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RESPEITO AO TEMPO: 
ESSE E UM DOS » INGRE ABI QUE 

FAZEM OSELU CAFE SER TÃO ES DE( CIAI 

NESCAFÉ SABE QUE O MELHOR DE UM CAFÉ ESPECIAL 
SÓ VEM COM RESPEITO AO TEMPO. 

AO TEMPO DA NATUREZA ATÉ O FRUTO 
FICAR MADURO, AO TEMPO PRECISO DA TORRA 

PARA OBTER SABORES ÚNICOS. 

ESTE É UM CONVITE PARA VOCÊ TAMBÉM 

RESPEITAR O SEU TEMPO DE PREPARAR 
E APRECIAR UM BOM CAFE ESPECIAL. 

CAFÉS ESPECIAIS NESCAFÉ. 
EXPERIMENTE AS VERSÕES PARA COAR E SURPREENDA-SE. 

QUANDO VOCÊ RESPEITA O TEMPO, 

A VIDA TEM UM SABOR ESPECIAL. 

Um convite para você 
respeitar o seu tempo. 

COM TODO RESPEITO 

NES dA 
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“Wairação em fetação a Dá dias 

HÁ 100 ANOS 

O Ministério da Saúde anun- 

ciou que deve liberar a dose 
de reforço da vacina contra 

Covid a todas as pessoas com 

18 anós ou mais e que vai re- 
duzir ointervalo para a apli- 
cação dessa terceira dose de 
seis para cinco meses. 
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Saúde indicará terceira dose 

contra Covid a todos os adultos 
Intervalo de reforço será reduzido para 5 meses, e vacina da Janssen também terá três aplicações 

O governo decidiu ainda 
que quem tomou a dose úni- 
cado imunizante da Janssen 
receberá uma segunda dois 
meses após a inicial, e, como 
nos demais casos, a terceira 
— surpreendendo gestores, 
reguladores e o fabricante. 

Pessoas acima de 69 anos 
ou com imunidade afetada 
(como soropositivos, irmu- 
nodeprimidos ou pacien- 
tes em quimiwterapia) já d- 
nham a indicação para rece- 
ber a terceira dose, que re- 
forca o ciclo vacinal básico. 

nisi : 
Jim 

Ens ad 

Segundo o ministro Marce- 
lo Queiroga, estudo da Uni- 
versidade de Oxford sugere 
o reforço com uma vacina 
distinta daquela do esque- 
ma básico —preferencial- 
mente, da Pfizer; na sua fal- 
ta, AstraZeneca ou Janssen. 

BOLSA DE VALORES INSTALA NO CENTRO DE SÃO PAULO RÉPLICA DO TOURO DE WALL STREET 
Escultura em frente ao prédio da B3, na rua 15 de Novembro; o Touro de Ouro, semelhante ao 'Charging Bull de NY, simboliza o mercado e a força do povo brasileiro, segundo a Bolsa Mercado ais 

Alemanha suspende gasoduto 
e acirra crise de Putin e Europa 
Alemanha veta certificação da ligação de pás da Rússia a 
seu território, em meio a acusações de que Moscou fomen- 

ta uma crise de refugiados entre Belarus e Polônia, asso 

ALISE Igor Gielow 

Xi quer manter fria guerra com Biden 
Reunião virtual mostrou que, apesar das provocações 
recentes, talvez a conversa seja possivel, Xi quer ser vis- 
to como igual no jogo de xadrez que propõe a Biden. am 
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Pix, que completa 
tano, lança medida 
de devolução em 
caso de fraude 

B6 

Fora do UFC, Junior 
Cigano reaprende 
a bater para atuar 
agora na luta livre 

| tl 

Figura essencial da 
musica afro-balana, 

Lazzo faz 40 anos de 
carreira celebrado 

IM si 
9% 

Ilona 5Szabó 
As boas surpresas 

da COP26 
Para investidores e empre: 
sas em Glasgow, fioou claro 
que limitar 0 aumento da 
temperatura em 5º € pas- 
sa por proteger a Amazó- 
niae outros biomas. Parte 

stenificativa de seu desma- 
tamento viola a lei, e pou- 
vos grupos se beneficiam 
de uma visão ultrapassa- 
da e perigosa. Cotidiano B4 

“Existe um novo 
colonialismo 
pintado de verde' 
Para o historiador Douglas 
Belchior, que esteve na cu 
mitiva da Coalizão Negra 
por Direitos na COR é pre- 
ciso organizar a conferên- 
cia do clima da ONU à par 
tir do debate sobre racis- 
mo, pois “o impacto soci- 
ambiental é mais agressi- 
vonas populações negras 
das periferias”. ambiente Bs 

TURISTAS DA SPACEX COMPARTILHAM IMAGENS DA TERRA 

Em São Paulo, a prefeitura 
anunciou que iniciará ama- 
nhã a aplicação da nova dose 
em todosos adultos. Saúde El 

Brasil supera EUA em 
parcela da população com 
esquema vacinal básico n2 

Bunda Vira Pagos 

Guedes cede a Bolsonaro 
em reajuste para servidores 
Sob pressão de Jair Bolsora- 

ro, membros da equipe de 
“saulo Guedes aceitaram tra- 

balhar pelo reajuste a servi- 
dores públicos em ano elei- 
toral Técnicos da pasta aler- 
tam, porém, que a medida 
exigirá corte de despesas 
em outras áreas e apontam 
travas legais que devem li- 
mitar esse aumento salarial. 

Dvulgação Cmspirationa 

Foto divulgada por integrantes da Inspirationa; missão, que partiu em setembro, foi a 1º a enviar ao espaço tripulação só de civis 

ATMOSFERA 
São Paulo hoje 

32 
16 > 

EE 1h 18h 24 

Porte: mmcima tempo com.br 

dumanhã Sexta | Sábado 

18" 28" | 16" 22" | 185" 20" 

EDITORIAIS AZ 

PEC para toda obra 
Sobre intenção de conce- 
der reajuste para servidor 

Gênio fora da garrafa 
A respeito de repressão a 
manifestações em Cuba, 

Integrantes do Congresso 
aque elaboram o Orçamento 

de 2022 também relataram 

que, em nenhum cerário 
traçado, houve a previsão 
de atender à demanda do 

funcionalismo, Mercado AI3 

Vinicius Torres Freire 

Governo não tem verba 

para o aumento até 

Com acordo entre 
Doria e Leite, PSDB 
mantém prévias 
A cúpula do PSDB descar- 
tou adiar as prévias presi- 
denciais de domingo (21), 

após Judo Doria é Eduardo 

Leite chegarem à um acor 
do para uma votação hibri- 
da, por meio de aplicativo 
e de uma eletrônica em 
Brasília. Leite vinha ques- 
tionando o app. Poder 44 

Disputa virou briguinha 
de compadre, diz Virgílio 
A Folha candidato nas pré- 
vias tucanas elogia Doria 
como gestor e o critica 
como político; Leite é vis- 
to como inexperiente. ab 

Após 1 ano, CEUs 
não abrem para 
eventos culturais 
Cotidiano ES 
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PEC para toda obra 
Em sanha eleitoreira, Bolsonaro agora fala em usar 
proposta de calote para dar reajuste a servidores 

Faz dois meses que Jair Bolsona- 
rose dedica a golpear a economia, 
dilapidando a ordem restante nas 
contas públicas a fim de diminuir 
sua rejeição nas urnas, Tal atitude 
não é rara no pais, ao contrário. 
Mas 0 comportamento eleitorei- 
ro de Bolsonaro é dos mais vulga- 
res, sem subtertúgios. 
Nesta terça-feira (16),0 presiden- 

te declarou que pretende reajus- 
tar aos salários de “todos os servi- 
dores federais, sem exceção” Ain- 
da acrescentou, sem pejo ou lógi- 
ca: Dessa maneira, estamos mos- 

trando responsabilidade”. 
O dinheiro para a benesse dore- 

ajuste viria dos recursos criativa- 
mente criados pela PEC dos Preca- 
tórios, a proposta de emenda cons- 
titucional que prevé um calote em 
parte dessas dívidas, além de ele- 
var o teto anual de gastos federais. 
Amatéria ainda depende de apro- 

vação no Senado. Caso permita des: 
pe extras da ordem de R$ g1,6 
lhões em 2022, como prevê o go- 

vernismo, o dinheiro tabier não se- 
ja bastante para satisfazer aos de- 
sejos do Palácio do Planalto, do 
centrão e do Parlamento em geral, 
Osservidores federais estão sem 

reajuste desde o início da epidemia. 
O Orçamento do próximo ano não 
prevê correção dos salários. 
Há, sem dúvida, perdas decor 

rentes da inflação elevada, os tra- 
halhadores do setor privado, entre- 
tanto, enfrentam a situação sem à 

garântia do emprego e com salári- 

os em média piores — quando têm 
ocupação. Neste momento, não se 
trata de prioridade orçamentária. 
Do montante esperado com a 

