção de se colocar como opção 
acompanha o regime de Orte- 
ga desde seu início, na segunda 
metade dos anos 2000. 

“Com o controle do Conse- 
lho Supremo Eleitoral, órgão 
que administra a eleição, Orte- 
gaimpedea participação deto- 
dosos partidos de oposição. Só 
são permitidos os 'sócios' dore- 
gime. Meu partido ( Movimien- 
to Renovador Sandinista) teve 
sua personalidade juridica reti- 
rada em 2008. Com pouco 
mais de um ano da chegada de 
Ortega ao poder, fomos decla- 
rados ilegais”, disse Mairena, 
hoje exilado nos EUA. 

Em resposta à repressão, 
movimentos sociais e grupos 
da sociedade civil tentaram se 
organizar em plataformas de- 

Na cadeia 

e Cristiana Chamorro 
Primeira pré-candidata a ser 
presa, era quem tinha mais 

chance de vencer Ortega. É 
filha da ex-presidente Viole- 

ta Barrios Chamorro. 

e Arturo Cruz 

Foi embaixador nos EVA, é 

filho de Arturo Porras, oposi- 
tor da ditadura somozista. 

e Félix Maradiaga 
Foio3ºaser preso. Cresceu 
nos EUA e denunciou Orte- 
gana ONU por violações de 
direitos humanos. 

& Juan Chamorro 

Economista e sobrinho da 

ex-presidente Violeta Cha- 
morro, foi o 4.º a ser preso. 

mocráticas, como a Alianza 
Cívica e a Coaliciôn Nacional, 

para viabilizar candidaturas de 
oposição. Mas também vira- 
ram alvo de Ortega. 

Então, as opções passaram 

aseconcentrarno Ciudadanos 
por La Libertad (Cx), partido 
pelo qual a maioria dos presos 
pretendia concorrer. O CxL 
apresentou uma chapa presi- 
dencial, no dia 2 de agosto, for- 

mada peloex-comandante con- 
trarrevolucionário Oscar So- 
balvarro e pala Miss Nicarágua 
2017, Berenice Quezada. 

Dois dias depois, Berecine 
foi posta em prisão domiciliar, 
Em seguida, o partido foi pros- 
crito e a presidente da sigla, 
Carmella Maria Rogers Am- 
burn, conhecida como Kitty 
Monterrey, teve sua cidadania 
nicaraguense retirada, “Eu me 
exilei na Costa Rica, quando o 
regime dissolveuo Cx eme re- 
tirou ilegalmente a nacionali- 
dade nicaraguense, deixando- 
me exposta à deportação ou à 
prisão”, disse Monterrey, nas- 
cida nos EUA. 

Com a repressão, restaram 
cinco partidos, além da Frente 
Sandinista de Libertação Na- 
cional (FSLN), de Ortega. 
Seus candidatos, porém, não 
devem receber oapoio dosopo- 
sitores. Segundo pesquisa do 
instituto Gallup, 78% dos nica- 
raguensesconsideramareelei- 
ção de Ortega ilegitima e 65% 
votariam em um candidato pre- 
s0, Se fosse possivel, 
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GOLF - SURF - TÊNIS : EQUESTRE - TOWN CENTER 

Village Gardens & Village Parks Doisexclusivos 

Surf Lodge Residences Golf Residences 

De 220 0500 m?, de 2 q 4 suites, com 98,5% das unidades De 2700 500 mº, e 2? ou 3 suites 

vendidas e de frente paro o piscina para prática de surf com vista pora o Campo de Golfe de 18 buracos 

American Wave Machines, com tecnologia PerfectSwel]”". por Rees Jones, 
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Um Village 

com cultura, liberdade; 

diversão é Senso 
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O Boo Vista Village traz uma completa estrutura de serviços 

e amenities inéditas: campo de golfe, clube de surf, centro de tênis, 

ceniro equestre, fazendinha, Kids Center, spa internacional, academia, 

clube esportivo, centro orgânico e Town Center. Num projeto 

arquitetônico exclusivo assinado por Sig Bergomin, Murilo Lomas 

e Pablo Slemenson, com paisagismo de Maria João d'Orey, reunindo 
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e o Village Parks, além de Surf Lodge Residences, Golf Residences, 

Grand Lodge Residences e Family Offices. - AA 
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condomínios com clubes reservados e lotes residenciois o portir de 2.500 m? 

Grand Lodge Residences Family Offices 

De 1395 0486 mº e 20 4suites, com 5 quadros de tênis Com áreos de escritórios privativos 

cobertas, 4 descobertas, e quadras de beoch tennis de uso de B92 0 111 m?, com salas de reunião e concierge, 

exclusivo dos moradores, e serviço de quadra privativo. localizados junto ao Town Center. 
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A catástrofe 
se aproxima 
de Biden e dos 
democratas 

Presidente precisa se afastar da 
ala mais à esquerda de seu partido 

ARTIGO 

ois dos melhores livros 
a respeito do cargo in- 
ventado por George 
Washington comparti- 

lham do mesmo título: The Im- 
possible Presidency (A presidén- 
cia impossivel).Até mesmo os 
presidentes mais capazes es- 
tãofadados ao fracasso, escre- 
ve Jeremi Suri na obra mais 
recente: “Limitar O fracasso e 
alcançar algo de bom no cami- 
nho — isso é o melhor que po- 
demos esperar”. 

Mesmo segundo esses som- 

brios padrões, Joe Biden está 
afundando. Tendo recebido 
mais votos do que qualquer ou- 
tro candidato na história, ele 
viu seus indices de aprovação 
despencarem. Neste ponto de 
um primeiro mandato, somen- 
te Donald Trump foi mais im- 
popular. Os democratas acaba- 
ram de perder as disputas pelos 
principais cargos estaduais na 
Virgínia, onde Biden venceu 
por uma margem de 10 pontos 
porcentuais noano passado, Is- 
so é um mau sinal para as elei- 
ções de meio de mandato do 
ano que vem: seu partido, pro- 
vavelmente, perderá as maio- 

rias no Legislativo. 
Democratas no Congresso 

estão destroçados por querelas 
facciosas. Este ano, eles aprova- 

ram um grande pacote de esti- 
mulos, mas o restante da agen- 
da de Biden —um pacote biparti- 
dário de US$ 1 trilhão para in- 
fraestrutura, aprovado na Cã- 
mara na sexta-feira, e um proje- 
to de gastos sociais de US$ 1,7 

trilhão em dez anos - empacou, 
As legislações quase certa- 

mente incluirão mais dinheiro 
para infraestrutura, crédito fis- 
cal para combater a pobrezain 
fantil, financiamento para 
pré-escolas, redução no custo 
de remédios prescritos e um 
crédito fiscal para energia lim- 
pa que encorajará o investi- 

| Ii 

Ecrongimist 

mento privado em novas insta- 
lações de geração. Esses gas- 
tos, provavelmente, serão fi- 
nanciados por danosas altera- 
ções tributárias, mas os eleito- 
res poderão não se importar. 

Na realidade, seus espíritos 
poderão revoar no ano que 
vem. O número de casos de co- 
vid-g tem baixado desde se- 

tembro. Seo desemprego dimi- 
nuir ainda mais, os bloqueios 
na cadeia de fornecimento ali- 

viarem e a inflação baixar, a vi- 
da ficará mais fácil para aqueles 
que sentem que a realidade es- 
tá dificil. Mas, para Biden, é aí 

que as boas noticias acabam. 

MEIO DE MANDATO, Alguns dos 
problemas dele são intrinse- 
cos. À política americana é su 
jeita a padrões mais parecidos 
com as leis da fisica do que as 
probabilidades das corridas de 
cavalos. Segundo um desses pa- 
drões, O partido do presidente 
costuma perder assentos no 
Congresso em eleições de 
meio de mandato. 

Os democratas têm um cal- 
ço de apenas quatro assentos 
na Câmara dos Deputados, en- 
tão, sua maioria estã ameaça- 

da. O que quer que Biden faça, 
a fase legislativa de sua presi- 
dência está, portanto, propen- 
sa a abrir caminho para uma 

fase regulatória. Mesmo as- 
sim, com uma maioria conser- 

vadora na Suprema Corte, ele 

verá restringido seu espaço pa- 
ra reformar o pais com caneta- 
das e telefonemas. 

Para além do próximo ano, 
as perspectivas democratas 
são ainda mais desoladoras, 
Sua falta de popularidade en- 
tre os brancos sem ensino su- 
perior lhes furta grandes fatias 
fora das cidades e dos subiúr- 
bios. Para vencer no colégio 
eleitoral, na Câmara dos Depu 
tados e no Senado, eles preci- 
sam de um número maior de 
eleitores do que qualquer ou- 
tro partido na história. Vencer 
sob essas condições, enquan- 
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Joe Biden nos jardins da Casa Branca: presidência em crise e alto risco de um retorno de Trump 

Os democratas têm 
uma vantagem de 
apenas quatro 
assentos na Câmara 
dos Deputados; 
então, sua maioria 
está ameaçada 

to simultaneamente reforma 
instituições nacionais e avan- 
ça na solução de problemas 
americanos, da saúde pública 
ao clima, à mobilidade social, é 
tarefa para um político de ta- 
lentos sobre-humanos. 

Biden não é esse cara. Ele li- 
dou admiravelmente com des- 
graças pessoais e, segundo a 
maioria dos relatos, é gentil e 
decente. Contudo, há uma ra- 

zão para ele ter levado mais de 
30 anos para conseguir chegar 
à presidência. Os eleitores das 
primárias do Partido Democra- 
tanão o escolheram por inspira- 
ção, mas, em grande parte, co- 
moumamanobra defensiva pa- 
ra bloquear o patrono dos pro- 
gressistas, Bernie Sanders. 

DEBACLE. Biden divulgou em 
campanha sua competência, 
seu centrismo, sua experiência 
em politica externa e uma rejei- 
ção ao trumpismo vociferante 
eatrevido, Mas houve um deba- 
cle com a retirada do Afeganis- 
tão, ele foi levado para a esquer- 
da e para as raivosas guerras 
culturais agressivamente, co- 
mo jamais fora. 

O fato de nenhum eleitor 
parecer ter nenhuma pista a 
respeito do que consta de seus 
pacotes de gastos sociais e em 
infraestrutura é, em parte, cul- 
pa dele. A pobreza infantil 
caiu em um quarto graças a 
uma lei aprovada no Congres- 

so sob sua batuta. Isso soaria 

como novidade para a maioria 
dos democratas. 

O problema, porém, não é 
apenas Biden. A ala à esquerda 
de seu partido, uma classe de 
ativistas com educação supe- 
rRor, assume consistentemente 

que o eleitorado tem atitudes 
similares às suas a respeito de 
raça e da função do governo. A 
Virginia é o mais recente exem- 
plo desse engano. Os EUA são 
um pais jovem e diverso, À meé- 
dia etária da população é infe- 
rRora jo anos, e apenas 60% do 

pais se identifica como branco. 
O eleitorado é diferente. 

Guiando-se pela média entre 
as eleições de meio de manda 
to, de 2018€ 2014, 75%. dos elei- 
tores são brancos e sua média 
ctáriaé de sz anos. Os democra- 

tas têm ampla vantagem entre 
pessoas com ensino universitá- 
rio. Mas apenas 36% dos ameri- 
canos têm grau superior. Tra- 
ta-se de uma base pequena de- 
mais, especialmente enquanto 
os republicanos constroem la- 
ços com eleitores não brancos. 

Quando Richard Nixon ven- 

ceu, em 1972, os democratas 
da nova esquerda eram pinta- 
dos como partidários “do 
LSD, da anistia e do aborto”. À 

novissima esquerda pode ser 
facilmente qualificada, na mes- 

ma medida, como partidária 
daculpa branca e da cultura do 
cancelamento, como gente 

que diz “a pessoa que me deu à 
luz”, em vez de “mãe”, e quer 
mandar o FBlatrás de pais que 
tiveramo descaramento de cri- 
ticar professores. 

Esses ativistas barulhentos 
e o diminuto número de radi- 

cais que eles elegem para os as- 
sentos democratas dificultam 

para o partido vencer em áreas 
mais moderadas, mesmo que 
não representem a maioria dos 
eleitores do partido. Defenso- 
res da imigração estão acampa- 
dos diante da residência da vi- 

ce-presidente reclamando que 
Biden não mudou as políticas 

de fronteira de Trump. Em con- 
traste, eleitores democratas 
em Minneapolis, onde George 
Floyd foi assassinado, acaba- 
ram devotar contra a substitui- 
ção do departamento de poli- 
cia porum departamento de se- 
gurança pública, 

SAÍDAS. Combater a mensa- 
gem republicana de que Biden 
realiza os desejos da esquerda 
radical exigirá que ele seja mui- 
to mais enérgico em relação à 
margem de seu partido. Isso po- 
derá significar que ele terá de 
fazer coisas que odeia. Ele pode- 
rá ter de advogar pela contrata- 
ção de mais policiais em cida- 
des onde os indices de homici- 
dio aumentaram (“refinanciar 

a policia”, talvez), ou comprar 
brigas com a diretoria de ensi- 
node San Francisco, que consi- 
dera Abraham Lincoln um sim- 

bolo da supremacia branca. 
Se os democratas se creem 

superiores a tentativas repreen- 

síveis de conquistar poder, en- 
tão eles deveriam ver o que está 
acontecendo no Partido Repu- 
blicano. A eleição de Glenn 
Youngkin como governador da 

Virginia sugere que os republi- 
canos poderão vencer em Esta- 
dos-chave, até mesmo com 

Trump liderando seu partido, 
atuando como otimistas defen- 
sores de uma cultura inspirada 
no ex-presidente Ronald Rea- 
gan que sabem como atiçar sua 
base partidária. 

Em uma disputa presiden- 
cialentre dois candidatos, am- 

bos quase sempre têm chance 
real de vencer. Biden e seu par- 
tido têm de pensar bem a res- 
peito do que estão preparados 
para fazer para limitar 0 risco 
de mais quatro anos de 
Trump. Porque é nisso que po- 
derá resultar uma presidência 
fracassada de Biden, €& tranução 
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em Brasil se comprome- 
E teuna COP-26 a redu 

E zir até 2030 as emis- 

Qu sões dos gases de efei 
to estufa em so% e do meta- 

poem 30%,ca eliminar o des 

matamento. ilegal até 2028. 
Essas metas são alcançáveis? 
A resposta está nas margens 

de três fontes de emissões: 
queimadas, agropecuária e 
uso de energia. 

Ogoverno elevou de R$ 228 

milhões para R$ 498 milhões a 
verba para fiscalização na 

Amazônia, contratou 739 fis- 
cais e mobilizou 720 policiais 

militares na Força Nacional. 
Em julho e agosto o desmata- 

mento diminuiu em relação a 
2020,em setembro subiu ligei- 

| 

China 

=: 

| 

ramente eo dado divulgado na 
sexta-feira era de queda de 40 
km”, mas ainda faltavam dois 

dias para fechar o mês. 

Isso indica uma preocupan- 
te resiliência do desmatamen 
to, considerando os recentes 

esforços do governo e o fato 

de a base, outubro de 2020, 

com 836 km, ser o recorde da 

série de alertas do Deter/Inpe, 
iniciada em 2016, 

A eliminação do desmata- 

mento ilegal é a principal pre 

missa da meta de redução de 

50% do dióxido de carbono 
equivalente, que abarca todos 

os gases: as queimadas repre- 
sentam 46% das emissões do 

Brasil. À agropecuária respon- 
de por 72% do metano. Aqui, 

Jornalista presa está à beira da morte 

Zhang Zhan, uma jornalista da China detida após fil- 
mar o começo da pandemia em Wuhan, está perto da morte, 
alertou a família. Em 2020, ela foi condenada a quatro anos 

de prisão por “provocar distúrbios”. Em greve de fome, ela é 
alimentada à força por sondas nasogástricas, A família diz 
que ela está magra e “pode não sobreviver ao inverno”. 

DIÁLOGOS .. 

ESTADÃO 
MM THINK 

Louriva 

como nas queimadas, a mar- 
gem de redução das emissões 
é significativa. 

O Brasil tem 171 milhões de 
hectares de pastagens, ou 

Se o Brasil abordar 
as três fontes das 
emissões de efeito 
estufa superará a 
meta de reduzir 50% 

20% do território nacional, 

Desses, 50% estão degrada 
dos, em diversos níveis, se- 

gundo o MapBiomas/UFG. 

Nosúlrimos dez anos, o pro- 
grama Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC) recuperou 27 

carte Colour irelsarianna com 

Promessas na COP-26 

milhões de hectares, quando a 
meta eram 15 milhões. Segun 

doum estudo do Instituto Ma- 
to ELUSSCISE de Economia 

Agropecuária, cada hectare de- 
gradado produz em média por 
ano 1 cabeça de gado, que en- 
gorda so kg, enquanto no pas 
to recuperado são 5 cabeças e 

500 quilos, 

A recuperação do pasto re- 

duz o custo anual de produção 
por hectare de R$ 250 para R$ 
150. Ou seja, ela interessa ao 

produtor, que precisa de credi- 

to e assistência técnica para 
realizá-la. 

A próxima etapa do progra 
ma, chamada ABC+, incorpo- 

rou tecnologias de abate ante- 
cipado e tratamento do ester- 

Etiópia 

co, e prevé a redução de 141 bi- 
lhão de toneladas de CO equi 
valentes entre 2020 € 2030. |s- 
so representa um corte de 5% 
nas emissões, tomando por ba- 
se 2020, Somando os 46% do 

fim das queimadas com esses 
5%, O Brasil superaria a meta 
de ço%. 

Mas, é se a economia cres 
cer e, com ela, as emissões por 

consumo de energia, que re 
presentam 18% do total? Ai o 
Brasil tem pouca margem, 
com seus 83% de eletricidade 

por fonte renovável, ante 29% 
do mundo. Será preciso inves- 

tir mais em cólica e solar. 

E COLUMISTA DO ESTADÃO E AMALISTA 
DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

Oposição forma aliança para destituir governo 

Nove grupos de oposição da Etiópia formaram uma 

aliança para derrubar o primeiro-ministro Abry Ahmed e im- 
plementar um governo de transição. Os lideres disseram que 

estavam formando um comando para coordenar as ações po- 
líticas e militares, além de planejar o desmantelamento do 

governo de Ahmed à força ou por negociações. 
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iberdade para as drogas 
A única solução para o narcotráfico é fazer como o Uruguai, que liberalizou o comércio 

“Partido Socialista, no 
poder, eo Partido Popu- 
lar, na oposição, forja- 
ram uma aliança mo- 

mentâneano Parlamento espa- 
nhol para pôr fim à “cannabis”, 
o que parecia seria tolerado na 
Espanha. Se equivocaram gra- 

vemente. Somente consegui- 
ram com essa proibição que as 
máfias de narcotraficantes que 
já pululam na Espanha, ainda 
que menos do que no México e 
em outros países latino-ameri- 
canos, se robusteçam e aumen- 
tem seu exercício criminoso, 
assim como o consumo de dro- 
gas no país, 

Quando fui candidato, nos 
anos &o do século passado, vi- 
viamos a Frente, que me res- 
paldavaa paixão de seu progra- 
ma. Acreditamos que teria um 
papel crucial na eleição e nos 
equivocamos redondamente: 
não teve nenhum, e a maioria 

dos eleitores nem sequer o 
leu. Mas para mim foi estimu 
lante;segundo o programa, to- 
dos os problemas peruanos te- 
riam solução. Menos as dro- 
gas, que escapavam do contro- 
le do país, pois eram assunto 
internacional, 

No que os peruanos chama- 
mos de “sobrancelha da monta- 
nha” ,entreos Andes e a Amazô- 

nia, O território da coca, fonte 
da cocaina, ocorrem três co- 

lheitas ao ano: apesar de os 
camponeses não consumirem 
a droga, somente a cultivam e a 
vendem. Eles mastigam a coca 
e o suguinho que extraem os 
protege do frio, da fome e do 
cansaço. Aviõezinhos colom- 
bianos chegam às desoladas pa- 
ragens dessa serra e seus pilo- 
tos pagam em dólares pelas car- 
gas que levam de la. 

CULTIVOS. Quem convenceria 

Os camponeses que devem 
substituir seus cultivos de coca 
por produtos alternativos, que 
venderiam por caminhos es- 
pantosos, que lhes ocupam 
muitos dias, ao Agrobanco das 
cidades, que lhes paga em sóis 
e, ademais, tarde, mal ou nun- 

ca? Ninguém, com certeza. E, 

Serra Leoa 

por isso, a produção de coca é 
cada dia mais extensa no Peru 
ena América Latina, eocomeér- 

cio da cocaina, que com fre- 
quência nos chega importada, 
se intensifica mais. 

A única solução para o pro- 

blema é a coragem que o Uru- 
guai teve: liberalizar o comér- 
cio das drogas, ainda que não 
entenda por que só uma esta- 
tal exerça esse direito - a lei 
deveria ser livre e os empresá- 
rios privados deveriam desfru- 
tar também desse comércio 
(desnecessário dizer que su- 
pervigiados pelo Estado), 

Esta foi a solução que pro- 
pós, há muitos anos, um econo- 

mista liberal, Milton Friedman, 
que, ademais, acrescentou que 
seguia crescendo a luta contra 
as drogas, e aqueles que viviam 
desse trabalho seriam os piores 
inimigos de sua liberação. Exa- 
tamente assim ocorreu. 

Aqueles que lutam contra as 
drogas são hoje muitos milha 
res de pessoas e instituições no 
mundo, começando pelos 
EUA, onde os funcionários da 

DEA são hoje enérgicos adver- 
sários de sua redenção legal. Es- 
tamos acostumados com que, 
apoiados em estatísticas e pes- 
quisas, nos informem que a lu- 
ta contra a droga alcança mui- 
tos êxitos, que sua circulação 
diminui e coisas parecidas. 

Mas a verdade é que as dro- 
gas são vendidas por toda par- 
te - os narcos as entregam nas 
portas dos colégios para que 
os jovens, € até as crianças, se 

convertam em usuários preco- 
ces -, e a corrupção e a violên- 
cia que desatam os poderosos 
carteis não têm limites. Cente- 
nas de mulheres, suas vitimas 
preferidas, e outros tantos ho- 
mens morrem diariamente 
nos paises latino-americanos, 
nas lutas pela posse dos territó- 
rios ou rivalidades pessoais, 

tanto que, ao mesmo tempo, 
as lutas pelos aeroportos clan- 
destinos ou delegacias ou, co- 

mo se viu na Venezuela, pelo 
dominio da força militar, soca- 
varamos Estados em níveis mi- 
nisteriais e, às vezes, até seus 

Explosão mata 98 pessoas em Freetown 

O choque de um caminhão-tanque com uma carreta 
em um posto de gasolina deixou ontem 98 mortos em um su- 
búrbio de Freetown, em Serra Leoa, O fogo se alastrou rapi- 
damente e atingiu vários veículos próximos. Restos mortais 
carbonizados das vitimas ficaram espalhados pelo local, Cer- 
ca de 100 pessoas ficaram feridas, muitos em estado grave. 

ENRIQUE CaLvOyREUTERS 

Policiais procuram por drogas na ilha de Mallorca, na Espanha 

próprios presidentes, como 
no caso triste do Peru. 

O problema é ainda mais 
profundo. Sistemas de gover- 
noe autoridades são corrompi- 
dos ou serão pelo dinheiro a 
rodo que produzem as drogas, 
até O extremo que, em certos 
lugares, tudo depende delas e 
dos funcionários que têm a ver 
com sua circulação. 

Os Estados não têm como 
competir com aqueles que gas- 
tam e esbanjam quantias deli- 
rantes para assegurar o contro- 
le de certas cidades ou regiões, 
que, praticamente, ficam nas 

Sistemas de governo 
e autoridades são 
corrompidos pelo 
dinheiro que 
produzem as drogas 

mãos dos narcotraficantes, on- 

de estes substituem pouco a 
pouco as autoridades do Esta- 
do. 

Frente a esse drama, não há 

remédio que não seja a legaliza- 
ção. É lógico que se comece pe- 
las drogas mais fracas, como fi- 
zeram alguns países avança- 
dos, para medir suas conse- 
quências e logo, sob prescrição 
médica, as drogas mais fortes 
que sejam efetivamente remê- 
diocontra a esquizofrenia e ou- 

tras doenças. 
Certamente, ao menos no 

Peru, há uma velha polêmica 
composta por discussões em vi- 
va voz, artigos e livros - entre 
os médicos que vêm a legaliza- 
ção da cocaina como um peri- 
gograve paraa saúde dos usuá- 
ros (são uma minoria) & Os 
que, ao contrário, creem que o 
vicio nela não seria pior do que 
os provocados pelo cigarro e o 
álcool. Mas o que interessa por 
enquanto é pôr fim a esse con- 
trapoder inesperado que, em 
muitos lugares, substituiu o Es- 
tado e é quem dita a lei, 

POLÉMICA. Não exagero emna- 
da. Em cidades onde o uso das 
drogas era secreto e inconfessa- 
vel, hoje em dia é quase públi- 
co estãaoalcancedetodosese 
tornou uma exibição de moder- 
nidade, de juventude e de pro- 
gresso, 

Em todo caso, a pior das so- 
huções é agravar as penas e au- 
mentar as forças de ordem que 
combatem o narcotráfico, Já 
foi visto - e o caso do México 
não é único nem menor - que à 
medida que cresce a persegui- 
ção, os narcotraficantes, que 
têm todo o dinheiro do mun- 
do, searmam com metralhado- 
ras e fuzis mais sofisticados, 

que compram dos EUA, e multi- 
plicam as demonstrações de 
força, deixando um rastro de 

Afeganistão 

mortos nos vilarejos e cidades 
que controlam. Esse caminho, 
das hecatombes e matanças, 
não é realista. 

Sem dúvida, a liberdade pa- 
ra as drogas Lem seus riscos 0 
Estado deve se adiantar, neste 

caso, com um maior controle 
judicial e policial sobre quem 
se veria prejudicado com essa 
lei. Ainda assim, é imperioso 
que os sistemas de saúde pres- 
tem um serviço de desintoxica- 
ção e cura para aqueles que es- 
tão dispostosa se libertar dessa 
aflição, que poderia ser tam- 
bém um grave problema para a 
saúde. Tudo isso merece ser 
atendido e gera frutos. Proce- 
der como se estivéssemos der- 
rotando os narcotraficantes, 
não, Isso não é verdade. São 
eles que estão vencendo a guer- 
ra. Temos de tirar a venda dos 
olhos e reconhecer isso. E eles 
continuarão vencendo enquan- 
to os Estados pretenderem des- 
trui-lós. Eles estão nos destru- 
indo. 

O pior é que a violência as- 
sociada a esta situação na que 
os grandes traficantes são ob- 
fetos de culto — as revistas e 
programas mais frivolos dão 
noticias sobre eles, pois sua po- 
pularidade é grande —- e as per- 
seguições e guerras que eles 
travam entre si já fazem parte 
da realidade cotidiana, como 

se as consequências disso tu- 
do não fossem os torturados € 
mortos que se multiplicam 
por todo lado, 

A solução do problema não 
reside somente na legalização 
da droga, com certeza. Mas, de 
imediato, esta é à Única manei- 

ra de acabar com a ilegalidade 
que rodeia esse assunto, que a 
cada dia faz perecer, em condi- 
ções horríveis, dezenas ou cen- 
tenas de inocentes. A legaliza- 
ção porá ponto final nessa vio- 
lência desmedida que paralisa 
O progresso e mantém muitos 
países no subdesenvolvimen- 
EO, 1 TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL. 

É PRÊMIO NOBEL DE LITERATURA 
É DIREITOS DE PUBLICAÇÃO EM TODAS 
AS LÍNGUAS RESERVADAS PARA 
EDICIDMES EL PAÍS 5.L, DOT 

Quatro ativistas são mortas por radicais 

Quatro afegãs ativistas de direitos humanos foram 
mortas em Mazar-i-Sharif, no norte do Afeganistão. Às mu- 
lheres eram amigas e foram sequestradas perto do aeroporto 
da cidade, que é capital da Província de Balkh. Os corpos te- 
riam sido encontrados em um fosso na periferia da cidade. 
Dois suspeitos foram detidos pelo Taleban. 
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COP avança, 
mas disputa 
entre China e 
EUA ameaça 
2º semana 

Tensão entre os dois principais 

emissores de gases do efeito estufa 
persiste e pode atrapalhar desfecho 
positivo para a preservação do planeta 

EMILIO SANT'ANNA 

ENVIADO ESPECIAL À GLASGOW 

A busca por protagonismo en- 
tre os líderes mundiais e o ine- 
ditismo de alguns dos acordos 
fizeram da primeira semana da 
COP-26, em Glasgow, no Rei- 
no Unido, um início promissor 
das negociações entre os pai- 
ses. Ainda assim, a tensão en- 

tre os dois principais emisso- 
res de gases do efeito estufa do 
mundo, Estados Unidos e Chi- 
na,se mantém,o que pode atra- 
palhar os resultados do que es- 
tá por vir: o desfecho da Cúpu- 
la do Clima da ONU e um de 
seus pontos principais, a regu- 
lamentação do mercado de 
crédito de carbono. 

Paralelamente a isso, o ali- 

nhamento do Brasilaos EUA e 
União Europeia, se não sur- 
preendeu (dada a impossibili- 
dade de manter a mesma pos- 
tura beligerante adotada des- 
de o início da gestão Jair Bolso- 
naro) serviu para suavizar a 
imagem desgastada do Pais. 

Resultado 

Acordo do metano é 
importante porque a 

substância tem impacto 
no aquecimento 

Resultados mais concretos 

das negociações começam a 
aparecer, de fato, na segunda 
semana. Ou seja, do promis- 
sor ao frustrante, a distância 

pode ser curta. Ainda assim, 
alguns resultados até agora 
são sigmificativos. O acordo in- 
ternacional de metano, com a 

adesão de 90 paises ao com- 
promisso de reduzir as emis- 
sões do poluente (o Brasil en- 
tre eles), o comprometimen- 
tode 46 nações em abandonar 
o carvão mineralea promessa 

de cem governos de colocar 
fim ao desmatamento (mais 
uma vez o Brasil entre eles), 
foram alguns dos principais 
pontos. 
Além desses, outros anún- 

clos importantes ocorreram: o 
fundo de US$ 130 trilhões em 
capital privado que se compro- 
meteu com a transição para 
carbono zero eas primeiras ne- 
gociações para viabilizar o fun- 
dode US&1 bilhão anuais man- 
tido pelos países ricos e volta- 
dos para as nações em desen- 
volvimento, além da promessa 
de US$ 1,7 bilhão em financia- 
mento climático para povos in- 
digenas. 

Disputa. O acordo do metano 
começou a desenhar a disputa 
aberta entre EUA e China, 
Anunciado na terça-feira, e li- 
derado pelos EUA, mais de 
cem países assinaram o com- 
promisso que prevê reduzir as 
emissões de metano em 30% 
até 2030, ante os níveis do ano 
passado. China, Rússia e Índia, 
ficaram fora da lista. 
Embora desapareça mais 

rápido da atmosfera do que o 
gás carbônico, o metano tem 
um potencial de aquecimento 
cerca de 8º vezes maior. Por 
isso, reduzir a liberação desse 
poluente é considerada uma 
estratégia para acelerar o com- 
bate às mudanças climáticas. 

se O mundo esperava que à 
saida de cena de Donald 
Trump amenizasse a relação 
com a China, no plano concre- 
to, as coisas não são tão faceis. 

“O que mudou com Joe Biden 
é que a possibilidade de chega- 
rem a um acordo é mais possi- 
vel, masambos têm um histári- 

coderelação conflitante e pro- 
blemas internos também para 
resolver, como a grande depen- 
dência do carvão”, diz o profes- 
sor do departamento de Rela- 
ções Internacionais da UERI, 

ERTH SCHAFF | REUTERS-20 LAT 

CA 

Com Biden, ao contrário de Trump, houve maior protagonismo norte-americano nas discussões 

Novas negociações 
sobre aporte financeiro 
e crédito de carbono 

Novas rodas de negocia- 
ções sobre aporte de dinhei- 
ro para combater a crise 

climática devem ocorrer na 
próxima semana, Este é, na 

verdade, um dos principais 
pontos da COP-26. O outro 
é a regulamentação do mer- 
cado de crédito de carbono. 

Para Mauricio Voivodic, 
diretor do WWF-Brasil, ain- 

da há tempo para avançar 
nesse item, mas o compro- 
metimento discreto dos pai- 
ses em outras questões não 
é um bom prenúncio. “A 
primeira semana foi mais 
política e esse comprometi- 
mento (em geral) não apare- 
ceu. Então acho que não vai 
aparecer agora”, afirma 0 
especialista. 

Mauricio Santoro. 

Aqui pesam não só a relação 
conflituosa entre os dois maio- 

res emissores de CO2z do plane- 
ta, mas também suas enormes 

dependências de uma matriz 
energética poluidora. “E possi- 
vel chegar a um consenso, mas 
não é fácil, sobretudo pelos 
problemas econômicos trazi- 
dos pela pandemia”, afirma. 

Compromisso. À promessa de 

cem governos de colocar fim 
ao desmatamento até 2030 foi 
a primeira ação em Glasgow 
em que o presidente america- 
nose colocou à frente das nego- 
ciações, assumindo protago- 
nismo abandonado na era 
Trump. Esse grupo de nações 
reúne 85% das florestas do 
mundo e terá aporte de US$19 
bilhões de fundos públicos e 
privados. “Nossas florestas 
são também o modo como a 

natureza captura o carbono, ti- 
rando gás carbônico (C0z) da 
atmosfera”, disse Biden ao lan- 
car a iniciativa. 

Novaera. “Está chegandoomo- 
mento em que estamos devol- 
vendo o carvão aos livros de 

história”, disse Alok Sharma, 
presidente da COP-26, no 
anúncio em que 46 nações dis- 
seram que irão abandonar o 
uso do carvão mineral, 
EUA ea China não aderiram 

ao acordo, mas se comprome- 
teram anão mais financiar pro- 
jetos baseados no carvão em 
outros países. “Do ponto de 
vista dos principais paises que 
fazem uso do carvão é um com- 
promisso ainda muito baixo”, 
diz Maiara Folly, diretora de 
programas da Plataforma CI- 
PÓ, uma think thank ambien- 

tal que estã em Glasgow. 

Semana decisiva. Para ela, em 

geral, apesar dos anúncios po- 
sitivos, os compromissos assu- 
midos pelos países ainda estão 
abaixo do esperado. Um refle- 
xo disso pode ser visto na nego- 
ciação para a viabilização do 
fundo anual de US$ 1 bilhão pa- 
ra o combate às mudanças cli- 
máticas nos países em desen- 
volvimento. 

Apesar de os paises desen- 
volvidos terem mostrado von- 

tade de negociar e terem au- 
mentado os valores repassa- 

dos para esse fundo, nas pri- 
meiras negociações o valor 
não foi atingido. Em contra- 
partida, as nações mais vulne- 
ráveis pediram garantias de 
que ao menos US$ s bilhões 
estejam disponíveis para os 
próximos cinco anos.e 
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O Cúpula do clima O Economia verde 

Urgência da mudança 
climática eleva pressões 
políticas e econômicas 

Não é só ciência. A 
economia, com a 
política, desempenha 
um papel central 

no combate ao 
aquecimento global 

ESTADÂOANALISA 

ENVIADO ESPECIAL À GLASGOW 

m dos maiores dra- 
mas do mundo atual 
será a conversão para 

a economia verde. Trata-se de 
um enredo científico com com- 
ponentes econômicos e políti- 
cos - presentes num episódio 
que causou comoção em Portu- 
gal em abril deste ano, o fecha- 
mento de uma refinaria da pe- 
trolifera Galp. 

Nolado econômico estãa vi- 

são estratégica da empresa 
que, na ocasião, emitiu um co- 

municado: “Antevé-se que a 
próxima década seja de profun- 
da transformação. As imposi- 
ções regulatórias, os desenvol- 
vimentos tecnológicos é os cus- 
tos cada vez mais reduzidos 

das opções de baixo carbono 
vão levar a sociedade a acelerar 

RADAR DAS REDES 

Nas redes sociais 

Shows e baladas 
voltam em SP, 

mas com o uso 

de máscaras 

São Paulo 
encerrou na se- 

* gunda-feira as 
últimas restrições de pú- 
blico e eventos impostas 
pela pandemia do coro- 
navirus. Todos os estabe- 
lecimentos do Estado já 
podem funcionar sem 
limites de lotação ou ho- 
rários. À notícia teve 
grande repercussão nas 
redes sociais e dividiu os 
internautas. 

cada vez mais em direção a um 
futuro mais limpo”. No mes 
passado, a Galp fez jus a um 
aporte de 732 milhões de euros 
do Banco Europeu de Investi- 
mentos — a União Europeia es- 

ta empenhada em incentivar a 
produção de energia limpa 
comoobjetivo de atingir aneu- 
tralidade carbônica até 2050. 

O lado político se fez sentir 
na Assembleia da República 
portuguesa, Parlamentares à 
direita e à esquerda se incomo- 
daram com a extinção de apro- 
ximadamente soo empregos 
diretos e mil indiretos. 

Até o primeiro-ministro An- 
tônio Costa, com histórico de 

políticas sustentáveis, criticou 
a Galp — que usou parte dos 
fundos da União Europeia pa- 
ra requalificar parte dos fun- 
cionários. Com um olho no 
presente, a empresa pretende 
continuar a refinar petróleo 
em outra planta. O outro olho 
está no futuro - a Galp criou 
um grupo de trabalho para de- 
cidir que destino dar ao local. 
O grupo, liderado por Rodrigo 
Tavares, professor de finanças 
sustentáveis da Nova School 
of Business and Economics, €s- 
tá estudando dezenas de proje- 
tos de transformação indus- 
trial e de revitalização urbana 
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Facebook 

Jornalistas 
relatam agressões 
durante passeio de 
Bolsonaro na Itália 

Jornalistas 
brasileiros que 

ar acompanhavam 
o presidente Jair Bolsona- 
ro em Roma, onde ele par- 
ticipou da Cúpula de Li- 
deres do G-20, relataram 
agressões por parte da 
equipe de segurança do 
chefe do Executivo. O fa- 
to repercutiu nas redes 
sociais. Nos perfis do jor- 
nal, muitos brasileiros se 
disseram envergonhados. 

sustentável pelo mundo, 

URGÊNCIA, As duas visões — a 
econômica e a política — estão 
corretas. Sim, o mundo terá de 
se mover na direção da econo- 
mia de baixo carbono. Há ur- 
gência e oportunidade. Há 
crédito no presente e lucros no 
horizonte. E, sim, tal conver- 

são será dolorosa, Se o planeta 
girar no sentido correto — o da 
preservação da esfera azul que 
habitamos - empregos serão 
destruídos e atividades econó- 
micas desaparecerão do mapa, 
Políticos hesitarão diante da 
mudança que precisa ser feita, 
com medo de perder votos. 

Foi-se o tempo em que o 
principal obstáculo da mudan- 
ça climática eram os “céticos 
do aquecimento global” - des- 
moralizados, eles hoje são co- 
nhecidos como “negacionis- 
tas”, nome mais apropriado 
aos que desconsideram evidên- 
cias cientificas. Há consenso 
emtorno do que precisa ser fei- 
to. À grande questão é como 
fazer — com o máximo de efi- 
ciência e o minimo de dano. 

Vários economistas têm-se 
debruçado sobre o problema. 
Um deles, William Nordhaus, 

ganhou um prêmio Nobel por 
um conjunto de estudos sobre 

PALCO EELOTETVW OLDEO Bos 

Instagram 

Fernanda 
Montenegro entra 
para a Academia 
Brasileira de Letras 

Vinte e 
dois anos após 
ser indicada ao 

Oscar de melhor atriz, 

Fernanda Montenegro, 
de 92 anos, foi eleita na 

quinta-feira integrante 
da Academia Brasileira 

de Letras (ABL). Nas re- 
des sociais do jornal, mui- 
ta comemoração: só no 
Instagram, o card coma 

notícia rendeu mais de 
zo mil curtidas. 

ANTEL LEAL -DLIVAS | APR 

Protestos em Glasgow durante a primeira semana da COP-26 

a questão. Nordhaus acaba de 
lançar um livro, The Green Spi- 
rit, onde resume suas ideias de 
maneira clara e brilhante. Ao 

longo dos séculos a economia 
se desenvolveu consumindo o 

planeta. Houve combinação en- 
tre crescimento e destruição na 
era globalizada que se iniciou 
no século passado. À pobreza 
absoluta, à fome endêmica e à 

desigualdade diminuíram, mas 
a um alto preço. Nordhaus de- 
tende que, agora que sabemos o 
custo, devemos pagar por ele, 
Se fizermos isso, poderemos 
continuar crescendo - mas em 
bases mais sustentáveis. 

Paraalém da governança de 
cada pais, existe o emaranha- 

FELIFE RALVESTADÃO-LiyTola 

Nas redes sociais 

Deltan Dallagnol 
renuncia ao MP 

e deve entrar 

para a política 

Seguindo 
os passos do ex- 
juiz Sérgio Mo- 

ro, o procurador Deltan 
Dallagnol renunciou de- 
finitivamente ao seu car- 
go no Ministério Públi- 
co e deve entrar para a 
política, disputando 
uma vaga na Câmara 
dos Deputados em 2022. 
A notícia provocou forte 
reação nas redes e divi- 
diu os internautas. 

do de acordos internacionais, 
Na COP-15, em Copenhague 
(2009), havia a esperança de 
que algum tipo de liderança 
global poderia colocar o plane- 
ta no rumo certo. Na COP-21 

(2015), à do Acordo de Paris, 
tal ilusão se desfez. 

O microcosmo da Galp mos- 
trou como a transição para a 
economia verde será dramáti- 
ca para todos os paises, ao ge- 
rar vencedores e perdedores. 
Se as boas ideias da sociedade 

civil triunfarem, nomédio pra- 
zo, sobre o desmatamento que 

enfraquece nossa posição, O 
Brasil tem enorme potencial 
para transformar o drama em 
oportunidade. € 

CORPD DE BOMEETALE DE ME SLi DI 

Twitter 

Cantora Marília 

Mendonça morre 
aos 26 anos em 

acidente aéreo 

A cantora Ma- 

Wii rília Mendonça, de 
RO! »6 anos, morreu na 

sexta-feira, após a queda de 
um avião de pequeno porte 
a cerca de 300 quilômetros 
de Belo Horizonte, no inte- 
rior de Minas Gerais. Nas 

redes sociais, a comoção foi 
enorme. O nome da cantora 

chegou aos trending topics 
do Twitter mundial. Mi- 

lhões de fãs lamentavam a 
partida precoce. 
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Morte na música 

Fãs, família e artistas se despedem 
da cantora Marília Mendonça 
Artista, fenômeno 
da nova geração da 

música sertaneja, 
morreu na sexta-feira 
após acidente de avião 
no interior de Minas 

GABRIELA MACÊDO 
ESPECIAL PARA OD ESTADO 

Logo pela manhã fãs já se aglo- 
meravam nos arredores do gi- 

násio que seria usado para o 
velório em Goiânia. Alguns 
usavam bandeiras do Brasil 
nas costas, uma forma de mos- 

trar a importância da cantora 

para Pais. As filas para passar 
pelo caixão foram enormes du- 

rante toda a tarde de ontem. 
Ao lado do corpo, permanece- 

ram o tempo todo amigos, ar- 

tistas é familiares. O dia aca- 
bou com caminhões do corpo 
de bombeiros trafegando em 
marcha lenta atê o cemitério. 