PEC, quase R$ 45 bilhões seriam 
destinados a elevar os desembol- 
sos do Bolsa Família, rebatizado 
como Auxílio Brasil. Outros R$ 24 
bilhões, ao menos, serão necessá- 
rios para gastos como beneficios 
previdenciários, que serão maio- 
ves dado o aumento da inflação. 
Mais de R$ 8,2 bilhões serão sub- 

sídios, aredução de impostos sobre 
folha de pagamento, recém-pror- 
rogada. Ainda R$ s bilhões devem 
ser gastos no vale-gás, à beira de 
ser aprovado no Congresso. Sobra- 
riam pouco mais de R$1c bilhões 
a serem disputados por emendas 
parlamentares, aumento do fundo 
eleitoral, reajuste de servidoreseto. 
O casuismo de elevar o teto de 

gastos provocou uma alta ruino- 
sa das taxas de juros, entre outros 

danos financeiros e para a confian- 
ça econômica, O fato de Bolsonia- 
ro agora alardear um reajuste pa- 
ra servidores mostra outra vez que 
está disposto a tudo. 
No caso de problemas na trami- 

tação da PEC, é possível que a ir 
responsabilidade eleitoreira redun- 
de na aprovação de remendos pio- 
res. Um decreto de calamidade ou 
o emprego de créditos extraordi- 
nários, de duvidosa legalidade, po- 
dem aumentar ainda mais a des- 
pesa federal, substituindo à hipo- 
crisia da mudança do teto, 

Gênio fora da garrafa 
Ditadura cubana consegue sufocar protestos, 
mas contestação parece ter vindo para ficar 

Nos últimos meses, Cuba vem co- 

nhecendo uma nova e persistente 
onda de insatisfação popular con- 
tra um regime que, preso ao passa- 
do, não consegue oferecer aos dis- 
sidentes nada além de repressão. 
O estopim ocorreu em julho, 

quando milhares de pessoas toma- 
ramasruas de Havana e de outros 
Ps da ilha nas maiores mani- 
estações contra 0 governo desde 
o começo dos anos 1990. 
Os atos buscaram denunciar os 

apagões diários, a ausência de li- 
berdade de expressão e a falta de 
alimentos e remédios, que se agra- 
vou durante a pandemia. 
A ditadura respondeu a sua ma- 

neira, Um relatório da ONG Human 
Rights Watch apontou violações 
graves aos direitos humanos, co- 
mo prisões arbitrárias, condições 
desumanas de ercarceramento e 
abuso sexual de mulheres. 
Ao todo, mais de mil cubanos fo- 

ram detidos durante e apósas ma- 
nifestações; cerca de metade deles 
permanece presa até hoje. 
Dando continuidade aos protes- 

tos, grupos de artistas e ativistas 
marcaram novas manifestações 
para este mês, À convocação, fei- 
ta por meio das redes sociais, es- 
cudou-se num artigo da Constitui- 
ção cubana de 2019 que reconhece 
o direito de reunião e manifestação 

associadas a fins lícitos e pacíficos. 
Como seria de esperar, o regime 

não só proibiu a realização dos atos 
como, diante da manutenção dos 
protestos, armou uma verdadeira 
úperação de guerra para evitar que 

as cenas de julho se repetissem. 
Tanto autoridades cubanas como 

os meios de comunicação oficiais 
dedicaram semanas a desqualifi- 
caramarcha. Repetindo fórmulas 
mofadas, acusaram o movimento 
de ser organizado e financiado pe- 
los Estados Unidos. 
A campanha de desmobilização 

foi além, com prisões preventivas, 
intimações para interrogatórios na 
polícia, ameaças e advertências. 
Na segunda-feira (15), dia dos 

atos, os principais líderes da mar- 
cha acordaram com suas casas sob 
cerco policial, proibidos de sair às 
ruas. Nas áreas centrais de Hava- 
na, a presença maciça de policiais 
e de cidadãos chamados a defen- 
der a revolução dissuadiu qualquer 
tentativa de protesto. 
Embora bem-sucedida, a estraté- 

gia de asfixia termina por revelar à 
profunda incapacidade do regime 
de lidar com um descontentamen- 
to que só tende a crescer O apara- 
to repressor funcionou desta vez, 
mas O gênio da contestação popu- 
lar parece definitivamente ter sai- 
do da garrafa em Cuba. 
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Covid ainda é um grande problema 
Hélio Schwartsman 

Paises que acreditaram ter contró- 
lado a Covid-19 por meio da vacina- 
ção se veem engolfados em novas 
ondas de contaminação. Meu pro- 
pósito aqui não é deprimir o leitor 

As novas ondas são substancial 
mente menos letais que as anterio- 
res e atingem mais o público que es- 
colheu não imunizar-se, São, ainda 
assim, um problema. O fato de um 
individuo ser tolo não é razão su- 
ficiente para que o poder público 
perca o interesse em preservar sua 

vida, Quando a circulação do virus 
aumenta, dumenta também a mor 

bimortalidade entre os que fizeram 
tudo certinho, mas tiveram a infe- 
licidade de não responder tão bem 
ao biolármaco —em peral idosos e 
imunossuprimidos. 
Mesmo que ninguém mais morres- 

se de Covid, novas ondas provocam 
lotação nos hospitais, o que compro- 
mete o atendimento a portadores de 
outras moléstias, que já fora repre- 
sado pela epidemia. Por fim, to 
mais o virus circula, maiór a ch 
de surgirem variantes mais ameaça- 
doras, talvez até com escape vacinal. 

Não estou afirmando que o Bra- 
sil vai necessariamente enfrentar 
uma nova onda. Muitos prognos- 
ticaram que a delta faria um enor 
me estrago aqui e isso não ocorreu. 
Coma Covid, a única forma de acer 
tar as previsões é abstendo-se de fa- 
ze-las. O que estou dizendo é que a 
aparência de controle pode ser ilu- 
sória. Epidemias têm sua dinímica 
ditada por inúmeros fatores, bioló- 
gicos, geográficos e sociais, e dife- 
rentes interações entre eles produ: 
zem resultados muito diferentes. 
O que me parece seguro afirmar 

é que precisaremos revacinar a po- 
palace od imunidade mais ro- 
usta, próxima ãesterilizante, pro- 

porcionada pelos anticorpos neu- 
tralizantes não dura muito mais 
que cinco ou seis meses. Depois dis- 
so às vacinas continuam protegen- 
do contra quadros graves emortes, 
mas não reduzem tanto a circula- 
ção do vírus. Essa é uma má noti- 
cia para os paises pobres, que, por 
falta de imunizantes, ainda engati- 
nham na primeira dose. 
bela com br 

O dilema Biden-Sanders 
Bruno Boghossian 
Lula e Geraldo Alckmin decidiram 
trocar gentilezas em público depois 
que circularam planos para a forma- 
ção de uma chapa entre os dois no 
ano que vem, O tucano afirmou na 
semana passada que o ex-presidente 
tem apreço pela democracia. O pe- 
tista retribuiu e disse que tem uma 
“extraordinária relação de respei- 
to” com o ex-governador paulista. 
Famoso por dar declarações en- 

saboadas quando quer escapar de 
assuntos espinhosos, Alckmin fez 
questão de deixar a porta aberta pa: 
ra conversar Lula, que costuma fa 
zer piada quando surgem especula- 
ções sobre candidatos a vice, prefe- 
riu dançar em torno do tema e fez 
um aceno ao dizer que não há na- 
da que não possa “ser reconciliado”, 

em de mostrar que nenhum dos 
dois descarta a dobradinha, o episó- 
dio reacende um dilema que deve 
acompanhar o PT até a eleição, Em- 
bora lidere as pesquisas. o grupo de 
Lula entende que a corrida deve se 
acirrar e que será preciso fazer um 
movimento contundente para alar- 
gar a hase eleitoral do petista. 

Segundo os cálculos dessa ala, o 
baile Coma. um tucano convicto como 

aos eleitores fora da 
esquerda um sinal de que Lula po- 
de ser uma opção de voto em algu- 
ma etapa da disputa. Mesmo que a 

apa não se concretize, os acenos 
retribuidos pelo ex-governador pau- 
lista ajudariam à pavimentar a for 
mação de uma frente num eventu- 
al segundo turno contra Bolsonaro. 
Nem todos os correligionários de 
st am assim. Alguns petistas 

tam que a força demonstra: 
da nas pesquisas pelo ex-presiden- 
te deve bastar para iidini Jo pa- 
ra a vitória com uma coalizão res 
trita à esquerda, Para eles, uma ca- 
minhada em direção ao centro tor 
naria aguada a candidatara petista. 
Nos EUA, apesar do entusiasmo 

produzido por nomes como Ber 
nie Sanders, 05 democratas deram 
uma guinada e escolheram o insos- 
so Joe Biden como candidato para 
enfrentar Donald Trump em 2020. 
Mesmosem Alckminem sua chapa, 
Lula também pode precisar de um 
pouco de chuchu no ano que vem, 

Bolsonaro e o sexo matinal 
Mariliz Pereira Jorge 

Jair Bolsonaro é o típico conserva: 
dor que diz preferir um filho mor 
to a um gay, fala em nome da fami- 
lia “tradicional”, repudia a educa- 
ção sexual nas escolas, mas usa um 
evento oficial do governo para insi- 
nur que transou com sua mulher 

horas antes. Só faltou dar uma ajei- 
tada nas partes intimas para coroar 
o momento constrangedor. 
Longe de mim ser pudica Escrevi 

durante mais de dez anos sobre se- 
xD em revistas masculinas. Levava 
aquele público a visão feminina, a 
minha, sobre a temática na tentalti- 
va de diminuir o abismo que há ern- 
tre homens e mulheres em tópicos 
como desejo, frequência, filme por 
nó, consentimento e tudo o mais que 
deve ser discutido. Ou seja, tudo. 
Minha vida sexual é também te- 

ma de crônicas nesta Folha, o que 
emgeral deixa Os bolsonaristas has- 
tante eufóricos. Para eles é um hor 
ror que uma mulher fale ou escre- 
vasobre sua sexualidade, que divida 
intimidades, ainda mais sendo “ve- 
lha”, como eu. Mesmo que eu jamais 

tenha exposto quem quer que seja 
por razões que eu imaginava óbvias, 

Sexo, como pudemos perceber na 
fala do presidente e nas risadas da 
plateia, é um lugar confortivel 
ra homens, que alimentam publica- 
mente o estereótipo domachão co- 
mecdor, mesmo que seja à custa da 
própria mulher. No caso de Rolso- 
naro soa ainda pior, porque ele es- 
tá longe de ser um sujeito que trata 
o assunto com naturalidade. 
A impressão é que ele usou o pa- 

lanque e a primeira-dama para res- 
ponder provocações de quem ocha- 
ma de como e amplificarumores de 
que “não dá no couro”. Discussões 
machistas e sem relevância entre 
tudo o que hã para se criticar neste 
governo, mas que ganham voz por 
meio de gente dita progressista. 
Sobre Bolsonaro e o sexo matinal, 

para quer é tão preocupado com 
o que as crianças podem ou não 
aprender na escola sobre o tema, o 
presidente deu uma aula sobre co- 
mo qualquer pessoa jamais deveria 
se comportar. 
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Lasráro Aguia o Prosa Olbemira 

Oportunismo 
metafísico 

Antonio Delfim Netto 
Economista E Ea-msnistro da Fazenda 
(aresrotes Costa e Sib e Médio) 
Excrave bs quaítas 

O clima de polarização parece 
terchegado de vez à seara eco- 
númica, o que não é um bom 
prenúncio para os meses vin- 
douros, À qualidade do deba- 
te sobre temas importantes 
ER consequentemente, sobre 

as formulações dos ca 
para à Brasil— fica prejudica- 
do uando se perde a objetivi- 

necessária, 

inside de o pais man- 
ter à responsabilidade e a or 
ganização fiscal, nossa vulne- 
rabilidade hã de muito, volta a 
ser questionada à partir da in- 
feliz proposta da PEC dos Pre- 
catórios. 
Além de elevar a inseguran- 

sa juridica a0 derxar de pagar 
vidas que |á transitaram em 

julgado, altera o indexador do 
teto de gastos de maneira casu- 
Ística e eleitoreira para acomo- 
dar oportunisticamente des- 
pesas sob o véu da necessária 
expansão da rede de proteção 
social aos mais pobres (que se- 
ria factível sem que houvesse 
a violação das regras fiscais, 
como já mostraram inúme- 
ras propostas de qualidade 
Superior). 

falso, contudo, que o Bra- 
silesteja à beira do abismo fis- 
cal —assim como é falsa a re- 
legação da importância do te- 
to a uma mera entidade me- 
tafísica. A trajetória do gas- 
to primário como próporção 
do PIB continua declinante, 
e mesmo depois de ter gasta- 
do muito em termos absolu- 
tos e relativos, o Brasil conse- 
guiu “segurar” é reverter o di- 
nâmica de dispêndio imposta 
pela pandemia, 

Por outro lado, o estrigo cau- 
sado pela opção (e a forma) de 
“furar” o teto está relaciona- 
do à significância de violar-se 
acredibilidade de nossa ânco- 
ra fiscal como elo com um fu- 
turo fiscalmente sustentável, 
Não é sobre os montantes en- 
volvidos. A dinâmica da divida 
pública é endógena e prospec- 
tiva, aspectos cruciais que fre- 
é pros passam ao largo 
este debate. 
Ao reajambrar o teto dessa 

forma, neste momento, cumas 
motivações implícitas e sem ne- 
cessidade, corrói-se o mecanis- 
mo de coordenação através do 
apo o Estado brasileiro prome- 
ta, a partir da contenção do rit- 
no e crescimento cos sistos 
públicos, ser fiscalmente res- 
ponsável, 1sso tem reflexo nos 
preços, inclusive em parte dos 
que determinama trajetória fu- 
tura do endividamento público, 
Pode-se discutir se o teto era 

o melhor instrumento para 
atingir tais objetivos, e o Bra- 
= á não escapará de retomar 

ebate, que se espera seja 
ariamad, sobre a reorganiza- 
ção da miriade de regras fis- 
cais vigentes em um arcabou- 
co factível e crível em termos 
de regras, práticas e gestão or 
camentária. Mas isso não alte- 
rão ponto central sobre o que 
representa a alteração hoje so- 
bre a mesa, O resto é chamtili 
Lamento profundamente a 

partida precoce de Cristiana 
Lôbo. Fará muita falta. Minha 
solidariedade à familia e aos 
amigos. 
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O papae a COP26 
Aliança entre religiao e ciência pode trazer as maos a consciência da política 

Isabel Gnaccarini 
Jornalista é doubocarda sem ambiente e soc edada pelo Nepám OM « iniveisidade Estadual de Curmipnda (Lonicarmp) 

Neste ano, o Reino Unido e a Itália 
toram parceiros na realização dos 
encontros mundiais de lideres po- 
líticos —reuniram-se mais uma vez 

na cúpula do Gao (de 29 à 1 de ou- 
tubro), em Roma, e na 26º Confe- 
rência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas (C0Pa6), em 
Glaspow, os chamados “80% do PIB 
do planeta”, 
A proximidade temporal fez do 