No trajeto fãs acenavam no 

acostamento, em viadutos. 

Carros e motos acompanha- 

vam. Marilia Mendonça foi en- 
terrada no começo da noite. 

Chegava ao fim uma carreira 
meteórica da cantora que vi 
veu apenas 26 anos. 

Os corpos de Marília e Abi- 
cteli Silveira Dias Filho, tio e 

assessor da cantora, deixaram 
o ginásio Goiânia Arena por 
volta das 17h. Marilia, o tio é 

mais três pessoas morreram 

após um acidente de avião no 
interior de Minas Gerais, onde 

ela tinha um show marcado na 
sexta-feira, em Caratinga. O 

caixão com o corpo de Marilia 
foi transportado em cami- 
nhões do Corpo de Bombei- 
ros. às cantoras Maiara e Ma- 

raisa acompanhavam o trajeto 
de cima do carro. 

Os portões do velório fo- 
ram abertos ao público no co- 

| Técnicos começam a 
investigar causas do 
acidente em Minas 

Técnicos do Centro de In- 

vestigação e Prevenção de 

| Acidentes Acronáuticos 

(Cenipa) estão desde a ma- 
nhã de ontem no local em 

que ocorreu a tragédia. Os 
investigadores foram envia- 
dos a Minas Gerais a partir 
do Rio de Janeiro, onde fun- 

ciona uma das bases regio- 
| nais do Cenipa. A apuração 
da FAB busca identificar as 

| causas do acidente para pre- 
venir acontecimentos seme- 

| lhantes. O apontamento de 
possíveis responsabilida- 
des fica a cargo da polícia. 

O ms 

VESLEI MEBCELINOVREUTERS 

e 
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Ruth Moreira Dias, mãe da cantora Marilia Mendonça, lamenta a morte ao lado do caixão da filha 

meço da tarde, mas os fãs for- 

mavam enormes filas do lado 
de fora para prestar uma últi- 
ma homenagem à artista des 
de a manhã. O primeiro mo- 
mento, logo após a acomoda- 
ção dos caixões, porém, foides- 
tinado aos familiares, amigos e 
artistas, como Luisa Sonza, 

Henrique e Juliano, Naira Aze- 
vedo, Jorge (da dupla Jorge e 
Matheus), a dupla Mateus e 
Kauan, João Neto e Frederico, 

Vitor e Luan e Luisa (da dupla 
com Maurilio). Todos foram 
se despedir da “Rainha da So 
frência”, como ela era conheci- 

da. 
Homenagem. Por volta 

das 16h, a entrada ao ginásio 
toi bloqueada. Marília, então, 

foi homenageada pelos ami- 
gos com música. Hen rique e Ju- 

eee SAO unas 

[11]5033-2021 

Sábado de tristeza 

é Logo cedo 

Fãs se concentram em frente 
ao ginásio Goiânia Arena mes- 
mo antes da abertura dos por- 
tões do local onde o corpo se- 
ria velado. 

e Bandeira 
Algumas pessoas compravam 

bandeiras do Brasil e as pen- 
duravam nas costas. Era uma 

maneira de representar o pe- 
so que Marília tinha na músi- 
ca brasileira. 

| é Velório 

Primeiro o espaço foi aberto 

para familiares, músicos é ar- 
tistas, entre eles Maiara e Ma- 

ACETANOS TAMBEM 
CáRTaO aHDEA 

raisa, Henrique e Juliano e 
Naira Azevedo. 

e Longas filas 

Grandes filas se formaram do 
lado de fora do ginásio. Houve 
respeito ao momento e não 
foram registradas confusões, 
Ao deixara o ginásio, muitos 
fãs se reuniram para cantar 
sucessos de Marilia, 

é Portões fechados 

Após a visitação pública, os 

portões foram fechados e a 
artista homenageada. Henri- 

que e Juliano cantaram “Obri- 

gado Deus” e Maiara e Marai- 

sa apresentaram uma versão 

de “Alívio”, de Jésse Aguiar. À 

cantora foi enterrada no co- 

meço da noite. 

OURO 
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liano cantaram o sucesso 

“Obrigado Deus” e, na sequên- 
cia, Maiara e Maraisa apresen- 
taram uma versão de “Alívio”, 
de Jésse Aguiar. O filho de Ma- 
rilia Mendonça, Léo, de ape- 
nas um ano € seis meses, não 

participou da cerimônia. 
Emoção. Um dos momen- 

tos de maior emoção do veló 
ro ocorreu às três da tarde. 

Neste horário, a banda da can 

tora chegou ao velório. À equi- 
pe se encontrava em Caratin 
ga, para a realização do show 
de Marilia previsto para sexta. 
Ão entrarem no ginásio, 08 
membros da banda foram re 
cepcionados sobo som deuma 
homenagem cantada à sertane- 
ja. Houve aplausos. Muitos fãs, 
ao deixar o ginásio, se reuni- 
ram e passaram a-cantar muúsi- 

cas da cantora. 
Eduardo de Sousa, de 17 

anos, um dos fis no velório, es- 

tava bastante emocionado, 

“Marília estava comigo todos 
os dias. Como vou de bicicleta 

para o trabalho, sempre costu- 
mava colocar as músicas dela 

durante o trajeto. Ela estava 
no LE da carreira. A dor foi 

como se fosse um parente 
meu”, lamentou O jovem. 

Com 34 anos, Camila Ri- 

beiro relatou que, desde que 
soube do acidente, não conse- 

guiuconteras lágrimas. “A úni- 
ca coisa que consigo dizer é 
que cada música dela represen- 
tauma fase diferente de minha 

vida”, desabafou. 

Legado. Marilia deixa um 

legado relevante para a repre 
sentação feminina no gênero 
musical sertanejo. Se suas le 
tras, mesmo aquelas compos- 

tas para vozes masculinas, já 
haviam dado indícios de uma 

postura mais feminina no ser 

tanejo, foi em 2016, com “Ago- 
ra É Que São Elas”, parceria de 
Marilia Mendonça com Maia- 
rae Maraisa, que ela se firmou 

como uma das principais vo- 
zes do estilo, Desde então, Ma- 
rília figurou, em 2019, como a 

artista brasileira mais ouvida 
em ranking do YouTube. Era a 
13*no mundo. Nesse ano, Mari- 
lia venceu o Grammy Latino de 
Melhor Album de Música Serta- 
neja por “Todos os Cantos”, 

ESTA BMW 
PODE,SER SUA 

EMPRMUN- LEAD VOCÊ GANHA UM 

CLP PDAS 
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erá que teremos de mu- 
dar algumas direções 
em nossas atitudes edu- 

cativas com os filhos 
após esse longo periodo — que 
ainda não terminou - de pande- 
mia? Tenho refletidoa esse res- 

peito, estimulada pela questão 
que uma mãe me trouxe: “Go- 
mo recriar os filhos depois de 
tanto tempo sem escola?”, 

Temos muito no que pensar 

sobre esse tema, mas já dá para 
colocar em prática o que muitos 
adultos, principalmente, apren- 
deram durante esse periodo. Da- 
qui paraa frente, será priorida- 
de ensinar aos filhos a impor- 
tância do autocuidado - que le- 
va ao cuidado com o outro. 

Uma discussão atual — tomar 
ou não vacinas - nos lembra 
que não vivemos sozinhos. 

Da família 4 escola, ao traba- 
lho, à vida social em todos os 

seus aspectos, estamos sempre 
em grupos, o que requer cuida- 
dos. Como colaborar com a pro- 
teção coletiva? 

Tomemos dois exemplos: o 
sarampo e a poliomielite. O sa- 
rampo já havia sido declarado 
erradicado no Brasil; porém, 

voltou a circular, acompanhan- 
do o baixo índice de vacinação, 
A poliomielite está considerada 
erradicada, mas o momento é 

preocupante:em 2019, uma pes- 
quisa mostrou que só metade 
da população se vacinou contra 

dA. Fernando Reinach é DOM. Renata Catardo (á cada 15 diasje Rosely Sayão fa cada To dias 

essa doença. 
Percebe que podemos, com 

oautocuidado, promover o cui- 
dado como outro? E o cuidado 
tem a ver não só coma saúde e 

Será prioridade 
ensinar o valor do 
cuidado de si - 
que se estende ao 
cuidado com o outro 

o bem-estar, mas também 

com a vida boa e respeitosa. 
Sempre é bom lembrar que, 
quando o grupo (familiar, so- 
cial) vive bem, nossa vida pes- 
soal fica melhor, 

Rosely Sayão roselpestadaodbgmail.com 

Como 'recriar os filhos' pós-pandemia 

Os pais, quando cuidam das 
crianças pequenas, estão, indi- 
retamente, ensinando o cuida- 

do de si. Mas, a partir dos 6,7 
anos, é importante ensinar di- 
retamente. Mostrar ao filho 
que ele arca com alguma conse- 
quência ruim por não ter ava- 
liado os riscos de determinada 

atitude antes de tomá-la é um 
bom exemplo, Quanto aos ado- 
lescentes, é mais importante 
que eles já saibam o básico, 
mas continuem aprendendo 
como cuidar bem de si, Nessa 
fase da vida, hã muitas tenta- 

ções, e eles têm de pensar que, 
antes de ceder a essas iscas, 
precisam saber dos riscos que 
elas podem conter. 

Outro tema que deverá nor- 
tear de agora em diante a educa- 
ção dos filhos éa construção do 
processo de autonomia, Após 
quase dois anos apegados aos 
pais, será necessário incentivar 
O caminhar com as próprias 
pernas, sempre conforme a eta- 
pa vivida no momento. Como 
fazer? De inicio, tomando uma 
atitude simples: não fazer nada 
pelo filho que ele já possa fazer 
por si mesmo. Aliás, você se 
deu conta de quantas coisas faz 
porele que deveriam ser da con- 
ta dele? Por que fazemos isso? 
Por quê? é 

PSICÓLOGA, CONSULTORA EDUCACIONAL 

E AUTORA DO LIVRO EDUCAÇÃO 
SEM ELÁ-BLÁ-BLÁ 

História 

Cartas em tupi 
dão pistas sobre 
guerra contra 
holandeses no 
Brasil colonial 

Traduzidos um século 
após sua descoberta, 
únicos textos escritos 
por indígenas em sua 
línguas têm detalhes 
de negociações de paz 

Os únicos documentos do pe- 
riodo colonial escritos por indi- 
genas em tupi antigo foram, fi- 
nalmente, traduzidos para o 
português. A tradução veio 
mais de um século depois de 
os textos terem sido descober- 

tos por pesquisadores brasilei- 
ros na Real Biblioteca de Haia, 

na Holanda. São seis cartas tro- 
cadas entre potiguares que lu- 
taram em lados opostos na In- 
surreição Pernambucana 
(1645-1654). Trazem informa- 
ções sobre negociações para 
uma eventual rendição, além 
de outros detalhes da disputa 
entre portugueses católicos e 
holandeses calvinistas. 

A tradução foi feita por 
Eduardo Navarro, da Faculda- 

de de Filosofia, Letras e Ciên- 
ctas Humanas da Universida- 

de de São Paulo (USP). Ele é 
especialista em tupiantigo e li- 
teratura do Brasil colonial, O 
pesquisador precisou organi- 
zar um dicionário de tupi anti- 
go, que não existia, para deci- 
frar os textos, As cartas faziam 
parte do arquivo da Compa- 
nhia das Índias Ocidentais. À 
organização de mercadores ho- 
landeses foi responsável pela 
invasão de Pernambuco em 
1630. “São os primeiros e úni- 
cos documentos escritos pe- 
los próprios indigenas em tupi 
até a Independência do Bra- 
sil”, afirmou Navarro. 

A história por trás das car- 
tasremonta a 1625. Foi quando 

mercadores holandeses tenta- 
ram invadir Salvador, então ca- 

pital da colônia portuguesa. 
Foram rapidamente derrota- 
dos. Na volta, um grupo de in- 
digenas potiguares foi levado 
pelos holandeses ao pais euro- 
peu. Entre eles, estavam dois 
jovens caciques, Pedro Poti e 
Antonio Paraopeba. Durante 
os cinco anos que passaram no 
exterior, os dois foram alfabeti- 

zados em holandês e se conver- 
teram ao protestantismo. 

Aquela altura, 1630, 2 Com- 
panhia das Índias Ocidentais 

Trechos 

Carta confirma o massacre de Serinhaém 

Por que faço guerra com gente de nosso 
sangue, se vocês são os verdadeiros habitantes 
desta terra? Será que falta compaixão para com 
nossa gente? Ora, já duas vezes em luta? Os maus 
indios potiguaras que lutavam conosco morre- 
ram todos em Serinhaém. Todos os que ajuda- 
vam os homens maus morreram na batalha on- 
tem, lamentavelmente. Os que lutaram com os 
holandeses para sua própria desonra, todos eles 
morreram por nossas mãos. 

Ontem prendemos mais quatro chefes e 
toda a sua família em que confiavam. Captura- 
mos a metade dos quatrocentos subordinados 
deles. Alguns morreram com eles por nossas 
mãos. 

Não pensem que se poupa a vida dos poti- 
guaras, da gente nossa, por esses terem sido fei- 
tos chefes. Não pensem que os holandeses livram 
vocês de nós, Somente a vida deles é poupada. E 
por que, se eles são estrangeiros? 

Eu novamente farei vocês estarem bem, 

perfeitamente de acordo com seu modo de vida 
de antigamente. Os que se acharem aí, conforme 
eu disse, serão completamente arruinados, Para 
longe deveriam ir para fugir de mim. Que não fin- 
jam os índios uma fuga. 

Trechos da Carta de Felipe Camarão a Pedro Poti, 
escrita no dia 19 de agosto de 1645 

decidiu fazer nova invasão do 
Nordeste brasileiro. Dessa 

vez, 0s holandeses vieram com 
mais de 7 mil homens e uma 

esquadra de 67 navios - a 
maior já vista na colônia, Con- 
seguiram bloquear o litoral e 
tomar Recife e Olinda. Ali fica- 

riam pelos 24 anos seguintes. 
Poti e Paraopeba voltaram ao 
Brasil com os holandeses, “Os 
holandeses trouxeram um ad- 

ministrador muito bom, Mau- 
ricio de Nassau, que moderni- 
zoua cidade do Recifee, sobre- 

tudo, manteve um ambiente 

detolerância religiosa entre ca- 
tólicos e protestantes e até 

mesmo entre cristãos e ju- 
deus”, contou Navarro. 

TRANSIÇÃO. Além disso, segun- 
do Navarro, Nassau conseguia 
manter em equilibrio as tensas 
relações entre a Companhia 
das Indias Ocidentais e os se- 

nhores de engenho local. Em 
1644,no entanto, o administra- 

dor voltou para a Holanda. 
Diante da cobrança insistente 
de dividas,os produtores de ca- 
na começaram a conspirar 
comos portugueses pela expul- 
são dos holandeses. Uma ma- 

tança de católicos perpetrada 
por protestantes dentro de 

uma igreja foi então o estopim 
que levou à Insurreição Per- 
nambucana, 

O conflito dividiu os poti- 
guares. Sob a liderança de Fili- 
pe Camarão, líder indigena e 
militar, parte deles ficou do la- 
do dos católicos portugueses. 
Poti e Paraopeba, por sua vez, 
arregimentaram indigenas pa- 
ra lutar com os protestantes 
holandeses. Nas cartas traduzi- 
das por Navarro, Camarão ten- 
ta convencer Poti a se render. 
Apela para O parentesco entre 
os dois e para as tradições dos 
índios, As seis cartas são de 
1645. À primeira é de agosto, e 
a última, de outubro. 

Nas mensagens a Poti e Pa- 
raopeba, Camarão pede que 
eles abandonem os holande- 
ses. Alega que os invasores 
cram “hereges”, que viviam 
“no fogo do diabo”. Camarão 
argumenta ainda que os indiíge- 
nas deveriam se unir, pois 
eram do mesmo sangue, e não 
podiam lutar uns contra os ou- 
tros. Apela ainda para que suas 
“antigas tradições” fossem res- 
tauradas, As cartas escritas 
por Poti nunca foram encon- 
tradas. Mas há um resumo de 
sua resposta feita por um pas- 
tor holandês. O cacique teria 
respondido que não poderia lu- 
tar ao lado dos portugueses, 
que escravizaram e mataram 
indigenas. Os textos trazem in- 
formações sobre batalhas, lo- 
cais de confrontos e os nomes 
de caciques que morreram. 

Poti foi morto pelos portu- 
gueses. Paraopeba conseguiu 
sobreviver é foi para a Holan- 
da. Outro aspecto importante 
das cartas, segundo Navarro, é 
que, por terem sido escritas pe- 
los indigenas, é possível cons- 
tatar como o tupi era efetiva- 
mente falado pelos potigua- 
res. É elas comprovam que a 
lingua foi descrita corretamen- 
te pelos jesuítas, que a utiliza- 
vam na catequese, e não adap- 
tada a seus interesses. € 
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Estado de SP 

& Tempo firme aolongo do 

dia, com pancadas de chuva a 

noite, À temperatura caium 

pouco. 

Portas abertas 

Parque Augusta abre ao público com parquinho e até cachorródromo 
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Espaço localizado na região central tem 23 mil metros quadrados. Quem visitou a 
área ontem aprovou, mas pediu que o local permaneça limpo. Primeiro dia teve vacinação 
contra covid e também protestos do Conselho Gestor do Parque e de servidores. 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 
A dose suplementar está sendo 
aplicada nos trabalhadores da 
Guarda Civil Metropolitana, 
nos sepultadores do serviço fu- 
nerárioe nosagentes das subpre- 
feituras, assim como em idosos 

acima de 6o anos e profissionais 
de saúde. Estes grupos devem 
tertomado a 2.º dose há seis me- 
ses. O recém-inaugurado Par- 
que Augusta vai ser ponto de va- 
cinação. Outros sete parques pú- 
blicos vão imunizar moradores, 

CAMPINAS 
Acidade continua comaaplica- 
ção da 1.º dose nas pessoas aci- 
ma dos 18 anos, assim como 

FALECIMENTOS 

em adolescentes a partir dos 
12 anos. Idosos com 60 anos 

ou mais, que tenham recebido 
a 2º dose hã seis meses, tam- 

bêm são atendidos para a dose 
extra, Os profissionais de saú- 
de, vacinadosno mesmo inter- 

valo de tempo, recebem a 3.º 

aplicação (incluindo residen- 
tes e estagiários da área). As 
segundas aplicações estão sen- 
do oferecidas. 

RIBEIRÃO PRETO 
Amanhãenaterça-feira, 9,0cor- 

rerá a aplicação da 2.º dose da 
AstraZeneca para os vacinados 
nos dias 16 e 17 de agosto, É ne- 
cessário realizar agendamento. 
Os pontos funcionam a partir 
das &h3o. 

A esposa, filhos e netos do querido 

4 JOAMEL BRUNO DE MELLO 
convidam para a missa de 7º dia que será celebrada segunda-feira, 

dia 08/11/2021, às 11:00 horas na Capela São Pedro e São Paulo 
- Rua Padre José Griecco, 111 - Cidade Jardim, São Paulo. 

RIO DE JANEIRO 

Amanhã, as mulheres que es- 
tiverem na faixa etária de 62 

anos poderão buscar a dose 
de reforço na capital. Tam- 
bémestãorecebendo aaplica- 
çãoadicional os profissionais 
da saúde. & 

fm] HAWER 
Confira nobres sobre à Cini-O à 

| sobre saúde na intermet. 
saude estadagcom br 

Números 

A SIMPAIÇÃO RD PAÍS. CUM DADOS DO CONSÓRCIO DA 
IMPRENSA E DO MIESTÉRIO DA SAÚDE (RECUPERADOS; 
TOFAL DE MORTES mir 
MONOS REGISIROS DE MORTES EM 25H" xs 
vÉmMA MúrieL DE ÚRITOS FT 
TOTAL DE VACINADDS TESTS 
TOTAL DE TESTES POSITINOS nATLHS 
NOVOS CASOS DETECTADOS EM 24H" “um 
MÚREAD DE RECUPERADOS NOEIR 

= ATÉ ES e DE DINTEM 
“NÚMEROS DO FINETÉRIO DA SAÚDE 

Lucida Rodrigues de Souza - Dia 2, 

aos 70 anos. Era solteira. Deixa a filha 

Patrícia, parentes e amigos. O enterro 

foi realizado no Cemitério e Cremato- 

rio Primaveras. 

João Nunes da Costa Filho - Dia 5, 

80586 anos. Era casado com Isabel Lit- 

teck da Costa, Deixa os filhos João, 

Gustavo, Marco, parentes e amigos. O 
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SÃO PAULO RECLAMA 

Problemas 
com cobrança 

Reclamação do leitor 
Eduardo Armando: “Sou 
cliente da Claro, assinante 

dos pacotes Américas e Eu- 
ropa ha um tempo. Ocorreu 
acobrança de R$ 150 adício- 

nais na conta, sendo um va- 
lor indevido (para conheci- 
mento e para casos gerais: 0 
consumidor cobrado em quan- 
he indevida tem direito à repe- 
tição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou 
em excesso, acrescido de corre: 
ção monetária e juros legais, 
salvo hipótese de engano, con- 
forme previsto no artigo 43 do 
CDC como “repetição do in- 
débito”). A operadora reco- 
nheceo erro mas não resol- 
ve o problema, Já entrei em 
contato três vezes, porém 
empurram de uma área pa- 
ra outra. O setor que, segun- 
doa Claro, deveria resolver 

o problema, não o faz. Em 
um primeiro momento, a 
área responsável pediu 
mais uma semana e, agora, 
maiscinco dias úteis. À con- 

ta vencerá nos próximos 
dias e ainda não tenho solu- 
ção.” 

Resposta da operadora 
Claro: “Informamos que 
entramos em contato com 

Eduardo Armando e realiza- 
mos os ajustes necessários. 
A operadora continua à dis- 
posição pelos canais de 
atendimento.” & 

E Teve algum diroito coma cidarão 
a Lu cOnStmidar desrespeitado? O 

E blog Seus Direitos pode ajudar, 
aa Emi sia reclamações, Goi ds 

devidos documentos, dados pes- 
sogis e contatos, além do nome: 
tos enolvidos na questão, pasa o 

spreclamagestadao, com 

Para pablhtar anúncio fimebre: Balcão Limão 4 [| 3550-2138 0 (NE -dna PUHATSAPE [DM SSN2-B25 1 e ditendimento de E a? dos ANO es Phhoras Sábado das Mh às 20h, Domingo das Fáh ds 2 

loimisca encantadas pelo e-mail talecimentospestadan com CH nome do remetente. erdereção, ny e telefona 

enterro foi realizado no Cemitério & 

Crematório Primaveras. 

José Venancio Filho - Dia 6, aos 64 

anos. Filho de José Venancio Lopes & 

Laurici Gregorio Lopes. Era solteiro. 

Deixa parentes e amigos. O enterro se- 

rá realizado hoje, às 10h30, no Cemiteé- 

rio Municipal de Bebedouro. 

Loudeber Bulgarelli - Dia 4, aus 54 

METRÓPOLE 
LUANDA 

E NA AMME 
hd CAESEENTE TUM MAB 

CEIA HH 
MAS CENTE HI! 
PENTE: HAS 

FENGAANTE da HST 

Mundo Fuso MiMjNÁs FUSO Mi pad 
ASSuMÃO o MEaF MED 1 TIE 
MEMES 5 Eis NUM | RN 
BARCELONA E EM MONIEMEI 0 INB 
HELM 4 TP MESCIU E NE 
PRIISELAS 4 Fi MA BORA | TAF 
BUMOGARES 0 JE PAR RE 
CARAÇAS, TO EMF MMA ENTE 
La EI ! ar SAMIR) | TT 

ESTotnlAn 4 FI SME o TER 
CEMERIA do EM TEAM 5 Hi 
JOMANHESMAD 5 tj PÓMU [RE 
LIME 7 JEI TOMAM E” 
LIGENA To EIN NAHMEIM o Gu 
COMDRES zo mi 
MRE 4º JN CLIMATEMPO 
MIND E am eo Eompanp 

HÁ UM SÉCULO 

O caso Sacco e Vanzetti 

Roma- Os jornaes annunciam, 
emtelegramma procedente de 
Boston, que a temida execução 
dosanarchistasitalianos Nico- 

la Sacco e Bartolomeo Vanzet- 
tinãosereallisarátão cedo. Se- 

gundo esse despacho, passa- 
rão muitas semanas e talvez 

mezes, antes de ser resolvido 
pelas autoridades competen- 
tes dos Estados Unidos qual- 
quer coisade positiva, arespei- 
to da petição apresentada pe- 
los dois condemnados, em fa- 

vor de um novo julgamento, 
Além disso, os defensores dos 

dois condemnados terão, de- 

pois do novo julgamento, um 
novo prazo para appelar, é 

CORREÇÕES 

Este espaço se destma à publicação de erros 
puálicados na edição smpressa do ESTA 
Você pode colaborar ermcando e-mail para 

correcoesbestadao.com. às correções abrar- 
gem erros como: de informação, nome, cargo, 
dados murméricos, entre outros. 

Para ver 05 resultados, aponte a câma: 
eee ra di se celulas para o DA Code ou 

acesse htipsjjiboterias. esta- 
é das combrimega-sena 

Céud Si seráu publicadas noticias de Falecimear 

anos. Era casado com Josilene de Li- 

ma Bulgarelli. Deixa os filhos Luana e 

Erick Qenterro foi realizado no Cemi- 

terio e Crematório Primaveras. 

MISSAS 

Carmen Lydia Ramos Ansarah - Ho- 

te. às IBhoras, na lgreja São Francisco 

de Assis, na R. Borges Lagoa, 1.209, Vi- 

Lã Clementina (7º dia). 



Campeonato Brasileiro 

Convicç 

Em entrevista, Cafu faz 
elogios a Vinicius Júnior: 
'Amadureceu muito 
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ão, treino e força mental, os 
segredos de Raphael Veiga nos pênaltis 

“Meio-campista do Palmeiras, que hoje enfrenta o Santos na Vila Belmiro, acertou 

todos os 15 pênaltis que bateu pelo clube e não erra uma cobrança há mais de 3 anos 

Raphael Veiga posiciona a bo- 
la, dá quatro ou cinco passes 
paratrás, corre sem muita pres- 
sa e convertea cobrança de pé- 
nalti, Desde junho de 2019, es- 
sa cena se repetiu 15 vezes. O 
meio-campista acertou todas 
as penalidades qué cobrou 
comacamisado Palmeiras e se 
consolidou como um dos maio- 
res batedores do futebol brasi- 
leiro, A última delas ele acer- 
tou domingo passado, na vitó- 
ria por 3a 1 sobre o Grêmio, 
contra o qual também marcou 
coma bola rolando. Mas qual o 
segredo para tamanha preci- 
são do atleta de 26 anos? 
“Nahora de bater só repito o 

que fiz no treino. Creio que éa 
confiança de pegar a bola e fa- 
geroqueeutreino. Todo pênal- 
tidáum nervoso, uma ansieda- 

de, mas a cada dia que passa 
estou maduro e sabendo con- 

trolar melhor a parte psicológi- 
ca”, explica Veiga ao Estadão. 

Dos 15 pênaltis que bateu e 
converteu (13 em tempo nor- 
mal e dois em decisões por pe- 
nalidades), Veiga cobrou a 
maioria com força. Ele usou po- 
tência no chute em 12 oca- 
siões. Nas outras três, tirou O 

peso da bola e finalizou com 
jeito. A preferência é pelo lado 
esquerdo, canto no qual colo- 
coua bola em nove cobranças, 
Outras quatro foram no lado 
direito e duas centralizadas. 
“Eu vario as cobranças por- 

que tem muita gente estudan- 
do o jeito que eu bato. Tento 

30º RODADA DO BRASILEIRÃO 

fd O 
SANTOS PALMEIRAS 

SANTOS: João Paulo, Danilo Boza. 
Robson Reis.e Emiliano Velázquez; 
Madson, Vinicius fanocelo, 
Felipe Jonatan é Marcos Guilherme; 
Marinho, Diego Tardelli e 
Lucas Braga 
Técnico: Fábio Carille. 
PALMEIRAS: Weverton; Marcos 
Rocha, Gómez. Luan e Piquerez, 
Felipe Melo, Zé Rafael, 
Raphael Veiga, Gustavo Scarpa 
[Luiz Adriano) e Dudu: Rony. 
Técnico: Abel Ferreira. 

Juiz: Raphae! Claus (SP). 
TV: Globo, TNT e Premiere. 

| Local Vila Belmiro, em Santos. 

mudar um pouco a batida para 
dificultar a vida do poleiro. 
Tento repetir, independente- 
mente do lado em que eu bata, 
a distância « o movimento. Só 
mudoocantonahora”, descre- 

ve o jogador, artilheiro do Pal- 
meiras na temporada com 15 
gols. Perto de completar a 
quarta temporada no clube, 
ele soma 40 gols em 156 jogos 
com a camisa alviverde. 
O meia não costuma esperar 

o goleiro cair. Corre com con- 
vicção paraa marca da cale pre- 
fere escolher um lugar antes 
que o seu oponente. À estraté- 
gia tem lhe garantido sucesso 
nas cobranças. E o Ótimo apro- 
veitamento é resultado, tam- 
bém, segundo ele, de uma boa 

preparação psicológica. 
“Paramim, a parte psicológi- 

caé mais importante que a par- 

CESAR GRECO PALMEIRAS 

Raphael Veiga é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada 

te técnica. Às vezes um joga- 
dor tem a parte técnica muito 
boa, mas não a parte psicológi- 
ca, aí ele não consegue chegar 
em seu nível máximo técnico 
nahora da batida. Os dois cami- 
nham juntos, mas se você tiver 
tranquilo e controlar a ansieda- 
de é muito importante”, opina. 
Considerando o tempo em 

que esteve no Athletico-PR, a 
sequência já chega a 18 cobran- 
ças consecutivas sem errar. À 
última vez em que Veiga des- 
perdiçou uma penalidade foi 
no dia 26 de julho de 2018, na 
vitória por 2 a O do time para- 
naense sobre o Peniarol, em jo- 
goda Sul-Americana. São, por- 
tanto, mais de trés anos com 
um aproveitamento perfeito 
da marca da cal, No Palmeiras, 
a sequência de pénaltis perfei- 
tos começou em junho de 

Recuperado de lesão, Calleri volta 
ao São Paulo hoje, contra o Bahia 

PEDRO RAMOS 

Calleri corre no campo. Calleri 
treina com bola. Calleri acele- 
ra o processo de recuperação, 
Diaapós dia, o torcedor do São 
Paulo acompanhou ansiosa- 
mente a recuperação do ata- 
cante para voltar aos grama- 
dos. Enfim, oargentino, que es- 
tá invicto desde que retornou 
ao clube, estará a disposição 
dotécnico Rogério Ceni para a 
partida do Tricolor contra o Ba- 

hia, hoje, às 18h15, na Arena 
Fonte Nova, pela 30.* rodada 
do Brasileirão. 

Neste ano, Calleri já marcou 
três vezes em oito jogos e vem 
ajudando a equipe a melhorar 
os números do ataque, 0 segun- 
do que menos fez gols na com- 
petição, com apenas 23 gols 

em 29 partidas. Das oito vitó- 
rias do Tricolor na competi- 
ção, quatro foram por 1a 0. 
Além de Calleri, o São Paulo 
terá a volta do meia Rodrigo 
Nestor, que também se recupe- 

rou de lesão. 
Ceniainda não divulgoua es- 

calação e realizou testes nos 
treinos da semana, variando 

entre esquemas com dois e 
três zagueiros, além de promo- 
ver mudanças no ataque. 
Com o artilheiro Calleri em 

campo, o São Paulo tem pela 
frente a segunda pior defesa 
do Brasileirão. O Bahia sofreu 
39 gols em 33 jogos, marca ne- 

gativa superada apenas pela 
Chapecoense. Mas as coisas 
mudaram com a chegada do 

2019, quando marcou contra 
seu ex-time, o Athletico-PR. 

Especialista em penalidades 
quando jogava e precursor da 
“cavadinha” no futebol nacio- 
nal nos anos 90, Djalminha co- 
nhece como poucos como ven- 
cer o goleiro da marca da cal. O 
ex-jogador endossa a opinião 
de Veiga e entende que o alto 
indice de acerto está condício- 
nado à repetição nos treinamen- 
tos, além da questão mental. 

“Preinar é fundamental, É o 
mais importante porque o joga- 
dor repete os movimentos, ad- 
quire confiança. Tem que trei- 
nar, estudar os goleiros. O joga- 
dor tem que ter cada vez mais 
precisão hoje, porque às vezes, 
se não acertar bem no canto, o 
goleiro chega c pega”, dizo co- 
mentarista dos canais esporti- 
vos da Disney, 

técnico Guto Ferreira ao clube 

no início de outubro. 
Desde que assumiu ocoman- 

do da equipe, o time baiano es- 
tá invicto em seis partidas - fo- 
ram duas-vitórias e quatro em- 
pates -e sofreu apenas um gol, 
saindo da zona do rebaixamen- 
to. É a maior série invicta do 

Bahia na competição, A situa- 
ção ainda é complicada, mas O 
time aposta na boa temporada 
do atacante Gilberto, artilhei- 
ro do Brasileirão, com 12 gols, 
para vencer em casa. 
O São Paulo ocupa apenas a 

12.2 posição, com 37 pontos, € 
quer sair da parte de baixo da 
tabela. Caso vença, pode che- 
gar ãoitava colocação, a depen- 
der dos outros resultados da 

rodada. & 

CLASSIFICAÇÃO 
Pes VED 

BM TITS 
já Athlético- PR. 35 28. 10 5 4 5 

lã Santos 5 28 É 1 10 = 

16 Bahia sm san 
mM Spot S050 7 9440 
to duventude o 3 3] Um BENS 
13 Grêmio 26 28. 1 564 

70 “Chapeccense 4 30 1 1] 18-26 
Ltertadoros Sul-Americana - Rebaliamento 
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Carinthtans 140 Fortaleza 

Intermecional 4 rr” 
Fluminense x Sporf 

HOJE 
Eh Santos Palmeiras 

iEh AmetcoMO à América 
HE RA Br agentina 4 Aihlotia-PR 

Fahi5 Bahia + 550 Paulo 
hao Cera  n Cuinha 

AMANHÃ 

20h  Chapecoense x Flamengo 

E a TERÇA “FEIRA - 

Eh Er HéticoBO Juventude . 

" ÃO ENCERRADO ATÉ O FECHAMENTO Da ENEÇÃO 

“A parte psicológica, juntan- 
do com a confiança, tem um 
peso ainda maior na porcenta- 
gem de acerto. Uns 70% é a par- 
te psicológica. Se o jogador es- 
tiver indeciso, em dúvida, vai 

se prejudicar. Se estiver con- 
fiante,o que fez no treinamen- 

tofica fácil de colocar em práti- 
ca”, complementa. € 

Os RODADA DO BRASILEIRÃO 
É Eis 

BAHIA SÃO PAULO 

BAHIA: Danilo Fernandes: lino 
Paraiba, Conti, Luiz Otávio & 
Matheus Bahia (Juninho Capixaba); 
Ramele, Patrick de Lucca, Damel; 
Rossi, Ronaldo César e Gilberto. 
Técnico: Guto Ferreira. 

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Drejuela. 
Arboleda, Miranda e Reinaldo: 
Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara; 
Luciano, Rigoni e Calleri 
Técnico: Rogério Ceni 

Juiz: Sao Pereira Sampaio (DF), 

Horário: 1Bh]5. 

TW: Premiere. 

Local: Arena Fonte Nova, em 
Salvador. 
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APROVEITAMENTO PERFEITO 

RAPHAEL VEIGA 
LOCAL DE NASCIMENTO 

ALTURA 

1.78m 

7 

É canhoto 
Corre em um arco de 

33,5 graus, se distancia 

4 qmetros da bola e 

chega a 6,8 km/h 

EMPATES 156 jogos 
pelo Palmeiras 

Títulos na carreira 

COPA FLORIDA 

SUL-AMERICANA CUP 

[2018] [Ss 

“CUM O ATHLETICO-PA 

VITÓRIAS 

DERROTAS 

POSIÇÃO 

TIMES EM QUE 
ELE JOGOU 

CORITIBA 
[dá 

4 PALMEIRAS 
E [2OLT] 

ATHLETICO-PR 
(BOLA) 

PALMEIRAS 
[ola ATÉ OS 
Dias ATUdiG 

Ea 
CAMPEONATO LIBERTADORES 

PAULISTA (2020) 
[ERON 

4 
COPA DO BRASIL 

(2020) 

“0 POSICIONAMENTO DO GOLEIRO Fls LIGADO COMO REPE RÉ NCIA PARA DEFEDE DES LADOS ESQUERDO E DURENTOS DR ADE, 

Corinthians vence Fortaleza no fim 

e fica mais perto da Libertadores 

O Corinthians repetiu o rotei- 
ro do duelo contra a Chape- 
coense e garantiu mais uma vi- 
tória dramática, conquistada 
com um gol nos minutos fi- 
nais. Ontem, o time de Svlvi- 
nho derrotou o Fortaleza pori 
aona Neo Quimica Arena gra- 
ças às mexidas de seu treina- 
dor. Ele lançou mão de Cantil- 
lo e Jô no segundo tempo. O 
gol teve a participação do cen- 
troavante e foi marcado pelo 
meio-campista colombiano 
no fim da partida. 

O Corinthians segue invicto 
desde que o torcedor retornou 
à Neo Quimica Arena. Ganhou 
o quarto jogo que fez em casa 
com a presença da Fiel e ga- 
nhou força na briga por uma 
vaga na próxima edição da Li- 
bertadores. À equipe foi pre- 
miada pelas mudanças de seu 
técnico e, sobretudo, pela boa 

postura apresentada no segun- 
do tempo, quando dominou o 
Fortaleza, muito desfalcado, e 

empilhou chances, 
O resultado deixa o Corin- 

thians no sexto lugar, com 47 

pontos, mais próximo justa- 
mente do Fortaleza, que se 
manteve em quinto, mas viu O 
rival ficar a um ponto de dife- 
rença. O Red Bull Bragantino é 
o último dentro do G-4, com 
49 pontos. 

Corinthians e Fortaleza fize- 
ram um primeiro tempo inte- 
ressante na Neo Quimica Áre- 

na, embora sem muitas chan- 
ces de gols. Faltaram aproxi- 
mação, movimentação e ampli- 
tude, especialmente ao time 

40 gols pelo Palmeiras 

Direção do chute 

Quando marcou 

renome. RS 
DISPUTA DE PÉMBLT E 

Tipo de chute 

CHUTE COM FORÇA [=== 12 
CHUTE COLOCADO 3 

JB km/h 
ea velocidade média das batidas 

de Veiga 

Ja gols 
na atual temporada - artilheiro do time 

12 assistências 
pela equipe 

anfitrião, que, estático e lento 
na construção das jogadas, te- 
ve dificuldade de chegar ao 
gol. Os visitantes fecharam os 
espaços e armaram bons con- 
tragolpes, embora poucos. 
No segundo tempo, o Corin- 

thians chegou ao seu gol de tan- 
tomartelar e encurralar o For- 
taleza. Mais uma vez no fim do 
jogo e de forma dramática. O 
gol foi marcado por Cantillo, 
aos 41 minutos, e teve partici- 

pação determinante de Jô, que 
mudou a produção ofensiva da 
equipe com a sua entrada. O 
centroavante recebeu de Ro- 
ger Guedes e fez o pivô para o 
meio-campista colombiano 
aparecer livre na frente do gol 
e bater com precisão para ga- 
rantir o triunfo. & 

lo gols de pênaltis - 

ESPORTES um 

| Lista com os jogos em que 

|: marcou os gols de pênalti 
OG emimEcoMPORÇA (O CHUTE COLOCADO 

ADVERSÁRIO 

i 

| 

1 1a 

| 

DMNDE BATEU 
CADA COBRANÇA 

Ra 
B/JUNIZOLA 
ATHLETICO-PR 

1IXO 

Bope 
CRI ARE 
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15.MDV DOR 

FLUMINENSE 

KO 

18,NOV 2020 

CEARA 

ZX2 

E,OUT.2050 

SANTOS 

LX 

12.DEZ.2020 
BAHIA 

3x0 

ILABR.Z071 

FLAMENGO 

2(5)x (6)2 
Veiga mareou um gol 

no tempo marmal, 
ouro rs decisão pnr 

penais 

s| o | 
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DEL VALLE-ElU W O 

IXO 
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IxO 

10 /0UT.2021 

RED BULL 
BRAGANTINO 

2X4 

17.0UT.2021 

INTER-RS 

IXO 

FLOUT.2021 

GRÉMIL 

3x1 

INFOGRÁFICO: DIDO SHIRAMA/ESTADÃD 
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FERTALEDA, 

FORTALEZA CORINTHIANS 
| Õ 1 

Gols: Cantillo;aos 4] minutos do 
segundo tempo. 
CORINTHIANS: Cássio; Fagner, 
Jogo Victor, Gile Fábio Santos; 
Gabriel (Jô), Du Queiroz (Cantilo), 
Giuliano, Renato Augusto [Mavier] é 
Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito); 
Rúger Guedes. Técnico: Sylvinho 
FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga. 
Marcelo Benevenuto, Jackson e 
Bruno Melo; Felipe, Ronald. M. Vargas 
(Edinho) e Lucas Lima (Depietri); 
Robson (Henriquez] e David 
(Romarinho) 
Técnico: Juan Pablo Vojvoda 
Juiz: Ramon Abatti Abel (50). 
Amarelos: Fagner. Róger Guedes, 
Felipe. Lutas Lima, Robson, Cantílio. 
Local: Neo Quimica Arena, 



ESPORTES 

Categorias de base 

Aos 12 anos, 
Giovanna brilha 
jogando entre 
os meninos 
Garota joga nos times 
sub-12 e sub-13 do 
Botafogo, onde tem se 
destacado; ela até já 
assinou contrato com 
grande marca esportiva 

EENIIA 

Que menina pode, sim, jogar 
futebol todo mundo já sabe. 
Mas, diferentemente do que se 
vê nas categorias profissionais 
e nas divisões de base dos clu- 
bes, Giovanna Waksman es- 

banja habilidade atuando en- 
tre meninos. Com apenas 12 
anos, ela é a camisa 10 e titular 
dos times sub-12 e sub-13 do 
Botafogo e tratada como joia 
no clube do Rio. 