G2o uma antessala para a COP26, que 
se iniciou em seguida com a tão ne- 
cessária alavanca do Acordo de Pa- 
tis (COPa1). Mas seu encerramento, 
nouúltimo sábado (13), indica que as 
metas mais ambiciosas contra des- 
matamento e emissões de pás meta- 
no, ou o dinheiro para a adaptação 
de países mais pobres e vulneráveis, 
não se refletirão em ações transfor 
madoras. Apesar de alguns avanços 
do pacto climático de Glasgow, mais 
uma vez não ficou acertado como é 
quando os verdadeiros protagonis- 
tas do encontro do clima —indige- 
nas, negros e jovens— irão receber 
os aportese meios para barrar a per- 
ceptivel crise ambiental 
Desde Roma, as pressões da soci- 

edade civilvinham reverberando os 
debates entre os poderosos do G20 
sobre a saúde pública (Covidagjeo 
ambiente e desenvolvimento susten- 
tável O grande consenso foi que a 
mobilização nas ruas e fóruns para- 
lelos aos encontros fechados de ne- 
gociadores governamentais foi for: 
te. Ficou claro que os grupos orpa: 
nizados da sociedade sabem falar 
a língua da política, E todos vimos 
a jovem indigena Tai Suruí, o úni- 
ca brasileira a discursar na abertu- 
ra da COP26, O que faltou iluminar 
foi que, ao lado dessa potência po- 
pular, ecoou também a voz do pa- 
pa Francisco, que fez sua parte co- 
mo o único estadista em atividade 
após a saida da primeira-ministra 
Angela Merkel do comando da po- 
lírica alemã. 
Bem antes, no início de outubm 

Lula e Boulos 

(4) 0 papa organizou uma cerimó- 
nia para entregar ao presidente da 
COPa6, à britânico Alok Sharma, e 
ao ministro das Relações Exteriores 
da Itália, Luigi Di Maio, uma carta 
de três páginas contendo o melhor 
do conhecimento em ciência sobre 
o clima em diálogo com a sabedoria 
milenar das religiões. 
No Vaticano, c encontro “Fé e Ciên- 

cia: Rumo à COPa6" reuniu cientis- 
tas internacionais e lideres espiritu- 
ais de várias religiões do mundo pa- 
ra assinarem texto redigido em con- 
punto ao longo deste ano. Foi o mo- 
mento de representantes ecuméni- 
cos, como o grão imame de Al-Azhar, 
Abmad Al-Tayyeb, o patriarca ecu- 
mênico de Constantinopla, Barto- 
lomeu 1º, eo rabino Noam Marans, 
chefe da Comissão Judaica Interna- 
cional para as Consultas Inter-reli- 
glosas, ecoarem o pedido do ponti- 

LJ 
Francisco enfatiza que 

“o compromisso de 
cada pessoa de cuidar 
dos outros e do meio 
ambiente é fundamental”, 
mas sabe que “não 
podemos agir sozinhos”. 
Uma verdadeira mudança 
de rumos “também deve 
ser des pela 
fé e espiritualidade”, 
a ser continuamente 

alimentada pelo amor 
entre a humanidade 

fice católico por “respostas urgen- 
tes e eficazes”, 
Nada mais justo que se apele a0s 

governantes membros da ONU, pois 
representam cerca de 60% da po 
pulação planetária, É preciso que 
tenham consciência de seu papel e 
poder Mas nada mais potente que 
o clamor de guias religiosos capazes 
de vocalizar a emergência ambien- 
tal de modo à promover as mudan- 
cas comportamentais desenhadas 
pelo ativismo politico. 
Conforme sia do Pew Research 

Center, centro de pesquisas em de- 
mografia e dados de religião, cer 
at da população mundial 

prole uma religião. O estudo 
“O Futuro das Religiões no Mundo: 
projeções 2012-2050” indica ainda o 
crescimento de fiéis —serão 2,92 bi- 
Ihões de cristãos (católicos e protes- 
tantes, em madoria) em 2050 (contra 
082,17 bilhões em 2010), sem contar 
queo o de muçulmanos dor 
brará, alcançando 2,76 bilhões (em 
vez doi, bi o que havia em 2010). 
Francisco enfitira que “o compro- 
misso de cada pessoa de cuidar dos 
outros e domeio ambiente é funda- 
mental” mas sabe que “não podemos 
agir sozinhos”. Uma verdadeira mu- 
dança de rumos “também deve ser 
alimentada pela fé e espiritualida- 
de”, a ser continuamente alimenta- 
da pelo amor entre à humanidade, 
A COP24 poderia ter feito histó- 

ria como decisiva em detalhar me: 
caniamos de ação conjunta para li- 
mitar 0 aquecimento global a 1,5ºC 
até 2250, em relação aos níveis pré- 
industriais. E, se bem que o mais re: 
cente relatório (ARA) dos especialis- 
tas do Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
tenha constatado que as mudan- 
cas são alarmantes, e as metas do 
Acordo de Paris já se revelem insu- 
ficientes, nada pode ser mais sinér 
gico que uma nova aliança entre re- 
ligião e ciência para trazer às mãos 
a consciência da política. 

Na conjuntura trágica atual, espera-se discernimento e união da esquerda 

Frei Betto 
Escitor é assessor de mos imeitos sociais, é autor de 'Esperitualidade Amor é Êxtase (ed Vozes), entre utros bivtos 

Vejo com preocupação militantes pe- 
tistas afirmarem que não apoiarão 
acandidaçura de Guilherme Boulos 
(PSOL) ao govemo de São Paulo. À 
esquerda não aprendeu nada com 
o que aconteceu no Brasil nos últi- 
mos anos? Não aprendeu a identi- 
ficar 0 compromisso de cada um é à 
importância de uma frente ampla? 
Boulos tem trajetória construida 

ao lado dos sem-teto. Sou testemu- 
nha de sua abnegação, Foi viver na 
periferia e lutar com o povo mais 
sofrido, É uma liderança com pé no 
barro, faz o que prega, À coerência 
évalor fundamental para todos nós 
que queremos mudar a sociedade, 
Boulos esteve ao lado de Lula nos 

momentos mais dificeis, quando 
muitos se omitiram, com medo de 
prejudicar sua imagem frente à opi- 
nião pública, Foi às ruas defender Dil- 
ma contra o volpe. Esteve no ABC 
junto com milhares de sem-teto, pa- 
ra lutar contraa prisão injusta do ex 
presidente. Visitou Lula no cárcere 
de Curitiba. O próprio lider petista 
já me manifestou sua admiração e 
carinho por Boulos. 
Na eleição à Prefeitura de São Pau- 

lo, Boulos mostrou ser uma 
liderança da nova geração de poli- 
ticos progressistas. E isso incomo- 
dou, em especial setores da esquer- 
da que ainda não se abrem às novas 
lideranças jovens. A esquerda preci- 
satera capacidade de se renovar, de 
mostrar caras novas. E Boulos repre- 
senta essa renovação. 
Na trágica conjuntura em que o 

Brasil se encontra é triste ver que 
ama hã quem se apega a diferen- 
ças menores, enverga inimigos onde 
não existem. Guimarães Rosa, pela 
boca de Riobaldo, em “Grande Ser 
tão, Veredas” afirma que, ao lo 
da vida, a pessoa o edo da 
viver e morrer. O medo maior, en- 
tão, é de “nascer” o que significa vi- 
ver situações inéditas que simboli- 

É...) 
Se o PT tomar outra 
decisão [de não apoiar 
Boulos|, paciência, é seu 

direito. Mas acredito que 
o momento histórico 
cobra unidade. E, caso não 

haja acordo, o minimo 

que se espera é respeito. 
Ataques aos que sempre 
estiveram do mesmo 
lado e desconfianças 
de traição não são bons 
caminhos — exceto para 
a direita, que torce pelo 
fracasso da esquerda 

zam novos surgimentos esperanço- 
sos, como a figura política de Bou- 
los. Não hã que ter medo desta no- 
va liderança. Estou convicto de que 
Lula é a pessoa mais preparada para 
derrotar Jair Bolsonaro e tentar re- 
construir o pais. E ele sempre soube 
fazer isso valorizando seus não 
Boulos tem todo o direito dek 

sua candidatura ao governo pau E 
ta, principalmente após a bela cam: 

que fez na capital ao lado de 
Luiza Erundina, Considero a melhor 
chapa: Lula para presidente e Bou- 
los para governador, Seria um sinal 
de abertura à renovação, 