As comparações com Marta, 
eleita seis vezes melhor jogado- 
ra de futebol do mundo pela 
Fita, são inevitáveis. Mas a qua- 
lidade com a bola no pé já salta 
aos olhos dos torcedores cario- 

Torneio 
Giovanna Waksman será 

emprestada ao Internacio- 

nal para disputa da Copa 

cas. O nome de Giovanna co- 
meçou a figurar na boca dos 
botafoguenses no último dia 
309 de outubro, após a vitória 
porzaosobre o Vasco no Tor- 
neio Super 8, na categoria sub- 
12. Além de uma assistência, à 

jogadora marcouum golaço, ar- 
rancando do campo de defesa 

Na França 

etocando por cobertura na sai- 
da do goleiro. 
Moradora de Jacarepaguá, 

na zona oeste carioca, Giovan- 

nainiciou sua trajetóriano Bo- 
tafogo em janeiro deste ano. 
Descoberta através de videos 
na internet, ela passou a ser 

monitorada até finalmente o 
clube entrar em contato com 
seus pais e oferecer uma bolsa 
à jovem jogadora, para ser ob- 
servada de perto pelos profis- 
sionaisalvinegros. Inicialmen- 
te, começou a treinar com as 
jogadoras do sub=8 e do time 
adulto, pois o clube não pos- 
gula uma categoria feminina 
para encaixá-la. No entanto, 
sua desenvoltura levouo Bota- 
fogoacolocara garota para tra- 
balharna base do time masculi- 
no. 
Tiano Gomes, gerente geral 

das divisões de base do Botafo- 

go, afirma que a jovem promes- 
sa está “a vontade” entre os ga- 
rotos e encara com naturalida- 
de os jogos no masculino. Ele 
também ressalta, ainda, a boa 
recepção dos meninos com a 
chegada de Giovanna. “A acei- 
tação, desde o momento que 
ela fez o primeiro treino com 
os meninos, foi excepcional, 
Algo muito legal e bonito de se 
ver. Os nossos meninos a rece- 

beram da melhor forma possi- 
vel, a comissão técnica, de 

uma forma muito respeitosa, 
carinhosa e sem diferenciar na- 

da. Hoje ela é uma peça funda- 
mental na equipe e vem se de- 
senvolvendo com muita facili- 
dade. E uma felicidade enorme 
ver tudo o que vem acontecen- 
do com ela”, diz. 

PHILIPPE LOPEZIAFP) 

cDerei senil 
CTeRNO Fi 

Neymar homenageia Marília Mendonça 

Neymar fez dois gols na vitória do PSG por 3a 2, fora 
de casa, contra o Bordeaux, pelo Campeonato Francês. Ele 
homenageou Marilia Mendonça, vitima de acidente aéreo. 
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MANDERSOM GOMES 1/2 

Titular, Giovanna Waksman domina a bola durante uma partida do Botafogo na categoria sub-12 

17 gols 
tem Giovanna Waksman, 
atuando entre os meninos 

nas categorias de base do 
Botafogo. Os últimos dois 
foram marcados na final 
do Super 8, em jogo contra 
o Flamengo, que ficou com 
o título nas penalidades 

Meia “clássica” com enorme 
visão de jogo, visão periférica 
acentuada e excelente finaliza- 
ção, segundo o técnico Glau- 
cio Carvalho, a camisa 10 alvi- 
negra jáacumula 17 gols atuan- 
do entre os meninos do Botafo- 
go. Osúltimos dois foram mar- 
cados na final do Super 8, con- 
tra o Flamengo. Após a equipe 
sair perdendo por 2 a à, Gio- 
vanna comandou a busca pelo 
empate, levando a decisão pa- 
ra os pênaltis. Apesar de con- 

O MELHOR DA TV 

ATLETISMO 

e Maratona de Nova York 

Comida 

10h30 / ESPN 2 

TÊNIS 
o ATPi1000 DE PARIS 

Finalissima 
uh | ESPN 

FÓRMULA 1 
o GP do México 

Largada 
15h3o / Band 

FUTEBOL AMERICANO 

e NFL 

G.B. Packers x K.C. Chiefs 
18h25 / ESPN 

verter sua cobrança, o título fi- 
cou com a equipe da Gávea. 

Rose de Sa, coordenadora 

do futebol feminino, explica 
que um dos motivos para inte- 
grar a jovem nas competições 
masculinas é o fato do seu ni- 
vel físico e técnico ser acima 
das meninas de sua idade. 

“Nosso projeto com Giovanna 
é manteé-la treinando comnos- 

saequipe adulta, continuar dis- 
putando campeonatos pela 
nossa base masculina até quan- 
do suas valências fisicas conti- 

nuarem em igualdade de per- 
formance com os meninos”, 

afirma. “Ela é diferenciada”, 
completa. 

Giovanna também já acumu- 
la prêmios na carreira ainda 
embrionária. Também jogan- 
do entre garotos ela recebeu o 
prêmio de melhor jogadora do 
Campeonato Carioca de Base 
na categoria sub-og, quando 
também foi a artilheira do tor- 
neio pelo Sogima FC, time res- 
ponsável por trabalhar a base 

A. Cardinals x S.F. qgers 

18h25 | ESPN 2 
T. Titans x LA. Rams 

22h20 | ESPN 

FUTEBOL 
& Campeonato Inglês 
Arsenal x Watford 
11h | ESPN Brasil 

o Brasileirão sub-20 
Atlético-MG x Internacional 
11h | BAND 
e Campeonato Espanhol 
Valencia x Atlético de Madrid 
12has | Fox Sports 
e Campeonato Italiano 
Napoli x Hellas Verona 
14h | ESPN Brasil 
e Sério B 

do Cabofriense. A conquista 
mais recente da jovem atleta 
foi a assinatura com a Nike, a 

primeira jogadora na idade de- 
laaassinar comamarca de ma- 
terial esportivo. 
O próximo desafio da jovem 

promessa é a disputa da Copa 
Nike Feminina Sub-17, torneio 

no qual vai atuar cedida ao In- 
ternacional. O Botafogo vê o 
empréstimo como parte do 
processo de lapidação da joia, 
que estã nos planos do clube 
para 2022 e onde deve seguir 
desenvolvendo seu futebol no 
caminho até o profissional, 
“Em 2022 teremos catego- 

rias de base feminina e já que 
estamos com 99% fechado 
com um grande parceiro para 
o próximo ano, quealém de es- 
trutura de treinamento virá 
também com aporte financei- 
ro, fazendo desta forma que a 
atleta Giovanna jogue pelo Bo- 
tafogo e também consigamos 
revelar novos talentos”, diz Ro- 

se, o 

Vasco x Botafogo 
16h | SporTV e Premiere 
e Campeonato Brasileiro 
Santos x Palmeiras 
16h / Globo e TNT 

Atlético-MG x América-MG 
16h / Premiere 

Red Bull Bragantino x Athletico 
16h | Premiere 

Bahia x São Paulo 
18h15 | Premiere 

Ceará x Cuiabá 
2o0h3o | Premiere 

BASQUETE 
e NEA 
Los Angeles Clippers x 
Charlotte Hornets 
23h | Band 
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Alan Adler 

Novo CEO do GP de São Paulo 

é carioca e “mestre” em eventos 
Ex-velejador, que foi a 
três olimpiadas e que 
tem experiência em 
marketing, teve papel 
decisivo na renovação 
da cidade com a F-1 

FELIPE ROSA MENDES 

AFoórmulai não foiatéo Riode 
Janeiro, mas um carioca veio 

para São Paulo comandar o GP 
brasileiro. Alan Adler agora é o 
nome por trás da tradicional 
corrida disputada no Autódro- 
mo de Interlagos. Aos 57 anos, 

o economista eempresário as- 
sumiu o maior desafio da car- 
reira, marcada por referências 
na área de marketing esporti- 
vo e eventos de grande porte. 
No comando do GP de São 

Paulo, novo nome do GP do 
Brasil, seu objetivo é encantar 
os fãs de automobilismo, que 
devem lotar o autódromo nos 
dias 12,12 e 14 de novembro, e 
ajudar a justificar o investi- 
mento público na prova. 

Pouco conhecido no mundo 

dos motores, Adler assumiu o 
comando do GP no início des- 

te ano. Ele ocupou a função 
executada por Tamas Rohonyi 
nos últimos 30 anos, Mas sua 
ligação como GP começou em 
2019, quando se apresentou à 
Prefeitura de São Paulo para 
ajudar na renovação do contra: 
todacidade coma F-. Ovincu- 

lose encerrava no fim de 2020. 
E a renovação estava “emperra- 

da”, nas palavras de Adler. O 
acerto, por cinco anos, foi te- 
chado em dezembro, 

“As coisas não andavam, De- 

moramos para perceber que a 
F- estava engatada com o Rio 
de Janeiro”, afirmou, em entre- 
vista ao Estadão. “Acreditava 

muito na continuidade da F-1 
em SP por N motivos. E fiquei 
muito feliz quando assinamos 
o contrato porque é um evento 
que tem a sua raiz aqui em In- 
terlagos, em São Paulo. Sei que 
ficou dez anos no Rio. Mas, ho- 
je, entendendo um pouco 
mais, vejo como os pilotos e 
equipes são apaixonadas por 
Interlagos. Tem uma história. 
Eu sou muito de tradição,” 

ANOS DE ESTRADA. Oempresá- 
rio ajudou a resolver a disputa 
entre São Paulo e Rio com sua 
experiência em marketing es- 
portivo e também por contar 
comoapoiodo grupo Mubada- 
la, fundo soberano dos Emira- 

dos Árabes Unidos, parceiro 
da Fa na organização do GP de 
Abu Dabi. Se a experiência 
com automobilismo é quase 
zero, a bagagem na área de 
eventos é grande. 

Adler levou a famosa banda 
The Police para o Maracanã 
em 2007, promoveu eventos 
de skate, maratona aquática, 
golfe, futevólei, NBA, UFC e 

Volvo Ocean Race, a regata de 
volta ao mundo. A badalada 
prova de vela oceânica foi O 
grande impulso em sua trajetó- 
riano marketing esportivo. Ao 
criar o barco Brasil a, ele tro- 

coudevezolado esportista pe- 
la carreira de promotor de 
eventos em 2005. 

“Foi ali que entrei neste 
mundo, Não entendia nada de 

ALEX EI a 

, dá 
Alan Adler promete oferecer um GP de alto nível para o público 

marketing. Conquistei muita 
credibilidade porque entrega- 
mos um projeto incrivel, com- 
plexo. Tinha tudo para dar erra- 
do e deu certo. Acabamos em 
terceiro lugar, do lado de equi- 
pes com muito mais dinheiro 
que nós”, explicou Adler, que 
foi velejador dos 10 aos 46 
anos de idade, 
O carioca disputou olimpia- 

das: Los Angeles-1984, Seul- 
1988 e Barcelona 1992. Não su- 

biu ao pódio, mas foi duas ve- 
zes campeão mundial -naclas- 
se Star em 1989, e na J24 em 

2006 — e medalhista de prata 
no Pan-Americano de Santo 
Domingo-2003. 
A experiência no esporte e 

os bons contatos que cultivou 
facilitaram a transição para o 

Mercedes surpreende Red Bull 
e Bottas sai na pole position 

Piloto finlandês sai na 
primeiro posição no 
GP do México, com 

Hamilton largando 
na segunda posição e 
Verstappen em terceiro 

Depois de um dominio dos car- 
ros da Red Bull Racing (RER) 
nos dois primeiros treinos li- 
vres para o Grande Prêmio do 
México de Fórmula 1, a Merces 
des surpreendeu ontemefeza 
dobradinha notreino de classi- 
ficação para a corrida, que sera 
disputada hoje às 15h30 (horá- 
riode Brasilia), Desta vez, o bri- 

ENGARD BARRIDO/RELTERS 

Valtteri Bottas sairá na frente 

no Grande Prêmio do México 
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marketing. A Volvo Ocean Ra- 
ce é sua grande referência, não 
apenas por ser um sonho reali- 
zado. Lá seu barco foi capita- 
neado por ninguém menos 
que Torben Grael, um dos 
maiores atletas olimpicos da 
história do Brasil, 

BOMTRÂNSITO. A postura tran- 
quila e o jeito simples e acessi- 
vel de ser sempre ajudaram Ad- 
ler a conquistar simpatias e 
apoios para seus projetos. Os 
bons contatos facilitaram seu 
trânsito tanto na Rede Globo 
quanto diante de patrocinado- 
res e empresários poderosos. 
Foi assim que vendeu sua em- 
presa de eventos para Eike Ba- 
tista e para o grupo IMG, que 
contratouo próprio carioca pa- 

tânico Lewis Hamilton, hepta- 
campeão mundial da catego- 
ria, vai largar na segunda posi- 
ção, já que a pole ficou com 
Valtteri Bottas, que cravou a 
melhor volta em iminiçsêzs, 
apenas 145 centésimos mais 
rápido que seu companheiro, 

Lider datemporada, o holan- 

dês Max Verstappen, da Red 
Bull, ficou com o terceiro tem- 

po com o tempo de iminié- 
seg22s. Seu companheiro Ser- 
gio Perez sairá na quarta posi- 
ção — ele fechou o treino com 
Iminlósep342. 

AJUSTES. Bottas celebrou mui- 
to após conquistar a volta mais 
rápida “Foi uma volta espetacu- 
lar. De manhãa gente fazia uma 
boa primeira volta e depois a 
temperatura do carro não fica- 
vaboa. Conseguimos ajustar is- 
so. Temos os nossos dois car- 

ros na frente e vamos fazer de 
tudo para travar isso amanhã”, 
afirmou logo após o final do Qa. 
Hamilton aproveitou para 

ESPORTES 

ra sero CEO da nova organiza- 
ção, que deu saltos maiores, 
A IMX comprou a data do 

Rio Open no calendário do cir- 
cuito de tênis, adquiriu parte 
do Rock in Rio, fez uma joint- 
venture com o Cirque du So- 
leilevirourepresentante de jo- 
gadores como Neymar e Thia- 

go Silva e do surfista Gabriel 
Medina. Quando Eike que- 
brou, à Mubadala assumiu a 
empresa, trocando o nome pa- 
ra IMM e mantendo Adler co- 
mo gestor e também acionista, 
Hojeele divide suas atenções e 

“Fiquei feliz quando 
assinamos o contrato 
porque é um evento 
que tem a sua raiz 
aqui em Interlagos” 
Alan Adler 

CEO do GP de São Paulo 

o seu tempo entre o GP de F-1 
e a função de CEO da IMM, 
que organiza eventos como à 
SP Fashion Week e a SP Okto- 
berfest na capital paulista. 

A empresa de Adler que ad- 
ministra à GP de São Paulo é a 
MC Brazil Motorsport, que vai 
receber do governo municipal 
R$ 100 milhões ao longo dos 
cinco anos de contrato. Por se 

tratar de dinheiro público para 
promover um evento privado, 
ovalor é contestado na Justiça 
e já se tornou alvo do Ministe- 
rio Público e de duas tentati- 
vas de abertura de CPI na Ca- 
mara de Vereadores. 
Questionado sobre valores, 

O carioca se esquiva. “O que 
me dá muito conforto é ter um 

acionista como a Mubadala, 
que atua em vários países da 
forma mais transparente e pro- 
fissional possível, Você acha 
que iriamos fazer alguma coisa 
errada, fora da legalidade: Isso 
é impossivel. Quem quer ter 
problema? Eu não quero. Fize- 
mos tudo certinho.” 6 

elogiar o trabalho feito pelo 
companheiro de equipe. “O 
Bottas fez um trabalho excep- 
cional, estou orgulhoso dele, a 
gente não tinha o ritmo e con- 
seguir travar essa primeira fila 
com ele foi muito especial. O 
nosso esforço de equipe foi 
muito bom. Eu adoraria estar 

na posição do Bottas, mas ele 
fez um trabalho fantástico e eu 
tenho que reconhecer.” 

Primeiro colocado do cam- 

peonato, Verstappen lamen- 
tou muito o balanço dos carros 
da Red Bull e aproveitou para 
dar mais uma alfinetada em 

seu maior rival na briga pelo 
titulo, Lewis Hamilton, que 
precisa chegar à frente na corri- 
da para tentar ultrapassá-lo na 
classificação do mundial de pi- 
lotos. “O balanço do carro aca- 
bou saindo na última volta. Os 
dois pilotos sairam na frente, 

mas uma bandeira amarela fez 
com que o outro piloto achas- 
se que não poderia mais bus- 
car a pole.” 



Acesso de mulheres negras ao 
esporte que dá títulos ao Brasil é 
restrito e o apoio, quase imexistente 

Surfistas 
negras 
importam 

GONÇALO JUNIOR 

epois de quase 14 
anos somando bons 
resultados no surte, 

como o tricampeonato santis- 
ta co título brasileiro de 2019, 

a paulista Julia Santos conse- 
guiu o primeiro patrocinio da 
sua carreira somente em se- 
tembro deste ano. A atual cam- 

peã nacional, acearense Yanca 
Costa, diz que terá boas notí- 
cias sobre apoios em 2022, 
mas que ainda não podem ser 
divulgadas. Negras e periféri- 
cas, elas exemplificam como a 
diversidade étnica avança no 
surfe feminino depois de déca- 
das remando contra a maré. 
O movimento ainda é lento, 

Das 30 atletas do ranking femi- 

nino da Associação Brasileira 
dos Surfistas Profissionais (A- 
brasp) de 2019, 0 último com- 
pleto antes da pandemia, ape- 
nas sete eram negras. Hoje, ne- 
nhuma atleta negra disputa o 
Circuito Mundial de Surfe. Por 
quase uma década, a cearense 
Silvana Lima foia única a carre- 
gar a bandeira da representati- 
vidade nas etapas internacio- 
nais. “Não vejo preconceitono 
surfe em si, mas a gente sabe 
que a sociedade brasileira ain- 
da é desigual, O surfe é um sin- 
toma. A quantidade de surfis- 
tas não representa a popula- 
ção negrano geral”, reconhece 
Pedro Falcão, presidente da 
Abrasp. 

Na Confederação Brasileira 
de Surte (CBSurf), a base de 

SRP EL CA MPLIS 

NEGRAS EM MINORIA 

Cenário 

Dificuldade em praticar 
surfe e obter apoio faz 
nascer imiciativas para 
incentivar e dar suporte 
às atletas negras 

Das 30 atletas do ranking feminino de surfe 
de 2019, apenas sete eram negras 

MM OLANTDADE DE SURFISTAS HEGRAS 

SÃO PAULO 
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dados é restrita para conclu- 
sões mais amplas. Das 99 mu- 

lheres cadastradas e ranquea- 
das na entidade (22% do to- 
tal), apenas 6% delas responde- 
ram à autodeclaração de raça. 
Nenhuma se declarou preta. 

Vale lembrar que dados do Ins- 
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) mostram 
que 54% da população brasilei- 
ra é negra. “Avançamos muito 
nos últimos anos, mas ainda 
há muito a ser feito”, afirma o 

presidente da entidade, Adal- 
vo Argolo. 
Juliaagora é patrocinada pe- 

lamarca brasileira HD, Ela con- 
quistou o chamado “patroci- 
nio de bico”, o principal, que 
garante um salário mensal e 
apoio por três anos. Agora, ela 
vai poder trocar o ônibus pelo 
avião nas provas nacionais, 
por exemplo. Também vai dar 
uma folga no orçamento do- 
méstico. À mãe, a diarista lo- 

landa Nicanor, adiou por anos 
atroca da TV de tubo para aju- 
dar no sonho da filha atleta, As 
duas moram em São Vicente, 

litoral de São Paulo, 
“Não sou a figura que as mar- 

cas procuram, aquele este- 
reótipo da pele clara e o cabelo 
loiro. Foi bem dificil aceitar, 

mas foi uma motivação a mais. 
Coisas boas aconteceram e fi- 
nalmente chegou a oportuni- 
dade. Estou em êxtase”, diz a 

atleta de 25 anos. 

BUSCA POR APOIO, Rafaclla Tei- 
xeira, vice-campeã brasileira 
profissional 2019 na categoria 
até 18 anos, tem apoiadores, 

mas ainda corre atrás de um 
patrocínio principal. “Antiga- 
mente deveria ser muito pior, 
mas a situação não melhorou 
tanto assim. A gente pode con- 
tar nos dedos quem tem patro- 
cinio, Não é por falta de talen- 
to. Eu acredito que ainda conti- 
nua esse preconceito, Não es- 
tamos dentro do padrão que as 
marcas procuram”, lamenta a 
atleta de 20 anos, de São Sebas- 

tião (SP). 
Kiany Cristina um dos talen- 

tos da nova geração, sente fal- 
ta de referências negras, “Não 
vemos os negros numa revista 
ou pôster. É triste quando che- 
go em uma loja para me apre- 
sentar como umaatleta profis- 
sional do surfe”, diz a atleta de 
22 anos, de Ubatuba (SF). 
Tantos relatos sobre falta de 

apoio chamaram a atenção da 
jornalista e ex-surfista negra 
Érica Prado. Atleta nos anos 
2000, Campeã baiana e compe- 
tidora do extinto SuperSurf, 

ela própria já havia sofrido 
com patrocínios escassos. 

Para ampliar a discussão so- 
bre o tema, ela criou o perfil 
Surfistas Negras nas redes so- 
ciais. Hoje com mais de nove 
mil seguidores, a página procu- 
ra aumentar a visibilidade das 
atletas e criar referências para 
quem está iniciando. Em 2022, 
um encontro presencial dará 
novo impulso ao movimento, 
A busca por espaço não acon- 

tece só no Brasil, No início do 
més passado, o jornal The New 
York Times publicou reporta- 
gem mostrando como os ne- 
gros passaram a surfar em gru- 
pos na Califórnia após serem 
hostilizados em função da 
questão racial. 
Tantono Brasil como nos Es- 

tados Unidos, as grandes mar- 
cas demoraram a abraçar a di- 
versidade émmica, tornando di- 

ficil a participação dos surfis- 
tas negros em competições in- 
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ternacionais. Nos últimos 

anos, a Internet é as redes so- 
ciais permitem que esses atle- 
tas sigam um caminho diferen- 
te atraindo a atenção ao tirar e 
postar as próprias fotos, vi- 
deos e competições. 

GEORGE FLOYD. Na visão das 

atletas brasileiras, os avanços 
do surfe feminino negro têm 
um marco: os protestos que se 
seguiram à morte do negro 
americano George Floyd em 
maio do ano passado. O movi- 
mento ativista internacional 

Black Lives Matter (Vidas pre- 
tas importam) jogou luz sobre 
a-discriminação racial e a vio- 
lência policialnos EUA esetor- 
nou um movimento social 

mundial, 
No Brasil, o assassinato de 

João Alberto Preitas no Carre- 
four de Porto Alegre (RS), no 
dia 20 de novembro passado, 
Dia da Consciência Negra, rea- 

cendeu o debate. 

LEMIBSIBADELOA 

Pequeno av 
Em 2020, uma negra foi 

eleita para a Comissão de 
Atletas a Confederação 

Brasileira de Surfe (CBSurf) 

“As empresas estão se movi- 
mentando. Depois dos protes- 
tos no mundo todo, todos des- 

cobriram que existe racismo 
no Brasil. Foi um ano positivo. 
Várias meninas que não ti- 
nham patrocinio agora têm. 
Mesmo que a passos lentos, ve- 
mos uma evolução”, avalia Eri- 
ca Prado. “Tivemos muitos 
protestos. As pessoas se unin- 
docontra o racismoe oprecon- 
ceito”, completa lúlia Santos. 

Para o professor da USP, 

Dennis de Oliveira, a luta por 

visibilidade veio um pouco an- 
tes do movimento Vidas pre- 
tas importam. “As conquistas 
do movimento negro, como as 
políticas afirmativas, começa- 
ram a avançar sobre espaços 
que antes eram vetados aos ne- 
gros” diz o autor dolivro Racis- 
mo Estrutural. 

Aluta por visibilidade obvia- 
mente tem trajetórias bem-su- 
cedidas. Silvana Lima, uma 

das representantes brasileiras 
nos Jogos de Tóquio, teve pa- 
trocinios regulares ao longo 
da carreira, Por dez anos, Sue- 
len Naraisa teve o patrocinio 
da marca Nicoboco para a dis- 
puta do Circuito Brasileiro é 
conquistou dois titulos. Hoje, 
mesmo fora do calendário 
competitivo, a atleta de 37 
anos tem à patrocínio da Roxy 
para divulgação dos produtos. 
Formada em Educação Fisi- 

ca, ela montou sua própria es- 
cola de surte em Ubatuba. Seu 
objetivo é ser técnica da sele- 
ção brasileira feminina de sur- 
fe. “Quero continuar traba- 
lhando com surfe. Agora estou 
um pouco mais fora da água, 
mas quero continuar passan- 
do meus conhecimentos”, diz 

a professora. 6 
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Tênis: Bruno Soares 

e Murray perdem no 
Masters 1000 de Paris 

WERTHER SANTAMAESTADÃO 

conseguiu 

patrocínio 

depois de 

14 anos 

surfando 

A FUNDO 

Projeto em Pernambuco 
visa dar visibilidade 

Organizada por uma 
ex-surfista, iniciativa 
vai dar oportunidade 
no surfe feminino a 

50 jovens e crianças 
de Maracaipe 

Nofinal de novembro, ocole- 

tivo feminista e antirracista 

TPM (Todas para o Mar) vai 
promover um evento para a 
inclusão de so adolescentes e 
crianças, brancas e negras, 
no surfe feminino das comu- 
nidades de Maracaípe (PE), 

uma das principais rotas de 
competições surfe na região 
Nordeste. Pioneiro ao ofere- 
cer diversas modalidades 
categorias, o encontro pre- 
tende garantir visibilidade pa- 
ra o surfe feminino, especial- 
mente para negras e nordesti- 
nas, promovendo a democra- 
tização do esporte. Meninas 
que integram projetos so- 
ciais não pagam a inscrição é 
hospedagem. 
O encontro é organizado 

por Nuala Costa, primeira ne- 
gra a representar profissio- 
nalmente o Estado nos tor- 

neios nacionais e uma das pri- 
meiras brasileiras a competir 
no circuito internacional. 
“Não consegui seguir na mi- 
nha carreira por causa da fal. 

ta de apoio. Quero que seja 
diferente para as meninas 
que estão começando.” 

Nuala reclama de falta de 
apoio financeiro das grandes 
marcas, inclusive para a orga- 
nização de eventos. “As mu- 
lheres continuam sem opor- 
tunidade e sem patrocínio pa- 
ra competir. Também é di- 
ficilorganizar eventos de sur- 
te feminino. Não existe 
apoio. Temos de fazer vaqui- 
nhas para pagar os juízes, por 
exemplo.” 
A ex-surfista atribui ao ra- 

cismo estrutural as dificulda- 
des para conseguir apoio. “As 
marcas buscam padrões que 
não são nacionais, que não 
são nossos, Muitos atletas 
não estão nesses padrões. So- 
mos um pais miscigenado, 
sem padrões.” € 

PALUMA RITA 

Nuala pretende dar à nova 

geração o apoio que não teve 

A negra foge do imaginário 

- ma das consequên- 
CAD | cias do racismo es- 
“2 trutural écriar espa- 
ços permitidos e espaços ve- 
tados para os negros. No pon- 
to de vista geral, os permiti- 
dos são os espaços lúdicos, 
como 05 esportes € as artes, 

Osespaços vetados são aque- 
les de poder. No esporte, a 
presença negra é admitida no 
futebol, Nos esportes mais 
elitizados, como surfe, nata- 
ção e tênis, existe pratica- 
mente um veto à presença ne- 
gra. O surfe está ligado às ima- 
gens de jovens brancos, de 
classe média e que vão à 
praia. Isso não significa que 
seja assim, mas é O imaginá- 
rio construido, 

Nesse contexto, a mulher 
negra está fora desse imaginá- 
rio, Por isso, essa dificuldade 
as verbas publicitárias. As 
marcas não querem associar 
sua imagem a uma atleta ne- 
sra porque ela contradiz esse 
imaginário hegemônico de 

sucesso no esporte, 
Existe maior visibilidade 

negra a partir das conquistas 
de politicas públicas e ações 
afirmativas do movimento 
negro. Isso começou a rom- 
per com os espaços proibi- 
dos. Existem mais negros nas 
universidades é em espaços 
antes vetados, Isso fez com 
as empresas começassem a 
mudar seu comportamento. 

Dentre as melhores práti- 
cas consolidadas na sigla 
ESG (environmental, social 
and governance) no mundo 
corporativo, a questão so- 
cialabrange a questão de gê- 
nero e racial. As empresas 
que apoiam a diversidade 
agregam valor às suas mar- 
cas. Para mudar, o surfe pre- 
cisa se popularizar. Com o 
aumento do número de pra- 
ticantes e espectadores, a in- 
dústria esportiva passa a se 
preocupar mais com as 
questões sociais, À pressão 

das surfistas negras pode 
contribuir para modificar o 
cenário. 

PROFESSOR DA ESCOLA DE COMUNICAÇÕES 

E ARTES DA USP E AUTOR DO LIVRO 
RACISMO ESTRUTURAL - UMA 
PERSPECTIVA HISTÓRICO RÉTICA 
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Um convite para 
envelhecer com 
o pé na estrada 

Casal gaúcho compartilha 
experiências em blog e dá dicas para 
tomar coragem e conhecer o mundo 

DANIEL SILVEIRA 

Rio Grande do Sul, Goiás, 

França, Portugal, Qualo des- 
tino mais interessante? Para 
a turismóloga Ivane Fávero, 
de 52 anos, e o advogado Rô- 
mulo Freitas, de 69, a respos- 
ta vem muito fácil. “O me- 
lhor destino é aquele que es- 
tá por vir”, costumam dizer. 
O casal gaúcho está junto 

háizanose capaixonado por 
viagens. Uma predileção que 
os dois resolveram comparti- 
lhar no blog Viajante Maduro, 
que serve como fonte de ins- 
piração e incentivo para 
quem está na mesma faixa 
etária que eles. 

Aideia partiu de Ivane.“De- 
pois de trabalhar 30 anos 
com turismo, saí da gestão pú- 
blica e decidi que era o mo- 
mento de mudar de estilo de 
vida”, diz. 

O casal se preparava para a 
primeira grande viagem jun- 

to, um passeio de dois meses 
pela Europa, e resolveu bus- 
car dicas na internet. Foi 
quando veio a decepção: a 
maioria dos blogs dava dicas 
de destinos para mochileiros 
jovens ou casais com crian- 
ças. “Qualquer coisa para pes- 
soas maduras era com refe- 
rências a muitos cuidados, 

lembrete de medicamentos, 

passeios em grupos... Não ti- 
nha ninguém falando de uma 
maturidade ativa”, recorda a 

turismóloga. 
Em 2016, eles criaram o blog 

reunindo experiências turisti- 
casna perspectiva da maturida- 
de.“A ideia é não sóviveranos- 
sa verdade, mas inspirar ou- 
tras pessoas a perceberem que 
envelhecer pode não ser tão 
ruim”, comenta Ivane. “Além 

de ser uma forma de guardar 
as memórias das viagens”, 

completa Rômulo. 

PÓS-PANDEMIA. De lá para cá, 
eles rodaram incontáveis quiló- 
metros. Destinos no Rio Gran- 
de do Sul, perto de casa, um 

roteiro por Itália, França e Por- 
tugal, uma road trip pelo norte 
da Argentina, Uruguai e Chile, 
e outra pelo Brasil, na qual sai- 
ram de casa e visitaram Santa 
Catarina, Paraná, Mato Grosso 
do Sul, Mato Grosso e Goiás. 

Esta última foi a primeira via- 
gem depois da pandemia da co- 
vid-19. Ivane e Rômulo con- 

tam que tiveram de reapren- 
deratorma de viajar. “Foi mui- 
toespecial porque testamos to- 
dos os protocolos”, conta Iva- 
ne. Segundo o casal, tomando 
os cuidados necessários, à €X- 

periência da viagem permane- 
ce a mesma. 

Ivaneéaresponsável por pla- 
nejar os roteiros. Rômulo até 

ESTADÃO 
O milsamrao 
O que mais importa para o seu dia 

Uma nova fonte 

de informação exclusiva 

para assinantes 

UICLA FAVERO MORAES LOIRE 
UT RA DR E o 

Dupla testou protocolos pós-covid e diz que reaprendeu a viajar 

“O melhor destino é 
aquele que está por vir. 
A ideia é não só viver a 
nossa verdade, mas 
inspirar pessoas 
a perceberem que 
envelhecer pode não ser 
tão ruim” 
Ivane Fávero e Rômulo Freitas 
Autores do blog 

dá algumas ideias, mas é ela 
quem decide, no final das con- 
tas. Nas viagens pessoais, eles 
reservam as passagens e orga- 
nizam tudo sozinhos. Para os 
que não têm tanta prática, no 
entanto, recomendam o uso 
de agências. 

“A gente costuma comprar 
receptivos (passeios pontuais 
nas cidades que visitam), contra- 
tar guias locais”, explica a turis- 
móloga. “Eu oriento que os lei- 
tores tenham uma relação 
com a agência, mas que discu- 
tam qual tipo de viagem que- 
rem fazer.” 
O planejamento adequado 

reduz o risco de problemas, 
mas uma ou outra coisa pode 
dar errado. Como eles lidam 
com essa possibilidade? “Per- 
rengues acontecem, mas a gen- 

te acredita muito que o mun- 
doé bome procura não se €s- 
tressar porque não vale a pe- 
na”, dizem. “E se algo não 
deu certo, tudo bem, a gente 

tem a história.” 
Segundo Ivane, os leirores 

do blog e os seguidores do 
Instagram costumam falar 
que os dois são corajosos de 
ganhar o mundo juntos. Mas 
eles garantem que a questão 
não é essa. “As pessoas têm 
muito medo de viajar e nos 
chamam de corajosos, mas 
nós não nos colocamos em 
risco”, conta Ivane. 

Eles incentivam que os lei- 
tores façam o mesmo e procu- 
rem um destino para visitar, 

seja sozinhos, acompanha- 
dos ou em grupos. Também 
dão dicas para aqueles mo- 
mentos de dúvida em que é 
preciso tomar a decisão so- 
breo lugar a conhecer, A prin- 
cipalindicação do casal é bus- 
car um destino que combine 
com o que a pessoa quer ter 
de experiência. 

SONHOS À FRENTE. E qual é o 
melhor destino mesmo? O 
próximo, Às viagens que eles 
farão a seguir já estão defini- 
das. Em janeiro, se preparam 
para realizar o sonho de co- 
nhecer o sul da Argentina. Na 
sequência, partem para uma 
viagem de go dias pela Euro- 
pa, onde devem visitar mais 
cidades italianas e a Grécia, 

desta vez acompanhados por 
toda família, 21 pessoas ao to- 
do, para celebrar os 70 anos 
de Rômulo. 

O casal não para por aí. Aus- 
trália, Nova Zelândia e sudes- 

te Asiático estão na fila, “Ain- 
da tem muito mundo para 
correr”, brincam os dois, que 
estão prestes a estrear uma 
sérieno YouTube com desti- 
nos do Rio Grande do Sul. 

Para Ivane, viajar faz parte 
do processo de envelhecer 
bem, aceitando a finitude da 

vida ca decadência do corpo, 
mas também com alegria. 
“Cada ruga é um dia a mais 
que estou viva e podendo vi- 
ver mais nesse mundo.” 6 
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Investimentos Credibilidade em baixa 

Investidor estrangeiro “foge” do Brasil 
Com a crise política e a tentativa do próprio governo de mudar as regras do teto de 

gastos, participação do País em fundos de mercados emergentes chega à mínima histórica 

ALTAMIRO SILVA JUNIOR 

A participação do Brasil nas 
carteiras de investidores es- 
trangeiros chegou à minima 
histórica por conta de uma 
combinação de maior aversão 
aos riscos, com a expectativa 
de subida de juros nos EUA 

(que deve drenar recursosdos 
países emergentes) e preocu- 

pações com a crise fiscal no 
Brasil, agravada com a tentati- 

va de “furar” oteto dos gastos. 
Considerando os fundos dedi- 

cados aos mercados emergen- 
tes, o País tem hoje uma fatia 
de 541% —no auge, em 2011, €5- 

sa participação era de 16,495. 
Já nos fundos globais, que 

compram ações em todo o 
mundo, a fatia do Brasil é de 

0,23%, ante participação 

que chegou a 1,94% no fim 

de 2009, conforme relatório 
do BPG Pactual. Nos fundos 

dedicados à América Latina, 
o Brasil não está com a pior 
exposição histórica. Hoje, es- 
tá em 60,36%, menor nível 

desde 2019, masacima do pi 
so-de 2015 (43,1%). 

SAÍDA. Após fuga de US$ 51,2 
bilhões pelo canal financei- 
ro em 2020 - renda fixa e 

ações -, dados do Banco Cen- 
tral mostram que este ano 

tem havido recuperação nos 
investimentos dos estrangei- 
ros, mas de forma timida. 
No ano, até outubro, o total 

é de USS 1,8 bilhão. 

“Isso é explicado por uma 

confluência de fatores do- 
mésticos é um internacio- 

nal, diante de um movimen- 

to de aumento de taxas de 

juros”, diz a chefe de econo- 
mia da corretora Rico, Ra- 

chel de Sá. Ela lembra que é 
comum, em épocas de juros 

muito baixos, a ampliação 
de investimentos de maior 

risco. Esse cenário agora mu- à 
dou. “Com isso, começa à você ganha um reembolso 
ter um redirecionamento.” do valor das diárias pagas. 

Para a analista da Toro In- 
vestimentos Paloma Brum, o 

cenário interno tem ajudado 
a afastar investidores. “A que- 
bradaregra doteto dos gastos 
não foi bem avaliada. Uma 

das leituras é de que se (o go- 
verno) quebra uma regra, isso 
pode ocorrer com outras.” & 

INFESTIDOR ESTRANGEIRO VÊ CRISE 
MAIS SEVERA NO BRASIL. PÃG. BZ 
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ão deixa de ser grande 
ironia. O mesmo gover- 
no que hã alguns meses 
recomendava que fos- 

se aproveitada a confusão da 
pandemia para “passar a boia- 
da” agora se compromete na 
Cúpula do Clima (COP-26) a 
reduzirem até 30%, até 2030,4 
emissão de gás metano. 

O metano é tão nocivo quan- 
too gás carbônico. E emitido em 
aterros sanitários (onde pode 
ser queimado e aproveitado pa- 
ra produção de energia elétrica), 
nos vazamentos nas infraestru- 
turas de petróleo e gás, por fer- 
mentação entérica, o chamado 
“arroto do boi” e no manejo de 
dejetos animais. 

C | | li [- SO Ing celso mingmestadao com 

Em 2020,0 Brasil gerou 20,2 

milhões de toneladas de meta- 
no. Como apontam dados do 
Sistema de Estimativa de Emis- 
sões de Gases do Efeito Estufa, a 
agropecuária brasileira foi res- 
ponsável por 71,9% dessas emis- 
sões, ou por 14,5 milhões de to- 
neladas. (Veja o gráfico.) 

Dependendo ainda de quan- 
to será observado por aqui, O 
acordo terá forte impacto sobre 
a pecuária brasileira. O rebanho 
bovino foi de 218 milhões de ca- 
beças em 2020, uma para cada 
brasileiro. O chefe-geral da Em- 
brapa Pecuária Sudeste, Alexan- 
dre Berndt, garante que o setor 
tem condições de reduzir as 
emissões sem recorrer a novas 

tecnologias. Bastará a aplicação 
das já conhecidas, por meio do 
melhoramento genético, nutri- 
ção animal e manejo de pasta- 
gem. Essas técnicas reduzem o 
tempo de abate dos animais 
que, ainda hoje, permanecem 
até quatro anos a fermentar no 
pasto. À queda das emissões de 
metano também se obtém com 
o controle da dieta por meio de 
aditivos alimentares, alguns já 
estudados pela Embrapa, Esses 
recursos tém lã seus custos, 
que, no entanto, tendem a ser 
compensados pela melhora da 
qualidade da carne e do leite e 
maior faturamento nas vendas. 

Berndt ainda observa que é 
possivel capturar carbono da at- 

POLUIÇÃO 
—————— 

TOTAL DE EMISSUES DE METANO DA 

AGRICULTURA BRASILEIRA, q 

EM BILHÕES DE TOMELA As 14.5 lda 
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mosfera pela adoção de siste- 
mas que integram produção de 
grãos, cames e madeira simulta- 
neamente no mesmo local, “A 

integração lavoura-pecuaria-flo- 
resta (ILPF) é mais resiliente às 
mudanças do clima e quando as 
árvores crescem conseguem cap- 
turar carbono, o que compensa 

A boiada, o gás metano e o clima 

as emissões de metano pelos ani- 
mais na mesma área”, explica. 

Essa transição não se faz es- 
pontancamente. Será preciso 
conscientização. Quem pode e 
deve fazer isso? Claro, é tarefa 
do Ministério da Agricultura e 
dos incentivos que deverão ser 
criados, como pede Muni Lou- 
renço, vice-presidente da Confe- 
deração Nacional da Agricultu- 
ra. Mas, até por interesse pró- 
prio, o setor deve se apresentar 
para o jogo. Esse esforço pode 
ajudar a atrair o apoio financei- 
ro dos paises avançados agora 
mais empenhados em atacar o 
efeito estufa. COM PABLO SANTANA 

COMENTARISTA DE ECONOMIA 

Investidor vê crise no 
País mais severa do que 
em outros emergentes 

Cenário de inflação e 
juros em alta já 
começa a levantar 
questionamentos sobre 
capacidade de o Pais 
pagar dívida pública 

As preocupações com o ritmo 
de crescimento da atividade 
econômica em 2022, com a in- 
flação em alta e o aumento da 
dívida pública não são exclusi- 
vidade do Brasil quando se con- 
sidera a situação em outros pai- 
ses emergentes. Mas a intensi- 
dade desses problemas parece 
produzir mais estragos aqui do 
que em outros lugares, argu- 
mentam os analistas. 

Por conta disso, diz o econo- 
mista-chefe para emergentes 
da consultoria inglesa Capital 
Economics, William Jackson, a 

confiança dos investidores in- 
ternacionais se reduz em meioa 

um cenário já negativo: a dispa- 
rada da inflação levou o Banco 
Central a elevar os juros de for- 
maagressiva, com impacto dire- 
to no PIB, e a perspectiva é de 
que esses juros tenham de subir 
ainda mais se a mexida no teto 
de gastos sair do papel. 
Apiora fiscal do Brasil, aliás, 

já vem levando investidores 
em Nova York a questionar à 
capacidade de o governo con- 
seguir honrar a divida publica, 
segundo a economista para 

Brasil do banco americano JP- 
Morgan, Cassiana Fernandez. 
“Pela primeira vez em alguns 
anos, agente voltaa ter de res- 
ponder perguntas sobre a sol- 
vencia da divida no Brasil”, 
contou em evento recente da 
Anbima. O reflexo desse te- 
mor é a menor disposição em 
aportar recursos aqui, sobretu- 
do em um ambiente de muita 
falta de previsibilidade sobre 
as políticas do governo. 
Comprovação desse cenário 

veio com pesquisa do JPMor- 
gan com investidores globais, 
mostrando que o entusiasmo 
com América Latina está no 
menor nivel da série histórica, 
“O Brasil acaba liderando um 

Resultado 

Pesquisa do JPMorgan 
indicou que entusiasmo de 

investidores é menor 
com América Latina 

pouco essa preocupação com a 
América Latina”, disse Cassia- 
na, ressaltando que isso ocor- 
re em um momento em que 05 

investidores europeu e ameri- 
cano estão mais avessos ao Tis- 
code emergentes e mais volta- 
dos a seus paises. 

CHINA. Outro ponto que expli- 
caofatodeo Brasil ter uma pre- 
sença cada vez mais minguada 
na carteira dos fundos globais é 
a participação crescente de ati- 
vos chineses nos portíólios, 

lembram especialistas. Com is- 
so, proporcionalmente, a fatia 
brasileira no total acaba fican- 

do menor. O coordenador do 
Centro de Estudos em Finan- 

ças da Fundação Getúlio Var- 
gas (FGV), William Eid, expli- 
ca que o crescimento da região 
asiática acaba se Traduzindo 

em retornos mais altos para os 
investidores. 
Doladointerno,osriscos lo- 

cais aumentaram ainda mais, 

como pano de fundo de ausên- 
cia de reformas — um mantra 
do mercado financeiro - e os 
problemas fiscais que foram 
acentuados no Brasil coma ar- 
ticulação comandada pelo 
próprio governo paramudar o 
teto de gastos. “O mundo tem 
alternativas melhores. Mui- 
tos emergentes estão em si- 

tuação melhor do queado Bra- 
sil”, comenta. 

Neste ambiente de deteriora- 
ção doméstica, mesmo a deci- 
são do BC de acelerar o ritmo 

de aumento da Selic - aexpecta- 
tiva é de que a taxa básica de 
juros chegue a dois digitos já no 
começo de 2022 — é vista com 
desconfiança pelos investido- 
res, avaliam as analistas Alexan- 

dra Bechtel e Melanie Fischin- 
ger, do alemão Commerzbank. 
Em tese, juro mais alto deveria 
atrair capital estrangeiro em 
busca de retorno alto. Contu- 
do, elas observam que a turbu- 
lência política em Brasilia com- 
binada com a perspectiva de 
baixo crescimento se traduz 
em falta de previsibilidade. é 

BAIXA TEMPERATURA 

Fundos globais e os dedicados à América Latina estão 
com baixa exposição ao Brasil 

Variações mensais 
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* POSIÇÃO EM AGOSTO 

Cenário 

o Desconfiança 

Uma equação de fatores 
aumentou a desconfiança dos 
investidores estrangeiros em 
relação ao Brasil. Do lado ex- 
terno, existe a perspectiva de 

subida de juros nos EUA, algo 
que muda a dinâmica dos in- 
vestimentos. Do lado interno, 

as preocupações giram em 
torno da crise política e fiscal, 
contexto deteriorado com a 
tentativa de mexer no teto 
dos gastos 

e Risco em alta 

Diante do novo contexto no 

mundo, os investidores fazem 

as contas em relação ao risco 
cà expectativa de rentabilida- 
de. Com isso, redirecionam 

seus investimentos 

& China maior 

Além do remanejamento de 
recursos nos portfólios dos 
investidores, a economia da 

China cresceu muito e sua 

FONTE: STO PALTUAL dMNFOGRAFICO: ESTADAO | 

participação nas carteiras de 
investimentos também au- 
mentou. No sentido oposto, 0 
Brasil perdeu espaço 

& Comparação 

Os demais países emergentes 
também estão tendo de lidar 
com aceleração da inflação e 
da divida do govemo. No en- 
tanto, existe a visão de que a 
situação no Brasil seria a pior 

o Espiral negativa 

A disparada da inflação no 
Brasil obrigou o Banco Cen- 
tral a aumentar o ritmo de 

alta da Selic, que agora está 
em 7,75%, com forte impacto 

no PIB, Diante da afirmação 
do próprio BC de que o ciclo 
de alta não chegou ao fim, o 
mercado já estima uma taxa 
básica de juros de dois digitos 
no começo de 2022 

é Resultado 

Pesquisa também mostra 
que o entusiasmo com 
América Latina está no me- 
nor nível da série histórica 
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aúltima semana, o mi- 

nistro Augusto Nar- 
des, do TCU, sugeriu 
que Rodrigo Pacheco, 

presidente do Senado, lide- 
rasse um pacto nacional para 

acelerar O crescimento eco- 

nômico através de investi- 
mentos em infraestrutura. O 

governo seria o executor do 

programa, € OS recursos se- 

riam obtidos através da sus- 
pensão do teto de gastos por 
um periodo de 3 a 5 anos. No 
campo da infraestrutura, Os 
membros do TCU têm muito 
a fazer. Devem zelar, entre 

outros, por leilões competiti- 

Affonso Celso Pastore 

vos, abertos a empresas na- 
cionais e estrangeiras, pela 
ausência de riscos regulató- 
rios e de corrupção. Mas, no 
campo da politica fiscal, a su- 
gestão do ministro Nardes é 
um verdadeiro desastre. 

A aprovação do teto de 
gastos, em 2016, foi funda- 
mental para reduzir a taxa 
neutra de juros e o custo da 
divida pública. Antes de 
2016, a taxa de juros implici- 
ta da dívida (o quociente en- 
tre os juros pagos pelo Te- 
souro em um ano e o estoque 
da divida) flutuava entre 
115:e 14% ao ano, caindo a 

partir de então; está atual- 
mente em 7% ao ano. No en- 

tanto, desde que o compro- 
misso com o teto foi afrouxa- 
do, o aumento dos prêmios 
de risco vem elevando as ta- 
xas de juros, que na última 
semana já atingiram 12% ou 
mais em operações quer de 
um ano, quer de 10 anos. 

O Brasil tem uma divida 

bruta com prazo médio de 
vencimento de 4 anos. Ou se- 

ja,acadaanotem de rolar 259 
da dívida, e a ela adicionar o 

respectivo deficit primário, 
Se as taxas de juros não mais 
se alterarem, em 2022 terá de 

substituir títulos que pagam 
7% ao ano por titulos que pa- 
gam 12% ou mais, e em 2023 a 

metade da divida já pagaria es- 
tas taxas. À isso, teriamos de 

somar Os juros para financiar 
os déficit primários, que se- 
riam maiores devido ao “es- 
forço em favor do crescimen- 
to” proposto por Nardes., 

Porém, o problema é mais 
grave. O aumento no prêmio 
derisco depreciao real, eleva 
a inflação e obriga o Banco 
Central a subir a taxa básica 
de juros que, com o aumento 
dos prêmios de risco, levaria 
as taxas de 1 a 10 anos acima 
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dos atuais 12%. Com isso, plo- 
ra a dinâmica da divida, ele- 
vando ainda mais os prêmios 
de risco, fechando-se um cir- 
culo vicioso que só pode ser 
rompido com o retorno à res- 
ponsabilidade fiscal, 

O caminho para o aumento 
dos investimentos em infraes- 

truturasão as concessões ao se- 
tor privado, com a disciplina 
fiscal garantindo taxas de ju- 
ros baixas c financiamento 

abundante no mercado de capi- 
tais. Sem passes de mágica! & 
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Contas públicas Auxílio Brasil 

Especialistas contestam critérios para definição de pobreza 

ADRIANA FERNANDES 
BRASÍLIA 

A atualização dos critérios para 
definição de pobreza que vão de- 
finir quem terá direito ao Auxi- 
lio Brasil, substituto do Bolsa Pa- 
miília, não afastou as dúvidas so- 

bre a capacidade de o novo pro- 
aramade transferência de renda 
reduzir a desigualdade no Pais e 
acabar com as filas de pedidos 
para receber os benefícios. 

Para especialistas, as faixas de 
renda ainda ficaram aquém do 
necessário, e deveriam ter subi- 
do, nominimo, para cerca de R$ 
107 (extrema pobreza) e R$ 215 
(pobreza), considerando a infla- 
ção acumulada desde a última 
correção. 
O Bolsa Família considerava 

como familias em situação de ex- 
trema pobreza aquelas com ren- 
da mensal de até R$ 89 por pes- 

soa, Esse valor foi reajustado pa- 
ra R$ 100, de acordo com o de- 
creto publicado na noite de sex- 
ta-feira pelo governo. Já a situa- 
ção de pobreza, definida antes 
por renda de até R$ 178 por pes- 
soa, subirá para R$ 200. E uma 
ampliação que nem sequer atua- 
liza as linhas pela inflação, afir- 
maa socióloga Leticia Bartholo, 
pesquisadora referência no te- 
ma no Brasil, ex-gestora do Bol- 
sa Familia e que atua hoje como 
assessora parlamentar. 

“Não resolve nem a fila exis- 
tente, Qual será o impacto sobre 
a pobreza” O governo não apre- 
sentou”, critica. Segundo ela, a 
nota do govemno já deixa claro 

que o reajuste de agora e o aua- 
lio de novembro não contem- 
plamafila de espera, dependen- 
do ainda da aprovação da Pro- 
posta de Emenda à Constitui- 

ção (PEC) dos precatórios — 
aprovada em primeiro turno na 
Câmara com folga de apenas 4 
votos. À PEC posterga o paga- 

mento das dívidas judiciais e fle- 

xibiliza as regras do teto de gas- 
tos, O que garantiria receita tan- 
to para o pagamento do Auxílio 
Brasil como para mais emendas 
parlamentares. 
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ma das ideias discutidas 
no mercado é de que a 
economia mundial estã 

entrando em estagila- 
ção — segundo alguns analistas, 
a combinação de estagnação 
econômica com aumento da in- 

flação. Uma definição mais rigo- 
rosa é aalta simultânea de infla- 

ção e desemprego, com um 
crescimento econômico muito 

abaixo do PIB potencial. 
O conceito de estagilação foi 

usado para descrever a conjun- 
tura econômica americana dos 
anos 70, quando houve cresci- 

mento real médio de 2,5% ao 

ano (abaixo do potencial) e au- 
mento gradual, mas persisten- 
te, de desemprego e inflação. 

A principal causa foi o finan- 
ciamento monetário de défi- 
cits fiscais crescentes, facilita- 

do pelo colapso do regime de 
câmbio fixo de Bretton 
Woods, A disparada do petró- 
leo foio estopim, com três agra- 
vantes: (a) a queda da produti- 
vidade; (b) a rigidez à queda 
dos salários devido ao poder 
sindical; e (c) a política macroe- 
conômica de “stop and go” (a- 
perta e solta), que fazia com 
que a economia alternasse en- 
tre crescimento € recessão. 
O quadro global atual é bem 

diferente. No caso da econo- 
mia americana, hã um aumen- 

to continuo da inflação, mas 
sema desancoragem das expec- 

Paulo Leme panlolemenolmesmiamicedi 

Não há estagflação na economia mundial 

tativas de inflação ou salários. 
A alta do PIB foi de 6,7%, no 2.º 
trimestre, para 2% no 3.º tri- 
mestre deste ano, Porém, des- 
de que atingiu o pico de 14,7% 

A economia mundial 
deve voltar a crescer 

- a alta do PIB 
global deve ser de 
4,56 em 2022 

em 2020, 0 desemprego vem 
caindo continuamente para 
4,6% em outubro. 

A causa da desaceleração do 
PIB não é a queda da demanda 
agregada, mas o fato de que, no 

curto prazo, a oferta agregada é 
inelástica. Isto se explica pela: 
(a) escassez de matérias-pri- 
mas nocurto prazo; (b) disrup- 
ções e gargalos na cadeia logisti- 
ca global; (c) escassez de mão 
de obra; e (d) inabilidade dos 

governos de formular políticas 
paradesafogar os gargalos. À in- 
flação subiu porque a oferta 
agregada é incapaz de atender 
dexpansão da demanda aprega- 
da, que reflete as políticas fis- 
cais e monetárias expansionis- 

tas no Hemisfério Norte. 
A economia mundial não es- 

tá nem muito quente (aumen- 
to continuo da inflação), nem 
muito fria (desaceleração do 
PIB). O cenário mais provável 

é que gradualmente resolvere- 
mos os gargalos logísticos, per- 
mitindo a expansão da oferta 
agregada, o crescimento do 
PIB e a redução da inflação. 
A economia mundial deve 

voltar a crescer — a alta do PIB 
global deve ser de 4,5% em 
2022. Quanto à inflação, espe- 
roque os bancos centrais ame- 
ricano e europeu sejam respon- 
sáveis e normalizem a política 
monetária o mais rapidamente 
possível, Isso incluiria o fim 
dos programas de recompras 
de ativos eo aumento das taxas 
de juros pelo Fed e o BCE. 6 
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Mobilidade Clube de assinatura 

Startup quer vender 'experiência' 
de conduzir um veículo elétrico 
Criada por Sylvio 
Barros, fundador da 
Webmotors e do 
iCarros, a Match 

terá de patinetes a 
modelos da Tesla 

Fundador da Webmotors, do 
iCarros, da zFLOW e investi- 
dor em pelo menos 15 startups, 
o empresário Sylvio Barros ini- 
cia nova empreitada. Recente- 
mente, ele criou uma espécie 
de clube de assinatura para tes- 
tar veículos elétricos, de pati- 
netes e bicicletas ao Tesla Mo- 
delX, omodelo mais sofistica- 

do da marca. 
O clube já tem 300 associa- 

dos que, em vez de pagarem 
uma mensalidade para ter aces- 
soou descontosa produtos va- 
riados, se tornam investidores 
da empresa, a ZMatch. O valor 
minimo para se associar é de 
R$ 55 mil. Em troca, o sócio te- 
rá direito a ações da startup, 
quando o negócio for rentável, 

Ate lã, 0 associado tem direi- 

to a ficar por alguns dias com 
um Model X, daqueles com 
portas tipo asas de gaivota, pa- 
tinetes e, em breve, bicicletas 

elétricas. A zMatch foi lançada 
em 1.º de junho em um mani- 
festo publicado no Instagram. 

No dia seguinte, Barros 
criou um grupo no WhatsApp. 
inicialmente com 30 pessoas, 

que logo passou para 50 e, de- 
pois, 250, para apresentar seu 
projeto. “Em 48 horas, capta- 
mos R$ so milhões, quase tudo 

FELIPE RALVESTADAO 

Novo negócio de Barros, que começou com mensagem em rede social, já conta com 300 associados 

com pessoas conhecidas”, diz. 
Com parte do dinheiro, fo- 

ramadquiridos dois Model X — 
com preços na casa do R$1 mi- 
lhão — e so patinetes de uma 
empresa alemã que tem sua li- 
nha de produção na China. O 
próximo passo é uma frota de 
bicicletas elétricas e, depois, 

de motocicletas e scooters. 
“Funcionamos como uma 

plataforma que vai gerar à ex- 
periência do veiculo elétrico, 
pois acreditamos que a melhor 
forma de criar uma cultura de 

mobilidade elétrica urbana en- 
tre os consumidores brasilei- 

ros é gerar experimentação”, 
afirma Barros. 

PILOTOS. Boa parte dos sócios 
do clube zMatch são “garotos- 
propaganda da empresa”, en- 

treeles os pilotos Luca Di Gras- 
si, Felipe Massa e Rubens Barri- 
chello. “São eles que estão re- 
verberando a plataforma.” 

Barros explica que, por en- 
quanto, a plataforma é um ne- 
góciofechado, em que associa- 
dos convidam outros partici- 
pantes. A ideia, diz ele, é fazer 

testes com um grupo até que a 
empresa esteja totalmente 
pronta para chegar aos consu- 
midores em geral. 

Nessa fase, a zMatch atuará 
principalmente com a locação 
da frota que será ampliada 
com veiculos de empresas ter- 
ceirizadas. Também está fazen- 
do parceria com uma montado- 
ra que vai ceder carros elétrri- 
cos em comodato. 

O empresário diz não que- 
rer correr riscos de deixar o 

Experiência com elétricos 

& Modelo enxuto 

A zMatch terá estrutura 

pequena, mas uma 

“operação gigantesca” ao 
atuar com diversas 

parcerias, afirma Sylvio 
Barros, sócio do clube de 

veiculos elétricos 

e Last-mile 
Um dos objetivos da startup 
é oferecer veículos, 
especialmente bicicletas € 
patinetes elétricos, para 0 
transporte no chamado 
“last-mile”, o último trecho 
percorrido por exemplo 
após o desembarque do 
metrô ou do ônibus 

usuário na mão, por exemplo, 
por falta de infraestrutura. 
“Eu mesmo fiquei parado com 
o Tesla porque não havia local 
próximo para reabastecer a ba- 
teria eo carroteve de ser guin- 
chado”, conta ele, que tam- 
bem não quer repetir o fracas- 
so da tentativa de uso de pati- 
netes em São Paulo. 
Um dos investidores na em- 

presa de bicicletas Yellow e pa- 
tinetes Grin = que em 2020 en- 
trou com pedido de recupera- 
ção judicial =, Barros diz que o 
projeto não se preocupou com 
legislação, com segurança 
nem em adaptar culturalmen- 
te o consumidor a esse tipo de 
veiculo. “Agora, queremos fa- 
zeruma escalada de formares- 
ponsável”, afirma cle, que tem 
como sócia no projeto Renata 
Porto, ex-WPP, maior agência 

de publicidade do mundo. 

CAPTAÇÃO, Além dos R$somi- 
lhões obtidos com os associa- 
dos, a zMatch fez umaporte de 
R$ 500 milhões na zFlow para 
os próximos cinco anos, A 
zFlow é o que Barros chama de 
“braço de tecnologia” do gru- 
po. Ela atua com compra, ven- 
da, avaliação e financiamento 
de veiculos usados pelo e-com- 
merce e tem sob seu guarda- 
chuvaa77So0l, empresa que ins- 
tala placas solares por todo o 
Brasil, 

Até o fim deste ano, a star- 

tup terá 30 estações de recarga 
de baterias em shoppings, con- 
dominios eredes de estaciona- 
mentos. Barros acredita que 
em meados de 2022 à zMatch 
estará pronta para atender os 
consumidores em geral. 
O sistema de locação será 

de ponto a ponto, em que o 
cliente pega o veiculo em um 
local estabelecido e o devolve 
em outro também demarcado. 
Outra parceria em andamento 
écomuma empresas de teleco- 
municação para poder ofere- 
cer a tecnologia sG. & 
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Uma análise 
| tw da disparidade Women's 

salarial entre 

elas e eles 

Novo livro de especialista de 
Harvard mostra como a carreira 
das mães costuma ser prejudicada 

ARTIGO 

eministas radicais e libe- 
rais, conforme definidas 
pelos filósofos, diferem 
na medida em que as es- 

colhas feitas livremente pelas 
mulheres são importantes. 
Uma feminista liberal deseja o 
máximo de autonomia para as 
mulheres, exigindo direitos 
iguais e o fim da discriminação 
sexual. Uma feminista radical 
vê na sociedade forças patriar- 
cais maiores do que qualquer 
pessoa e que oprimem as mu- 
lheres em parte influenciando 
suas escolhas. As diferenças 

econômicas entre Os sexos - 
como disparidades salariais en- 
tre homens e mulheres - são 
sempre um sinal de injustiça. 
Um recente livro de Claudia 

Goldin, da Universidade de 
Harvard, especialista em mu- 
lheres e trabalho, é um estudo 

das escolhas das mulheres 
americanas € o contexto em 
que são feitas. Career and Fa- 
mily: Women's Century-Long 
Journey Toward Equity (“Car- 
reirae familia: a jornada de um 
século das mulheres rumo à 
igualdade”, numa tradução li- 
vre) traça a história do traba- 
lho e da familia para mulheres 
comensino superior e diagnos- 
ticao que ainda hoje atrapalha 
suas carreiras, 

Uma caricatura da história 
pode ser o percurso de casa até 
o local de trabalho, Na verda- 
de,a primeira geração das mu- 
lheres dos estudos de Claudia 
Goldin nasceu entre 1878 e 

1897 e era composta por mui- 
tas mulheres trabalhadoras. 

Mas uma carreira de sucesso 
normalmente exigia a renún- 
cia aos filhos e, às vezes, ao ca- 
samento. Entre as menciona- 

das em “notáveis mulheres ame- 
ricanas”, uma coleção de bio- 

grafias, não mais do que três 
em cada dez tiveram um filho, 

escreve ela, À escolha que as 
mulheres enfrentavam era “fa- 
mília ou carreira”. 
Jânaterceira geração, nasci- 

da-entre 1924€ 1943,4s mulhe- 
res com ensino superior ti- 
nham uma experiência de vida 
mais uniforme: “família, de- 

pois trabalho”. À mulher tipi- 
ca trabalhava após a formatu- 
ra, mas logo se casava, tinha 
filhos e abandonava o merca- 

do de trabalho, Ela retomaria 
avida profissional depois que 
os filhos estivessem na escola, 
caremoção gradual das barrei- 
ras discriminatórias formais 
abriu oportunidades para ela. 
Mas sua ausência prolongada 
do mercado significava que 
elanão tinha as habilidades ca 
experiência exigidas para evo- 
luir profissionalmente. 

SOBOEFEITO DA PÍLULA. E ape- 
nas no quinto grupo, nascido 
depois de 1958, que muitas mu- 
lheres aspiravam chegar à “car- 
reira e familia”. A mudança foi 
auxiliada pela pílula anticon- 
cepcional, que ajudou as mulhe- 
resaadiar o casamento; melho- 

res tratamentos de fertilidade, 

que as ajudaram a retardar a 
procriação, além denormas so- 
ciais mais liberais. No entanto, 

apesar da impressionante di- 
mensão da mudança que Clau- 
dia documenta, uma clara lacu- 
na de gênero ainda existe para 
essas mulheres, principalmen- 
te no que diz respeito a salá- 
rios. As mulheres americanas 
ganham em média 20% menos 
por hora trabalhada. Para as 
mulheres com curso superior, 
a diferença é maior, de 26%, 
É nesse ponto que o livro se 

torna provocativo. Bascando- 
se em centenas de pesquisas, 
Claudia argumenta que a maio- 
ria das mulheres não sofre 
mais muita discriminação no 
mercado de trabalho quanto à 
remuneração desigual para de- 
sempenho igual, como a es- 
querda costuma afirmar. As 

Con 
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PLáRTO ANFUONT/REUTERS-25/10/2010 

Entre as 'notáveis mulheres americanas, a jurista Sandra Day O'Connor foge à regra por ter filhos 

Uma diferença que 
resulta das decisões 
das famílias desafia 
liberais que prezam a 
liberdade de escolha 

disparidades salariais entre ho- 
mens e mulheres também não 
são motivadas principalmente 
pela escolha da profissão pelas 
mulheres, uma explicação por 
vezes favorecida pela direita. 
Mesmo que a distribuição das 
ocupações femininas corres- 
pondesse à dos homens - “se 
as mulheres fossem os médi- 

cos e os homens, as enfermei- 
ras” —, ela calcula que no máxi- 
mo um terço da disparidade sa- 
larial desapareceria. 
A causa mais importante é 

que as mulheres restringem a 
carreira como uma resposta ra- 
cional da familia aos mercados 

de trabalho, que recompen- 
sam generosamente qualquer 
pessoa disposta a manter O 
que Claudia chama de “empre- 
go exigente”, São funções, liga- 
das ao direito, à contabilidade 

e às finanças, que demandam 
longas e imprevisíveis horas 
de trabalho. Os pais precisam 
de alguém para ficar de plan- 
tão em casa no caso de uma 
criança adoecer e precisar ir 
buscá-la na escola ou partici- 
par de um evento ou partida de 
futebol. Isso é incompatível 
com um trabalho exigente, 

que requer estar disponivel às 
demandas de última hora. Nin- 
suém consegue fazer as duas 
coisas. À resposta racional é 
que um dos pais se especialize 
emtrabalho lucrativo e exigen- 
te e que o outro -normalmen- 
te a mãe — dê prioridade aos 
filhos. Claudia escreve que “o 
patrimônio do casal foi - e con- 
tinuaráa ser - descartado para 
aumentar a renda familiar”. 
Umadisparidade salarial en- 

tre homens e mulheres resul- 
tante principalmente das esco- 
lhas das famílias é um proble- 
ma espinhoso para os liberais 
que prezam a liberdade de es- 
colha. E também um território 
complicado para economistas, 
que muitas vezes enfatizam a 
“preferência revelada” daque- 
les que estudam e a eficiência 
inerente aos resultados de 
mercado. Fiel a sua filiação à 
escola de Chicago de econo- 
mistas de tendência conserva- 
dora, Claudia não oferece re- 
ceitas confiáveis para a atua- 
ção do governo que poderiam 
facilmente ter seguido seu con- 
vincente diagnóstico do pro- 
blema. Algumas partes de seu 
livro sugerem que ela apoia 
mais subsídios para creches, 
como os propostos pelo presi- 
dente americano Joe Biden. 
Mas, falando com a The Econo- 
mist, ela foi mais circunspecta, 

apontando que, entre as pro- 
postas de Biden, ela priorizaria 
as transferências de dinheiro 
para os pais (uma política que 
não tenta mudar as escolhas 
das famílias). O livro é soe 

“o que aconteceu é por que”, 
ela diz, ao invés de soluções. 

POR AMOR OU DINHEIRO. Outro 
tema do livro é que o progres- 
so para as mulheres tem a ver 
com mudanças tecnológicas e 
inovação. Poderiam forças se- 
melhantes interromper onível 
deexigência dos empregos? Pa- 
ra algumas funções, é dificil 
ver como; pouco pode impedir 
autônomos de gastar horas em 
seus negócios. Mas as empre- 
sas têm um incentivo para tor- 
naros empregos menos êxigen- 
tes, porque contratar e promo- 
ver mães significa tirar provei- 
to de um grupo maior de talen- 
tos. Claudia cita à indústria far- 
macéutica como um setor que 

fez a transição. Muitos farma- 
céuticos costumavam ser autó- 

nomos, e os clientes espera- 
vamatendimento personaliza- 
do. Os computadores e a con- 
solidação fizeram com que os 
farmacêuticos se tornassem 
mais substituíveis, tornando o 

trabalho menos exigente. Tal- 
vez o trabalho remoto ou a in- 
teligência artificial façam o 
mesmo com outras profissões, 
Como uma radical, Claudia, 

identificou uma característica 
estrutural da economia: “Não 
é você, é o sistema”, ela tran- 
quiliza o leitor. Mas ela tem 
uma hesitação liberal sobre in- 
terromper um sistema que se 
baseia em escolhas, O rranuçãoDe 
ANNA MARIA DALLE LIUCHE 
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A fragilidade 
da indústria 

PE 

iehh 
EPE 
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Além de problemas que afetam toda a 

atividade econômica, a indústria enfrenta 

outros que a pandemia acentuou 

uma economia fragilizada pela inflação 
alta, pelo desemprego, por dificuldades 
que se acumulam no cenário internacio- 
nale pela falta de rumo do governo Bol- 
sonaro, a indústria mostra fragilidade 

ainda mais acentuada. Em setembro, pela quarta 

vez consecutiva, a produção industrial caiu em rela- 
ção ao mês anterior. O resultado foi 3,9% menor do 
que à de um ano antes e ficou 0,2% abaixo do de 
agosto de 2021. 

Em janeiro, a indústria brasileira chegou a regis- 
trar produção 3,52% maior do que a de antes da pande- 
mia. Aquele poderia ter sido o ponto de partida de 
um periodo de recuperação. Não foi. “Vemos uma 
produção industrial que vem se caracterizando, ao 
longo de 2021, por um comportamento negativo em 
sequência”, afirma o gerente de coordenação da in 
dústria do IBGE, André Macedo. 

Os números evidenciam essa tendência. Em nove 
meses, o resultado da indústria brasileira foi negati- 
vo em sete, O nível da produção está 3,2% abaixo do 
observado em fevereiro do ano passado, antes do 
início da pandemia de covid-9, e 19,4% menor do 

que o de maio de 2011, quando alcançou o melhor 
resultado dos últimos anos. 

Os efeitos da pandemia parecem estar sendo mais 
intensos e mais duradouros, com desdobramentos 
inesperados, para a indústria de transformação do 
que para outros segmentos da economia. Além dos 
problemas que, no Brasil, afetam toda a atividade 
econômica e o orçamento das familias - como infla- 
ção, desemprego, perda de renda real, crise hidrica, 
incertezas geradas e amplificadas pela desarticula- 
ção das políticas econômica e fiscal do governo -, a 
indústria, sobretudo a de transformação, enfrenta 

um particularmente complicado. Trata-se dos garga- 
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los nas cadeias de suprimento. 
O problema é tanto mais agudo quanto maior O 

número de matérias-primas, insumos e componen- 
tes utilizados no processo produtivo. Nesse senti- 
do, a indústria de transformação é mais afetada; e, 
na indústria de transformação, o segmento produ- 
tor de bens duráveis é o que tem mais problemas, À 
indústria automobilística é o exemplo mais visível 
dos efeitos dos gargalos nos suprimentos. A falta de 
componentes eletrônicos, problema que atinge a 
economia mundial, tem levado à paralisação de li- 
nhas de produção e à sensivel redução da produção 
de veículos. 

Mas a redução da atividade industrial é ampla. A 
demanda, contida pelos altos indices de desemprego 
e pela estagnação ou até queda da renda dos consumi- 
dores, por causa da inflação, inibe à produção em 
outros segmentos industriais, 

Na comparação com o ano passado, a indústria 
apresentou em setembro resultados negativos em 
três das quatro grandes categorias econômicas em 
que o IBGE divide o setor, 18 dos 26 ramos, 45 dos 79 
grupos 55,7% dos 805 produtos pesquisados. Entre 
os principais resultados negativos, destacam-se os 
dos produtos alimentícios (queda de 11,9%) e veicu- 
los (redução de 7,99). 

Enfrentando sérias dificuldades de crescimento 
há anos, a indústria brasileira agora tem também 
novos obstáculos que a pandemia colocou na sua 
rota de recuperação e, 

PESTE ECA E A a 
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O qual o empresariado e repre- 

Empresários 
cobram fim do 
desmate ilegal 
na Amazônia 
Em carta que será 
divulgada hoje na 
COP-16, lideres de 19 
companhias pedem 
ação do governo e 
indicam soluções 

BRUNO VILLAS BÔAS 
RIO 

Principal fonte de descrédito 
para o Brasil durante a Confe- 
rência das Nações Unidas so- 
bre Mudança do Clima (COP- 
26), 0 desmatamento ilegal na 

Amazônia virou tema de uma 

carta assinada por 19 CEOs de 
grandes empresas com opera- 
ção no País — lista que deve 
crescer nos próximos dias. No 
documento, eles cobram politi- 
cas para combate à derrubada 
irregular da floresta e apon- 
tam soluções, como o uso in- 

tensivo de tecnologia de ras- 
treamento e a inclusão econô- 

mica das comunidades locais. 
Organizado pelo Conselho 

Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentá- 

vel (Cebds) em parceria com 
a iniciativa Uma Concerta- 

ção, o posicionamento será di- 
vulgado hoje durante a COP- 
26,em Glasgow, na Escócia. À 
carta reúne assinaturas de 

CEOs como Eduardo Bartolo- 
meo (Vale);João Paulo Ferrei- 
ra (Natura & Co): Jean Jereis- 
sati Neto (Ambev); Mauricio 
Rodrigues (Bayer); Fabio Ade- 
gas Faccio (Renner); e Tânia 
Consentino (Microsoft). 
“O desmatamento é o nosso 

elefante na sala, Representa 
4455 das emissões de gases de 
efeito estufa do País, sendo 

que, deste total, mais de 90% 

são provenientes de atividades 
ilegais”, afirma Marina Grossi, 
presidente do Cebds. “O des- 
matamento ilegal não gera ren- 
da, não cria empregos, derruba 
árvores que tiram gases do efei- 
to estufa, O único que tira pro- 
veito disso é o criminoso.” 

EMISSÕES. O Sistema de Esti- 
mativas de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa (SEEG) do 
Observatório do Clima mos- 
tra que as emissões brasileiras 
de gases de efeito estufa cres- 
ceram 9,5% em 2020, mesmo 

com a paralisação econômica 
provocada pela pandemia. O 
principal motivo foi o desmata- 
mento na Amazônia, o que 
tem sido uma constante duran: 
te o governo Jair Bolsonaro. 

Marina Grossi foi uma das or- 
ganizadoras de uma carta entre- 
gueno ano passado ao vice-pre- 
sidente Hamilton Mourão, na 

Após ação ilegal, vista de área desmatada perto de Porto Velho 

sentantes de entidades seto- 
riais pediram ao governo o com- 
bate ao desmatamento ilegal. 
O documento que será divulga- 
do hoje é tratado como uma se- 
quência, aprofundando as pro- 
postas de soluções. “Não éuma 
COP de declarações, mas que- 
remos mostrar como as coisas 
serão feitas”, afirma ela. 

INVESTIMENTO. Na carta, os 

empresários reforçam aimpor- 
tânciado poder público na apli- 
cação da lei e no combate ao 
desmatamento ilegal, Defen- 
dem investimento na digitali- 
zação de cadeias produtivas, 
comoa da madeira e a da pecuá- 
ria, assegurando a legalidade 
das operações, impedindo que 
recursos públicos e privados fi- 
nanciem atividades ilícitas. O 
documento trata ainda de bioe- 
conomia, energia e infraestru- 

tura, inclusão das comunida- 

des locais e tecnologia. 
Roberto Waack, cofundador 

da iniciativa Uma Concerta- 

ção pela Amazônia, diz que a 
presença empresarial na COP- 
26 tem sido marcante, sinali- 

dime dit é iiaadnceitád provenientes da zando quea sociedade brasilei- 
biodiversidade racomtinua protagonista, “Cer- 

tamente vai superar as dificul- 
€ Rastreabilidade da cadeia | e Energia e infraestrutura dades que o Brasil tem hoje de 
É preciso investimento na É necessário investimento credibilidade, com demonstra- 
digitalização de cadeias em infraestrutura e inclusão ções concretas de ações no sen- 
como a da madeira e a da energética da população tido de reduzir emissões e con- 
pecuária, algo essencial que vive na Amazônia, trolar o desmatamento.” 
para impedir que recursos priorizando a redução Para Marina, que foinegocia- 
públicos e privados das desigualdades dora brasileira entre o fim dos 
sejam destinados para anos 1990 e início dos anos 
atividades ilegais e Quem assina 2000, 0 governo até emitiu si- 

CEOs da Ambev; Baver; nais positivos durante a COP- 
& Bioeconomia Bracell; Energisa; EY; Grupo 26. Elacita a assinatura do Bra- 

É preciso desenvolver Sabará; Care; Impacta silno Compromisso pelas Flo- 
políticas públicas que Advocacy; Lojas Renner; restas ao lado de mais de 100 
engajem atores estratégicos, | Michelin; Microsoft; Natura países, documento em que to- 
em especial as comunidades & Co; Schneider Electric; dos se comprometem a acabar 
locais, garantindo a Siemens; Siemens Energy; com o desmatamento até 
efetividade de mecanismos Shell; Ticket Log; 2030,e orealinhamento deme- 
de repartição dos benefícios TozziniPreire; e Vale tas ao Acordo de Paris. 6 
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Varejo Segunda mão 

Arezzo vê negócio de 
brechós se expandir 
e quer aumentar 
sinergia com o grupo 

Marca Troc cresce 720% em um ano e faz parte 
de um mercado que pode chegar a US$ 64 bi em 2024 

O mercado de segunda mão é 
umagrande aposta do setor de 
moda. Tanto pelo lado da sus- 
tentabilidade, já que o segmen- 
to é um dos que mais poluem 
no mundo, quanto pelos bi- 
lhões que podem movimentar 
em um futuro não tão distan- 
te. E a Arezzo quer potenciali- 
zar esse negócio. No fim do 
ano passado, a companhia 
comprou o brechó virtual 
Troc, focado em clientes de al- 

to padrão. Doze meses depois 
da aquisição, a companhia tra- 
ça planos para garantir que a 
economia circular seja realida- 
de em todas as suas marcas. 

Não que a Troc tenha ficado 
parada nesse periodo. Ao con: 
trário. A empresa, que tinha 
vendas na ordem de R$ 10 mi- 

lhões na época da transação, 
cresceu 720% segundo a funda- 
dora e presidente da marca, 
Luanna Domakoski. O núme- 
rode funcionários também su- 
biu de 26 para 114 nesse último 
ano. 

Trata-se de um filão que tem 
despertado a atenção de várias 
empresas. À maior delas é a 
americana thredUP, que fez a 
sua abertura de capital em mar- 
ço deste ano na Bolsa de Nova 
York. Um estudo realizado pe- 
la empresa aponta que esse 
mercado vai saltar de USS 24 

bilhões para US$ 64 bilhões 
em 2024. Por enquanto, os in- 
vestidores estão se mostrando 
um tanto quanto receosos 
com essas informações: a em- 
presa registra uma queda de 
39 em suas ações desde a es- 
treia. 

'PREMIUM". Para se tornar uma 

das grandes desse mercado, a 
Trocapostano segmento de al- 
ta renda, que tem consumido 

ras com muitas roupas para- 

das no guarda-roupa e que não 

querem ter trabalho pensando 
em vendêé-las, No modelo da 
Troc, o único trabalho que a 

chente tem é entrar em conta- 
to, cadastrar as peças e solici- 

tara coleta. Essa facilidade, no 

entanto, tem um custo: a co- 
missão da companhia vai de 
30%, para os itens acima de R$ 

3 mil, até 60%, para as peças 
que custam até R$ 250. O tique- 
te médio é de R$ 360. 
“Mesmo trabalhando com 

comissões altas, trazemos O 
melhor serviço para a cliente. 
Cuidamos de toda a logistica, 
das fotos de divulgação e do 
atendimento às interessadas. 
É uma experiência que a clien- 
te preza muito”, diz Luanna. 

Por enquanto, a Troc só tra- 
balha com roupas femininas, 
mas há a intenção de vender 

para homens no futuro. Ão 
mesmo tempo, a companhia 
está em busca de mais sinergia 
com as marcas da Arezzo& tio 

No futuro, a ideia é que várias 
unidades das lojas da compa- 
nhia tenham um espaço para 
que os clientes possam reali- 

| Perspectivas 
| 

[e Aposta nos usados 

O grupo ArezzoGo 

decidiu apostar na compra 
da Troc de olho no mercado 
de segunda mão e no 
conceito de economia 
circular, que ganha força no 
mundo da moda pelo lado 
da sustentabilidade 

e Mercado bilionário 

O movimento, no entanto, 

também é visto como um 

filão. Segundo estimativas 
da empresa thredUP, o seg- 
mento pode movimentar 
até US$ 64 bilhões em 2024, 

USS 40 bilhões a mais do 
que os resultados no ano 
passado 

O Investidores receosos 

Apesar do potencial, as 

ações da Enjoei, que tem 
modelo similar à Troc, c da 

própria thredUP estão 
apresentando quedas desde 

D1PO de ambas: 55% € 3,57, 

respectivamente 

zar as entregas das roupas. 
Por enquanto, foi feito um 

piloto com uma loja temporá- 
ria em Curitiba. Mas, para po- 
tencializar essa troca, aempre- 
sa começou a entregar sacolas 
para as clientes, chamadas de 
“Trocbag”. Serão so0 mil uni- 
dades entregues nos próximos 
meses, e algumas poderão ser 
deixadas em lojas da Arezzo. 

NO VERMELHO. Apesar do cres- 
cimento e do investimento, o 

negócio ainda não é lucrativo. 
De acordo com o diretor finan- 

ceiroda Arezzo&Co, Rafae] Sa- 
chete, o movimento, por en- 

quanto, ainda é mais para o la- 
do da sustentabilidade. Ou se- 

ja, setornará rentável somente 
com escala, “Ainda é um negó- 
cio pequeno e estamos pensan- 
do na experiência do cliente 
em um primeiro momento.” 
O mercado de usados já es- 

treou na Bolsa brasileira = e 
não sem percalços: concorren- 
te da Troc, a Enjoei abriu seu 
capital em novembro de 2020, 
Ao contrário da marca da Arez- 
zo, à Enjoei é uma plataforma 
que incentiva as clientesa ven- 
der as roupas diretamente. 
Desta maneira, a empresa al- 
cançou 898 mil vendedores ati- 
vos no segundo trimestre des- 
te ano, acréscimo dez1;milno 
periodo. A empresa interme- 
diou R$ 206 milhões de vendas 
e faturou R$ 26,5 milhões, o do- 
bro do visto no mesmo perto- 
do do ano passado. 