Se o PT tomar outra decisão, pa 
ciência, é seu direito, Mas acredito 
ue o momento histórico cobra uni- 
ade. E, casonão haja acordo, o mi- 

nimó que se espera é respeito. Ata- 
ques aos que sempre estiveram do 
mesmo lado e desconfianças de trai- 
ção não são bons caminhos —exce- 
to a direita, que torce pelo fra- 
e a da ida E 
Em minha trajetória aprendia va- 
rizar mais 0 compromisso social 

que a filiação partidária. Essa bús- 
sola permite manter-me firme com 
os valores que abracei, tendo em vis- 
tã o sonho de uma sociedade justa 
e solidária. 
Esperovotar ano que vem, em Lu- 

la e Boulos. E que os partidos da es- 
querda tenham discernimento para 
construir um ambiente de respeito 
e unidade, focandosuas críticas na- 
queles que, de fato, são inimigos da 
maioria do povo brasileiro. 
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O Brasil 
A oposição deveria convidar os 
principais lideres mundiais para 
visitar à Amazônia, conhecer às 
áreas devastadas pelo fúgo e pelo 
garimpo, visitar as aldeias indige- 
nas que estão sendo dizimadas, vi- 
sitar o Pantanal e o Cerrado, devas- 
tados pelo crescimento insusten- 
tável do agronegócio, O Brasile o 
mundo não podem mais continuar 
aengoliras mentiras de Bolsonaro, 
Mário Barilá Filho (São Paulo, SF) 

Apenas um 
O sucesso de um novo governo Lu- 
la se dará se, no primeiro dia, ele 
enviar ao Congresso proposta de 
acabar com a reeleição. Num pas- 
se de mágica, as pautas se voltarão 
novamente ao Brasile aos brasilei- 
ros, deicaredo na poeira da estrada 
mensalão, Lava Jato, gabinete do 
údio e qua e ças surgidas 
para viabilizar reeleições. 
Luiz Oliveira (5ão Paulo, SP) 

Moro 
“Sérgio Moro é a terceira via?" Quel 
Pinheiro da Fonseca, Poder, 6/0), 
Depois de tudo o que nos foi mos- 
o e provado quanto às conde- 
ações anuladas pelo STF e à por 

idade comprovada de juiz, 
ue defenda o indefensável, Es- 
sas pessoas são responsáveis pelo 
caos em que vivemos, por terem co- 
locado um twresponsável na Presi- 
dência. Não podemos repetiro erro. 
joão Pastina Neto (Pereiras, SP) 

E 

Moro foi julgado suspeito e anula- 
ram-se acusações contra Lula, que 
foram traduzidas como “foiinocer- 
tado”, À releitura conveniente da 
não impecável Lava Jato mostrou 
a cara do Brasil podre, dos conluios 
ecompadrios, dos saques patrimo- 
nialistas, Obrigada, joel, por devol- 
verum pouco de lucidez à análise, 
Maria Ester do Freitas (Cuarujá, 5P) 

w 

O altamente tendencioso artigo 
“Moro, a fraude” (Opinião, v6/11), 
de Cristina Serra, é a prova viva de 
que o fanatismo cega até mesmo as 
pessoas inteligentes e cultas. 
José Lolola Carneiro (São Paulo, SP) 

+ 

Iria escrever para este Painel do Lei- 
tor criticando a postura de uma co- 
lunista que esta Folha publica to- 
da segunda-feira é que mais pare- 
ceuma cheerleader de Sergio Mo 
ro, Mas aí velo Cristina Serra é es 
creveu tudo o que gostaria de ter 
dito —e com mais estilo e conhe- 
cimento de causa. 
Sandro Blondo (Brasília, DF) 

Lula 
Arecém-lançada biografia de Lula 
ocupará muito espaço na impren- 
sa e será um tal de Lava Jato daqui, 
Lava Jato de lá até não poder mais, 
Para mim, nada disso teria acon- 
tecido se o Mensalão —o grande 
atentado à democracia, em que 
velhacos c am patifes— ti- 
vESse O desleçho merecido: a cas- 
sação do presidente da República. 
Mas a história foi outra e chegamos 
onde estamos. 
Luiz Carlos de Souza (São Paulo, 5P) 

* 

Aobsessão desta Folha por Lula é 
tamanha que reservou toda uma 
página para a resenha de sua bio 
grafia Vê-se claramente o alinha- 
mento político deste jornal com o 
partido mais corrupto da história 
da humanidade. 
Tomas Cunzolo Júnior (550 Faulo, 5F) 

Já que-a Folha não cobre ad 
damente a viagem do ex presiden- 
te de Lula à Europa, trago um re- 
sumo do que acontece. Lula se en- 
controu comum Nobel de Econo- 
mia, como provável futuro primei- 
ro-ministro da Alemanha e com a 
prefeita de Paris; fez palestras no 
Parlamento Europeu —onde foi 
aplaudido de pé— e na Sciences 
Po. E é bom lembrar que a mídia 
independente está cobrindo a vi- 
agem corretamente, 
Mário Lúcia Córtes (Carnpinas SF) 

nd 
E 

Aviagem de Lula à Europa está sen- 
do muito produtiva. Um suc Fei 
É o Brasil assumindo um 
mundo, efetuando laços. fam 
encontrado políticos que não qui- 
seram encontrar B naro. 

Anete Araújo Guedes (Belo Horizonte) 

2022 
É de dar engulhos todo esse espa- 
ço que a múdia dá às candidaturas 
natimortas do PSDB à Presidência 
da República, Pré-candidatos com 
2%, 9% das intenções de voto têm 
muito mais espaço que Lula, que 
está brilhando na Europa, sendo 
aplaudido de pé. 
Eduardo Guimarães (São Paulo, SP) 

Racismo 
Estarrecedor o artigo “Injúria raci- 
al; do advogado Ives Gandra Mar 
tins (Tendências / Debates, 15/01). 
Para dizer que não é racista, usa co- 
mo exemplo sua assistente jurídica, 
que é negra. Quando diz que ela é 
brilhante jurista, só faltou escrever 
“apesar de negra”. Diz ainda que a 
injúria racial o irrita (tadinho...) é 
aatribui menos ao preconceito do 
ue à raiva momentânea. Retrato 

de um pais escravocrata, racista, 
misógino e homolóbico, 
João Carlos Assumpção (São Paulo, SP) 

Corrupção 
Mais um artigo do procurador Ro- 
berto Livianu, presidente e ideali- 
tador do Instituto Não Aceito Cor- 
rupção (“Do pacote pró-corrupção 
aseleições” Tendências / Debates, 
16/11). E mais um artigo em que 0 
procurador de São Paulo nem se- 
quer cita os casos guardados nas 
gavetas do Ministério Público de 
São Paulo acerca do governo tu- 
cano, há 20 anos no poder: trens, 
metrô, rodoanel etc. 
Marcos Barbosa (Casa Branca, SF) 

“Povofobia' 
Guilherme Boulos foi perfeito em 
seu texto “O camarão e à hipocri- 
sia” (Opinião, 16/u), retratando 
a hipocrisia da direita (represen- 
tada, no texto, pela manifestação 
preconceituosa do 03, 0 banani- 
nha) e sua cruel “povofobia”, Infe- 
lizmente, esse desgoverno fez sair 
do esgoto 0 údio dessa gente que, 
como diz o autor, tem medo da as- 
censão do pobre. 
Beatriz Telles (São Paulo, SF) 

Câncer de pênis 
Ainda existe nas familias a ignorán- 
cia em saber se o filho tem fimo- 
se ou não (“Câncer de pênis leva a 
400 mortes no Brasil por ano, em 
média, segundo pesquisa” Saúde, 
14/01). E tampouco ensinam o A- 
lho fazer a higiene corretamente. 
Waltar Donizt (5ão Paulo, SP] 

F1 
Lewis Hamilton, the best (“Hamil- 
ton supera punições, vence GP de 
São Paulo e encosta em Verstap- 
pen”, Esporte, 15/11)! 
Daiana Santurion 
(Curitiba, PR) 
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Hello, goodbye 
O pedido de extradição de Allan dos Santos já está com 
o governo americano, que agora terá que decidir o que 
fazer. A decisão de Alexandre de Moraes, do STE chegou 

aos EUA na semana passada, Oinfluenciador é amigo do 
presidente da República. O processo saiu de um departa- 
mento do Ministério da Justiça a caminho dos EUA dois 
dias antes de a decisão de Moraes ser divulgada. A cúpula 
da pasta e o Planalto só souberam que a extradição havia 
sido encaminhada para os EUA no início de novembro. 