Porém, esses números não 

vêm agradando aos investido- 
res. Desde o IPO, a empresa 
perdeu 55% do seu valor de 

mercado. Mesmo assim, analis- 
tas apontam que o futuro da 
empresa e do próprio setor é 
promissor. “O fator macro e a 
aversão ao risco têm impacta- 
do empresas como a Enjoei. 
Mas vejo que se trata de um 
modelo que endereça bem aos 
consumidores, E as gerações 
mais novas estão mais abertas 

a essetipo de negócio”, afirma 
Danniela Eiger, uma das res- 
ponsáveis pela área de análise 
da XP Investimentos, € 

NEGÓCIOS ni" 
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Foco é roupa feminina, mas Troc também quer vender para homens 
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297º Série da 1º Emissão (“CRI”) - Edital de Convocação - 1º Convocação 
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nectha 33 do novembro da SL, às 14:30 horas, da foca mechesivamento digdol, inclesivo para fra de vção, por ridoocanfenância orbina 
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITUVERAVA - CHPI nº GE-SAZ 587/0000 a 
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária O Presadonto do Sindicaso supra, Mo uso 
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palo erligo 76 do Estatuto Social da aniidada o legislação vigente. O requerimento junio com De 
documentos será dirigido so Presente do Seudicato, podendo O mesma ser assinado por qualquer 
dos candidatos componentes das chapas. À Secretaria da entidade funcionará no prazo da inacnção 
no seguinha horárico ch segunda à sexta lejra das EiDO da TODO horas. A eleição a protessará ni 
horiíio das &00 às 10 horas nodia 22122021, e contará com | (umaj uma fixa ma sede da 

entidade, alto à rua Capitão Ribeiro dos Samos nº 182. Centro, Ibuverava-BE & urnas Emerandes que 
percorrendo as empresás comerciais onde é sindicato possui associados para à coleta dos solos. À 
lata da votandes condara Com cE nomes dos pesociados apios & votar. Tambem hemará lata para votos 
Em separado, ou séga, déquiles que não constarém da sta de vozantes é 58 emcanirar no direito ab 
voio, conforme norma estadutásia. EM “quorum para a valicade do ploio em pretesira DOmADCaÇões, & 
de metade mais um dos assterados corstánies res fa de volantes. Não sendo atingido & Quárur em 
primeira convocação, ou não obtendo nenhum dos candidatós essa maioria. procedar-se-d a Miva 
comvpração para E (cinco) dias após, sendo anão consagrados eleitos 65 candidatos que obliveres 
mivoria dos medos presentes 2, na hipótese do “querum” não ser atingido em 2º (segunda) 

COMOCAÇÃO Mas ciaições serão realizadas dentro de 5 [(encolfias, COM O mesmo “gquosuim” para 
serem considerados aleitos os candidatos. Havondo empate será cormocada nova eleição, confarme 
estipula o arbgo 117 do Estatuto Social, a-qual coormerá no dia 2612/2021 seguindo 05 mesmos 
diames dos horários é uras constantes deste edial e Estatuto Social da entidade, sendo que 
concorrerão apenas as duas chapas mais vodadas, É prazo para impugnação des candidaios será de 
Da jbés) dias cortados da dia seguiria da putibeaçãeo de chapa mecrita, contorme prescreve o artigo 
“o do Estatuto Social da entidade. Dedo à pandemia do “corona vires" e a instabilidade de abertura 

& achamento do comércio, com redução de hoárme o demessões da associados, poderá ser albarado 
dias das eloições, ou ahi mesmo suspenso o processo aheitoral, obedecendo Ds dncreios Maracas 

E legislações correlatas. sendo que se clomer qualequar dassas atuações gera publicado edjlad 
para connegimento de todos. Huverava-SP 07 de Novembro de 2021. Marçal Advincula Jószeiro 
« Dlratar Prasiiante. 
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MATHEUS PIOVESANA, CIRCE GONATEL! Coluna do 

COLIMIBRSADCASTESTADNOL CA B r0a d cast 

Competição e calote PODER DA CONCORRÊNCIA SOBE 

contido evitam rep asse de Spread bancário não voltou a patamares anteriores A FEIA ques : 

alta da Selic no crédito RR 

atual ciclo de alta da Selic pode não produzir 
um aumento de igual magnitude no spread 
dos bancos brasileiros. Especialistas afirmam 
que a maior concorrência no setor, gerada pe- 

la digitalização, cria dificuldades para que os bancos 
elevem as taxas cobradas nas linhas de crédito. Se 
mantida sob controle, a inadimplência também pode 
evitar uma alta forte. O spread é a diferença entre o 
custo de captação para os bancos e os juros que co- 
bram nas linhas de crédito. A Selic serve de referên- 
cia para as taxas usadas na remuneração de instru- 
mentos de captação, como certificados de depósito 
bancário. Mas o mix de crédito e a taxa de inadim- 
plência também podem reduzir ou elevar o spread. 

Risco de crédito segurou queda 

Em 2020, o alto risco de crédito evitou uma queda 
mais acentuada nos spreads. Enquanto a Selic che- 

gou à mínima histórica de 2% ao ano em meio à pan- 
demia da covid-19, o spread médio das operações de 
crédito no País não tocou seu menor nível, 

Menor spread da década foi em 2013 

Dados do Banco Central mostram que, entre agosto 
de 2020 e fevereiro deste ano, o spread do sistema fi- 
nanceiro teve minima de 14,2 pontos porcentuais e 

máxima de 15,78 p.p. Em dezembro de 2013, chegou a 
13,28 p.p. - menor da última década - com Selic a 109%. 

& PECULIAR, “Tivemos um mo- 
mento peculiar, em que a Selic 
foi à minima histórica, mas o 
risco de crédito seguiu alto”, 

diz Guilherme Machado, dire- 
tor responsável por entidades 
financeiras da S&P Global Ra- 
tings no Brasil, “Quando há re- 
dução da Selic, hiuma redução 
no custo de crédito. Mas como 
o componente da inadimplén- 
cia permaneceu forte, os ban- 

cos não reduziram significati- 
vamente as taxas de juros,” 

& ADAPTAÇÃO, Nos próximos 
trimestres, porém, não seespe- 
ra uma alta tão forte nos 

spreads. O head da área de 

análise de entidades financei- 

rasda S&P no Brasil, Sergio Ga- 
ribian, diz que o poder de preci- 
ficação dos grandes bancos ho- 
jeémenor. “Se eu subir demais 
ospread, a concorrência me ti- 

ra do jogo”, diz. Essa conçor- 
rência não é apenas com os ban- 
cos digitais, mas também entre 
os próprios incumbentes. 

& FREIO. Outro fator que deve 
frear a alta dos spreads é a ina- 
dimplência contida. Segundo 
Carlos Daltozo, head de renda 

variável da Eleven Financial, 
os dados mais recentes, tanto 

do BC quanto dos bancos, mos- 
tram uma qualidade de ativos 
sob controle. “Dirente do ciclo 

EM PORCENTAGEM 

dll 

15 

10 

TO 

anterior, que pegou as grandes 

empresas, que exigem um pro- 
visionamento maior, esse no- 

voémais focado em pessoa fisi- 
ca, pequenaemédia empresa”. 

& NÃO É BEM ASSIM, Diferente- 
mente do anunciado pelo mi- 
nistro das comunicações, Fa- 
bio Faria, o Brasil não serão pri- 
meiro pais da América Latina à 
adotar à internet móvel de 
quinta geração (5G). Na verda- 
de,o Brasil está na disputa pela 
quinta colocação, 

& NA FILA. Até aqui, Uruguai, 
Porto Rico, Suriname e Peru já 
ativaram o sinal de 5G. O Brasil 

pode ficar no quinto lugar caso 
coloque a nova tecnologia para 
funcionar antes do Chile, que 
realizouoseu leilão de frequên- 
cias no começo do ano, 

& PARA INGLÊS VER. O Uruguai 
puxouafila, em 2019. Entretan- 

to, a cobertura por lá é muito 
pequenacaexploração comer- 
ctal mal andou desde então. 

& PARA VALER. Já em outros 
mercados, a competição está a 
todo vapor. Em Porto Rico, 
três empresas oferecem pla- 
nossG: Claro, Liberty Mobile e 
T-Mobile. No Peru, são duas: 

MM =sesEADMEDO SELIC 

G,25 

SET 
ag] 

FONTE: BANCO CENTRAL INFOGRÁFICO ESTADÃO 

Claro e Entel. Já no Suriname, 

o 5G é operado pela Telesur. 
Nesta semana, a Entel Chile 

anunciou parcerniacoma Erics- 
son para fornecer sG por lã. O 
Ministério das Comunicações 
foi questionado se gostaria de 
enviar algum esclarecimento, 
mas não respondeu. 

& DECOLOU, Com à população 
vacinada e sequiosa por viajar, 
mas sem condição financeira 
para ir de avião, a Buser, plata- 
formade intermediação de via- 
gens de ônibus, viu sua base de 
clientes cadastrados alcançar 5 
milhões, no mês passado. 

& RECORDE. No feriado de Nos- 
saSenhora Aparecida, cujo san- 
tuário fica no meio do trecho 
mais concorrido da malha ro- 

doviária brasileira, a Presiden- 
te Dutra, a Buser embarcou 40 

mil pessoas somente na sexta- 
feira que antecedeu a data, seu 
novo recorde. Em outubro, 

6oo mil pessoas viajaram por 
intermédio do aplicativo, 

8 TOSTINES. A Segundo Marce- 
lo Vasconcellos, co-fundador 

da Buser, quanto mais gente 
usa o serviço, mais é possivel 
derrubar os preços e, quanto 
mais eles caem, mais gente é 
atraída para o serviço. 

CIDA SAMPA TOME STADAO 

LEILÃO 

As três grandes ope- 
radoras de telefonia 
móvel, Vivo, Tim e 

Claro, renovaram sua domi- 
nância na nova ctapa das 
telecomunicações no Pais. 
Arremataram os lotes na 
principal faixa de frequên- 
cia do 5G no leilão promovi- 
do pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana- 
tel) e serão os principais 
provedores do serviço. 
Além disso, levaram outras 

faixas para reforçar o 4G. 

Ei 

DESCE 

Incertezas sobre preço do 
minério penalizam Vale 

PARTO MOTTA DEST ADO RA 

Os papéis da minera- 
see dora Vale recuaram 

* mais de 10% ao lon- 
go da semana, em meio a 
dúvidas do mercado quanto 
ao comportamento do pre- 

ço do minério de ferro no 
ano que vem. Com a deman- 
da chinesa cambaleante, os 
papéis de siderúrgicas tam- 
bém foram depreciados. Os 
papéis da Gerdau lideraram 
o movimento, com queda 
de quase 15% ao longo da 
semana. 

ALTO ESCALÃO Luana Povani E-mail: luana pavanidestadan.com 

TECNISA, Joseph Meyer Nigri 
deixa a presidência com Fer- 
nando Tadeu Perez e é indica- 

do a vice do conselho. 

KROLL., Fernanda Barroso pas- 
saa diretora executiva adjunta 
de investigações forenses para 
América Larina. 

ME POUPE. Chega como CMO 

Viviani Moia (ex-Livelo). 

WIZ. Para presidente do conse- 
lho de administração elegeu 
Antonio Cássio dos Santos no 

lugar de Fernando Melo Filho. 

IMC, Ricardo Azevedo é o no- 
vo diretor da Pizza Hut Bra- 
sil, ao passo que Jerônimo Ju- 
nior pode se dedicar a KFC e 

Olive Garden. 

ISA Cteep. Na diretoria de ges- 
tão da regulação está Cláudio 
Domingorena. 

VOLKSWAGEN. Anuncia Mi- 

gue! Sanches como vp de Ope- 
rações é Joem Kuch, diretor 
de qualidade assegurada, am- 
bos para Brasil e região SAM. 

MARCELO TONDOLO 

Marcelo Toniolo foi promovido 
a VP de Riscos, Compliance, Pre- 
venção e Segurança da Cielo 

BV. Na diretoria de tecnologia 
está Alberto Campos (ex-Sera- 
sa Experian). 

DÁZ. Mauro Lopez (ex- 
Netshoes, Natura) é sócio e vi- 
ce-presidente. 

AVIVA. O grupo hoteleiro pro- 
moveu Alessandro Cunha a 

CEO. 
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Link Lab Celular 

ESTADAOANALISA 

om o preço de R$ 15,5 
mil, o iPhone 13 Pro 

Max dei TBéumtele- 
fone para pouquissimas pes- 
soas - o que fica ainda mais ób- 
vio quando lembramos da 
atual situação socioeconômi- 
ca do Brasil. Porém, não é só 

isso que faz dele um aparelho 
para quase ninguém: nem to- 
dos os recursos do novo 
smartphone da Apple são es- 
senciais para a maioria dos 
usuários. Ele é um produto de 
nicho, que foca bastante nos 
detalhes - e cobra alto porisso, 

O aparelho permanece 
com trés lentes de 12 MP: gran- 
de angular, ultra-angular e te- 
leobjetiva —- a última recebeu 
um zoom óptico de 3x pela pri- 
meira vez. À mudança, porém, 
estã no sensor de imagem. A 
Apple afirma ter aumentado o 
componente, o que permite 
uma captação maior de luz. Se- 
gundo a empresa, o novo sen- 
sor capta 49% mais luz que o 
iPhone 12 Pro Max. 

Além disso, à abertura da 
lente principal passa a ser de 
fh.s5 (antes era */1.6), o que 

permite que ainda mais luz 
chegue ao sensor, Tudo isso re- 
sulta em fotos com mais deta- 
lhes e cores - é uma das melho- 
res câmeras do mercado, rivali- 

zando com o Galaxy 821 Ultra 
e, diz a imprensa americana, O 

Pixel 6 Pro, do Google. Em am- 
bientes com bastante luz, os 

bons resultados são barbada, 
principalmente com a grande- 
angular. 

Nos nossos testes, O nivel 

de contrasteficou bastante in- 
teressante, mas, em alguns mo- 
mentos, as imagens aparece- 
ram um pouco escuras. Em ou- 

tros momentos, foi possivel 
perceber uma certa falta de de- 
finição em algumas porções 
das fotos. Nos dois casos, po- 
rem, as “falhas” são impercep- 
tíveis para a maioria das pes- 
sons, 

Outra novidade neste ano é 
a inclusão do recurso que per- 
mite fotos ao estilo macro, 
que podem ser feitas com uma 
distância do objeto a partir de 
2 cm. Hã alguns anos, telefo- 
nes Android incluem lentes es- 
pecíficas para fotos do tipo 
com resultados entre o lamen- 
tável e o dispensável. O iPho- 
ne descarta a lente especifica 
e usa a ultra angular, turbina- 
do por software. Embora os re- 
sultados sejam bons, esse não 
parece ser o atrativo funda- 
mental para a compra. 

Por outro lado, outros dois 
recursos que ja eram estrelas 
do iPhone estão ainda melho 
res, O modo noturno, com ex- 

posições longas, continua sen- 
do o melhor do mercado. A Ap- 

Vendido por 
R$ 15,5 mil, 
iPhone 13 Pro 
Max foca em 
detalhes 

Voltados para uso profissional, 
recursos do novo telefone são muito 
específicos para a maioria das pessoas 

perceberem o seu valor no dia a dia 

BRUNO ROMANLESTADAO 

LINK qr 

plefez melhorias na estabiliza- 
ção da imagem que dispensam 
o ritual, possibilitando fotos 
no modo noturno de maneira 
mais rápida. 

Já o modo retrato, que bor- 
ra o fundo, parece cada vez 
mais preciso ao detectar o ob- 
jeto da foto - pelo menos, no 
conjunto traseiro, Na câmera 
frontal, de 12 MP, é dificil de- 

tectar grandes mudanças em 
relação às últimas duas gera- 
ções de iPhone. Os retratos 
são bonitos, com um excelen- 

te grau de detalhe e cores. 
Em video, a câmera conse- 

gue registrarem 4K em 60 qua- 

dros por segundo com resulta- 
dos muito satisfatórios em ter- 
mos de cor e detalhe, Neste 
ano, a Apple acrescentou dois 
recursos. O modo cinemático 
permite borrar o resto da ce- 
na, enquanto concentra o foco 

no objeto — e permite a troca 
do ponto focal enquanto a gra- 
vação é feita (e na edição tam- 
bém, já que o recurso funciona 
via software). É divertido e 
funciona bem - embora tenha 
cara de recurso de quem pro- 
duz conteúdo com aspirações 
profissionais. 

Ainda mais com ar profis- 
sional, o novo iPhone permite 
ainda capturar videos no for- 

Prós 

6 Bateria 
Em nossos testes, O 

telefone conseguiu 
autonomia de 30 horas 

de uso. Tal capacidade 
permite que o 
carregamento não 
aconteça diariamente 

8 Câmeras traseiras 

Com a utilização de 
um sensor maior, O 
conjunto consegue um 

alto grau de cores e 
detalhes nas imagens; 
modo noturno, para locais 
de baixa luminosidade, tem 

excelente performance 

s Contras 

» Preço 

É impossível imaginar 
pagar R$ 15,5 mil em 
um telefone celular, 

principalmente dadas 
as condições sociais € 
econômicas do Pais 

& Novidades de nicho 
Modo cinemático, 

oferta de arquivos em 
formatos profissionais € 
taxas de atualização de 
painel, entre outras 
funcionalidades: é muito 
difícil enxergar os 
beneficios fora de 
ambientes profissionais 

mato Prokes, utilizado por 
profissionais da imagem para 
trabalhos de edição mais sofis- 
ticados. Não é realmente algo 
para quem está atrás de uma 
lente para exibir coreografias 
no TikTok. 

TELA E BATERIA. Com tudo is- 
so, justifica-se a decisão da Ap- 
ple de criar um smartphone 
com 1 TB de espaço - vídeos 
no formato ProRes são gigan- 
tes. Claro que espaço no celu- 
lar sempre é bem-vindo, mas 
isso também tem um custo, 
Para quem não planeja usar os 
formatos de arquivos maio- 
res, é possivel olhar com mais 
carinho para modelos com 
menor capacidade de armaze- 
namento. 

Alternativas 

Versões “Pro” de 
gerações do iPhone ll e 12 

ainda estão no varejo 
e são bons aparelhos 

A maior novidade da tela é 
que agora ela tem taxa de atua- 
lização dinâmica, que pode 
chegar a até 120 Hz em ima- 
gens com muito movimento, 

como videos e jogos. De fato, 
as rolagens de página ficaram 
mais suaves, com as letras dei- 
xando de embaçar. Já em jo- 
gos e videos, percebi menos o 
efeito, mesmo acostumado a 

um celular cuja taxa de atuali- 
zação é de 6o Hz. E realmente 
necessário prestar atenção pa- 
ra sentir a mudança. 

A bateria do iPhone 13 Pro 
Max tem duração excelente 
-Em nossos testes, durou 30 
horas aguentando muitos jo- 
gos e videos. Ou seja, dá para 
imaginar ficar até dois dias 
sem carregar dependendo do 
uso que se faz do aparelho, Pa- 
ra um dispositivo que se 
propõe ser uma ferramenta de 
produção, é obrigatório ter 
uma bateria que garanta auto- 
nomia. 

VEREDICTO. Como ferramenta 
profissional, o iPhone 13 Pro 
Max pode até valer o investi- 
mento. Para o uso normal, o 
iPhone 13 “regular” pode ser 
um caminho para quem não 
quer ficar de fora do mundo da 
Apple — o salto vale mesmo se 
você estiver vindo de gerações 
muito antigas, como o iPhone 
8. Outra opção é ficar de olho 
nas versões “Pro” de gerações 
anteriores — tanto o iPhone 11 
quanto 012 ainda estão no vare- 
jo e são aparelhos muito bons. 

Embora seja um grande tele- 
tone, o iPhone 13 Pro Max é fei- 

to para detalhes que não im- 
pactam a maioria das pessoas, 
como o modo cinemático, as 
resoluções profissionais e a ta- 
xa de atualização do painel. De 
fazer inveja mesmo só a bate- 
ria - mas pagar R$ 15,5 mil por 
isso não compensa. Pena. € 
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Orientação Projetos sociais 

Jovens aprendem “soft skills” fora da escola 
Iniciativas ajudam na escolha da carreira a partir de habilidades comportamentais 

exigidas pelo mercado; em workshop de autoestima, adolescentes têm acesso a mentoras 

Se para quem está no mercado 
já é difícil acompanhar as mu- 
danças, para quem está come- 
cando é ainda mais desafiador. 
Para preparar os futuros profis- 
sionais além das ementas esco- 
lares, projetos sociais capaci- 
tam jovens com habilidades tec- 
nicas c comportamentais. 
“A gente tem uma mentalida- 

de de escola de que tem de esco- 
lher uma carreira, mas O foco 

tem de ser nas possibilidades do 
que o jovem pode fazer. Tem 
gente que gosta de exatas e, por 
isso, vai fazer Engenharia. Per- 
gunto: “Será que gostando de 
exatas você só pode fazer Enge- 
nharia?, É preciso considerarha- 
bilidades, aptidões e estilo devi- 
da” explica Eduardo Valladares, 

designer de experiências de 

EMPREGOS 

aprendizagem. 
Segundo o professor, que deu 

aula por 16 anos, alunos de ensi- 
no médio e universitários costu- 

mam chegar ao mercado apenas 
com os conteúdos técnicos 

mais tradicionais e com uma la- 
cuna em habilidades comporta- 
mentais, as soft skills, por ele con- 
sideradas as mais necessárias, 

Nova disciplina 

Ousadia, senso crítico, 
resiliência e capacidade 

de colaboração estão 
entre os conteúdos 

“Tem de se mudar a mentalida- 
de de querer ir paraa escola ape- 
nas para escolher uma carreira, 
mas ir para aprender a ter mais 
ousadia, resiliência, senso enti- 
co, capacidade de colaboração. 

ALEX SILVA VESTADAO 

Erika teve êxito em ambas as edições do projeto de que participou 

Ai, sim, dá para aprender a esco- 
lher um futuro melhor”, diz. 

NOVIDADE. Valladares lançou 
neste ano um novo projeto para 
ajudar na capacitação e na em- 
pregabilidade dos jovens. A ini- 
ciativa “Criaway: não é sobre se- 
guir caminhos, é sobre criar futu- 

ros” é um playbook (livro com 
tarefas) para provocar reflexões 
em quem está começando e até 
mesmo para os que estão ques- 
tionando a sua trajetória de car- 
reira. 

No Instituto Plano de Meni- 
na- com foco em conectar meni- 
nas de comunidades com men- 

toras e, depois, com o mercado 
—, as alunas têm aulas com coa- 

ches de carreira e criam um ma- 
pa de planos para ajudá-las a ter 
uma direção profissional, Traba- 
lhar a autoestima foi o ponto 
mais importante do curso para 
Erika Lucy, de 20 anos, que parti- 
cipou do projeto quando estava 
no último ano do ensino médio, 

hátrêsanos. Naépoca, ela lidava 
com episódios de fobia social, 
ansiedade e timidez. 

“Eu pude conversar com ou- 
tras pessoas que tinhamos mes- 
mos problemas, e isso fez com 
que eu me sentisse mais confor- 
tável. Eu comecei a pensar que 
eu ia chegar a algum lugar um 
dia”, conta Érika, que já partici- 
poude duas edições do projeto ( 
saiude ambas empregada) eco- 
meçou a cursar Artes Visuais na 
Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). e 

EMPREGOS 
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ADM DE EMPRESAS 
Le Sem. ao 7.0 Gem. DEDO 
14:D0 VILA MARIANA R$ 1 
115,00 2876258 

BDM DE EMPRESAS 
io Bem. ao T.o Sem, 14:09 

20:00 FILA MARIANA ES 1. 
LLE Ho SaSs2el 

ADM DE EMPRESAS 
2 Sem. ad do Sem, IDO 

LO LE:DO 1 7;D0 db PAULISTA 
HE SODA JEdRSS 

ADM DE EMPRESAS 
2.0 Sem. do Go Gem. 15:00 
LDO 15/00 22:00 BELA VIGIA R$ 

1.054,00 3625625. 
ADM DE EMPRESAS 
do Bem ar Po Gem, DEU 
15:00 CONSOLAÇÃO R$ 1. 
DO O ADE 

ADM DE EMPRESAS 
2d Sem. ao 8.0 Sam, DEU 

LAP ALA AMBRADE R$ Mi Cr] 
EP 

ADM DE EMPRESAS 
J.0 Sem. só Ed Sem, DB:00 
1200-1300 1600 ESPANHOL 
AMAM ADO, VILA GERTRIDES Rã 
1.058,76 3E20BEZ 

ESTÁGIO SUPERIOR 

ADM DE EMPRESAS 
3.0 Sem, ao 50 Sem, DO0O 
12:00 13:00 17DO VILA GER 
TELDES R$ 1.G86, TE 3620000 

ADM DE EMPRESAS 
Lá Sem. ao 8.5 Sem. DEDO 1500 
Lado DEDO MAM BIBI R$ É 
BD EM ESPESE 

ADMLGERAL,/GESTAO-TEC 
Lo Sem, ap 2.0 Sem, DRM] 
20:00 VILA LEDPOLDINA Rã 
HDO MO Pal Zoa 

ADMLGERAL /GESTÃO-TEC 
Lo Sem. ao do Sem, LZ:2o 

17:20 EXCEL MAD. VIA LEO 
POLDINA R$ ROO DO BAIAS 

CALL CENTER/COM. 
Lo Sem so dd Gem. DEDO 
14:D0 VILA MARIANA R$ 1, 
116 (HF Ba B0AS 

CALL CENTER /COM. 
Le Som, ao 4.0 Sem, 14:00 

20500 DICELPONER POINT A 
DES AN DIRD, VELA MAMBIAPA 3 1. 
16H Sa BOA 

COMERCIAL GESTAO 
lo Som, ao ão Sem, DEOO 
100 13:00 15:00 VEA DUMPLA 

R$ 200,00 36272105 

CRLACÃO COMUNICAÇÃO 
2.0 Sem. ao To Gem, 14100 
lado Vila Ggarani ? Gol R$ 
EDO DD DEISE 

DIREITO 
3,0 Gem, VARTAMEL Sexo Masc ul- 
rã, SANTA CECILIA RE PM DO 

3EZ5280 

DIREITO 
T.o Gem. an 0 Sem. 14:00 
17:00 CENTRO R3 BOO,DO 
362359] 
ELETRICA - ELETRÔNICA 
La sem ao 30 Sem DEDO ED 
12H51 15; ah INTERLAGOS Rd 
DO O VEZ 

ELETRICA - ELETRONICA 
Losem 20 ão Sem LEGO 13H00 

145D0 17:00 INTERLAGOS R$ 1. 
DOR JaZagas 

ENGENHARIA CIVIL 
So Sem. DRDO 14:00 MARIM 
EMRIIPA R$ 2 +34, ) JE26296 

ENGENHARIA DE PRODUCAO 
3.W Gem. do o Sem. Do 
12:00) 13H) 15:00 PERIGES Rã 
1,9560100 3526867 

ENSINO BEEN 
Lo Ano ao do Ano QDO 15:00 
Sima Masculizo, BOM RETIRO RE 
ADO 3516580 

ENSINO MEDIO 
loSem ao Zo Sem LEO ISO 
LEDO >0000 EXCEL, POWER PO- 
RTARDOAS ANORO. SR AMARO 

RE GM DO 3625080 

GASTRON/ TURISMO, LAZER 
Lo Sem ao do Sem. DUM 

1Ec00 Vila Moss Conçeica R$ 1 

DOIDO 5 REDE 

GESTÃO /PRODLCO 
do Sem, RARIANEL Inckaroqaoke. FS 
1000 ih DiSSAMS 

JORNALISMO 
5.9 Sem, do 120 Sem. 10:00 
1200 1300 LTD JO PAULISTA 
BE OO, DO BZ 

LOGISTICA GESTAO 
£o Sem, do Bo Sem. 17:00 
18:00 EXCELINTERMET MDIRCL '91- 
Lá MafláMa AS IODO dO 

3827265 

NA DO ENSINO MEDIO [EM 
Lo Ano VARIAVEL Se Pesmmininãa. 
LA RÉ GOO 36251 MO 

lo Sem, ao do Sem, 12:00 
18-00 Sexs Feminiro. EBDOMLIN 
A5 2d, ES IES 

PESQUISA EMBELEZAMEN 
Eua ro ao 2 dino 14: Pix 

Bio Pequêna R$ SOC 2671307 

| PROG. 1 TALENTO - AMA, 
1.0 Ano ac 2.0 Ano 08:00 13:00 
MCANHO VELHO RS SAGU a RS 
550.00 3625657 

PROG. 1 TALENTO - ALMA, 
Lo Angao £o Ano DD Ledo 
Republica RE TÍMIDO 4625507 

PROG. JW TALENTO - ADM, 
Lú Ano ao 26 Ano 13:00 LADO 
MOINHO VELHO R$ SODA Rã 
a 00 ABR Enh 

PROG. IN TALENTO - ADM 
Lu Ando Za fino 14: en 13; TO 
MICINHO VELHO R$-BODOD a RS 
Eh IEAB BRA 

PROG. TALENT - COMÉRCIO 

lo Ancaç 2 áno MEDO 1200 

PROG.J TALENT - COMÉRCIO 

1.5 Ang ao Zoo ano DA TÁio 

PUBLIC E PROPAGAM 
2.0 Sem Qdo LI tdo 
15:00. ERDOKUN NOVO R$ 1. 
SD JEI 

RADPOLO O /INGEM SANIDE 
l.o Sem, po d.o Sem. 11:00 

15:00 Gago Pertinina. SD PALLIS- 
TA RS BÓO DO SE3583 

RELACDES INTERMAÇIOMAIS. 
To Sem, CEDO IES AILA VARA 
ES 25H00) 3626300 

RH PRESTADO 
2.0 Gem am tio Sem DEDO 
14-00 MORDENCES. CERQUEIRA 
CESAR RS LOSS 00 JEDBIET 

RH /GESTAO 
do Sem. 0G:00 12500 12:00 
16:00 JAGUARE R$ 1.200,00 
MBM TT 

RH “GESTAO 
3.0 Sem, ao Ro Sem. Lcnh 
12:00 13-00 17:00 VILA GER 
TRUDES Rã Lo, TE 3620835 

SUPORTE USAURIO INFOR 
5.0 Gem, ao Bio Sem 12:30 
18:30 Benokiin Paulista R$ 1 
S00,/00 à RE PODODO JEZEIRE 

TECNICO EM ENFERMAGEM 
2-0 Ger. dó Bo Sem, 19:00 
20000 VILA SUZANA R$ DOD00 
EXPRDE 

TRADUCHO LETRAS 
20 Gem DBgo 12 dah 
18:00 ALTO DE PINHEIROS R$ É 
DD DO 3624350 

ESTADÃO mf 

ESTADÃO nf 
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Agronegócio vê 
crescimento de 
startups em sua 
cadeia produtiva 

Soluções das chamadas agtechs vão 
da pecuária à produção florestal 

ITALO BERTÃO FILHO 
ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

OQ mercado das agtechs (star- 
tups que atuam no agronegó- 
cio) está aquecido. Em 2020, 0 
segmento cresceu 40% (em re- 

lação a 2019), conforme o Ra- 
dar Agtech Brasil 2020/2021, 

pesquisa realizada por Empre- 
sa Brasileira de Pesquisa Agro- 
pecuária (Embrapa), Homo 
Ludens Research and Consul- 

ting e SP Ventures. 

LEILÕES 

Na Cúpula do Clima das Na- 
ções Unidas (COP-26), o go- 
verno federal disse que o Brasil 
pretende chegar à neutralidade 
de carbono em 2050. A Treevia, 
de São José dos Campos (SP), 
atua nesse segmento e redefi- 
niu seus planos em 2021, focan- 
do em qualificar à mensuração 
da pegada de carbono. “Quem 
compra o crédito de carbono 
quer confiabilidade à informa- 
ção, para aferir se o crédito está 
sendo revertido”, dizo CEO da 
empresa, Esthevan Gasparini. 

Ya. so 
Ur". 

RTUNIDADES &LEILÕES nf 
GABRIEL LLOBET 

+ 

Esthevan Gasparini monitora pegadas de carbono na agtech Treevia 

A Treevia possui mais de 2 
mil sensores, abrangendo 
mais de &o mil hectares de flo- 
restas. Nos próximos cinco 
anos, a meta é passar de 1 mi- 

lhão de sensores em todo o 
mundo - hoje, a empresa atua 
no Brasil e no Uruguai. 

Astartup, que tem clientes co- 
mo Suzano e CMPC, foi uma 
das 10 agtechs brasileiras sele- 
cionadas neste mês para um pro- 
grama de aceleração do Google. 

NORDESTE. O Brasil possui 

LEILÕES PRESENCIAIS E 

DRE SANTORO 
ONLINE 

1.547 agtechs, 48% delas no es- 
tado de São Paulo. Mas, no últi- 

mo ano, o Nordeste saltou de 

39 para 72 startups. 
Criador de gado no sul da 

Bahia, o pecuarista Floriano 
Varejão identificou um proble- 
ma recorrente nas fazendas: a 
dificuldade de controle indivi- 
dual dorebanho -usualmente, 

a identificação é realizada com 
brinco na orelha do animal, 

chip ou marcação a ferro, Para 
modernizar esse processo, Va- 
rejão se juntou à aceleradora 

VESCIALDS SUCATA 

Bil 

carioca Templo Ventures e 
criou em agosto de 2020, no 
Rio de Janeiro, a Databoi. 

O sistema fotografa o foci- 
nho do boi (que se assemelha à 
impressão dipital) eregistrane- 
le todas as informações do ani- 
mal, Em fase de testes, 0 app 
deve ser lançado oficialmente 
no primeiro semestre de 2022, 

GUARANÁ COMDNA. No Amazo- 
nas, mais de 300 famílias pro- 
dutoras de guaraná passaram à 
usar um sistema on-line desen- 
volvido em Porto Alegre para 
garantir a rastreabilidade do 
guaraná fornecido à Coca-Co- 
la. Com isso, a multinacional 

pode assegurar aos clientes 
que seu guaraná vem da região. 

A solução foi criada pela 
startup gaúcha Elysios, que 
em 2021 viu sua carteira de 
clientes saltar de 600 produto- 
res para 2,2 mil. 

No fim de 2020, a agtech foi 

selecionada para um programa 
de aceleração do Facebook em 
parceria com a empresa Baita. 
Em paralelo, também recebeu 
aporte e apoio de um programa 
de startups do Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extre- 
mo Sul (BRDE), em que concor- 
reu com mais de 100 empresas 
gaúchas. & 

a sore 
MATEMAIE MRINEIE  ALDICIAE 

ATENÇÃO: PARA À COMPRA EM LEILÕES OS INTERESSADOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL, 

IMPERDÍVEL - 23/11, ÀS 19H 

De 08 à 12/11/2021, às 11H 
e 13/11/2021, às 9H15 

VEÍCULOS DE PASSEIO, 
MOTOS E UTILITARIOS, 

INTEIROS E SINISTRADOS. ja 

SOMENTE ONLINE 

Corgulha edital compisto nosite wa csodrasantarcasam.br. 
Informações: 11 2484-6964 a vrym godresantico com br 

Luiz Fernando de breu Badra Santoro, Lalaemo Ofigal JULESP nº 192 

Luiz Alaxendra Maielari, preposto em exercicio 

08/11/2021, às 14H 

CARROS, MOTOS, 
PERUAS, UTILITÁRIOS 
LEVES E OUTROS. 

RiTiRIi: 
1 1* | 

End N = a | Tait] 

sia Es HR IIA 

SOMENTE ONLINE 

Corsulta edital compisto no site wvmusodrasantorpacom.br. 
Informações: 11 24BS-G4Gd E ve so dresanoro, Cornm in 

José Eduardo de Abreu Sadtá Santoro, Leiaero Oficial JUCESP nº 195. 
jà rcostestiacõna das sudoriaidas doridórida, à gatile de DESA O 

E TES ÃO SITE E Crea E L, aoeri Lea rigato 

f FACERDOS,COMGODRESANTORO 

mascar 

[O] INSTAGRAM CON'SODRESANTORO 

e uerés di rrie-lora, Sos Sh ha VA, aitardo oradas do 

Don qui erudição de hermpeegiara, Gerd furia 

PE TOUTUBECOMUSERLELADEODRESANTORO 

VEJA ESTA E OUTRAS GRANDES OPORTUNIDADES: 

SOMENTE ONLINE - VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOS E UTILITÁRIOS, INTEIROS E SINISTRADOS, 
Cennulto setal corsgirio no sita mvra. sodricantors.cam.br. informações VU Bana e eve atdremantara.com.&r. 

Lida Fisridado die Abre Sodei Sacdsro, Lellenira Dilcial AUGESP se Tão - Lola Aus dadro Mabéliasl, prigósto am eniréteio 

vo ii ioies didi lidos ss gdilos da Sodil Sargoto, Ei dociacha ao pátio Duira Rimanidios E -Bod D 
mermo e priarios somietáricaa farm aglomeração, Coírcs Servicio E storiSiTesTiDa presen cá, peer 

q ALA TITO, 6h VILA POMAMA, GhO PAULOVGE LAR PARA 

FLA MOSS SITE. 



BIZ CLASSIFICADOS 

OPORTUNIDADES 

TAS VEÍCULOS DOCS E 
SLNCATAS 
Leitão ônlina DETRAM cias 16, 11 
giz; Esatio, Toro, Elcesney 
Crude, Une Hoórmbi, DE 150 
Hari 50. CASODR ie 125 
Inf (10 PESA ARES - rara 4 

poléiices com.br. Palnibia Fidalgo, 
HICESP JA 

Fi k Fel É idas 

APTO. JD. PAULISTA 
TRTZ AD 446-LOTE 208 Dia; 114 

Novi202l-de JZhito Cy 
da dama à.botal, Lancia inhcl- 
ab BE SIDO OO. Gusineo Res 
Jocesp TO, In[[11/3810-3137- 
masa gu e Ed poe com br 

BETO. JD. PAULISTA “SP 
TRT2-ID 446-LOTE 11 -Diá: DO 
LirZ02l-ds LEnOD, Gy 
276, 43hm? does pool À, inicia; 

Rã LTRE ADO. Guelavo Reis-bo 
cesp Tab Intl 3818-313T- 
ara gustregerseines.com.br 

CASA COND. AGAPULCO 

GUARUJÁ /SP.TRT2 
ID d4B- dote 12 Dix 11/81/01 
ae 10MIT O! 2.082,/62mZ áto- 
tod, À metal; RE SSL O 

Gusto Reis-BUCESP nº 750, In 
formações (11) 3880-2137 ou 
mens gushrensrásigines com;br 

LEILÕES 

CASA EM TERESINA PI 
L. INICIAL R$ 156.000 
IE -486-Dia 16/11/2077 as 

LADO. Córi 1449,00ma de área. 
Matricula 25.546 - 1º Meg 
Iméreros = 2º Zona Notas - Feres! 
na/PL Gustavo Ras - JUCESE nº 

780, Inf. [111 3Z10-3137 ou site 
was gusta leo com br 

IRCNEL COML, EM LEILÃO 
Localizado à Rua de Oranato, 

LEO, Vila Prudénte, Capital/EP 

Letão tarmina dia LO 2 /DOZA ns 
12% feesso: werm rusareisipd mes. 
com.br ou igue (LEIO -2345 

Cosa Pos Leis - Cipa E Es 

LEILAO DE VEICULOS 
SANTANDER 
Dim 1/2 as 0h | visitação 
Dã e 08/11 - Ligas para agendar 

pdaga-dada (LO Aráonio 
Hassan Sato Junsor - MICESP GO. 
dic pole dies cm. br 

cfIsaTO 
LEILAO OMLIME JUSTIÇA 

FEDERAL DE 540 PAULO 
233 lotes, sendo; Imíves, (icu 

Has. Máquinas, Equiparmerigs é 

Bene Dieessos. Dias 24/11/2027] 
ED LO LU, Info area, 
tanceroleilascuimbe Leiloesra 
Cara Umino - Jucesp ES 

LA 
Lonce no Leilão 

SALA COML, SÃO PAULO/SP 
Ham, Ed.Alois, A Seta de nl, 
262 Proposta minima AESA [ho 

| ailsseteilnes com br 

TrUBDO-n07-2339 

CALDEIRARIA VENDO 
| Ci ponte rolante e todas as máquinas. instala 

qões completas, chentela formada + de 7 anos 
R$ 1.050.000. Francisco. (11)53330-2450 

 GUARIGLIA 
LEILOIEIROS CaPaCiLAs 

Dei de venda e 

aa |uerAçÕS 
pia se [Erro tbradesco 

SEE SS 451 ES SO Seara ar 

5º FEIRA - 
| RES | 

VISITAÇÃO 10/11/2021, des 12 ke iTha 11 /01/D020, das DT de Mk 

“DIVERSOS MATERLAIS E EQUIPAMENTOS 

«MODELOS: HYLUNDAI RETA 24 PRESTI 2010/2018, CHEVROLETPONIA LOTAT ES 2001/2023, CHEVROLETACRUZE PR FEI 
VOLESIMGENAGOL 16L MES 2018/2018 PORD/EA TIT AT 1.5 MA O 208/2015, VOLKSWAGEN VNMGE 1.6 MES J019/2019, 
CHEVEOLE PRISMA, Lodi LT 2019/2018, FORDVECOSPOET SE 1.5 2017/2018, FIATMURO DRIVE O PE 
2019/2015, 05 Dmibus MABCOPOLO FORRO LU JoLapddia, DODGE NOUEMEY 58 JO PA0IA, MPLINDAI KAS 20 OMF, 
TOMAHAPTLISO CHOGCER & 2020 2020, HoNbá ca 160 TRAN 2000/2022, Bin TS0] Kabi 2010/2011, BMW 530 MÉTI Z0DG/ ZOO, 
Hrv NDA AZERA 3.346 2008/2000, SUBARATRIBECA 2008/2004, LIFANSEZO LFFLAS O 200 1/2012, 10/75 1.5 FETFLER DÓLE/DOL?, 
HYUNDALHEZO LDA COMPOR ZOLS/2016, REMAULTILOGAM EXPR 15 M2D0G/2017, CHEVROLETACOBALT 186 LTZ 2017/2018 

Corritilha mala cormplada dia anciosa ma saiba. 
ço pagamento constarão no catalogo próprio. 

Ei SETE Te at, 

A. L MAZZILLÕAS SP 25681 
| eeescadengadodeiMençias com.br 

DECORAÇÃO LIV. JURÍDICO 
[Seb Pça jedo Neres 190 

ANTIGUIDADES - 
COMPRO E AVALIO 
Pago melhor preço! Esculturas, 
Quadros, Prafas, Ahdue 
de fintes. [11 DESSAS Moohy 

AVALIAMOS E 

| COMPRAMOS 
| no | 4 

firies é Amipuidades **Gabesta 

Usar Fegine"*, Quais pontoepa 
rEnorTados, brasileims, CUMmpeus, 
objtos are, antiguidades, porce 

lana Guengis, profana, Mas, Fe 

bios. Abendemas dóminho e es 
eribório mo Jardins, Cfea marra 
da Pago á asta (| LAGeHA-Ho SS 

GALERIA(ÕE 
Nimro faro de ARIE 

(11) 99603-3292 

Cedias. modas, coleções adian 
taxas. Tratar (Lia TATA LT 

jeto | 

DIAS DEMO TE ET TEMA ALTOS DVDS RECICLAGEM E MOTOS 
OHLME E PRESENCIAL SMULTAMEAMENTE À PARTIR DAS iús 

ENTER DO LEILA RO ENE NORA DE — SÃO PALO 
ELSUDIO CHA - LELOEMO OPML - JUGESA qr 

MEEITAÇÃO NUA MIGUEL BARAAR SXLCAMAPIL ELA Sp 
AUTOAÓMEIS E MOTOS PARA DESMONTE COM DOCUMENTO E EEOCLASEM 
FT FORO hM td ALCA CITRIGEN NPUNTUAS 1 MIRA PELGIRÓT ESEMALI T 
CR 5 a A Ss A RO FL 

FAVA CHUILEILDES, COM BR FONE [DM] PHA ASS 

| menino Srtipy 

| mail: nebcórs rui 

ARTES E ANTIGUIDADES 

QUADROS BRASILEIROS 
Compro das artistas Ademir Mar 

tira, Graciano Peonáiche, DU aval 

conti dospadei Cicero Dias Leon 

Femári, Bira Siusubal, Are Popular, 

FANE Sorrende Quadros de anistia 

catalogado. Pagamento à vista, 
11119008]-8668/3088-1632 
Marcelo - mrolordel oito com br 

COMPRO IND. FECHADA 
Galpões posentes Tl ese 

2 15 - natoonsdruiiedemad, com 

DEPÓSITO MAT, USADOS 
sanpoaçes de matenais, estrutura, 
ihas, Leliçãs. [11 98589-3218 
e-mail: nafeonsiutaa prai com 

EMPRESA VENDE GRADES + 
|| Tubulação ecêndio/ ágio. eletro- 

talias. póriões. L&sdos] L0R5ES 

ESTAUT. METÁLICA 21064 
mis. estrobora forte. Pimiura 
ejebostólica Er (11) 08560-9216 

teorema com 
FACHADA DE VIDROS 10 BM 
teme. Simês,Engar (11) Japa 

pigs alii adendo 
GALPÃO L9N60 LL LSMTS. 
Estnira metálica! Por 

tepssáica! +r (11/98 
mus nescorstrutirade 1 

LADOS E REFORMAS 
Erg. Gerado 4/1 9T2SO-DaDA 

MEZANINO P/ AUTO PEÇAS 
dm Piso de prado 11 dESBA- 

4216 natconsinatoraypreil com 
| PRÉDIO PRÉ MOLDADO 

L.TEAmiS. 4452 pé dr D mé, 

TELHAS DE ZINE 
válias medidas te [11[08503- 

4216 -natconsirinadteamad com 

CIRETRAN DE 
BARUERI 

REChO uGiEa)  1)D ERA DOIS 

VEÍCULOS DE BANCOS E FINANCEIRAS 
Rad Prós. Qiubra, Hoi 128 - Sarnbido RA-SP-CAÇAPIVA SP 

SEN GU - SP blnis de 250 Mons - Somente Oni | 

VESITE NOSSO SITE: 
warn, GUARIGLIALEILOES, com.br 

Eca ECA PET CCEE TOS 3 [E] EM POUARISLIALEILÕES  ANTONHO LITE GUARDELIA = LEILDENRO DEISIAL + JUGESP 45 

ab Santander fp us coma (5) Safra Sicredi PSA 

É & 

[ 
sra = 

e Md 
. 