CORTE O Sri provocou a 
demissão da chefe desse setor, 
O 5 pipa de Recupera- 
ção de Ativos e Cooperação In- 
ternacional, a delegada Silvia 
Amélia, Próximo a Jair Bolso- 
naro, Vicente Santini é o chete 
da secretaria onde está o DR- 
CL Aliados dele e de Anderson 
Torres (Justiça) negam que elã 
tenha sido exonerada por ter 
andado com o processo, mas 
afirmam que ela traiu a conh- 
anca dos superiores. 

JÃro! Eles consideram que ela 
escondeu o trâmite e ignorou 
a sensibilidade política envol- 
vida. No dia 47 de outubro, o 
ministro falava em entrevis: 
tas que o caso seria analisado 
de forma técnica assim que 
chegasse à pasta. Nessa altu- 
ra, não dava mais tempo. Os 
autos não só tinham chegado 
como já não estavam mais lá 
há quase dez dias. 

TUDO OK Amigos de Silvia tém 
interpretação diferente. Eles 
afirmam que o DRCI é um àr- 
pão técnico, por onde passam 
questões sensíveis, que não 
eve ficar suscetivel a pres- 

sões políticas e, por isso, 0 
caso tramitou como deveria, 
sem qualquer aviso 

TARTARUGA Na interpretação 
de po próximas à dele 
gada, dar ciência aos superi- 
ores poderia comprometer 0 
cumprimento da decisão do 
ministro do STE 

Mur amigo Delegados, peri- 
tos e apentes da Polícia Pede- 
ral protestarâm em frente à se- 
de do órgão em Brasilia e em 
vários estados nesta terça-fei- 
ra (16) para cobrar de Bolsona- 
ro promessas não cumpridas. 

MAGOADO “Esse governo pro- 
meteu nos valorizar e nesse 
periodo só tomamos porrada, 
Salários congelados, perdemos 
beneficios previdenciários, per: 
demos com a PEC Emerpenci- 
al disse Edvandir Paiva, da as- 
sociação dos delegados da PF 

ABRE O OLHO Marcos Comiar- 
po, representante dos peritos, 
afirmou que o presidente se 
elegeu com o discurso de va- 
lorização da PF mas o cená- 
ro é de retrocesso. 

TIROTEIO 

cHEGADOS O ex-ministro da 
Educação Abraham Weintrauh 
disse em evento que os múlita- 
res no topo da hierarquia do 
Exército, influenciados pelo 
positivismo, tém pensamen- 
to proximo do socialismo, E 
que “gostam de uma estatal”, 

PIRÂMIDE “[O positivista] é 
uma pessoa que acredita na 
concentração de poder no 
topo da hierarquia, e aí tem 
uma simbiose com a própria 
estrutura do Exército, aonde 
lâno topo decide-se o que vai 
ser feito para toda a PR 
ção”, disse Weintraub. “Isso 
está muito mais próximo do 
socialismo, do totalitarismo” 

PÉ ATRÁS “A gente preciso ter 
cuidado quando for fazer ali- 
ança com eles, porque o que 
agente prega não bate como 
que eles querem Eles gostam 
de uma estatal” acrescentou. 

RIGOR Em reunião nesta ter- 
ca (16), as lideranças partidá- 
rias da Câmara Municipal de 
SP discutiram o episódio de 
troca de agressões entre ve- 
readoras do Novo no banhei- 
ro e chegaram à um consen- 
so Janaína Lima deverá rece- 
ber sanção severa, 

DOSIMETRIA Os vereadores di- 
vichram-se entre suspensão de 
seis meses ou cassação. Entre 
oslíderes, pesam contra fana- 
ina a diferença de idade (ela 
tem 37, Cris Monteiro, 60) é 
ufato de alguns dos ferimen- 
tos que ela mostrou posterior 
mente não aparecerem em fil 
magens topo após o ocorrido. 

VESITAÁ FOLHAS O ex-juiz e ex- 
ministro da Justiça Sergio Moro 
(Podemos) visiboua Folhanes- 
taterça-feira (15). Estava ácora- 
panhado de Renata Abreu, de- 
putada federal e presidente do 
Podemos, é Cristiane Salles, as- 
sessora de imprensa. 

VISITA À FOLHA 2 Marcos Ma- 
dureira, presidente da Abra- 
dee (Associação Brasileira de 
Distribuidores de Energia Elé- 
trica), visitou a Falha nesta ter 
ca (16), Estava acompanhado 
de Sigrid Guimarães, diretora 
de comunicação, e Neila Car 
valho e Bernardo Brandão, às- 
sessores de imprensa. 

É & Adiar as prévias só beneficia 
—  quemacha que vai perder 

Da Marco Vinholl, presidente estadual do PSDB-SP sobre o podido de 

aliados de Eduardo Leite (RS) de mudar a data das prévias do partido 

com Fabio Serapião e Gullherme Seto 
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PSDB mantém as prévias 
com app contestado após 
acordo entre Doria e Leite 
Modelo ainda é visto como motivo para posterior questionamento 
do resultado da votação, mas tucanos fazem gesto de reconciliação 

Carolina Linhares 

são PauLO Após uma longa e 
tensa reunião na noite de se- 
gunda-fesra (15), a cúpula do 
PSDB descartou adiar as pré- 
vias presidenciais marcadas 
para domingo (21) entre Jo 
do Doria (SP), Eduardo Leite 
(RSj e Arthur Virgílio (AM). 
Depois de desentendimen- 

tos a respeito do uso do apli- 
cativo de votação, as campa- 
nhas chegaram a um acor 
do, nesta terça-feira (16), pa- 
ra uma votação hibrida, por 
meio do app e de uma uma 
eletrônica em Brasilia —co- 
mo já estava definido antes. 
A votação ocorrera das Bh 

às 15h, e a previsão é a divul- 
gação do resultado no fim da 
tarde. O cadastro no aplica- 
tivo para participação da vo- 
tação se encerrou na segun- 
da — 44,7 mil tucanos (de um 
universo de 1,3 milhão de fll- 
ados) se inscreveram, 
Como mostrou a Folha, di- 

ante de fragilidades identifica- 
dasnoapp, acampanha de Lei- 
te chegou a sugerir adiamen- 
to do pleito, algo que o pover- 
nador gaúcho nega, enguan- 
to Doria e Virgibo foram con- 
tra à mudança de data. 
Ao longo das últimas sema- 

nas, a confiabilidade do apli- 
cativo foi colocada em dúvi- 
da por auditorias, e à ferra- 
menta fo alvo de hackers na 
segunda. Sem um plano B, já 
que uma votação presencial 
pelo pais em cédula de papel 
é considerada inviável e inse- 
gura, os postulantes acaba- 
ram aceitando o uso do apli- 
cativo, mesmo sabendo que 
haverá riscos. 
A Pundação drop 

versidade Federal do Rio Gran- 
de do Sul (Faurgs), desenvol- 
vedora do app, e aempresa de 
auditoria Kryptus, especialis- 
ta em segurança cibernética, 
continuarão trabalhando pa- 
raresolver fragilidades da fer 
ramenta até o domingo (21). 
Além disso, as campanhas 

acertaram que terão seus pró- 
prios especialistas em Timoni- 
torandoe fiscalizando em con- 
junto, desde quinta (18), ouso 
ea votação pelo app. Consul- 
tores contratados pelo PSDB, 
da USP e do Porto Digital do 
Recife, também participarão. 
A ideia é tentar identificar 

eventuais tentativas de inva- 
são e dar mais tranquilidade 
ao processo. Para dirigentes 
tucanos que acompanham o 
processo, haverá algum risco 
na votação pelo app, mas hã 

segurança suficiente para re- 
alizar a votação no dia 21 

“Para garantir à segurança, à 
votação por aplicativo ocorre- 
rá com dupla validação: iden- 
tificação facial e verificação 
por código enviado por SMS 
ad o celular cadastrado pe- 
afiliado, Todo o processo de 
eleição, tanto presencial quan- 
to pelo a ipi será e 
mente monitorado pe - 
tido, pelas reset acçê 
auditorias externas, A trans- 
parência e a segurança davo- 
tação estarão garantidas” afir 
ma a sigla em nota. 
Caciques do PSDB conside- 

ram que reclamações arespei- 
to de data, de método, de vul- 
nerabilidade e de regras termi- 
náram pactuadas nesta terça é 
veem o clima mais apaziguado, 
Doria e Leite vinham subin- 

do o tom em debates e, na se- 
und, o gaúcho chamou de fa- 

oe neves pacusação do paulis- 
ta dequesua campanha pedira 
adiamento da votação —o que 
focou comprovado por gudios 
dareunião. Nesta terça, Doria 
encerrou sua campanha em 
Porto Alegre. Também num 
gesto de conciliação, Leite 
Doria estiveram juntos na se- 
de do governo gaúcho. 

“De amigo para amigo, co- 
mo disse o governador Edu- 
ardo Leite, podemos estar dis- 
putando, mas somos domes- 
mi partido, estaremos juntos 
a partir do dia 22, mais juntos 
do que nunca. |...| A boa poli 
ticase faz com civilidade e res- 
peito, ainda que com diferen- 
cas”, disse Doria no encontro 

Leite afirmou ficar feliz em 
receber Doria e disse que São 
“audo é um exemplo de acimi- 
nistração pelo PSDB. “Vamos 
ajudar a mudar o Brasil” 
Ainda assim, no cenário de 

disputa apertada e de resul- 
tado em aberto entre Doria 
e Leite, o aplicativo ainda é 
visto por parte dos tucanos 
como um dos principais mo- 
tivos para erior questio- 
namento do resultado e judi- 
cialização do processo. À con- 
testação da votação também 
pode servir de brecha para 
que o perdedor decida deixar 
o PSDB, numa hipótese mais 
traumática. Aunião do partido 
após as prévias é um desafio. 
Dúria buscou minimizar 

nesta terça os riscos de ques- 
tionamento e disse confiar 
na direção nacional do parti- 
do. “Tenho certeza que ela se- 
ra soberana, adequada justa, 
limpa e seu resultado será obe- 
decido por todos”, afirmou. 

My ea [am 

Sorri hos 
mesmo 
partia, 
estaremos 
junibins a 

partir do 
dia 14, muis 
juntos do que 
nunca. [...] À 
boa política 
se far com 
civilidade 
erespeito, 
alma 
que com 
diferenças 

lodo Doria 

povemador 

de SP em 

visita ao R5 

x 
ij |] 

Varias 

ajudar a 
ET] 

Hrasil 

Eduardo Leite 
governador 
do ES 

O PSDB já havia definido 
e povernadores e vices, pre- 

feitos e vices, senadores, de- 
putados federais e estaduais, 
além de ex-presidentes do par 
tido (que representam 62,5% 
dos votos das prévias), pode- 
riam votar em urna eletrôni- 
ca durante evento em Hrasi- 
lia. Os que não quisessem se 
deslocar poderiam votar pe- 
lo app, assim como farão fili- 
ados sem mandato e vereado- 
res (que somam 37,5%). 

Acampanha de Doria argu- 
mentava que, paraminimizar 
ouso do app, aqueles que po- 
dem votar em Brasília deveri- 
am ser obrigados a fazê-lo. já 
acâmpanha de Leite defende 
ouso irrestrito do aplicativo 
e não vê necessidade do vo- 
to em uma para uma parte, 
A regra inicial foi mantida, 

mas com um detalhe: os man: 
datários que não forem até 
Hrasília deverão avisar, até 
esta sexta-feira (19), que vo- 
tarão pelo aplicativo. O par 
tido bancou passagens e hos- 
pedapens a todos os que pre- 
ferem votar presencialmente, 
Um ataque ao aplicativo, 

na segunda, tentou apapar 43 
perfis de tucanos cadastrados 
na ferramenta. A invasão foi 
identificada pela Faurgs. 
O fato sesomou aos últimos 

acontecimentos no processo 
das prévias que, com brigas 
entre as campanhas e vulne- 
rabilidades do aplicativo ex- 
postas, trouxeram prejuizos 
à imagem do PSDB. 
Tucanos dizem acreditar 
ucos ataques hackers visám 

descredibilizar as prévias. 
A campanha de Leite tam 

bém saiu fustigada. A sugestão 
de adiamento fot consdera- 
daumerro político de aliados 
do gaúcho, Doria e seu entor 
no tem dito que Leite buscou 
adiar o pleito ao perceber que 
está em desvantagem Recaiu 
sobre o gaúcho a acusação de 
querer inviabilizar as prévias. 
“Defender adiamento é me- 

lar as prévias do PSDE", resu- 
meo tesoureiro da sigla, César 
Gontijo, aliado de Doria. Ele 
lembra os valores gastos com 
o evento em Brasília, além de 
passagens e hospedagem dos 
tucanos. “Não tem sentido 
adiar, seria uma irresponsa- 
bilidade com recurso públi- 
co, seria uma desmoraliza- 
ção para o partido: 
Diante do recuo, com Lei- 

te negando querer qualquer 
adiamento, a questão da da- 
ta foi considerada superada. 
Continuo nã pig. AS 
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A China jogou pesado 
Pequim aderiu à diplomacia de segunda 

Elio Gaspari 
loenalista, autor de cncovoldees sobre a históra-do segure e icaç entre ebes “A Ditadura Ercurselada” 

A revelação veio do repórter 
Marcelo Ninio. Depois que o 
China suspendeu à importa- 
ção de came bovina brasilei- 
ra, a ministra da Agricultu- 
ra, Tereza Cristina, pediu ho- 
ra para falar ao telefone com 
seu equivalente e Pequim res: 
pondeu que ele estuva sem es 
paço na agenda, No pedido 
não se havia especificado dia 
nem hora. À resposta esfarru- 
poda foi grosseria inédito para 
uma diplomacia experimento 
du como q do Império do Meio. 

| Dos. Elia Gaspari, janio de Freitas | sec. Celso R. de Barros | TER. Joel F da Fonseca | qua. Eão Gaspari qui. Conrado H 
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Nos bastidores, ulindos de Lei: 
te afirmam que, de fato, se fa- 
lou em adiar o voto, mas mun- 
cacomo uma sugestão, À ideia 
seria elencar outras alternati- 
vas após a constatação de que 
o aplicativo não estaria pron- 
to e não ceder à proposta da 
campanha de Doria de sepa- 
rar os que podem votar pelo 
appou pelaurna e forçar o vo- 
to presencial. 
“D que foi falado nessa dis- 

cussão que houve ontem é 
que é melhor garantir pelo 
aplicativo a votação de mai- 
or número de pessoas, MeEs- 

mo que, eventualmente, fosse 
necessário um adiamento, do 
que fazer uma votação no dia 

De um lado, cla mostra como 
q China é capaz de jogar bruto 
quandoacha que está numa po- 
sição de força. De outro, ensina 
que o governo do copitão culti- 
vamalcriações delirantes, mas 
Cocina de tudo disfuncional, 
AChina embargou us impor 

tações de carne bovina no ini- 
cio de setembro, acompanhan 
do uma iniciativa pontual do 
govemo, suspendeu as vendas 
por conta da ocorrência de 
dois casos da doença da vaca 
louca. Desde então foram re- 

nm comum mimero menor de 
participantes” afirmou Leite. 
Os paulistas apontam há se- 

manas os problemas do apli- 
cativo e são receosos de seu 

uso. Aliados de Doria chega- 
ram a cogitar o uso de urnas 
com cédulas de papel, 

Auxiliares do governador 
paulista afirmam que não ha- 
veria grande prejuízo em vo- 
tosde filiados que não pudes- 
semira um local de votação, já 
que, na verdade, apenas cinco 
estados concentram 80% dos 
cadastrados votar 
A camp de Leite, cu- 

josapoiadores estão mais es- 
palhados pelo pais, prefere o 
voto por aplicativo. À votação 
emilocais fisicos exige uma co- 

metidas informações às quto- 
ridades sanitárias chinesas, 
mostrando à natureza isola- 
da dos episódios Passaram: 
se muis de dois meses e 0 em 
hargo continua. Se o uno ter 
minar sem que à barreira se 
ja levantado, a pecuária bra- 
sileira poderá perder até R$ 10 
hilhões em negócios, 
O recurso q embargos co- 

merciais como forma de pres- 
são diplomático é coisa velha 
O pelotão palaciano acredita 
em mulas sem cabeça e culti- 

ordenação logistica que o di- 
retório paulista do PSDB tem, 
mas outros não, à que poderia 
dar vantagem a Doria. 