TE “ Ú 

ed 

a e 
pn 4 

[o 

SR 
a 

E a PRI = =. 

] 

a da 

n 

É , 

, 

LO2012/2008, POSD/CARGO 2429 | 

TRORUZE PRE HE AT 2020 mn, 

SEER. 

ALUGA-SE EXE. PONTO COMI. 
Calgadãn Campicuiba. Lojá têrmea 

no melbor ponto do calcadão, 

3U0m” vão Divna. Emcal, ponto 

comblifoportunidade 
El 3813-0065 90119-930 

ALUGO P/LOCADORA | 
DE VEÍCULOS - JUNDIAI 

Bv 14 de Desemben,d. UM area 
300 iráquisa de lavar sofia 
elevador) compressor gerados 
Bim dsalas vestiário! copa Bars. 

Fácil acesso Romt Anhanguera 

(1 1)99089-0025 

AREA * MOTEL EM 
PINDAMONHANGABA 
Amtiga Bio/SP de 2000-mi Às 
23000nE, planta amuietônica de 
tanl adaptação, Som de Apare- 

a pronde foco diem, caminho 
Auristico. (129 TIT- 22 
Pu Ta 

CAFE VILA MARIANA 
Trabalha 22/86" lsira toa BDMiI, 

Pç LD Errirsada GOL galho 15 

09/11/21 às 10:30H5 SM METAIS 

101/21 às 11: 

| JOlê 
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| CAPITAL DE GIRO DE 
| 100,000 À 1 MILHÃO 
| Garantia imobiiãsa, Frangamem- 

to glá 240 mena Todos bancos. 
| Mangres tamõs (0 1) ABBA IS 

CLÍNICA MÉDICA VENDO 
ESutde SP Tae, AfBoa MinmCon 
gultórios egupados p diversas 

especialidades (1 LIM Ao 

CONSULTORIA 
50 BD01 1TD2SPROP-H 

Rs VE 

ESTAC. LUCRO RS3IGMIL 
Eupbend, 5 lamgem, 2 anos no do 
cal Sã mute d 1406] Sadr 

ESTAC. ASSSMIL LUCRO LHO 
duulso, huçomi, seço, déma Incal- 

sapo qe(1] 9850 ARS 
ESTACIONAMENTOS 

| emiro façam by RES NO CHE 4 anos 
llcema im. 2500. Preço TElmil 
Centro, iouido RELELSDO - 3 pres 
(DI pMpDE-SaRo lemos ouiros! 

FÁBRICA DE 
ESCAPAMENTOS 
prado, Trafico (dp GMR O T-BGs 

HOSTEL VILA MADALENA 
ros Má Póeliho (LB IagnEa 

HOTEL VENDO 
&o lado Roadouma de Feança-SP 
AS LOM mr[LEADS2 26 

LANCH. STO, AMARO 2º /SÃE. 
alça 15) reil Proc E ral Lata rel 

not Mia JF: dj 90680-3650 

LOJA LARGO 13 - STO AMARO 
VENDO-PASSO PONTO GEADA 
RSS ODODO [1 LFL Sa 

LOJA PRODUTOS NATURAIS 
| vendo ponto, metro doença, me- 

cém navp., Llesie miLpalT? 
EL rap aten Antônio 

D0HS 

lk JE 

LEILÃO DE IMÓVEIS 

Leiloeira Oficial: Dora Plat - Jucesp 74d 

EMPRESAS E PARTES SOCIAIS 

PADARIA JANIMRA 
fe 150, Prfblo Rirs Entr.hoc 

Ciro inniresl Lére búnl. Rara iá 
Comir 5a. Alupo barabo, Termos gu 
Es cy => valor ii GBA A ENA! 

PENSÃO - MISTA 
LA RA Tea bSk petocemetroy uriv 

fr RS140% mr) AB TA-TODE 

POOL ASSESSORIA 
EMPRESARIAL VENDE 
Fábnca de Esquadra de Aluminio, 

EviC e vidros em Rornasipols - 50 
CO P(A Ia A 

Edo Com, 2 Su, golonager 150m? 
Bee immGregd E | Da PM o DO 

VENDO EMISSORA 
DE RÁDIO 
EM A 4 no interno de EP Ed Nha: 

m(11/89955-2404, 

MÁQUINA FABRICAÇÃO 
DE MEGA HAIR 
do máquina industrial/fabrica- 
cão de Mega sir, pécnica injeta- 

valimesdel, ri LA DGBIE-BDIA 

TONÉIS DE MADEIRA DE 
AMENDOIM P/ CACHAÇA 

Parteho estado. DQreil Le sm L 
Eid ana Doda E 

DECORAÇÃO COM LIVROS 
e py RO. Livros LO DMD E césio 
váricas Sebo Pra lodo Mendes 140 

anti mm 6 Casada & 
sé puluyra 085 Valor R$Z5 m 

Renta proposta (LHDTADE-Is Ta 

FI SINN A 

ADVOGADO [C/OABSP) 
* ADM. DE EMPRESA 
Gb anos, procura colocação [sem 
virnouta) TF/LT AEZSE-BÕDa 

RED War LINDAS GAROTAS 
Machado Ae AJDE IEA 4200 

TRAVESTI C/ LOCAL VEM 
fatar essa vom, 10 godaa-dd o 

10/11/21 às 14:30H5 

ao 

E = 

111/21 às 14:00H5 

O SInalizagde 

= | 

€» bradesco zuxERMAN 
LEIEGEE 

Datas: 7º Leilão: 08/11/2021 às TIhDO | 2º Leilão: 10/11/2021 às TIhDO 

APARTAMENTOS LOCALIZADOS NO: MARANHÃO « MATO GROSSO « PARANÁ « SÃO PAULO 

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE 04 IMÓVEIS - O Pducianto será comunicado das datas, horários e lncal-de realização dos 
lellões, para no caso de inqocesse, exercer qodiraiço de proferáreia na aquisição do ienôeel, pelo valor dadivida, acrescida dos 
encarguse despesas, nalona estabedecada mo pardgrato ZE-B do artigo 2 Pela lero 5 4/4? feudo pela lei LY465 de 0720? 

Di ss 

e 

"VEM PENSAR 

O ESTADO DE S.PAuLO 

Comissão do leiloeiro, arrematante pagará do lelkoalro 5% sobra O valor da arrematação 

ESTADÃO 
SOM À GENTE 



O ESTADO DE 5. PAULO pominNGo.7 DE NOVEMBRO DE 7027 CLASSIFICADOS 

a CONSULTE NOSSA AGENDA DE LEILÕES: = e VEÍCULOS 

REITAS| Www.FREITASLEILOEIRO.com.br 4 IMÓVEIS 
CENTRAL DE INFORMAÇÕES: (11) 3117.1000 Ha MATERIAIS 

Dia: 09/11.2021 - 3º FEIRA - 10h00 20] Dia: 10.11.2021 - 4º FEIRA - 10h00 
Visitação: 08.11.2071 das 13h00 às 17h00 Visitação: 09.11.2021 das 13h00 às TIh0O 

| 18 " A dagas 

Ed NPR 
M.B INDUSCAR FOZ O LO ta. É ab ad FOL O LO 

k HAS a =. Veg E ] 1 Dois, 1 da a ad 1 a e” Í 

MINI COOPER 5 AUDI As aPE 2. oTESt HINDA CIPIC ENL LRT IWECO STRALIS FETE dat FUSCA 1500 

Comelições de emula é pagamento; Lhesuee n ovalo totaldazrrematação, quedeverá sertraçado por TED à fasor da Leiloeiro enate 2d ras apõs o leilão + Chegue de SR de comijpsfigado Ledaasr 

luilãa Os veiculos serão vendidos ro estado, sem garantias, bulas, = 

a, acrescido das despesas administrativas constantes nocafahogo do 

nélusive de averbação; debetosPYA'S pro-sá tendes ou deco rentes da regularização, por comia do arrecmatande, A procedência e eviição de direitos dos verculos deste leslho são de jrdeiro é 
exclusiva responsabalidade dos Comstentes Vendedores. Demais condições constam no catálogo destribuldo mo leilão. 

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILDEIRO OFICIAL - JUCESP 316 CENTRAL DE INFORMAÇÕES: 11 3117.1000 EEE 

PR os tia di diied BancoDaycoval dLALEA 4 > FoRTO E qomni ita By PE PAN a DS IEAÇAS » Mitsui pd PARA Yf vo Mi co Allianz (Mm) TÓKIO AN 

SEGURADORA 

Dia 22,11.2021- 2º feira - TIh00 - SOMENTE" ON-LINE” 

EQUIPAMENTOS “ENERGIA SOLAR - a MASTER CHEF ELETROPORTÁTEIS - RÁDIOS BICICLETA ARO 26 - HOVERBOARD - MOBILIÁRIOS - 

COZINHA INDL - ACESSÓRIOS FOTOGRÁFICOS - OUTROS” EXCELLENCE - CD PLAYER AUTOMOTIVO dia ig od iÉA qu po 

LEILÃO JUDICIAL 
EB Somente Eletrônico 

FECHAMENTO DO 3º LEILÃO: 08/1 Raia A PARTIR DAS 16h15 

CASA - SÃO PAULO/SP 
JARDIM MORUMBI A — AN ] APARTAMENTOS + CASAS 

Rua Davi Pimentel, nºs 118/132. 
- 

Matriculas nºs 73.568 e 8,876 do 159 CRI da Capital/SP | ? IMOVEIS COMERCIAIS 

ÁREA TERRENO: 1.619,00m? | IMOVEL RURAL « TERRENO 

ÁREA CONSTRUÍDA: 624,00m” — EA o “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

Lance Inicial: R$ 1.000.000,00 e — SOMENTE "ON-LINE" 

Lances “on-line”, edital completo, mm - - — Lasces “on-line”, edital complete 

condições de venda é pagamento, fotos, consultas - — — i condições de venda » paga , 

uva freitas elloslro com.br vm froitastoiioeiro.com. 

À Mais informações fala és als informações consulte (ii 31i7f,1001 

eilaojudicialblreitastellogira. com.br Rodrigo lacobetti, ramal com (11) 3117.1000 || waw. BANCO BRADESCO /LEILOES imoveisdMireitasleiloeiro.com. br 

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 SERGIO VILLA MOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 

LOCALIDADES: 

“ Antes de solicitar um empréstimo, verificar a idoneidade de quem está 
oferecendo, solicitando documentos pessoais do fornecedor 

“ Documentar a transação através de contrato com firma reconhecida 

“O contrato deve conter a taxa de juros e a forma de devolução do empréstimo. 

/ Fomeça seus dados apenas pessoalmente | 

“ Faça a transação apenas pessoalmente 

“ Evite documentos encaminhados via fax, eles podem ser frios 

“ Não adiante nenhum valor 

BIS 



BI4 CLASSIFICADOS DOMINGO, 7 DE NovEMBRO DE 2071 O ESTADO DE 5. PAULO 

[DD SODRÉ SANTORO 
LEILÕES PRESENCIAIS E ONLINE 

ATENÇÃO: PARA A COMPRA EM LEILÕES OS INTERESSADOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL. 

SOMENTE ONLINE || A SOMENTE ONLINE 

DE 08 A 10/11/2021, ÀS 9H30 | 11/11/21, ÀS 9H30 
ares ns MÁQUINA EXTRUSORA, COLHEDEIRA EMPILHADEIRAS, DE CANA, BAÚS DE ALUMÍNIO, MOLDES 
QUADRICICLOS, PARA PLÁSTICO E SUCATAS DIVERSAS. 
COLHEITADEIRA, [a e | 

PLATAFORMA DE CORTE, SOMENTE POLE, 
16 E 17/11/2021, AS 9H30 

ITENS DE INFORMÁTICA, ani ço 
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

PEÇAS AUTOMOTIVAS , INDUSTRIAIS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE 
SUCATAS DIVERSAS TERRAPLANAGEM, ELETROELETRÔNICOS, 

: ELETRODOMÉSTICOS, INFORMÁTICA 
ENTRE OUTROS. TELEFONIA, SUCATAS DIVERSAS E OUTROS. 

Lonsulhe edital compleão mosto wmv sodassandoro com br bah TE 2464-6464 e arara sore sanhoro com, pe 
Consulte edita! Erpiedo Pig sie erra so dresanharo com. Ind, 11 PARA-RARS 2 pi sodresariorcocor br 

| Flávio Cunha Sodré Sardoro. Lelkoesno Olicial JUCESP nº 581 Otavio Lauro Sodré Garioro. Leiloeiro Olicial JUCESP nº gor 

) LEILÃO DE IMÓVEIS 

IMÓVEL INDUSTRIAL - SÃO PAULO/SP 
VILA GUARACIABA - SÃO MIGUEL PAULISTA (DESOGUPADO) 

ep 
sresa MATA SERIE: A 

a! fg RR ,| 

ms e o a 

Ma, «di 

E! PEN e Es | e, a 

“LEILÃO SOMENTE ONLINE 18/11/2021, ÀS 15H. LANCE INICIAL: R$ 16.000. 000,00. 
São Paifo/SF. vila Gueraciada, Rua rindo Bátiso, 990 Terreno composto de duas matriculas (Anita industrial, distrito da Gás Megual Paulista, parta da 2º Gleba, do Jarbm Fonseca, am Comendador Ermeiro Matarazos, cê meira | Arca total da aprove 76 874me matr. 146778 cora árca de aprool 

2 de apro 42:2Bbrr). Insc. Municipal-nê 125 D08.006-3. Nair. (db 8 te Aj-incai. Otos.): Pequinricar metroáções. demolções EU Encargõo perania 05 órgãos púbúicos atu privados comprar p5 à eventuais divergência de -drea apuradas nó 
| degree ria raso de já bas ua toy PTI Aa gts Rilogy não, camerdo per Sonia EsClu Era ES Commbra dor he? Fija harizaç os rs ng psp es ra dx pica [no roprma Las ng B rum mo AL bar 

agens da áeta de samano q de árga irelia, omardo pór conta du or Obs 3º0 irarepl ostá sando iadoado mo estado am DUB 5a enconda, tanto gem hrs Miskoos quarto gm lncmg aú coreprados se inógrmar anoci damento 
| + 0 pião, Oba 4:| cará a nirgo da Vendedora a! baixa da em ciamento é do bens const citadas meincubas. TESE sé SO besMvis o qual consisiou que 

ta Db Ea feria alo a Fi E anão de emo de D Geguredy Ba pi pretas Teia nero 
im: Qualsquar Snes Da pare ja ca loildo sará do asponta Atiade E grit arm ca da E encostrarese disponhieis so link Btps 

SoD2o LL uspeshaeng. DESOCUPADO. Visras deverão see presamendo agendadas con Sim. Precda Fersgita, atraves do belelones 1) 9B404 Erla Venda seta à não aprovação do Vendedor, mdependanhormeste de ser aomá. do 
ooelo da armemaláção, gua danark Bar pagã far medo do agua da ármBEão sã prado a essere banir para ema oelia no prazo da até 48 iquanasia a ln horas, à tar Ea Es da da apr da venha, Sará 

dasponto da Fo dar por Parcelado: Sinal minimo da 20% (iinia por comioj cy alo da arremabação que deverá soar gago por meo de TED no prazo da ahé SE [gearenta Domo Sora, à conter da data da realização do laião Os 7 Dj Comaspondente po spsdánia 
poderá se parcelado em L 2H) PRCEES IMesrrsBis Qual É GUCÊSMNdS, Sem MOS OU coração monetária. papo fra rõo poe meto de degústo 5 vendedira Obs Sobre vorsor do deremela, correrá à comissão de E LET qu TER se págó peslo dresmataale Dol mraD 

da chagea do amesão do comprado pr Meossdoráaçã bancária paia varia colhe no papo da alá 46 (qeaenla à 080) húina, à conier de cala da eeroenção da venda Luly Farméado da Algo Sodia Santoro, Leioaro Dal JUCESA nº TE - ' ulz à RIA de Ma babel poeqicido EM ENS SÃO 

da dras contareteao; 

deve gooqle comb al 
inte mia! psipulado- 

f FACERDOR.COM/SODRESANTORO (5) INSTAGRAM.COM/SODRESANTORO b TOUTURE.COMVUSERILEILADSODRESANTORO Y RUA TITO, 66 - VILA ROMANA, SÃO PAULO/SP 
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VEÍCULOS SUCATAS MATERIAIS 

Dé DOS DOM ds ceDOMEndEÕos das a 
Cheréro Sa nereuid ce EsagurarE 

dos qamiiárias, 4 partir de 
ore ria Sad, cre 

NAS CIDADES DE SÃO PAULO + RID DE JANEIRO * SALVADOR » GOIÂNIA * GUARUJÁ * GUARULHOS « SÃO CAETANO DO SUL ” 

CLASSIFICADOS 

Ra , 
IMÓVEIS JUDICIAIS 

po pátio Guia jOuanihos 1: od, Duisa, em 224]. ds vishaçõãs su dado 
pressareonl 

| LEILÃO SOMENTE ONLINE DE Lp. IMÓVEIS - 03/12 - 15h 

IMÓVEIS COMERCIAIS, IMÓVEIS RESIDÊNCIAIS TERRENO E IMÓVEL RURAL 

ErAçÕa dd fiel rea sd EFTTUIDSÕSIS EL 

CAMAÇARI * ITU 

EM DIMER E a f 

TUCURUVI - SÃO PAULO/SP 
PRÉDIO [DESOCUPADO) COM ÁREA CORSTRINDA DE 

APROXIMADAMENTE 483 nr 

LANGE INTEIAL: R$ 1.000.000,00 

INDIANÓPOLIS - 
LOJA [DESDCUPADA) 

COM AREA PRIVATIVA DE 102,07 m 

LANCE INIÇUM: R$ 2.500-000,00 

b 

bes 

SÃO PAULO/SP Mk FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL/SP 
— IMÓVEL COMERCIAL [DESOCUPADO) 
COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 997 mº 

LANCE INICIAL: R$ 2.000.000,00 

Pagamento valor do armemeade raia 5% do bolzi do vabor do aremade de comesção ao helena, Wisilação conse medial É etuar cadastramento prévio no site do Jelioeio com Fdhde antecedérncia ado-everdo 

Consulte edital completo no =éa wu sodresantora-combr. inf: 11 2464-6464 e arara godrasantoro com.br. Otero Lauro Sodré Sardaro, Lailoero Olicial JUCESP nº Gir 

APARTAMENTO COM 154,90 m? DE ÁREA ÚTIL - SÃO PAULO/SP 
LEILÃO ONLINE. 25" Vara e Oficio Civel do Faro Central Proc: ODDAÓBA-A 2027 6.26.0100. 1º praça: MOVIA 

és HhOD. 2º praça: DEM Bb, às 1IhhO. Leiloeiro Cdicial Luiz Fernando de Abreu Sodra Sandero, JUCESP nº 102 

Luiz Alexandre Masslan, prepósio em exeróiiio. * Apariamento Ta2 - Mamada Ribesão Próto, 300 « 16º panmento 

(1! andar) edilico Lotus, 17º Subdisinio da Bela Vista, São PaulrSP, com a área balde construção da 227,86 me, 

sendo que 154,90 mé de área úlia 7255 mê de drea comym Maincula SA PT, do SP CAI da CapialSP. Contribuinte 

municipal 003.044, 0453-8. Avaliação: AS 1652 259,50 (noyiafro Lance minimo, 1º praça: AS 652 234,00. Lance 

minimo, 2º praça: R$ 826.117,00. 

IMÓVEL RESID. C/ 135,10 m? DE ÁREA CONSTRUÍDA E RESP, TERRENO - SÃO PAULO/SP 
LEILÃO ONLINE. 3º Vara e Ofício Civel da Comarca de CaraguatatubarSP, Prog ONQ4E2B-9A SD00B. 26.016, 1º praça 

Li pighe, às his, 2 praça: (ENE, às TIhiS, Leilgedro Oficial Lulz Femando de Abreu Sodré Samora, JUCESP 

né 182 - Luiz Alexandre Maiellan, preposto em exercicio, * Imóvel residencial com 135,10 mê de rea construida, Rua 

Lutécia. 660. via Carrão, no 27” Subdesimdo do Taluapa, São PaukySP e respeclivo terráro com área de 165.00 mº. 

Matricula II do PCA da Caplal'sP; Conbibuinto municipal 055.055.0067-8. Avaliação: AS 70280268 [nov] 

Lange mínima, 1º praça: BE TOS 900,00, Lance minmo, 2º praca: Hã 351,452,00 

DIREITOS SOBRE APARTAMENTO C/ 46,350 m? DE ÁREA REAL PRIV. - BAURU/SP 
LEILÃO GNLINE. 4º Vara à Cicio Civel da BaunwBP. Proc: 1025288-02.2006.8.28.0071. 1 “ praça: MOMO, as 

Wihao. 2º praça: 02 2/2021, às Vihod, Ledoeiro Oficial Luiz Femando de Abreu Sodró Santoro, JUCESE nº taz - Luiz 

Aecandre Malellan, proposto em penca, * Dirutos sobre o Ananamento dOa, Rua Benedita Cardoso Maduneira, 706, 

BaunvSr, 4 

de area real prvative 11,500 mê da êrea real de estacionamento, 

121.883, do 2º CRI de Bauru'SP. Contribuinte municipal 4GBAMiDds. Avaliaçãoo R$ 1747523 jnowa1). Lance minimo, 

1“ praça: R$ 174.762,00. Lança minimo, 2º praça: Rã 104.852,00, 

TERRENO COM ÁREA DE 568,20 m? - PARANAPANEMA/SP 
LEILÃO ONLINE. &º Vara e Ofício Civel do Foro Regional do JabaguemaSP. Prog: 1011361-05,20178.26.0003. 

Uitiator. as Tih0b Lailbeiro Oficial Luiz Fernando de Abreu Soda Santoro, JUCESP nº 192 

diaxande Naielan, preposioam exercicio, « Tarranó com área da GR8,20 m IL 04, qu. CN, Aua 35, ligamento Termas 

Gleba VI, ParanapanemaiSP, Matricula 65,126, do CRI do AvarbiSP. Cadastro Municipal! 2835-0 

Avaliação R$ 62. 105.40 [28621] Lance minimo, 2º praça: RE SE-600,00 

HYUNDAI 130 2.0 - 2010, CELTA 2P LIFE - 2008, VECTRA SEDAN ELEGANCE - 2007 

pasmento (3º andar), bl, 01, Parque Bonandi, com 01 v garagem. Área seal total de 87,015 mé, 46,350 mê 

25,165 mê de grea real de uso comum. Matricula 

& praça: - Luiz 

de Sana Cristina - 

E CAMINHÃO VW 13.180 - 2001 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
LEILÃO ONLINE, 1º Vara e Oficio Civel do São José dos Campos/5P. Proc. 1028549-97,.2016.8.06.0577. 2º praça 

Lauro Sodré Santoro Betochio, JUDESE nº 641, * Lote 01 - Velcuio 

Hyundal 130 2 20120, preia, à gascina, renavam 2T2TABaA, chassi EMHDCSTEBBUZEIAS. Avaliação: 

RE ILS To jseti2l). Lance minimo, 2 praça: AS 18.010,00. * Lote 02 - Veiculo GM Cela 2P Lita, 2008/2000, 

varmedho, lex, renavem dBoTosTTa, chasa DAGAZOAGIGG 0250. Avaliação: AS 13.640,01] (set7i). Lance minimo, 

2º praça: A B200,00 + Lalá 23 - Veiculo Gl Veclra Sedan Elegante, 2007/2008, prata, tax, cenavam DaASTRBDA 

chasal 0B6ABGSWHBS 22 ar. Avaliação: AE 25.150,17 [5021]. Lance menimo, &º praça: BS 1512),00 + Lodo Da 

TabadSba, chassi IBINBETESNAR (Nag! 

VITURÕE, as 11h15. Lellgeira Qécial Mariana 

Caminhão Volkswagen 13.180, 2000/2001, branco. à diesel, renavam 

Avaliação: R$ 52.496. 20 (2at$1) Lança minimo, & praçar R$ ar 50 

ASTRA GL, 2001/2001 - CARAPICUIBA/SP 

LEILÃO ONLINE Varã é Olicio do Julzado Especial Civel de Carapicuiba/SP. Prog: DODODOS-45,2021,8. 260127 

& praça MIPiiSio, às 1ihão, Ledosiro Oficial Flavio Cunha Sodré Samora, JUCESP nº 581, + Veleulo GM Astra El 

abbtiebi, corverda, Avaliação: RE Th.24597 [set%1) Lance minimo, 2º praça: Rê 5.140,00, 

TERRENO C/ 250,00 m? E ÁREA DE TERRAS C/ 1.174,00 m? - MAIRIPORÃ/SP 
LEILÃO DNLIME. 1º Vara e Oficio Cível da Comarca de Mairpora/sP. Proc.: 0003706-40.2006.8.25.0238. 2º praça: 

1871/2021, às 11h00. Lailõeso Oficial Clara Lauro Sodré Santoro, JULESP nº BD7. » Lota Di - Terreno com 250,00 me, 

sem bontstorias, Rua Abrado Catano Faro, Basto Lavapês. dic Santa hgcedinha, teglr pose Transernção 4.259 

- Matricula Sr 12, do CRI de MeriporaSP. Avabação: AS 5023.78 [set] Lange ménimo, 2º praça: AS 57.550,00. 

“Lota 02 - Área da terras remanescente corraspondente a 1.174,00 mi, sam benfeitorias, Rua Antonio Marcondes de 

Melo, órire às numeros 280 é 310, Barro Olho D'Água, MairponsP. A rea objeto do leilão à parte intagranta da 

área descrita na Matricula 10.787, devendo ser desta destacada. Matricula 10,787, do CA de MairiporiiSP, Avalação 
Rã 152.212,27 [228421 Lança mínimo, 2º praça: RE PEAIbIA, 

APARTAMENTO COM ÁREAS PRIVATIVA DE 42,84 m? - BAURU/SP 
LEILAO ie INE. 4! Vara e Oficio Civel da Comarca de BaurwSP, Proc: M0D2aa-BS SRA, 26007, E praça: 

lEMedel, às 11h15. Lellogiro Oficial Luz Femando de Abreu Sodré Santoro, JUCESE nº 192 - Lulz Alexandre 

Matallari, pn em axercicao, * Direitos sobre à Apartamento nº 732, localizado no 3º pavimento, do bloco 07 do 

Condominaa Rasidaneal Monta dardo DO, suado nã Rua Does, nº 1:06, BaurnSP, com as seguintes áreas: privativa 

— de 8400 me comiam — 22707 mm; lola! — 48,1107 me correspondente a tração Higal de 048 O DO, BOTS TE ro 

temeno. Matricula nº 115.198, do 1º CRI de Baurw'SP. Conínbuinte municipal nº 05/138004 [área maior). Avaliação: RE 

15.6 P0,37 joub21). Lance minimo, 2º praça: AS Ba.030 DO. 

KANGOO EXPRESS 1.6, 2008/2009 - SÃO PAULO/SP 
LEILÃO QNLIME: 2º Vera é Oficio Civel de Indaituba/SP: Proc: 107 1820-75.2016,8.25.0248. 2º praça: ARTSÕE, às 

Viha0 Leilbairo Dêsial Otavio Laura Sodré Santoro, JUCESP nº 607. » Valtuta Renaull Rangba Exprass 1.6, 2006/2008, 

lex, cor branca, renavam OD 24Bndae, chassi AMIPLALNSEL TSTRA, em cogular esado da conspração, Auabação: 

Rã 20.687,00 foutizib Lance minimo, 2º praça; RE 1241200 

APARTAMENTO C/ 46,35 Mº DE ÁREA REAL PRIVATIVA - BAURU/SP 
LEILÃO ONLINE 4º Vara e Olico Civel de BaurwBP. Prog: diria Ea adia n.26 07 2º praça: 181 tem às 

[hds Ledoeiro Clicial Luiz Femando da Abreu Sodré Santoro. d 

4º pavimento ou 3º andar, bL 10, Parque Bonardi, Aua Banetita cudio! as eira 7 7.86, B aii se com O! vgBreg 

descoberta. Área real lotal de 87,015 me; sendo 46,35 me? de área real privabva, 11,50 m da área do estacionamento, 

29,165 mê de área comum, Matricuta 182.226, do 2º. CRI de Bauny'SP; Contnbuirte municipal 4 BARATAS, Arabação 
Rã 183.541,96 [nutf21. Lance minimo. 2* praça: AS 114.600,00 

PRÉDIO RESID. E RESP. TERRENO C/ ÁREA DE 250 me - 5. JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
LEILÃO ONLINE. 4º Vara e Céiclo Civel de São Jose dos CampoySP, Proc. DONAS E-DA MBA SR ÓSST. 2? praça! 

18/11 às 12h00 Leiloe JUCESP nº 641. Prádio residencial, 

Rua Olivia Augusta do Amaral, 231 a respecivo Tereno tom área de 250 mr”, corraspandenta aos lts. 24 e 28 da qd. H, 

com Irênta para a Rua OT, Residencial Vista Linda, São José dos Campos'SP. Malriculas 187 ,RIT e JETASA, do TE CAI 

de São Jozé dos CamposiSP. Inserção lmobillária SOB OO DOS fam.) Avaliação: RE S20,018,50 jon), Lance | 

minima, 2º praça: RE 312040, 00 

LOTE DE TERRENO COM ÁREA DE 130 mz - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
LEILAO ONLINE. 1º Vara e Oleo Civel da São José dos Campos SP. Prog DONOADA-TESDILA DEST, E praça! 

tETyBd, és 12h15. Ledoeira Qdical Manana Lauro Sodré Sanioro Batochio, JUCESP nº 6d. « Lote de derreno 

com área da 190 mé, sem bentedorias, Rua José dlves de Souza tan Ava Dos). 145 = 22 da qd. 4, Vila Unidos, 

2º Gubdisirio Santana do Paraiba, São José dos Carpes SP, Malricula 42. 572, do 2º CAI de São Jos das Campos SP 

Inscrição Imobiliária nº 230081, 0022.0000. Avabação: AS 16613286 jove), Lance ménime, 2º praça: AE BA, POD DO. 

SCANIA LIT, 1977/1977 - GUARATINGUETA/SP 
LEILÃO ONLINE. Vara e Oficio do Juizado Espactal Civel da Comarca de É 1034; 

He Uta E 26 0MdS, 2º praça: SST Bot às 1hiS, Lellgeiro Cicial Luiz Fernando de Abreu Sodra Santoro. Juçesp 

Em 

del, ma Cócial Mariana Lauro Sodré Santaro Batochio. 

indamenhanga baSP. Proc 

nº 182 - Luiz Alexandre Maiallari, preposto em axercico. * Caminhão Scania LI, 1OPPMaTT, cor laranja, ranavam 

DIES TIDO, Avaliação: RE 24,B1B,A? (nowBl2i Lante menta. 2º praçaiÃs 12.909,00, 

APONTE À CAMERA DO SEU CELULAR PARA O CÓDIGO E ACESSE RA NOS GITE (=) 
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Tema caro 

A edição do Fórum Jurídico de 
Lisboa, produzido pelo IDYV, nos 
dias 16 e 17, promete. Estão con- 
firmadas na abertura as presen 
ças de Rodrigo Pacheco, do Se- 
nado, e Arthur Lira, da Câmara. 
Bem como a participação do pri- 
meiro-ministro de Portugal, An- 
tônio Costa. À participação de 
Costa vem com um desafio: seu 
governo não conseguiu aprovar 
o orçamento e, conforme as re- 
gras do parlamentarismo lá vi- 
gentes, abriu-se a possibilidade 
de dissolução..da Assembleia 
da Republica, 

Essa realidade portuguesa te- 
rá impacto no Congresso bra- 
sileiro, onde alguns parlamen- 
tares defendem o semipresi- 
dencialismo. No primeiro 
dia, o ministro Dias Toffoli 

modera diálogo sobre “mode- 
los de semipresidencialismo 
comparado”. No dia seguin- 
te, acontece o painel “presi- 
dencialismo de coalizão.” 

Quase pronto 
O cardeal Dom Odilo Scherer 

inaugura a Capela Santa Luzia, 
nodiai3, comapresença de Do- 
ria é Ricardo Nunes, Na se- 
quência, Alex Allard, recebe 
grupo para jantar no Hotel Ro- 
sewood SP. 

Norte a Sul 
Na busca por conectar regiões 
do Pais e estilos musicais dife- 
rentes, o Domingão de Luciano 
Huck promove hoje mais um 
encontro nessa linha: o de Ale- 
xandre Pires « Seu Jorge. 

Mais Lygia 
sucesso no Rio, a exposição Lp- 
gia Clark 1004h0s será aberta na 
Pinakotheke, dia 15. Max Per- 
lingeiro selecionou cerca de 
150 trabalhos da artista, inédi- 

tos em sua quase totalidade. 

LO] MPORTAMENTO 

DENISE ANDRADE ESATDÃO ,o= 

Beatriz Yunes Guarita ofereceu jantar em torno de Felippe Moraes 

cionadora faz parte do conse- 
lho administrativo do Centre 

Pompidou há oito anos, e aca- 

ão ba de comissionar duas obras 

de Jaider Esbell para o mu- 

seu, selecionadas por Paulo 
Myada - recentemente no- 

meado curador adjunto para 

A arte brasileira n EE 
Sar ao draatai 
tem mais fronteiras 

Beatriz Yunes Guarita é pa- 

trona 360º das artes. À cole- 

POLARDID 

Isabella Prata — na foto 

com Greta Thunherg à 

sua esquerda — vai para 

q Amazônia no dia 13, 

acompanhar os 
resultados da campanha 

“SOS Amazônia”, 

montada em parceria 
com a Fundação 
Amazônia Sustentável, 
O movimento, 

organizado pelos jovens 

do Fridays for Future, 
conta com o apoio da 

ativista ambiental sueca. 

“Arrecadaram mais de 

R$ 1 milhão. A FAS faz o 

gerenciamento e 

destinações corretas 

destes recursos, através 

de um trabalho super 

sério”, atestou Isabella «à 

coluna, 

e 

BAIXE O APP E APROVEITE 
OS MENORES PREÇOS DO ANO 

INSTAGRA 

a América Latina da institui- 

ção de arte francesa. “Assim 
como em todas as esferas da 

sociedade, a pluralidade tam- 
bém chegou ao mundo das 
artes, sendo Esbell o primeiro 

indigena a ter obras em insti- 
tuição como o Pompidou”. 

Avotação para tanto, segun- 
do Beatriz, aconteceu dia 22 

de outubro, e “deu tempo ain- 
da do Jaider ficar sabendo”, 

completou, durante conversa 
com a coluna, em jantar amn- 

teontem em torno do artista 
Felippe Moraes, na sua casa. 
Além das duas obras de Esbell 
- o artista faleceu semana pas- 

sada, de forma inesperada, - a 

filha de Jorge Yunes (ele foi 

responsável pela maior cole- 
ção de arte barroca no Brasil), 

contou que a instituição fran- 
cesa também é dona, por meio 
de doações, de uma instalação 
dos Irmãos Campana e da 

ARQUIVO PESSOAL 

> ——— e a 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESMESTADAO COM 

PAULA BONELLI] 
PAULA BOMELLIDESTADAO COM 

SOFIA PATSEH 
SUFIA PATSCHGESTADAO, COM 

obra “Sonho”, feita por Cice- 

ro Dias. 

No seu entender, o mimero de 

patronos no Pais triplicou e 
com isso, a tendência é que 
mais artistas brasileiros pas- 
sem a fazer parte do acervo do 
museu”. Segundo Bia, o Pom- 
pidou conta hoje em seu acer: 
vo, COM Mais OU MENOS, 30 

trabalhos de artistas brasilei- 
ros. “Desde que entrei para o 
concelho, vi a aquisição de me- 
tade dessas obras”, comenta. 

No Brasil, a colecionadora 

interliga o trabalho da cura- 
dora Horrana de Kássia San- 

toz feito para a Pinacoteca, 
“É uma parceria público-pri- 

vada”, explica. E mais; está 
montando uma instalação 

feita por cinco artistas femi- 
ninas para ser inaugurada na 

'Semana de Arte Moderna de 

2022" adianta. € sora PATSCH 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Entre as iniciativas previstas 
no Plano 2030 de ESG do Gru- 

po Malwee — que será anuncia- 
do quarta-feira, na COP26 - es- 
ta a criação de um laboratório 

de moda sustentável que, entre 
outras iniciativas, vai capacitar 
estilistas e profissionais da mo- 
da a trabalhar orientados pela 
sustentabilidade. 

A Parceria da L-founders of 

Lovyalty com o Natural da Ter- 
rapretende doar uma tonelada 
dealimentosa cada! milhão de 
selinhos trocados nos super- 
mercados da rede. Aação come- 
çaa valer a partir de amanhã. 

A Copa Energia reverte por- 
contagem das vendas de boti- 
jões de gás de cozinha para o 
programa Adotei um Sorriso, 

da Abrinq, que já beneficiou 
mais de 1,2 mil crianças, 

A 



LOMINDO, 7 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Arquitetura Paisagismo 

No coração de 
Paris, uma 
floresta vertical 
O Villa M, edifício 
misto que abriga 

hotel e restaurante, 
exibe uma plataforma 
verde que indica a 
onda de vegetalização 

MARCELO GOMES LIMA 
ESPECIAL PARA OD ESTADÃO 

Quem circula hoje pelo Boule- 
vard Pasteur, no bairro de Mont- 

parnasse, em Paris, dificilmen- 

te fica indiferente a um edifício 
recém-inaugurado que, em con- 
traste com a elegância neoclássi- 
ca de seu entorno, excede em 
exuberância frescor. Tudo por 
conta de uma densa camada ve- 
getal, formada por plantas dos 
mais diversos tamanhos, que 
pende de sua fachada, garantin- 
do privacidade interna, e colo- 
cando o prédio em permanente 
destaque na paisagem. 
Nada, no entanto, que se asso- 

cie diretamente aos já populares 
jardins verticais, que, nos ulti- 

mosanos, passaram a revestir pa 
redes cegas ao redor do globo. 
Com 8 mil m?, o Villa M, edificio 
deusomisto-com hotel, restau- 

rante, bar, salas de conferências, 
além de clinicas e startups de saú- 
de =, se associa mais à ideia de 
uma “floresta vertical”,na qual a 
vegetação surge como um com 
ponente da arquitetura. E não 
apenas comouma simples cober- 
tura verde sobreposta a ela. 

Irrigação 

As imensas jardineiras 
foram conectadas a um 

sistema de ralos que capta 
a água das chuvas 

“No caso é a própria estrutu- 
ra, projetada especificamente 
com esta finalidade, que serve 

de suporte à vegetação, Com o 
tempo, esperamos que ela ve- 
nha a dominar toda a fachada e, 

assim, se tornar à grande prota- 

gonista do projeto”, explica 
Guillãume Sibaud, do escritó- 
ro franco-brasileiro Triptyque 
(triptyque-com), que, ao lado 
do sócio, Olivier Raftaelli, assi- 

nao projeto. “Além de integrar 
o edifício à cidade, a fachada vi- 

va contribui com a sustentabili- 
dade ao aprimorar as condições 
térmicas do edifício, ampliando 
sua eficiência energética”, assi- 
nala Raffaélli. 

AUTOSSUFICIENTE. Com sete 

andares, Villa M, de proprieda- 
de do Grupo Pasteur Mutualité 
— uma associação que reúne 

profissionais de diversas 
áreas médicas -, conta com se- 
te andares, além de um jardim 
de plantas aromáticas e medi- 
cinais em seu rooftop. Afina- 
dos com a proposta sustentá- 
vel da arquitetura, seus inte- 
riores ficaram a cargo de Phi- 
lippe Starck (starck.com), 
que privilegiou em seu projeto 
materiais sustentáveis, cores or- 

ganicas e produtos ecologica- 
mente responsáveis. 
Como resultado, atende bem 

aos ideais ecológicos da atual 
prefeita de Paris, Anne Hidalgo, 
atualmente em seu segundo 
mandato é já apontada como 
um nome forte na disputa presi- 
dencial de 2022. Muito em fun- 
ção de suas plataformas verdes 
que preveem a vegetalização 
progressiva da cidade, com ênta- 
se nas principais regiões turisti- 
cas: "Opéra, Hôtel de Ville, Ga- 
re de Lyon e Montparnasse. 

CoLa 
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Além da sustentabilidade, a fachada viva contribui para o frescor do prédio, sinalizam os arquitetos 

Dimensionadas para receber 
plantas de pequeno amédiopor- 
te- incluindo pequenas árvores 
etrepadeiras -,as plantas do Vil- 
la M são também autossuficien- 
tes em termos de consumo 
hídrico, Suas imensas jardinei- 
ras, com 80 cm de profundida- 
de, foram conectadas a um siste- 

made ralos que captaa água das 
chuvas e proporciona a rega au- 

Cidade de 15 minutos 

o Ter bairros mais autossu- 

ficientes e sustentáveis, on- 

de é possível fazer todas as 
atividades do dia a dia em 

uma rápida caminhada ou 
mesmo de bicicleta. Esse é 0 

conceito da “cidade de 15 
minutos”, usado em Paris tomática. Apenas três manuten- 

para reduzir o movimento ções anuais serão suficientes pa- 
de carros c a poluição. ra preservar a fachada. 

cultur: 
artistici 

Johann Sebastian 
Bach (1685-1750) 
Pretiutio, Fuga é 
Allegro; DIFF goê, 
eme ro Extrreod prber eram 

Leo Browwer (1939) 
Soto del Decaimeros 
Negro (Senttalfoa pretirdt 
peofedo st. 44 

ivokapic 
Hofmevr (1957) 
Lachey 

A escolha das espécies vege- 
tais foi conduzida pelo paisagis- 
ta Pablo Georgieff, do ateliê Co- 

loco (coloco.org). “Na compo- 
sição dos canteiros procurei 

realizar um mix de plantas me- 
dicinais, herbáceas e frutiferas. 

Todas são autóctones, mas pro- 
curei priorizar variedades que 
apresentassem boa performan- 
ce em cada estação do ano, de- 
sabrochando na primavera e 
apresentando folhas amarela- 
das no outono”, explica ele. € 

Ministério do Turismo é Governo do Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresentam 

PROGRAMA — 
TEATRO R32, 21h 

série de 
violão 

2021 

Mauro Goiudizani 
(iç8a-1820) 
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cultura artística 

Ingressos a partir de R$50 (17) 5256-0223 / culturaartisticaorg 
Ingressos remanescentes são vendidos à preço especial yo minutos antes 
do concerto: R&20 (inteira) e R$10 (meia entrada), Promoção sujeita à 
disponibilidade, Classificação etária: 7 anos. Programação sujeita a alteração, 
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JULIO MARIA 

Existe uma nova ordem no rei- 
no dos hits da música pop, e ela 
está sendo ditada pelos ouvin 
tes de streaming, os consumido- 
res de faixas disponiveisem pla 
taformas como Spotify, Deezer 
e Amazon Music. Algo que jáco 
meça a ser chamado -de “audi- 
ção ansiosa” tem definido pará 

metros do que seria um novo su- 
cesso nas duas ou três pontas 
do processo. O compositor pre- 
cisa pensar em canções com me- 
nor tempo de duração;o produ- 
tor tem de fazer com que tudo 
seja mais direto e funcional pa- 
ra que o ouvinte não vá embora 
ea própria plataforma deve res- 
ponder rápido à nova demanda 
do ouvinte que ajudou a criar. 
Uma boa produção feita em 

2021 — é por boa entenda algo 
capaz de atrair milhares de ou- 
vintes que não abandonem a fai- 
xa nos primeiros segundos e 
que, conquista das conquistas, 

passem a seguiroartistaea bus- 
car por suas produções antigas 

- precisa, em resumo, ser objeti- 
vac curta. Isso porque ESSE OU- 

vinte que cresceu com o strea- 
mung não ouve, segu ndo as esti- 

mativas das próprias platafor- 
mas, músicas com mais do que 
dois minutos e 30 segundos de 
duração. Essa é a média. Se che- 
garatrés, temos umavitória dig- 
Na de Grammy. 

Ouvintes abandonam a 

música na plataforma se 
ela passar de mais de 

2 minutos e 30 segundos 

Mas, o que são músicas objeti 
vas? Aquié preciso ouvir os pro- 
dutores, figuras que se tornam 
tãoou mais importantes do que 
o próprio compositor: media- 
dores que transformam can- 
ções do novo e do velho mundo 

em possíveis potências de com- 
partilhamento jogando no no- 
vo tabuleiro. 

Dani Brasil é um deles. DJ re- 
nomado nos Estados Unidos, 

com residências em Atlanta, 

Washington, Miami, Chicago e 

Nova York, é um nome forte da 
tribal house que, ao lado de Ra- 

fael Dutra, recondicionou o hit 
The Best, de Tina Turner, para 

milhares de ouvintes. “Antes, 
podíamos contar uma história, 

criar uma narrativa. Havia uma 
introdução, uma melodia cres- 

cente, um auge. Mas, hoje, as 
pessoas não tém mais pacién- 

cia. As mensagens devem ser di- 
retas, O impacto precisa estar 
logo no início.” Se isso é ruim? 
“O meu interesse é ter plays, 
quero que o ouvinte não va em- 
bora e vou fazer de tudo para 
que ele fique.” 
Outro nome da produção es- 

telar, o carioca Tiago da Cal Al- 
ves,0 Papatinho, DJ, beatrmaker 
e produtor autodidata, viu tudo 
mudar desde que ajudou o gru- 
po de rap ConeCrewDiretoria a 
acontecer, nos anos de 2010, & 
agora, quando já colaborou com 

Musica Streaming 

ros uti 
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Audição ansiosa 
dita os novos hits 

As músicas estão encurtando para atender a geração que não 

consegue passar mais de 3 minutos ouvindo uma mesma faixa 

Marcelo Da, Seu Jorge, Criolo, 
Black Alien e produziu Anitta 
nas faixas Tá com o Papato 
(1830652 visualizações no You 
Tube) e Onda Diferente, incluin- 
do um feat (colaboração) como 
rapper Snoop Dogg e Ludmila 
(104.788.020 visualizações). 
Por suas constatações, o mun- 

do musical não é mais da déca- 

da de 2010, 

ALTA VELOCIDADE. “Além das 

facilidades do streaming, agera- 
cãonova é bombardeada por in 
formações rapidas ao mesmo 
tempo. Stories são de 15 segun- 
dos, músicas para o PikTok têm 

um minuto, o Twitter aceita 

pouco texto. Se sua música não 
for direto ao ponto, você perde 
esse ouvinte.” E ele sente que o 
encurtamento do discurso mu- 

sicalainda não terminou. “A ten 
dência é diminuir mais.” É joga 
ojogo. “Euprefiro ter uma músi- 
ca de dois minutos ouvida por 

duas ou três vezes pela mesma 
pessoa a ter uma de quatro que 
ninguém ouve. Eu tento bater 
os dois minutos e meio, estou 
rando” Papato diz algo mais 
que pode chocar amantes dos 
albuns de vinil, CDs ou de qual- 
quer ideia de álbum, “Sóosartis 
tas que têm muitos fãs de- & 
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“Eu prefiro ter uma 
musica de dois minutos 

ouvida duas ou três 
vezes pela mesma pessoa 

a ter uma de quatro que 
ninguém ouve” 
Papato 

“Minha música 
“Inocente” tinha 4 
minutos e dez segundos. 
Disseram que estava 
grande e eu editei para 
ficar com 3 minutos e 21 
segundos. Quer saber? A 
música ficou melhor” 
Lulu Santos 

“Amigos 
norte-americanos me 
contam que grandes 
nomes, como o rapper 
Kanye West, estão 

fazendo coisas muito 
mais curtas por causa 
disso. Eu sou de um 
tempo em que as 
canções podiam ter três, 
cinco, sete ou dez 

minutos, e continuo 
sendo desse tempo” 
Caetano Veloso 

&) vem lançar álbuns. E muito 
dificil fazer uma pessoa ouvir 
um disco inteiro. Melhor é lan- 

car uma faixa de cada vez.” 
“As plataformas mais ágeis 
identificaram as demandas de 
seus fregueses. “Eu não ouço na- 
da com mais de três minutos de 

duração”, diz Mileny Ferreira, 

esteticista de 33 anos. “E só bus- 
co playlists por estado de espiri- 

to, como “música calma”, músi- 

ca para dormir”, essas coisas. 

Bruno Vieira, head da Amazon 

Music no Brasil, conta que muúsi- 

cose produtores que hospedam 

faixas na companhia têm um 

mapeamento que informa o 
que deucoquenão deu.“Analy- 

tics em tempo real permitem 
que eles tenham mais informa 

ções para criar estratégias e se 
conectar com a audiência. Po 

dem realizar testes, lançar sin- 

gles, fazer pré-lançamentos em 
redes sociais, entender a aderên- 

cia das canções, saber onde as 
músicas têm sido adicionadas... 

Tudo isso traz insights.” 
Mas ha algo importante que 

precisa vir para a discussão: as 
plataformas não são represas de 
produções pragmáticas para ou 
vintes ansiosos, mas polos dis- 

DANTEL TEIXEIRSVESTADÃO 
AA ; 

Mileny 

Ferreira não 

ouve músicas 

com mais do 

que 3 minutos 

de duração 

tribuidores de artistas e consu- 

midores representantes de três 
ou quatro gerações. Assim, O 

comportamento da maioria 
não é ode todos. Como explicar 

a Lulu Santos que suas músicas, 
agora, não podem ter uma intro- 

dução maior? Ou melhor, que 
introduções e solos de guitarra 

ou de qualquer instrumento são 
coisas tão démodés quantoa pa- 

lavra dêmodé? Como dizer a 
Caetano Veloso que os ouvintes 

irão embora se ele fizer algo 
Com mais do que três minut OS? 

Lulu Santos fala primeiro: 
“Minha música Inocente (lança- 

da há dois meses) tinha 4 minu- 
tos e dez segundos. Disseram 

que estava grande e editei para 
ficar com 3 minutos e 21 segun- 

dos. Quer saber? A música ficou 

melhor”. Caetano fala agora: 

“Amigos norte-americanos me 
contam que grandes nomes, co 
mo Kanye West, estão fazendo 
coisas muito mais curtas. Mes 
mo figuras já estabelecidas es- 
tão fazendo faixas curtas por 
causa dessa reação às longas. Eu 
soude um tempo em queas can 
ções podiam ter três, cinco, sete 
ou dez minutos, e continuo sen 
do desse tempo”. é 
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Tempo curto já fez 
hits memoráveis 

É preciso lembrar 
que João Gilberto, 

Dorival Caymmi e 

Tom Jobim nunca 

precisaram de mais 
do que três minutos 

Apenas o banco de dados do 
Spotify recebe, por dia, mais de 
4omil novas músicas feitas pelo 
mundo. Ou seja, somando tudo 
o que já foi gravado pela velha 
indústria, que também foi parar 
nas plataformas, com a massa 
denovas produções que as com- 
panhias hospedam, já existem 
mais músicas no planeta do que 
terráqueos para ouvi-las. Uma 

boa questão de agora parece 
ser, e vale a filosofia, como não 

dessacralizar o ato único de 
uma canção” Como não esva- 

ziar a magia? É, ao mesmo tem- 
po, como criar uma canção que 

seja ouvida poralguém com me- 
nos de 25 anos até o final? 

Caetano Veloso, com o àl- 

bum Meu Coco recêm-lança 

do, falou com o Estadão. “Eu 
82] Sue ESTOU sendo jogado 

nessa barafunda de canções 
LL Sacim fio mundo nessas 

plataformas. Mas eu digo que 
hã o mesmo prazer infantil de 
amar as canções também pela 
sua quantidade. E engraçado. 
Porque cu também tenho essa 
ideia que você falou das can 
ções sagradas, que precisam 
ser raras mesmo que haja mi 
lhões de canções. E uma dialé- 
tica dessas duas coisas que eu 
não consigo... Só consigo ver 
como uma dialética.” 

Produtores sentem 

o que funciona mais 

As aberturas são, em geral, 

dispensáveis. Mesmo sendo à 

música brasileira um celeiro 

de introduções históricas, 

elas não fazem mais sentido 

se prod utor eo compositor 

não souberem fazer com que 
o ponto alto da música 

chegue o mais rapidamente 
possível 

Eles já estavam em queda no 
pop, mas o streaming pode 
sepultá-los. Segundo produto- 
res, solos longos em um me 

ga-hit pop podem ter um efei- 
to dispersivo que faz com que 
o ouvinte pule de faixa. E o 

pular de faixa é o novo 

fantasma desse meio 

Dani Brasil, um dos produto- 
res ouvidos para a reporta- 

A exigência do tempo curto 
não é uma novidade entre as 
atrações psíquicas qué uma can- 

ção deve ter para a conquista de 
um ouvinte. Elas soam como 

profanação por virem agora co 
mo um dos ditados para se fa- 
zer um novo hit, mas, na verda- 
de, essa sempre foi a regra. Paul 
McCartney sabia que ultrapas 
sava alinha do razoavel em 1968 

quando fez Hey Jude com sete 
minutos e cinco segundos de 
duração. Nada no pop era tão 
longo. Mas aí entrou algo que 
ainda pode derrubar todas as 
leis, a força de uma música, € O 
que era longo fica sempre pare- 
cendo curto demais todas as ve- 

zes que essa música acaba, 

'Bim Bom, com Stan Getz e 
João Gilberto, precisou de 

2 minutos e 9 segundos 
para se tornar imortal 

Os hits de Tom Jobim, João 
Gilberto e Dorival Caymmi es- 

tão na média dos três minutos. 
À guas de Março tem 3:32, Garo 

ta de Ipanema, 3:20; Samba do 
Avido, 2:48; e, pasmem, Bim 

Bom, com Stan Getz e João Gil- 

berto, precisou de 2 minutos e 
9 segundos para se tornar imor- 

tal. Curiosamente, o free jazz e 
o rock progressivo, duas fren- 
tes radicais que combateram 
ferozmente a ditadura dos três 

minutos, foram bem menos po 
pulares. Uma informação im- 
portante. 6 um. 

gem, trouxe uma informação 
interessante: “Vozes de 

mulheres passaram a ter um 

valor maior.” Ele sente que 

o canto feminino tem 

prendido mais ouvintes do 

que o masculino. Ótimo papo 

para neurocientistas 

Em geral, o ideal é que o ápice 
esteja antes do fim do primei- 

ro minuto de uma produção 
musical. E isso só se a primei- 

ra parte for poderosa. O ideal 
mesmo para se fisgar ts ouvIn- 

tes é ter pistas desse ápice já 
no início da canção 

Pensando em promoções na 

plataforma TikTok, é indica- 
do que a música traga algo em 
sua letra que possa ser usado 
para uma dança em um clipe. 
Não é obrigatório, mas pode 
fazer a diferença 

Nada de viradas de ritmo nem 

modulações harmônicas. Tu- 

do deve atender aos instintos 

mais simples do ouvinte 
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Uma suposta defesa da causa, que mfantiliza 
todo o debate, resultou na criação de um 
intolerante fundamentalismo identitário 

AP amilic Paglia fala de 
| RR umaespantosa infanti- 

a” lização das mulheres 
na esfera do neofeminismo pu- 
ritano hoje reinante, como seas 
moças precisassem de tutores e 
bahás. O avesso do feminismo 
libertárioe“pro-sex” da década 
deig60, quando as mulheres re- 
solveram falar e agir por simes- 
mas, assumindo as consequên- 
cias de seus atos e desejos. Mas 
averdade é que uma incrível in- 
fantilização das pessoas tomou 
conta de toda a movimentação 
identitária norte-americana. 
Bradley Campbell e Jason Man- 
ning começam por aqui o livro 
The Rise of Victimhood Culture 
(A Ascensão da Cultura do Vit 
mismo), sobre a onda neuróti- 

co-vitimária estadunidense, ho- 
je se espalhando por outros pai- 
ses e continentes. 

Eles partem do anúncio da vi- 
tória eleitoral de Trump sobre 
Hillary Clinton, na eleição presi- 
dencial de 2016. Estudantes en- 
traram em desespero “existen- 
cial” com a notícia, enxergando 
no horizonte verdadeiros po- 
groms contra “progressistas”. 

Universidades forneceram 
assistência psicológica aos mais 
abalados. Algumas só faltaram 
apelar para cantigas de ninar. A 
Universidade do Kansas ofere- 
ceu terapia com cachorros, a de 
Comell criou um espaço onde 
serviam chocolate e a de Michi- 
gan reservou uma área onde es- 
tudantes passassem o tempo 
com livros para colorir. 

BABÁS. Professoresno papel de 
babás de identitários, que antes 

faziam discursos belicosos con- 
tra a opressão. Uma geração de 
bebés chorões pedindo prote- 
ção aos mais velhos, recolhen- 
do-se nos chamados “safe spa- 
ces”, com salinhasde brincar ao 
modo do jardim de infância. E 
não só por Trump. Nossos auto- 
res contam que, quando a femi- 
nista Wendy McElroy foi à 
Brown University discutir o sen- 
tido da “cultura do estupro”, es- 
tudantes montaram um “safe 
space” (espaço seguro) para 
quem precisasse “se recuperar” 
de seus argumentos. Infantiliza- 
ção e imbecilização. E psicólo- 
sos já denunciam que a “cultu- 
ra do vitimismo” forma pes- 
soas mais vulneráveis ao pâni- 
co, à melancolia e à depressão. 

Campbell e Manning lem- 
bram que existem variados ti- 
pos de status moral. Numa “cul- 
tura da honra”, posar de vitima 
pegaria mal, Ofensas não raro 
se resolviam em duelos. Já os 
identitários fantasiam que pala- 
vrasatingem fisicamente as pes- 
soas. À diferença entre violén- 
ciaverbale violência física éabo- 
lida. E aqui emerge a novidade: 
ser vitima eleva o status moral 
das pessoas, que agora se funda 
nador. E asacralização dos ofen- 
didos. Pessoas de tal forma feri- 
dasou supostamente feridas pe- 
la vida que necessitam de “trig- 
ger warmings” (avisos de gati- 
lho) e “safe spaces” protegen- 
do-as de sensações de desampa- 
ro ou desespero. De algum 
flashback de experiências trau- 
máticas, que tragam à tona sen- 
UMENntos aNgustosos, 

Um “trigger warning” alerta 
para qualquer coisa que possa 
deflagrar esses sintomas do “es- 
tresse pós-traumático”, Infor- 
ma se as pessoas correm orisco 
de deparar algo que remeta d ex 
periência traumática, permitin- 
do que a vitima do trauma evite 
o deflagrador e os problemas 
que ele pode causar. Desde 
2014, pelo menos, ativistas | 
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Como 'Amada, de Toni 
Morrison, virou objeto de 

uma disputa eleitoral 

3 estudantisreivindicam “trig- 
gerwarmings” a respeito docon 

teúdo de certos cursos e aulas 
que podem abrir a tampa do 
trauma, requerendo inclusive 
que professores antecipem por 
escrito se vão falar de coisas co- 

mo estupro ou sequestro em 
suas exposições. 

A onda assumiu dimensão 
absurda. “Em fevereiro de 

2014, um estudante da Rutgers 
University escreveu um artigo 
reivindicando que gatilhos de 
advertência fossem anexados a 

romances e contos comumen- 
teadotados em cursos de litera- 

tura, como O Grande Gatshy de 
Scott Fitzgerald e Mrs. Dal- 

loway de Virginia Wolf, que 
conteria uma narrativa pertur- 

badora, examinando inclina- 

ções suicidas e experiências 
pós-traumáticas de um vetera- 
no de guerra!” Discussões so- 
bre racismo, desigualdade e in- 
tolerância poderiam também 

ser “deflagradoras”. A própria 
mitologia grega e as Metamornto- 
ses de Ovídio foram condena- 

das, na Columbia University, 
em defesa de pessoas de cor e 
estudantes pobres em geral, 
Tudo com a maior seriedade 

do mundo, como se dessa idio- 
tice cosmica dependesse a sal- 
vação da humanidade. 

AUTDAPARTHEID, Quanto aos 

“safe spaces”, alguns são delimi- 
tados por sexo e cor, ondeo gru- 
po “oprimido” possa ficar a sal- 
vo de preconceito ou “microa 
gressões”. Insularização que 
também significa bloqueio de 
pontos de vista que diferem dos 
que imperam no grupo. Esta 
postura do identitarismo nem 
sempre é ressaltada: um ponto 
de vista que contrarie o movi- 
mento é considerado ameaça 
psicofisica à segurança dos coi- 
tadinhos, mais frágeis que o “ho- 
mem de vidro” de Cervantes. E 
como se o câmpus fosse cheio 
de anti-identitários ferozes. 
Mais: pretos que vociferam con- 
tra a segregação racial parecem 

não perceber que um espaço só 
para si, proibidoa brancos, tam- 
bém é segregação — expressão 
física de um apartheid. Só que 
não como imposição de fora, 
mas como reivindicação de den- 

tro: autoapartheid. 
Outro problema é a expan- 

são dessas atitudes. Uma pro- 
fessora de Direito de Harvard, 

Jeannie Suk, argumentou que, 
com a definição cada vez mais 

ampla do que seriam os tais de- 
flagradores de experiências 
traumáticas, ela estava impedi- 
da de falar sobre estupro. “Re- 
centemente, um estudante pe- 
diu a um professor meu conhe- 
cido que não usasse a palavra 
“violar na sala de aula - como 
na pergunta “esta conduta viola 
a lei” =, porque a palavra era 
“Triggering'. Alguns até sugeri- 
ram que a lei do estupro fosse 
retirada do curriculo por seu po- 

ALIÁS 

tencial para gerar aflições.” Só 
não entendo por que esses estu 
dantes não cursam matemática. 

Se não podem ouvir falar de es- 
tupro, vão advogar nessa área” 

Se quisermos atender as viti 
mas e o vitimismo, teremos de 

deletar a liberdade de pensa- 
mento e expressão. As vitimas € 
seus ideólogos querem silen 
ciar toda manifestação que 
questione a cartilha identitária 
ou não teça loas às vitimas. Co- 
mo dizem Campbelle Manning, 
de conversas de bar a peças de 
Shakespeare, de anedotas tri- 
viais a obras-primas do cinema, 

de brincadeiras estudantisa teo- 
rias científicas, tudo pode ser 
visto como ofensa - e os ofendi- 
dos exigem que os ofensores se 
calem. E isto vale para opiniões 
e pontos de vista, como nos 
mostra à prática do fundamen- 
talismo identitário. 

Equivocso 

Os identitários 
fantasiam que palavras 

atingem fisicamente 
as pessoas 

Por fim, as “microagres- 

sões”, mais um modismo que a 
basbaquice estadunidense ex- 
porta para o mundo. Microa- 
pressões são coisas minimas, in 
significantes, que algum bebé 
chorão identitário considera 
ofensas graves a qualquer pes- 
soa “oprimida”. Campbell e 
Manning contam sobre uma 
moça que se sentiu insultada 
porque uma colega errou seu 
pertencimento étnico, tratan 
do-a como índia, e um profes- 
sor não soube pronunciar seu 
nome. Foi o bastante para ela 
dizer que essas coisitas a fize- 
ram experimentar o peso de ser 
uma asiática nos EUA. 

É microagressão também di- 
zer “todas as vidas importam” - 
enãosóas pretas. Na verdade, a 
maioria das frases tidas como 
“microagressões” apenas Ex- 

pressam uma opinião. Em que a 
frase “America is à melting pot” 
(A América é um caldeirão) se- 
ria ofensiva? É um ponto de vis- 
ta, 56. À maluquice é que tudo 
pode ser considerado “microa- 
gressão”, desde que alguém 
ache a mensagem hostil. 

Como disse Pascal Bruck- 
per, ao se exibir como vitima, à 

pessoa adquire uma espécie de 
imunidade simbólica. E carrega 

suas opressões reais ou imaginá- 
rias como se fossem crachás de 
nobreza. É por isso que muito 
do que vemos por aí é indigna- 
ção pre-fabricada e, não raro, lu- 
crativa, Além de um mundo de 
infantilização e teatralização da 

condição de vitima, o que se es- 
tá ensaiando diante de nós é o 
projeto de sociedade ideal do 
multicultural-identitarismo: 

uma sociedade segregacionista 
e ditatorial, é 
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O Arqueiro de Olho-e-Meio” (1933), 
sobre a cena futurista, é traduzido 

pela primeira vez no Brasil 

AURORA BERNARDINI 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

sse lendário arqueiro 
da antiga Cítia que 
temum olho ao Orien- 

te e meio olho ao Ocidente é 

bemoretrato da Rússia da belle 
époque, norelato cativante que 
Benedikt Livchits (1887-1938), 
vitima dos expurgos stalinis- 
tas, faz de 1911 a 1914, os últi- 

mos quatro anos que a separa- 
vam dos eventos sangrentos da 
1iGuerra. Pintor e poeta, além 
de prestes a se formar em Direi- 
to, culto e inteligente, tinha, 

aos 25 anos, relações muito vi- 

vas com pintores e poetas fran- 
ceses, além dos russos. Ele e 
seus amigos praticavam quase 
todos a pintura e alguns deles 
haveriam de se tornar artistas 
plásticos renomados como Ma- 
tiúchin, Tátlin, Malévitch, Gu- 
rôó, Rozanova, Filônov, e ou- 

tros, poetas reconhecidos co- 
mo Maiakovski, Khlebnikov, 

Krutchônvkh, Nikolai e David 
Burliúk e o próprio Livehits. 

O livro se desenrola como 
etapas de uma viagem sur- 
preendente pela Rússia de en- 
tão, em que os leitores são cha- 
mados a participar das desco- 
bertas em ambas as modalida- 

des artísticas (e acrescente-se 
também a música, com Arthur 

Louriéê e Nikolai Kulbin, que, 
além de médico e artista plásti- 

co, ainda era compositor), via 
gem essa que começa com a vol- 

ta a São Petersburgo de Alek- 
sandra Ekster, uma pintora rus- 

sa de família muitorica, quetra- 
zia ao seu circulo de amigos as 
novidades de Paris, aonde cos- 
tumava ir regularmente. Dessa 
vez tinha trazido uma série de 
fotografias dos mais famosos 
quadros cubistas de Picasso. 
“Vão levantar mil ecos!” entu- 

siasmou-se David, o mais velho 

comais viajado dos irmãos Bur- 
liúk, que se tornará o organiza- 
dor mais incansável do novo 
movimento que irá surgir na 
Rússia: O futurismo russo. Em- 
bora nas artes plásticas russas 
tenham sido inovadores o su- 
prematismo (Malevitch), o 

raionismo (Lariônov e Gont- 
charova), o construtivismo (El 

Lissitski), entre outros movi- 
mentos associados ao cubis- 

mo, foi na literatura russa que 
o novo movimento se tornará 

revolucionário, e passaráa cha- 
mar-se “cubofuturismo”. No 

dizer de Krystyna Pomorska 
Jakobson em seu excelente li- 

vro Formalismo e Futurismo, “O 

cubofuturismo foi a transfor- 

mação mais surpreendente do 
cubismo da pintura em literatu- 
ra”. Mas isso se deu por cami- 
nhos outros que não os da có- 
pia ou mesmo da influência. 

PALAVRAS. Conforme dizia Bo- 
ris Schnaiderman, costuma 

Composição 

suprematista 

(1916) feita 

pelo artista 

russo Kazimir 

Malevitch 
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acontecer, numa mesma época, 
de surgirem portadores de 
ideias semelhantes que não se 
conhecem entre si, em lugares 
diferentes. Enquanto Picasso 
pintava scus quadros cubistas, a 
partir de 1907, e Marinetti publi- 
cava no Figaro seu Manifesto de 
Fundação do Futurismo (1909), 
numa remota região da Rússia 
Asiática, no Tartaristão, a mil 
quilômetros de Moscou, Viktor 
(Velimir) Khlebnikov já compu- 
nha seus poemas zaum (trans- 
mentais). O que eles tinham de 
tão característico e, ao mesmo 

tempo, de tão semelhante ao cu- 
bismo? A imagem deslocada, a 
apreensão dificil, o método ana- 
lítico, a importância das rela- 

ções entre as coisas, o princípio 
da dinamicidade e da compres- 
são, o sincretismo, a simultanei- 

dade, a metonímia e =no que se 
refere à lingua russa trabalhada 
por Khlébnikov, a declinação in- 
terna das palavras e os significa- 
dos distantes das palavras-pa- 
rentes. (Exemplos de analises 
admiráveis de seus poemas po- 
dem ser encontrados no livro de 
Pomorska, e outras traduções 
de seus poemas podem ser lidas, 
além das citadas por Livshits, 
em Poesia Russa Moderna, organi- 
zada pelos irmãos Campos e Bo- 
ris Schnaiderman.) 

RETRATO. Descoberto por Da- 
vid Burliúk, que reunira alguns 
desses poemas e o convidara, 
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juntocom outros amigos, à her- 
dade do conde Mordvinov 

(que seu pai geria na Crimeia - 
a antiga Tauride — que, pelas 
incríveis belezas naturais e pe- 
las ruinas da antiguidade que 
ali se encontravam esparsas 
lembrava episódios descritos 
por Hesiodo e Homero, em 
suas obras), foi ali que Livshits 
conheceu Velimir Khlébnikov, 
Essa região, fonte de inspira- 
ção e encantamento, que pas- 

Artistas 

Ele e seus amigos 
praticavam a pintura 

e alguns deles se 
tornaram renomados 

sou a ser chamada “Hileia” pe- 
los futuros cubofuturistas, se 
tornou o centro irradiador da 
nova tendência e o mestre de 
todos eles - conforme procla- 
moumaistarde o recém-chega- 
do ao movimento, Maiakowski 

+ Velimir Khlébnikoy, tornou- 
se, num certo sentido, o herói 

do livro de Livshits, Entre os 
muitos retratos imperdíveis 
dessa época, que não teriam so- 
brevivido não fosse por 
Livshits, está a visita que Mari- 
netti fez em 914 a Moscou e a 

São Petersburgo, ea curiosa po- 
lêmica que se seguiu com os fu- 
turistas russos que, com certe- 
za, há de divertir os leitores. & 
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Liwimila Ulitskaia foi caluniada pelo Kremlin, em jornais oficiais e em outdoors de Moscou, em que sua foto com dois roqueiros veio acompanhada da legenda: Vendidos aos EUA' 

PAULO NOGUEIRA 

literatura russa, de 
Pushkin a Brodsky, 

uma das melhores do 

mundo, continua a todo va- 
por. 50 no quesito “Liudmila” 
temos duas opções convidar 
vas: a Petruvskaia (que roubou 
a cena na Flip 2018) e a 
Ulitskaia, autora do volume de 

contos Às Meninas, um dosme 
lhores lançamentos de 202100 

Brasil. 
Com 78 anos, a aclamada 

Ulitskaia vegetou décadas no 
limbo plúmbeo da sociedade 
soviética. Os pais dela eram ju- 
deus secularizados, ambos da 

area cientifica: a mãe bióloga e 
o pai, engenheiro. A futura es- 
critora formou-se em genética 
na Universidade de Moscou. 

Não era um campo fácil: Stalin 
vociferara que o darwinismo 
não passava de ciência burgue- 
sa, é promovera o picareta 

agrônomo Trofim Lyssenko e 
sua “biologia proletária”, des- 

mascarada somente na década 
de197o como reles charlatanis- 

mo. Como desgraça pouca é 
bobagem, Liudmila foi demiti- 

da do Instituto de Genética 
por ler e distribuir “samizdat” 

(a literatura clandestina, que 
driblava a censura da Cortina 

de Ferro). 
Só com 40 anos Ulitskala se 

dedicou plenamente à escrita, 
O primeiro passo foi como di- 

retora do Teatro Hebraico de 

Moscou (hoje ela divide séu 
tempo entre Israel, Rússia e 
Itália). Na medida em que o 
conceito soviético de “nacio- 
nalidade” estava desvinculado 
da religião, Liudmila profes- 
sou o cristianismo: ela e mui 
tos outros se identificavam cul- 

tural e etnicamente como ju- 
deus, e religiosamente como 
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Seu livro de contos “As Meninas” é 

fruto de uma prosa inconformista, 
mas, ao mesmo tempo, intimista 

cristãos. Não era uma contradi- 
ção (mais tarde ela rompeu 

coma IgrejaOrtodoxa, coopta- 

da por Putin). 
Providencialmente, Ulits- 

kaia atingiu a maturidade lite- 
rária com a Perestroika e a 
Glasnost. Escreveu mais de 20 
obras, traduzidas para 25 idio- 
mas. Embolsou inúmeros pré- 
mios internacionais de alto pe- 
digree e foi a primeira mulher 
aganhar o Booker Prize russo. 
Foiem 2001, comoromance O 
Coso Kukóstki, sobre um medi- 

coque ajudou milhares de rus 
sas a engravidar e a dar à luz, 
mas também aabortar (oabor- 
to era proibido na URSS). 

Ja sob Putin (de quem é uma 
nêmesis), Liudmila virou uma 

voz de imensa autoridade mo- 

ral, participando da Liga dos Es- 

critores e sendo caluniada pelo 
Kremlin, em jornais oficiais CO- 

mo o Ezvestia e até em outdoors 

nas avenidas de Moscou. Para 
sorte dela, Liudmila se tornou 

popular demais para lhe servi- 
rem chãs indigestos. 

Porém, se tem uma coisa 

que aobra de Ulitskaia não é, é 
panfletária. Sim, ela aborda 
tópicos tabus na URSS - o Gu- 
lag, o Holocausto, os judeus, a 
KGB, a ditadura stalinista. 

Contudo, essas alusões urdem 
o pano de fundo para as vidas 

privadas e cotidianas de perso- 
Tatoo Ta CT uns, mas profunda 

mente exuberantes e idiossin- 
cráticos. A ficção dela segue a 
mesma abordagem assumida 
pela Nobel belarussa Svetlana 
Aleksievitch: “Agora, que o 
mundo mudou irrevogavel 
mente, essa nossa vida se tor- 
nou interessante para todos 
não importa como ela fosse, 
era a nossa vida, Procuro nos 
grãozinhos, nas migalhas da 
história do “socialismo do 
méstico e interior, como ele 

vivia na alma humana”, 

AGRIDOCE, MORDAZ, Assim, 

nos contos de As Meninas, 

Liudmila descreve uma calei- 
doscópica galeria de pré-ado- 
lescentes moscovitas das de- 
cadas de 19ç0 c do. Desfilam 

os nichos familiares, as brinca- 

deiras possíveis, a primeira 
menstruação (em “No dia 2 
de Março Daquele Mesmo 
Ano”, a protagonista tem seu 
primeiro periodo no dia da 

morte de Stalin, em 1953, nun- 
ca mencionado nominalmen- 

te),as perplexidades da infan- 
cia acossada pela puberdade 

da iminente mulher. 

O estilo é intimista e elegia- 

co, mas por vezes agridoce e 
bastante mordaz - méstmio às 

referências históricas e 

obliquas ao totalitarismo (co- 
mo a última farsa de Stalin, em 

1952, quando acusou médicos 
judeus de um plano para assas- 
sinar lideres soviéticos). No 
conto À Dádiva Prodigiosa, um 
moça sem braços obtém privi 
légios por bordar o retrato do 
Pai dos Povos com... os pés. 
A prosa de Ulitskaia, se é in- 

conformista, jamais é rancoro 
sa, denotando o otimismo da 

esperança ea paixão pela exis 
tência. Vira e mexe, como 

uma verve requintada: “Os fa 
tos são os seguintes: primeiro 

nasceu Gavané, sem causar à 
mãe nenhum sofrimento aci- 

ma do esperado. Quinze minu- 
tosdepois veio ao mundo Vik- 
tória, provocando duas gran- 
des lacerações e muitos peque- 
nos estragos nos portões sa- 
grados, pelos quais é tão doce 

e facil entrar, mas tão dificil e 

doloroso sair.” 
As Meninas é de leitura deli- 

ciosa e contém no minimo 
uma obra-prima: Filhas de Ou- 
tro, versão russa da machadia 

na relação icônica entre Benti- 
nho e Capitu, com menos am 
biguidade mas não inferior na 
voltagem dramática: “Na ju- 
ventude temera as mulheres, 

considerando-as seres baixos 
e depravados. Abrira exceção 
paraa finadamãee paraa espo- 
sa. Mas agora sua fé em Marga- 
rita como uma criatura eleva- 
dae irrepreensível desmorona- 
ra de vez. Todas, todas, todas 
eram... E proferiu aquela pala- 
vra trivial, calva, rosada como 

vômito, com uma satisfação 

sádica e um sotaque inextingui- 
vel. Putas - essa era a palavra”. 
Em sua recente biografia de 

W. G. Sebald, Carole Angjer diz 

que o autor alemão aplicava 
“uma espécie de periscópio, pa- 
racapturar da imobilidade suba- 
quática de seus mundos um àn- 

gulo de visão desconcertante.” 
Ulitskaia faz máis ou menos o 

mesmo, não como submarino, 
mas como um cachalote que às 
vezes assoma à superficie e lan- 
ça um travesso e refrescante pe- 
nacho de espuma. € 
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Despreocupação 
Data estelar: Lua Vazia das 
10h45 até 22h04 

inda bem que é do- 
mingo! O que po- 
deria dar errado 
com a Lua Vazia 

de hoje se não há compro- 
missos nem tampouco 
uma agenda objetiva para 
cumprir? Pois então, mes- 
mo assim muita coisa po- 

de dar errada! 
Você faz um pedido de 

entrega de comida e vai 
para outro endereço, ou 
o conteúdo é diferente 

ÁRIES 21:34 20-4 
br Anote suas lindas ideias, 

porém, não se entusias- 
me ao ponto de preten- 

der que tudo aconteça de imedia- 
to. As lindas ideias precisam ser 
amadurecidas, porque não há 
para você, neste momento, uma 
saída imediata disponível, 

GÊMEOS 21-52 20-6 
fit Nem tudo é aroma 

atraente de rosas nos 
relacionamentos, por- 

que às vezes as tensões ficam 
tão evidentes, e ocupam tanto 
espaço, que não sobre nada pa- 
ra apreciar. Isso, porém, não hã 
de se tornar à nota dominante. 

LEÃO 2272278 
2 Dá para passar bons mo- 

mentos, sé você não tl- 

ver exigências nem tam- 
pouco pretender que tudo acon- 
teça de acordo com suas determi- 
nações. Dá para passar bons mo- 
mentos com leveza, e com a al- 
maaberta ao que der e vier. 

LIBRA 23-94 22-10 

À Melhor não tocar em 

assuntos delicados, ain- 

da que sua alma tenha a 
melhor das vontades, Melhor 
não tocar em assuntos delicados 
para não provocar reações sur- 
preendentes, e não no melhor 
sentido da palavra. Melhor não. 

SAGITÁRIO 2-n1a 21-12 
A| Preserve sua indepen- 

o dência sem ter de jogar 
na cara de ninguém is- 

so, como se para você ser livre 
sua alma tivesse de deixar claro 
que, do mesmo tempo, se sente 

amarrada pelos relacionamen- 
tos. Isso não seria justo. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
Se as pessoas andam 

R desorientadas e, sem 

saber a razão disso, rea- 
gem agressivamente a situa- 
ções que, de outra maneira, se- 
riam apenas leves e inofensivas, 
então procure não colocar mais 
lenha nessa fogueira. Distância, 

F 

Horóscopo 
= 

Qu i O 0 d oscardiquiroga net 

do requisitado. 
Agregando-se a qual- 

quer incidente desses es- 
tá também o mau humor 
silencioso é latente das 
pessoas próximas, ou 
mesmo o teu, que promo- 
ve reações desrespeito- 
sas ou agressivas sobre 
assuntos que nem mere- 
ceriam essa carga emocio- 
nal, 

Graças ao céu, toda 
Lua Vazia é uma chance 
de praticarmos a sagrada 
ciência da despreocupa- 
ção, rindo à toa e agre- 
gando leveza a tudo.e 

TOURO 21-4 a 20-5 

; Prefira o sossego, por- 

que hoje é um dia enga- 
noso, Você pode agir 

tendo a certeza de que tudo dará 
certo, e que é tudo muito fácil, e 
ai, quando as coisas são postas 
em marcha, o cenário que se 
apresenta é bem diferente. 

CÂNCER 21-6 a 21-7 
| Passe por este dia sem 

Sao nada exigir, mas se pre- 
parando para o que der 

e vier, porque num dia como 
hoje, daria e viria muita coisa, 
mas com certeza, nada dentro 
do que sua alma planejar, tudo 
diferente, tudo muito louco, 

VIRGEM 23-8 a 72-9 

Se você não se sentir à 

vontade nos lugares em 
que normalmente sua 

alma e corpo descansariam des- 
preocupadamente, procure se 
movimentar e sair em busca de 
uma condição que lhe brinde com 
conforto e segurança. Isso sim. 

ESCORPIÃO 23105211 
po Exigir que tudo aconte- 
4 ça de acordo com suas 

=| determinações é o mes- 
mo que pedir para tudo se de- 
sorganizar, e você perder o con- 
trole da situação. Hoje é um dia 
que seria melhor passar sem 
nada exigir. Melhor. 

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 
Lê Silêncio e distância, 

adote essas atitudes e 
você poupara muito 

perrengue, porque num dia 
como hoje, as pessoas andam 
desorientadas, mas ao mes- 
mo tempo certas de que o pro- 
blema não é delas. Louco, né? 

PEIXES 20-24 20-3 
Nada doque poderia 

' dar errado qualquer dia, 
durante a Lua Vazia, 

mesmo sendo domingo, pode 
dar errado. Porém, isso não pre- 
cisa ser uma desgraça, mas moti- 
vode risadas, para quebrar o en- 
cantamento do mau humor. 

QUADRINHOS 

Minduim Charles 1 Schulz 
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BEM PENSADO 

“A timidez é condição 

alheia ao coração, 

uma dimensão que 
desemboca na 

solidão” 
Pablo Neruda 

LOGICA nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

www. coquetel. com.br & Revistas COQUETEL 
Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque 3 (Sim) em todas as afirmações e 

complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja 0 exemplo), Para isso, use sempre a lógica, 

Na fila do banco 
Sérgio e outros dois homens es- 

tão na fila do banco aguardan- 

do sua vez. Cada qual deseja 
fazer uma operação diferente. 

a Considerando as dicas, descubra 
o nome de cada homem, sua pro- 
fissão e qual operação quer reéali- 

zarno banco. 

Operação E 

s 
nd 

q 
A 

au 
e 

= 
au 
sia 

ra 
“a 
um 

“L Pagamento Desenhista Depósito 

Renato 

Sérgio 

Vitor 

2. Oassistente 

social deseja 
fazer um 

depósito. 

d. Vitor quer 

realizarum 

saque em sua 

conta-corrente, 

Assistente social 

Biólogo 

Desenhista 

| Nome | | Operação bancária 

3. Renato é 

biólogo. 

Solução 

O NOVO LIVRÃO 
DO LUCCAS NET! 

Já nas bancas e livrarias! 

Eca tor apa! 

Guel Lo ape 

ES pixel 
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Música clássica Concerto 

FREDON NMELING 

Três raras oportunidades de ver ao vivo o grande pianista 

Caio Pagano, um pianista 
expondo sua imensa 
paixão pela música 

pe fde feia metito 

JOÃO MARCOS COELHO 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

O público paulista terá três ra- 
ras chances para compartilhar 
ao vivo o piano de Caio Pagano: 
neste domingo, 7, às 17 horas, 
no Teatro Municipal; quarta- 
feira, dia10,às 19 horas, no tea- 
tro do Conservatório de Tatuí; 

e no sábado, 13, às 11 horas, na 
Sala São Paulo. No programa, 
as 18 peças do álbum Ultimos 
Pensamentos Musicais, que o pia- 
nista, há bastante temporadica- 
donos EUA, está lançando. Gra- 
vado durante a pandemia, ele 
foi gestado em Tempe, onde 
fez lives com pianistas como Ar- 
naldo Cohen, Leslie Howard e 

Michael Lewin. 
Aos 81 anos, Caio é um dos 

grandes pianistas brasileiros 
do último meio século. Notabi- 

lizou-se, na década de 1970, co- 
mo professor no Departamen- 
to de Música da ECA-USP, pela 
militância em favor da música 
contemporânea. 

Caleidoscópio 

Pianista uniu 18 peças 

de compositores como 
Bach, Mozart, Beethoven, 

Chopin, Schubert e Brahms 

“Últimos Pensamentos Musi- 
cais nasceu como conceito à 
partir da derradeira peça escri- 
ta por Camargo Guamier:, que 

sua viúva Vera me presenteou 
em 1993, logo após a morte de- 
le. Fiquei felicissimo, mas o 
que fazer com 2 minutos de 
música” Onde colocar num pro- 
grama? Até que a cuca se agitou 
e disse “uai, faça um programa 
todo de últimos pensamentos 
musicais”, conta ao Estadão. 

Pois Caio construiu um calei- 
doscópio de 18 peças, a maioria 
curtas - as derradeiras de com- 
positores como Bach, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Schu- 

mann, Chopin, Brahms e Lisgt. 
Do século 20, só Prokofiev, De- 

bussy e Ravel (deste, alias, ele 
toca uma divertida fanfarra pa- 
ra o balé O Legue de Jeanne, que 
arranjou para piano e percus- 
são). Lá estão curiosidades, co- 
mo Noites Iuminadas pelo Ardor 
do Carvão, peça que Debussy, já 
doente, compôs em 1917 € en- 

viouao carvoeiro que dobrara o 
suprimento de carvão para ele e 
a filha Chou-Chou se aquece 
rem no inverno. O titulo reme- 

te ao verso de Baudelaire. A pe- 
ça foi redescoberta em 2001, 

ESCOLHAS RARAS. Engana-se, 

no entanto, quem pensa num 
álbum de retalhos. Caio fez 

duas escolhas raras. Primeiro, 
as Seis Bagatelas opus 126, últi- 
ma obra de Beethoven. O edi- 
tor considerou-as mediocres, 

mas o compositor insistiu na 
publicação. “O que o editor não 
sabia é que Beethoven estava 
criando um novo gênero musi- 
cal que dominaria todo o sécu- 
lo 19:a peça caracteristica... Es- 
se tipo de peça curta, superca- 
racteristica, foi a pedra funda- 

mental de Schubert, Improvi- 
sos, Momentos Musicais, Inter- 

mezzos de Brahms, Mazurcas e 

Valsas, Canções sem Palavras, 
até serem chamadas por 
Tchaikovski de 'peças caracte- 
risticas””, informa Caio. “Ha 
também as Peças Líricas de 
Grieg. Enfim, o século 19 se lam- 
buzou de peças características, 
que é o que Liszt escrevia no 
final em grande quantidade.” 

O outro monumento que re- 

cebe de Caio uma leitura apai- 
xonada é a obra final de Robert 

Schumann: ele a compósa par 
tir da madrugada de 17 para 18 
de fevereiro de 1854, quando 
acordou excitado com um “te- 

ma-dos espiritos” que os anjos 
lhe teriam ditado (“Na verda- 
de, era o tema de seu concerto 
para violino”, diz Caio). & 
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A melhor cantada 
Para Clarice Lispector, um napolitano disse que aquele era o tipo de mulher para repovoar a Itália 

que seria uma “canta- 
| da”? Tecnicamente, é 
aquele conjunto de es- 
tratégias (corporais e 

discursivas) que visam sedu- 
zir uma pessoa para que man- 
tenha boas trocas com o agen- 
te da “cantada”. Assim, dito 

de forma pouco poética, equi- 
vale ao cerco c ataque a uma 
cidade murada. O muro, an- 

tes, era feito de pedras sólidas 

de pudor e de recato, Essa era 
aalvenariaa ser fendida. Hoje, 

um certo desdém não é fruto 
da timidez honrada, todavia 
de outro conjunto de táticas 
de mercado para aumentar o 
interesse do candidato. 
Mudamos muito. A“canta- 

da” não é mais, apenas, uma 
iniciativa esperada de um ho- 
mem protagonista. Às mulhe- 
res assumiram a metamorfo- 
se de papéis defensivos para 
se tornarem, também elas, 
elaboradoras de procedimen- 
tos. Vamos ao jogo e suas re- 
gras. 
A gíria “cantada” substi- 

tuiu a palavra mais séria: fler- 
teoucorte. Os homens do sé- 
culo 19 cortejavam as damas. 
Também é clássica (e algo ar- 
caica) a palavra galanteio. 
Gosto do brasileirissimo cha- 
mego. Hã uma expressão 
com muita poesia:“Embeiça- 
mento”, o processo de ficar 
enamorado e, por consequén- 
cia, de “beiço caido” pelo seu 
“xodó”. Paquera é mais re- 
cente, porém parece coisa da 
“iuventude transviada”, de 
Roberto Carlos descendo a 
Rua Augusta (acarpetada na 

calçada) a 120 km por hora 
em um Karmann-Ghiaverme- 
lho. As cocotinhas piravam! 
A “cantada” sofreu um du- 

ro golpe com a objetividade 
dos aplicativos de busca de 
companhia erótica. Os pro- 
gramas são menos romáânti- 
cos do que os clássicos “cor- 
reios elegantes”, Desaparece 
a subjetividade e a insinua- 
ção, explodem as fotos dire- 
tas e os “nudes”, Saimos do 
boulevard ao entardecer 
com violinos e entramos dire- 
tono açougue. Decaem os Ru- 
baivat de Omar Khayyam e 
despontao Kama-Sutra práti- 
co do celular. Sexo é vital e 
prazer é algo desejável. Ape- 
nas queria indicar mais o em- 
panado no qual o recheio es- 
tá oculto por uma camada de 
massa dourada em detrimen- 
to do bife exposto na bande- 
ja. Amo sutilezas, mesmo 
que saiba que fast-food mata 
a fome. 

Deve ser sutil, Olhar 
fugidio sempre 
funciona. Nada de 
encarar, fica 
parecendo psicopata 

Regra inicial da “cantada” 
para todos, todas e todes (a- 
qui, o neologismo neutro é 
fundamental): sendo uma 
“cantada”, equivale a um can- 

to, a uma melodia. Deve ser 
agradável ao ouvido. Isso 
não quer dizer formalidade. 
A música pode ser forte ou 
fraca, sempre deve ser boni- 
ta, Uma boa “cantada” pode 
ser muito sexual, jamais sera 

vulgar em um primeiro conta- 
to. O tropel de cavalos logo 
no começo pode assustar € é 
pouco eficaz. 
A “cantada” deve ser sutil, 

bonita e agradável. O primei- 
ro enfoque deveria ser indire- 
to: olhar fugidio sempre fun- 
ciona. Nada de encarar, fica 
parecendo psicopata. Atri- 
bui-se aà primeiro rei Bour- 
bon a frase: “Atraem-se mais 
moscas com uma colher de 
mel do que com 20 barris de 
vinagre”. O mel fluindo do 
olhar (lembrando: sem enca- 

rarno começo) é uma boa es 
tratégia. 

Sorriso sutil, nunca garga- 
lhada inicial. Elatele não pre- 

cisa ver suas amigdalas, ape- 
nas os dentes mais frontais. 
Bom humor é fundamental. O 
olhar surgiu e encontrou gua- 
rida? Perfeito: o cavaleiro do 
castelo ou a dama da torre sa- 
be que você acampou na par- 
te externa do muro. Sutileza 

extrema no começo. Nada de 
mandar beijinhos ou acenos. 
Basta estar ali, sem selfies. 

O passo seguinte pode ser 
mais direto. O olhar que en- 
controu acolhida pode ficar 
um pouco mais de tempo em 
linha direta. Um pouco. 
Aqui, separamos profissio- 
nais de amadores: o primeiro 
contato real, Aproxime-se. 
Leia os sinais. São variados e 

muito amplos. Variam no 
tempo e no espaço: cantar 
uma mulher de ço anos é dife- 
rente de cantar uma dé 21, 
em geral. Um homem em No- 
va York tem, grosso modo, 
um comportamento distinto 
deum homem em Votuporan- 
ga (SP). Entenda um pouco 
das gramáticas etárias, de lu- 
gar e de classe social. Saiba 
algo sobre o terreno onde a 

tática está sendo realizada. 
Ovídio escreveu no clássi- 

co À Arte de Amar que deve- 
mos perceber o ambiente. Va- 
mos atualizá-lo, Você encon- 
trou seu “crash” (outro neo- 
logismo) na Sala São Paulo 
durante uma Sinfonia de 
Mahler? Aquele homem ou 
mulher ali tem um campo de 
interesse distinto, provavel- 
mente, do que se tivesse sido 
realizada a aproximação ao 
lado da esteira de academia 
dela ou dele. Há ocasiões em 
que a inteligência é afrodisia- 
ca. Existem pessoas sapiosse- 
xuais, apaixonadas pela inte- 
ligência. Isso não é universal, 
O conhecimento e a rapidez 
mental também assustam. 
Você é um guerreiro e co- 

meçou o cerco com uma lan- 
ça, um arco e um escudo? 

Não precisa mostrar todas as 
armas ao mesmo tempo. Vo- 
cé é uma guerreira focada? 
Não exiba todas as suas habi- 
lidades. Isso é fundamental: 
“Sou advogado em um gran- 
de escritório, tenho dois car- 
ros importados e já viajei pe- 
lo mundo todo”... À frase é 
erro de amador. Revele-se 
aos poucos e de forma indire- 
ta. Você faz academia todos 
os dias e investe pesado em 
suplementos e dietas? Se is- 
so não está aparecendo, é 
inutil ter de falar. Você tem 
dinheiro? Isso grita antes do 
primeiro olhar. Nunca preci- 
sa ser dito. 
Em um mundo de fotostra- 

tadas com filtros e discursos 
treinados para agradar, a au- 
tenticidade pode ser uma 
vantagem. Usar de sincerida- 
de deve ser semelhante ao 
emprego da noz-moscada na 
comida: uma dose certa € pe- 
quena faz diferença, o exces- 
so estraga tudo. Em resumo, 

se você não for a sua melhor 
arma, fica difícil pensar em 
estratégia. Vai lá. Fala com 
ela, chegue até ele. Sorria e 

diga uma frase natural. Ores- 
to pertence ao randômico do 
mundo. Quer uma pista de 
uma mulher genial para en- 
cerrar? Clarice Lispector dis- 
se que a melhor que ela ouviu 
toi de um napolitano, após a 
Segunda Guerra. Ele disse 
que aquele era o tipo de mu- 
lher para repovoar a Ttália. 
Funcionaria hoje? Tenha es- 
perança ou seja mais criati- 
vojal e 

LEANDRO KARMAL É HISTORIADOR, 
ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA 

PAULISTA DE LETRAS E AUTOR DE 
“A CORAGEM DA ESPERANÇA, ENTRE DUTROS 
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D4 Crédito. Aumentos sucessivos dos 

juros não assustam setor de imóveis 

Otimismo com cautela 
Apesar de um agosto com recorde de vendas, 3º trimestre 
tem recuo, mas mercado tem boas perspectivas para 2022 
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Mercado Vendas 

Mesmo com 
oscilações, setor 
deve manter 
um bom ritmo 
Apesar de um agosto 
com recorde, 3.º trimestre 
tem queda de 1,75 nas 
vendas; clima no 
segmento, porém, é de 
otimismo para 2022 

Agosto de 2021 entrou para a 
história do mercado imobiliá- 
rio de São Paulo. As 6.611 uni- 
dades vendidas não apenas re- 
fletem um recorde para 0 ano 
como ainda colocaram o mes- 
mo mês como o melhor da 
série histórica, que começou 
em 2004. O acumulado entre 

janeiro e julho, quando 64.455 
unidades foram comercializa- 

das, também já havia entrado 
como os melhores primeiros 
seis meses de um ano da mes- 
ma sequência de dados. 
O terceiro trimestre do 

ano, entretanto, indicou um 

arrefecimento do setor. De 
um lado, os lançamentos cres- 
ceram 19,2% na comparação 

com o mesmo período de 
2020, mas as vendas líquidas, 
apesar de movimentarem 
aproximadamente R$ 7 bi- 
lhões, tiveram uma alta de ape- 

nas 1,7%. Às explicações por 
trás dos números são a alta 

dos insumos, da inflação e dos 
juros-do crédito imobiliário. 

Ao olhar para 2022, o presi- 
dente do Secovi-SP, Basilio Ja- 

fet, não tem dúvida em cravar: 
“Vamos continuar indo bem, 

mas não tão bem como em 
2021", diz o executivo do setor 
imobiliário. Segundo Jafet, a 
demanda dos consumidores 
por imóveis residenciais vai 
continuar de forma significati- 
vapor um bom tempo.” O mes- 
movale para a área de logística 
eaté para os shoppings, segun- 
do o presidente do Secovi, que 
participou do Summit Imobi- 
liário, promovido pelo Esta- 
dão em parceria com o Secovi- 
SPe que reuniu especialistas e 

os principais lideres do setor 
imobiliário do País, no dia 25 
de outubro, em São Paulo. 

A consolidação dessa visão 
otimista para O ano que vem 
não está desconectada de um 
pouco de cautela. De acordo 
com Jafet é preciso que os ju- 
ros se mantenham comporta- 
dos para os imóveis permane- 
cerem atrativos. “O ritmo de 
lançamento está forte. Por 
volta de 90 mil unidades no 
município de São Paulo em 12 
meses. O mercado continua 

acreditando na aquisição por 
parte das famílias paulistas”, 
afirma Jafet. 

MACROECONOMIA. Os dados 
macroeconômicos da Funda- 
ção Getúlio Vargas, segundo 
Ana Maria Castelo, coordena- 

dora de estudos da constru- 
ção da instituição acadêmi- 
ca, reforçam os números apu- 
rados pelo Secovi. “Deve ha- 
ver um aumento de 5% do 
PIB da construção deste ano. 
É verdade que é um cresci- 
mento sobre uma base baixa. 

Não deve recuperar as per- 
das (do ano passado) mas é 
um dado positivo que mostra 
aretomada”, afirma a pesqui- 
sadora, que também partici- 
pou dos debates de mais uma 
edição do Summit Imobiliá- 
rio Estadão. Para Ana, en- 

quanto o preço das commodi- 
ties está subindo em um rit- 

mo pouco menor, a questão 
da alta dos combustíveis, por 
exemplo, ainda vai causa im- 
pacto no valor do frete. 

INFLAÇÃO E JUROS. Flávio 

Amary, ex-presidente do Se- 
covie agora secretário de Ha- 
bitação do Estado de São Pau- 
lo, lembrou quea alta da infla- 
ção, que também ajuda a pu- 
xar os juros, têm um impacto 
efetivo em todo o setor. 

“O nível de desconfiança 

WERTHER SANTANA/ESTADÃO = 6/77 PRO 
CÉIE, ag 

Fm Sd 

Ritmo de lançamentos é forte: são 90 mil imóveis em 12 meses em 5P 

Para economista, 
imóveis ainda são 
um bom investimento 

Apesar das seguidas altas 
da Selic, a taxa basica de 

juros, encampadas pelo 
Banco Central para tentar 
conter o aumento das infla- 

ção, os imóveis ainda são 
um bom investimento, diz 

o economista Eduardo 
Muszkat, sócio fundador 

da Kzas Krédito. 
“Ainda vale a pena inves- 

tir. À taxa de juros está 

mais alta do que 6 meses 
atrás, mas ainda segue abai- 
xo do que era há três anos”, 
diz. “A questão é buscar 
boas oportunidades, em en- 

sobre a economia colabora 

com a valorização do dólar e, 
por consequência, a desvalo- 
rização do real”, disse o secre- 
tário estadual de Habitação. 
Desdobramentos provoca- 

dereços que estão em pro- 
cesso de valorização, como 
Pinheiros, Vila Mariana e 

Vila Madalena, por exem- 
plo. Bairros com potencial 
de crescimento são sempre 
um bom investimento”, afir- 

mou o economista. 

Segundo Muszkat, os 
imóvel é um patrimônio a 
longo prazo e seguem essen- 
ciais na carteira de qual- 
quer investidor. “Conside- 
rando que estamos em um 
ambiente inflacionário, pre- 

visivel por algum tempo 
por conta da política fiscal 

do governo, os empreendi- 
mentos têm a caracteristi- 

ca de acompanhar a infla- 
ção. Uma boa moradia sem- 
pre vai ter valor.” é 

dos pelo aumento dos preços 
podem até resultar em aban- 
donos de contratos, o que po- 
de até prejudicar diretamen- 
tea entrega de obras, avalia o 
secretário da gestão Doria. 
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MORADIA POPULAR. Um novo 

programa de moradia popular 
municipal tem a possibilidade 
de “dar um cavalo de pau na po- 
lítica habitacional da cidade”, 

afirmou o secretário de Habita- 
ção da capital, Orlando Faria, 
quetambém participou dos de- 
bates sobre omercado imobiliá- 
no. A iniciativa deve ser regula- 

Em alta 
Deve haver um aumento 

de 5% do PIB da 
construção este ano, de 

TESMIBSIBIDENCOA 

mentada até novembro. 
Como a Prefeitura vai poder 

adquirir imóveis privados para 
fins de habitação de interesse 
social, a ideia, segundo Faria, é 

que o prazo de entrega dos imó- 
veis gire entre 12 meses e 18 
meses. A estimativa é que a ad- 
ministração municipal possa 
comprar milhares de unidades 
dentro do novo programa, 
Uma carta de crédito de até 

R$120 mil,a depender da ren- 

da da pessoa, será dada pelo 
poder público como subsídio 
paraacomprada casa própria. 
As familias também vão ter 
acesso à contagarantidora, pa- 
ra poder efetuar a aquisição 
do imóvel. Segundo o secreta- 
rio, jáexistem terrenos mapea- 
dos para serem usados para as 
moradias populares. “Normal- 
mente, até por causa de atra- 
sos e abandonos de contratos 
edetodo o processo de contra- 
tação os processos ficam mui- 
to longos. Com essa possibili- 
dade de comprar no mercado, 
haverá uma mudança impor- 
tante”, afirma Faria. 

CDHU. Em termos estaduais, o 

presidente da Companhia de 
Desenvolvimento Habitacio- 

nal e Urbano (CDHUS, Silvio 
Vasconcellos, também refor- 

çou a preocupação social dos 
programas em andamento. O 
Vida Digna, por exemplo, é 
voltado especificamente para 
olitoral de São Paulo. “Vamos 
fazer 3 milunidades habitacio- 
nais, com o objetivo de retirar 
os moradores de palafitas, 
que é uma das mais dificeis si- 
tuações de sub-habitação. 
Certamente, em 2022, o lito- 

ral será um grande canteiro de 
obras”, afirmou o presidente 
da CDHU. O governo do Esta- 
doestá investindo R$ 6oo mi- 

lhões nesta iniciativa. é 

Momento ainda é 

propício para a compra 

| é Política de juros 

Com a escalada da inflação o 
Banco Central tem feito se- 

guidos aumentos da taxa bási- 
ca de juros, a Selic. O índice 
influencia diretamente nos 

financiamentos imobiliários 

e Juros 

Quando a taxa de juros es- 
tá baixa, muitos brasileiros 

aproveitam para financiar 
imóveis por conta do me- 

nor custo de crédito 

o Alta nas taxas 

Quando a Selic sobe, o merca- 

do pode ficar mais cauteloso 
quanto às vantagens de apli- 
cações no setor imobiliário, 
já que os investimentos em 
renda fixa se tornam mais 
atrativos 

& Dependência externa 
Aclevada dependência do 
crédito no Pais é a causa da 
correlação entre a atividade 
imobiliária e a taxa de juros 
brasileiras 

é Bom momento 

No entanto, o momento ain- 

da é propício para quem 

busca comprar ou investir 
em imóveis, segundo o eco- 
nomista Eduardo Muszkat, 

sócio fundador da Kzas Krédi- 

to. “Ainda vale a pena inves- 
tir. À taxa de juros está mais 
alta do que seis meses atrás, 
mas ainda segue abaixo do 
que era há três anos”, afirma 
o economista 

EXPEDIENTE: 
Reportagem: Echiardo Geragua [esquecia para o Estudio! Edição: Mário rossit. Diagramação: Dervso Garioni Editor do Núcies Economia Alonandre Colas 
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Trabalhador em obra nã zona norte da cidade de São Paulo; economista do Secovi-SP diz que setor não “está assustado" com as taxas de juros, mas fala em crescimento “flat 

Crédito Crescimento tende a ser menor 

Apesar dos seguidos aumentos 
nos juros, mercado está otimista 
O ano deve fechar 
com pelo menos 

R$ 195 bilhões de 
crédito imobiliário 
concedido, um novo 
recorde histórico 

A alta dos juros para tentar 

frear a inflação veio para ficar 
pelomenos até o primeiro tri- 
mestre de 2022, afirmam os 
economistas. Com isso, as ta- 

xas do crédito imobiliário, 

sempre atreladas à poupança, 
também vão subir de pata- 
mar. Apesar do impacto nega- 
tivo deste processo econômi- 
co sobre a venda de imóveis, 
não há sinais de pessimismo 
no horizonte, como ficou niti- 

do durante os debates de 
mais uma edição do Summit 
Imobiliário Estadão. 
“Influencia (a subida dos ju- 

ros no setor), claro. Mas não 

estamos assustados, Vamos 
ter um crescimento mais flat, 

mas ele vai continuar a ocor- 
ter”, afirma Celso Petrucci, 

economista-chefe do Secovi- 
SP. Deacordo com o estudioso 

do mercado imobiliário, mes- 
mo com os juros do crédito 
mais altos, as taxas anuais não 

devem passar dos dois digitos. 
“Torço para que issonãovol- 

te”, diz Petrucci, lembrando 

que o brasileiro, no passado, 
chegou a ficar acostumado 
com taxas efetivas de juros 
imobiliários na casa dos 12%, 

Odd? «PO | kh | F, 1) z 4 
| a FA k gt Pi caalta do crédi- 

to imobiliário até setembro 
deste ano 

DE foio 
valor financiado até setem- 

bro ante a igual periodo do 
ano passado 

Dc dra Hr?) 
ta "tu E | E Mesa 
Da?) DeP Eq4Far 

14 100 OR hi-. 
DãeS DePe7,00 Dlroio 

montante financiado nos 12 

meses compreendidos entre 

outubro de 2020 e setembro 
de 2021 

Para economista, 

investimentos de 

fundos deve se manter 

O investimento no mercado 

imobiliário principalmente 
por meio de fundos de inves- 
timentos é uma tendência 

que veio para ficar, analisa 
Rafaela Vitória, economista- 

chefe do Banco Inter. 

“Tivemos um crescimen- 

to muito grande, com mui- 
ta captação dos fundos imo- 
biliários nos últimos dois 
ou três anos.” Mesmo com 

o aumento da inflação, que 
tira a atratividade desse 

tipo de ativo - que perde- 
| ram em média 10% neste 

d 5,4 IM imóveis fo- 
ram financiados em setem- 

bro de 2021, nas modalidades 

de aquisição e construção 

-. aí) 
d DD 0 foiaaltano mês 
de setembro de imóveis fi- 

nanciados ante o mesmo 

mês do ano passado 

L» l PoeP do INEO foio nú- 
mero de unidades financiadas 
com recursos da poupança, 

no período de 12 meses, entre 
outubro de 2020 e setembro 

de 2021, alta de 19,6% ante o 
periodo anterior 

ano - o crescimento do 

mercado não vai deixar de 
ocorrer, analisa. 

“Tudo indica que a atua- 
ção do Banco Central deve 
trazer a inflação para a meta 
a partir de 2023. No longo 
prazo, um nível de juros acei- 
tável para o nosso histórico 
deverá estar na casa dos 
6,57%. O que permite que o 
investimento no mercado 
imobiliário continue cres- 

cendo”, diz Rafaela, Mas is- 
so, a partir dos fundos e não 
por meio de imóveis em si. 
“O investidor pegou gosto 
pelos fundos, pela bolsa, O 
investidor está amadurecen- 

do e aprendendo a diversifi- 
car o seu portfólio.” & 

Agangorra entrejurosecon- 
cessão de crédito, totalmente 
desequilibrada a favor do con- 
sumidor nos últimos meses, 
pode até migrar um pouco 
mais para o meio, mas nada 
que façao sinal serinvertidoto- 
talmente. Anão ser que as con- 
dições econômicas se deterio- 
remainda mais. “Vamos conti- 
nuar na mesma toada, mas não 

tão forte”, afirma Cristiane 

Portella, presidente da Associa- 

ção Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupan- 
ça (Abecip). Osnúmeros do se- 
tor para 2021, até agora, são vi- 
gorosos. Pelas estimativas da 
instituição, o ano deve fechar 
com R$ 195 bilhões de crédito 

imobiliário concedido, o que 
vai configurar um novo recor- 
de histórico, 

Em setembro, os dados da 

Abecip mostraram que os fi- 
nanciamentos imobiliários 
com recursos das cadernetas 
do Sistema Brasileiro de Pou- 

pança e Empréstimo (SBPE) 
atingiram R$ 17,85 bilhões. O 

montante foi 15% inferior ao 
recorde mensal de R$ 21 bi- 

lhões observado em agosto, 
mas registroualta de 38,25 na 
comparação com setembro 
de 2020. “O crescimento tem 

sido muito significativo. Para 
oanoquevem, apesar da desa- 
celeração, devemos registrar 
um crescimento na casa dos 

10%" estima Cristiane. Olhar 
para a taxa de juros de longo 

prazo, entre 5 e 10 anos, que 
está na casa dos 10%, também 
éimportante segundoa repre- 
sentante da Abecip, quando 
se fala de financiamentos imo- 

biliários, que podem durar 
até 35 anos. “k natural que no- 

vas correções sejam feitas 
(nas taxas de juros imobiliá- 
rias)”, explica, 

MACROECONOMIA, Parte do ce- 
nário previsto para O ano que 
vem vai ser creditado às incer- 
tezas macroeconômicas, expli- 
ca Rafaela Vitória, economis- 
ta-chefe do Banco Inter. “Tem 

muita coisa para acontecer, 
mas em um cenário base pode- 
mos falar em uma Selic para 
2022 entre 9% e 109%.” 

A inadimplência baixa, al- 

Dar sp Em 
Ponderação 

Taxas de juros devem 
ser avaliadas a longo 

prazo, pois imóveis são 
financiados em até 35 anos 

go que é histórico no Brasil, e 
as novas regras de segurança 
jurídica que permitem umare- 
tomada rápida do imóvel 
quando não se consegue mais 
pagar o financiamento, tam- 
bém são forças motrizes inte- 
ressantes para o setor. Neste 

contexto, O otimismo tam- 

bém está presente na análise 
de José Ramos Rocha, diretor 

executivodo Bradesco. “As ta- 
xasdecrêditonão devem atin- 

gir os dois digitos em 2022 € 
isso é importante em termos 
de efeito psicológico para oin- 
vestidor. Não vamos manter 

as taxas de crescimento deste 
ano, mas os números serão 

muito positivos”, afirma o 
EXCCUiivo. & 
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Tecnologia Mercado se adapta à realidade 

Segmento se transforma com inovações 
Ainda há dificuldades 
com as novas 
tecnologias, mas 
novas ideias aparecem 
e tornam o segmento 
mais competitivo 

Existem muitas etapas entre 
começar a pensar na casa pró- 
priae colocar a chave na fecha- 
dura. Até por isso, como ocor- 
re em todo o mundo, a cadeia 

do setor imobiliário é conside- 
rada como a que tem a maior 
classe de ativos do planeta. 
Mas, do outro lado damoeda, é 

uma das que menos apostou 
até agora em inovação tecnolo- 
gica. Métodos tradicionais, de 
décadas, ainda fazem parte do 
horizonte de quem parte para 
a compra de um novo imóvel, 
O que não significa que nos 

últimos três ou quatro anos 
ideias inovadoras não este- 
jam sendo testadas. À Urbem, 
por exemplo, está apostando 
nomercado das madeiras “en- 
genheiradas”, aquelas que são 
processadas industrialmente 
para otimizar o seu desempe- 
nho na construção civil e po- 
dem substituir os tradício- 
nais aço e concreto na estrutu- 
radasobras. ACEO da compa- 
nhia, Ana Bastos, apresentou 
números durante o Summit 
Imobiliário Estadão, que indi- 
cam o potencial do mercado 
para o novo produto, 

“Se antes da pandemia nos- 
saequipe havia avaliado proje- 
to em um total de 50 mil m?, 
depois, avaliamos 1 milhão de 
m>”, afirma a executiva. 

DuMIEL TEIXEIRA ESTADÃO - 27/4/2018 
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Construção com madeiras 'engenheiradas': pontencial de mercado que começa a ser explorado 

O grupo está construindo 
uma fábrica que deve começar 
a operar no segundo semestre 
de 2022. Até por ser um produ- 
to alicerçado no tema da sus- 
tentabilidade, o método, que 
nasceu na Áustria nos anos 
1990, hoje está presente em vá- 
rios países da Europa, na Ásia e 
na Austrália. O maior prédio 
do mundo com o material, 
com 25 pavimentos, está sendo 
construido em Milwaukee, nos 
Estados Unidos, país que já 
tem mais de 400 construções 
de madeira “engenheirada”. 

MELHOR DESEMPENHO. 5c ino- 

vação é resolver um problema 
de alguém, e no caso do Ur- 
bem, a tecnologia escolhida 

também melhora o fluxo nos 
canteiros de obra, existem ou- 

tros grupos que estão focados 
em outros pontos da cadeia 
imobiliária, como, por exem- 
plo,asempre complexa e buro- 
crática parte da compra e ven- 
da de um imóvel. 
“O ciclo de uma compra é 

muito grande. No começo pen- 
savaqueoprincipal, por exem- 
plo, era ajudar a digitalizar os 
corretores de imóveis. Mas ho- 
je, percebemos que temos que 
naverdade até resgatar a digni- 
dade deste profissional. A 
maioria faz um trabalho exce- 
lente, mas tem muitos que pa- 
gam por poucos”, afirma Leo- 
nardo Azevedo, presidente da 
Apéi, startup de três anos re- 

DEMLESINISMANA A 

“Temos de mudar a 

forma de as pessoas 
pensarem. A tecnologia 
é meio e não o fim.” 
Guilherme Paiva 

Diretor da Vertical 

“Queremos ser uma 
plataforma tecnológica 
de referência.” 
Fabio Romano 

CEO da Gafisa Viva Bem 

Após susto, setor corporativo reavalia 
dados e vê tombo menor na pandemia 
Com o passar dos meses, al- 
gumas tendências anuncia- 
das em 2020 já precisam ser 
relativizadas ao final de 
2021. Algumas estão relacio- 
nadas ao mundo corporati- 
vo, principalmente no caso 
dos setores de evento, prin- 
cipalmente, na questão da ne- 
cessidade de as empresas pre- 
cisarem ou não de mais espa- 
ço para o seu dia a dia. 
“A necessidade do olho no 

olho é algo que não vai mu- 
dar”, afirma Fernando Did- 
ziakas, sócio-diretor da Buil- 

dings, empresa especializa- 
da no comportamento do se- 
tor corporativo. Pela análise 
do executivo, pode-se dizer 
que “as mudanças práticas, 
no setor, por exemplo, de la- 
jes corporativas, ainda são 
pequenas”. 
Oredesenho do setor emre- 

lação aos primeiros impactos 

da pandemia, parece que vai 
ser menor do que o esperado. 
Pelos números apresentados 
durante mais uma edição do 
Summit Imobiliário Estadão, 
ataxa de devolução de espaços 
comerciais, hoje, em um uni- 

ao 
A taxa de devolução de 
espaços comerciais em 
um universo de 2,8 mil 

edifícios está em 5% 

verso de 2,8 miledificios corpo- 
rativos está na casa dos 5%. 

Nos chamados empreendi- 
mentos classe À, em áreas co- 

mo a da Avenida Faria Lima, 
por exemplo, dos 4 milhões de 
mê de 250 imóveis, 150 mil m? 
foram devolvidos. 

MEIO DO CAMINHO. A discussão 

entre o trabalho totalmente re- 
moto e 0 100% presencialmos- 
tra claramente quea tendência 
é que se fique em um meio do 
caminho, diz o diretor da Buil- 
dings. “Esse é um assunto ven- 
cido. Mas a escolha pelo 100% 
ao vivo está sendo maior do 
que 0 100% online.” No tercei- 
ro trimestre de 2021, por exem- 

plo, os dados reforçam a tese 
de Didziakas. “A taxa de devo- 
lução voltou a ficar menor do 
que a de novas locações.” 
Uma dúvida, porém, persis- 

te. Segundo o executivo, ain- 
da é preciso saber se o fato de 
as empresas voltarem para 
seus prédios corporativos, 
mesmo com 30% menos de 
pessoal no presencial, por 
exemplo, vai significar mais 
ou menos espaço físico. 

Ascaracterísticas do povo la- 
tino, de ter uma interação so- 

cial mais de perto mesmo no 

mundo dos negócios, é outro 

caminho que faz Maria Caroli- 
na Pinheiro, vice-presidente 
de Novos Negócios para a 
América Latina da Wyndham 
Hotels & Resorts, ter uma vi- 

são otimista do futuro. 

Quase tudo igual 
Em empreendimentos 
classe À, como os da 

Faria Lima, uma pequena 
parte foi devolvida 

“Claro que o momento foi 
muito duro e exaustivo, mas 

começamos à ver uma luz no 
fim do túnel, Atendênciaéade 
quevoltaremosa viajar para fa- 
zer negócios. Nem sempre a 
reunião online, entre os lati- 
nos, é a melhor opção”, explica 
Maria Carolina. Segundo ela, 
mesmo durante a pandemia, o 
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cém comprada pelo Santan- 
der. “Nosso objetivo é criar 
um grande ecossistema imobi- 
liário que tire a transação imo- 
biliária do lugar de uma com- 
modity”, diz o executivo. Um 
dos problemas do mundo real, 
por exemplo, que precisa ser 
ainda resolvido no setor, se- 

gundo Azevedo, é o mercado 
secundário de imóveis dalinha 
Minha Casa Minha Vida. 

MUDANÇAS. A inovação não 
parte apenas de startups cria- 
das há poucos anos, interessa- 
das em transformar, sempre 
atrelada à tecnologia, a realida- 
de dos construtores e clien- 
tes. Dentro da Gafisa, como ex- 
plica Fabio Romano, CEO da 
Gafisa Viva Bem, o braço de 
inovação da tradicional cons- 
trutora de 67 anos, também 
existe uma cultura de fazer 
mudanças disruptivas de den- 
tro para fora da companhia. 

“O objetivo é consolidar- 
mos um marketplace de pro- 
dutos da moradia”, afirma o 
executivo. Isso envolve áreas 

que vão além da compra e ven- 
da. E inclui decoração, refor- 
mas, um clube de compras e o 
aluguel. “É uma nova visão, 
queremos ser uma plataforma 
tecnológica de referência”, 
afirma Romano. 
Tornar mais agradavela jor- 

nada do consumidor é a linha 
mestra do trabalho, segundo 
Guilherme Paiva, diretor da 
Vertical Imobiliária. “Temos 

de mudar à forma de as pes- 
soas pensarem, À tecnologia é 
meio e não o fim”, afirma. € 

grupo conseguluassinar 29no- 
vos contratos na região. 

TURISMO DE NEGÓCIOS. Apesar 

de o turismo de negócios ainda 
estar travado, a visão positiva da 
executiva do grupo Wiyndham 
temaver também coma retoma- 
da, bastante rápida, dos hotéis 

de lazer. “O mercado está aque- 
cido. Estão todos contentes 
com os resultados. E, no Brasil, 
ataxa de câmbio também vai fa- 
zer com que os brasileiros visi- 
tem mais o próprio Brasil” 

Tendência que faz com que 
omercado das multiproprieda- 
des, por exemplo, onde a REI 
atua com força, também já este- 
jaolhando para frente. “O ano 
está muito bom. Estamos com 
45% das vendas em relação ao 
periodo 2019/2020" afirma Fa- 

biana Leite, Lider de Desenvol- 
vimento de Negócios na Améri- 
ca do Sul da REI. O setor das 
multipropriedades é o procura- 
dopor quem busca uma segun- 
da residência para as férias, € 
que não precisa ser o mesmo 
local. À RCI, por exemplo, con- 
ta com uma rede de 4,2 mil ho- 
téis e resorts pelo mundo. é 
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Espaços compartilhados para o trabalho remoto: modelo híbrido vem para ficar e mercado corre para se adaptar ao novo cenário 

Novo momento Pós-pandemia 

Trabalho em 
casa por causa 
da pandemia 
exige adaptação 
em projetos 
Ambientes mais 

amplos e até espaço 
específico para 
receber compras 
ontine passam a ser 

previstos em obras 

De repente, a necessidade de 

isolamento social fez as pes- 
s0as perceberem como o ar 

livre, ou um local em que bata 
sol, é importante dentro de 
casa. Ou como um lugar quie- 
toem um cantinho é determi- 
nante para o home office ser 
produtivo. “Uma das tendên- 
cias que vieram para ficar são 
osambientes mais amplos, es- 
paços arejados com ilumina- 
ção e varandas que possam 
ser flexiveis”, afirma Bianca 

Setin, diretora de Operações 
da Setin Incorporadora. 
Segundo a executiva, duran: 

te a pandemia, até edificios 

que ainda estavam em cons- 
trução foram adaptados para 
essa nova realidade, 

Outra questão diz respeito 
às áreas comuns, que tam- 

bém passam por mudanças. 
Com a explosão das compras 
online, passou a ser funda- 
mental, segundo Bianca, que 
os prédios tenham espaço pa- 
rareceber as compras dos mo- 
radores. Uma das ferramen- 
tas em uso nestes locais são 
os lockers inteligentes. Os 
equipamentos funcionam em 
sintonia com o sistema do 
correio, Quando o produto 
comprado pela internet che- 
ga, o cliente é avisado por 
meio do celular. 
A partir de uma análise de 

dados gerados pelos usuarios 
dos135 mil imóveis geridos pe- 
la Housi, Alexandre Frankel, 

CEO da empresa, enumera va- 
rias macrotendências que ele 

considera fundamentais para 
aanálise do mercado imobiliá- 

rio hoje. O tempo médio das 
pessoas em casa passou de 12 
horas para 20 horas. Entre 08 
millennials, 80% têm prefe- 
rência pelo uso do imóvel em 
vez da propriedade. À mora- 
dia, além de os contratos flexi- 
veis, tambem é um local de 

consumo e, portanto, os pré- 
dios precisam estar prepara- 
dos para isso, como também 

afirmou Bianca Setin. 

“O êxodo urbano é uma ver- 
dade”, diz Frankel. Os dados 

da Housi mostram que as pes- 
soas que podem estão real- 
mente migrando para cidades 
menores, onde a qualidade de 

vida é maior e o custo menor. 
“E, definitivamente, não po- 
dem existir mais imóveis que 
estejam desconectados das 
tecnologias e dos serviços.” 

CONTRACORRENTE. Mas ha 

tendências testadas durante a 
pandemia que talvez não seso- 
lidifiquem tanto assim, mos- 
tra a experiência da Loft. 
“Nós desenvolvemos um sis- 
tema em que a compra de um 
imóvel pode ser feita de for- 
ma1c0% online. Fomos os pri- 
meiros a fazer 18s0”, afirma 
Marcio Reis, vice-presidente 
de produtos da Loft. Mas a ex- 
periência na prática, segundo 
o executivo, mostrou que pra- 
ticamente ninguém abre mão 
da figura do corretor ou de fa- 
zer uma visita presencial ao 
local antes de fechar o negó 
cio. 

“As questões burocráticas, 
como assinaturas de contrato 

e obtenção de financiamento, 
ai sim, todos preferem fazer 
100% digital.” 

TRABALHO FLEXÍVEL A discus- 
são pode ser um pouco sobre 
o grau da mudança, mas que 
ela é inevitável isto poucos dis- 
cordam. “A cadeia de coman- 
do e controle sofreu uma dis- 

rupção. Houve uma mudança 
na relação chefe e subordina- 
do. O modelo hibrido veio pa- 
ra ficar”, afirma Claudia 

Woods, CEO da WeWork na 
América Latina. 

“Uma das tendências 
que vieram para ficar 
são os ambientes mais 
amplos, espaços 
arejados e varandas que 
possam ser flexíveis.” 
Bianca Setim 

Diretora de Operações da Setin 

Segundo ela, este é um mode- 
lo ainda em amadurecimento, 
mas ele deve se estabilizar 

como funcionário podendo di- 
vidir sua semana entre dois ou 

três dias em casa e os demais 
no escritório. “A flexibilização 
é um benefício que vai passar a 
ser dado pelo RH das empre- 
sas”, segundo a executiva. 
De acordo com Claudia, ho- 

je, 50% do portfólio da empre- 
sa já é formado por grandes 
empresas, buscando formas 
de otimizar e rentabilizar o 

uso do espaço. 
Como a tendência de ocor- 

rer um enxugamento dos espa- 
ços das empresas, ceder vários 
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12,4% dos entrevista- 

dos em uma pesquisa da 
Talenses Group com a 

Fundação Dom Cabral 
(FDC) acreditam que o 

regime misto é o que 
mais se adapta às fun- 
ções que realizam 

25% preferem o home 
office integral e 4,41% que- 
rem votam no regime total- 

mente presencial. À pes- 
quisa foi realizada em se- 
tembro deste ano com 686 

trabalhadores 

86,3% dos entrevista- 

dos relatam que a produti- 

vidade é alta ou muito alta 

no home office, sem contar 

que a vida pessoal ganha 
novos sentidos 

92% das companhias 
desejam que a operação 
presencial retorne ainda 
neste ano, conforme pes- 
quisa da KPMG feita entre 
julho e agosto 

0 
15% já descartaram com- 
pletamente o home office e 
querem voltar ao modelo 
pré-pandemia, com traba- 
lho todo presencial 

metros quadrados para o 
coworkings é apenas parte da 
solução, segundo Roberto Pa- 
tino, diretor da JLL. 

De acordo com ele, se a ten 
dência é um terço, por exem- 
plo, de um espaço de 1o milmz 
virar local de trabalho compar- 
tilhado, outro um terço tam- 
bém deve ser ressignificado e 
alugado para outros fins, prin- 
cipalmente em lugares chama- 
dos de “primers”, São regiões, 
por exemplo, segundo Patifio, 
dentro de anéis da cidade onde 
a questão dos serviços ofereci- 
dos para as pessoas sera funda- 
mental, 

PESQUISA. Pesquisas feitas en- 
tre funcionários que hoje es- 
tão trabalhando em casa mos- 
tram que eles se adaptaram às 
atividades em casa e indicam 
omodelohibrido como o mais 
adequado para anova realida- 
de do mercado de trabalho. 
Um dos levantamentos 

mais recentes foi feito pelo 
Talenses Group coma Funda- 
ção Dom Cabral (FDC), se- 

gundo o qual 72,7%. dos entre- 

vistados acreditam que o regi- 
me misto é o que mais se 
adapta às funções que reali- 
zam. Esse desejo dos profis- 
sionais contrasta com os pla- 
nos das empresas. 

Pesquisada KPMG feita en- 
tre julho e agosto mostra que 
52% das companhias desejam 
que a operação presencial re- 
torne ainda neste ano. Ou- 

tras 15% já descartaram com- 
pletamente o home office e 
querem voltar ao modelo 
pré-pandemia. & 