Mas, na reunião desta segun 
da, houve uma inversão de pa- 
péis. Aliados de Leite concor 
daram ua o aplicativo é pas- 
sivel de fraude e que seria pre- 
ciso tempo para consertá-lo, 
Os representantes de Doria, 

por sua vez, apesar de tam- 
bém desconfiarem do aplica- 
tivo, discordaram. Admitiram 
ouso da ferramenta atual ao 
menos entre os filiados, sem 
adiamento. â 
A campanha de Leite consi- 

dera inaceitável tal divisão, em 
que o alto clero tucano estaria 
livre de Fraudes votando na ur- 

Google Cloud apresenta 

Google Cloud apresenta 
tecnologias que aceleram 
a inovação no setor público 
Ferramentas permitem oferecer uma experiência digital mais 

sofisticada para cidadãos e servidores &o mesmo tempo que 

auxiliam na busca de soluções para problemas das administrações 
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institnições forerais, esldheds e 

minboipais a visse informações pa- 

ra melhor servir os cidadãos. 

0 Gongle Cloud pode contri- 
Ini com inovação nu setor pultico, 
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análiges de dados proporcionando 

dese nreobeinento ipi de nirços 

serviços e permilicado ajue dirgicios 

de governo posse Listar rec nasce 

de plodaformas commagradas, co= 

evo Chovendo Esurth e Ciongde Mage”, 

atira joão Thiago Poço, diretor de 

eae nuaria para 0 setor poilalico cho 

Aotiagae Acha pasa A rractirdsa À oligo. 
O Bigner. por eseeiplo, ufe= 

rece guvertos a capacidade de 
eeiroadr Entocdgglas cheios elmo pusara cqto 

pomar comugpareetade ride fria rá- 

pidaas necessdolmdies chris celeiro 

e imecer serviços cm lemipo real 

Achlade de Nova tork jnde gra mais 

de oo urge da prefeibora tia mua- 

we õo Cecorgde Cilanhl. casco giriranie ho 

velocidade na criação de serviçõe 

digitais pera o coltriinimte. 

Tecnologias do Goagk Clond 
ajulam drgãos púllicos a agir 

coma eficiência vm atividades co- 
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bas prefeituras do Rio de Janeiro 

e Joinvide (SO o Waze for Cities 

ta dados do Waze para prever 

intervenoões viárias e mellinear o 
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brasileiros de fortna gralrita. 
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vou a crenço segundo o qual 
os chineses precisam das pro- 
teinas brasileiras. Os fornece: 
dores da Europa e do Caza- 
quistão ugradecem, pois es: 
tão ocupando q espaço aher 
to no mercado chinês 
A disfuncionalidade do qo- 

verno brasileiro tem de tudo, 
Já houve um chanceler que di- 
ziq ser um pária orgulhoso é 

o presidente diz o que lhe vem 
ú cabeça, O Itamaraty perdeu 
a relevância nas negociações 
internacionais. Foi substitu- 

na, mas os militantes não. No 
entorno do gaúcho, a leitura 
é que se São Paulo dá o aval 
para o uso do aplicativo, es- 
se aval deve valer para todos. 
Até a semana passada, Lei- 

te e Virgilio já haviam concor 
dado com o uso do aplicativo, 
Portanto, a responsabilidade 
de aceitar é viabúlizar as pré- 
vias era uma pressão que pe- 
sava sobre os paulistas. 
Eram os apoiadores do ga- 

úcho que viam na celeuma 
do aplicativo uma tentativa 

jados de Doria de con- 
turbar o processo diante do 
temor de uma derrota —atê 
a reviravolta desta segunda 
Coordenadores da campa- 

nha do paulista argumentam 

Outro pilar importante para 

o Coogke Chnvl são às paútas de 

dveesddade e incluso. Na sessão 

“Mulheres no Poder, a bicanóiica 

Jaqueline Ces a secretária muni- 

epa de color che São Pando Alim 

Torres e Celi Parnes secretário 

estadual de desenvolvimento de 

São Pub, deladeranm cota Reça- 

mo Felhs, gerente do cúrtas celu- 

cade daraado do Crocgde Chou, a pé= 

peireesegilzações Fesmenhnima cum chencia 

e to governo ca ieipertimcia dh 
ecra eles sapuenho dios orvetis úguee 

chese jan ingressar nesses caninos. 

Aponte 2 Câmera do 

celular para o OR Code 
e confira mais informações 
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ida por uma diplomacia de 
compadrio de maus resulto- 
dos, Joe Biden está na Casa 
Branca é Steve Bannon, guru 
de Trump e de Bolsonaro, es- 
tú sem o passaporte Já o em- 
haixador do Planalto para q 
África do Sul (Marcelo Crivel- 
la), está no sereno, sem agré- 
ment. O telefonema do copi- 
tão ao presidente Cyril Rama- 
phosa resultou num despres- 
tigio inútil O caso do embur 
go ilustra quanto custa des- 
prezar a máquina institucio- 
nal da Estado, 
A funcionalidade exigiria 

que o assunto, apesar da sua 
natureza comercial, fosse co- 
ordenado pelo Itamaraty Mi- 
nistros de outras pastas ajtu- 
dam, orientam, mas não de- 
vem tomar iniciativas. Quan- 

doa ministra Tereza Cristina 
anunciou, em meados de oti- 

tubro, que estava disposta air 
u Pequim para negociaro fim 

que a ria Kryptus relatou 
pd in de fraude e judi- 
cialização da votação, 
Para companha de Doria, à 

anuência ao no e icigaçe do 
novo relatório da Kryptus des- 
ta semana. O rod aponta 
que algumas falhas foram, de 
ato, corrigidas, mas outras 
inseguranças permanecem. 

No fim de semana, circulou 
um video em que um verea- 
dor tucano conseguia burlar o 
aplicativo, que tem reconheci- 
mento Facial, ecadastrar uma 
pessoa semo consentimento 
ela, O partido diz que levará 
ocaso ao Ministério Público. 
A ideia é identificar, por 

meio de foto e de IP todos 
aqueles que tentarem algum 

AS 

poder 

doemburgo, foi para a chuva. 
Ao pedir agenda para um tele- 
fonema ao seu colega chinês, 
molhou-se, É verdade que não 
He restuvam outros caminhos, 
poisa embaixada do Brasilem 
Pequim ficou sem canais pa- 
ra cuidar de um assunto co- 
mo o embargo, pois o Planal- 
to já fez sucessivos malcrio- 
ções com a embaixada chine- 
sa em Brasilia. À reciprocida- 
de, como o húbito de escovar 
os dentes, fúz porte do cotidi- 
ano da diplomacia. 
O tranco chinês era coisa pre: 

visivel, questão de quando eco 
mo. O silércio numa questão 
que envolve o agronegócioe o 
Ministério da Agricultura in- 
dicam que há um certo méto- 
do do jogo bruto: deram um 
joelhaço nos aliados potenci- 
uis numa negociação racional, 
Foro recado de uma diploma- 
cia de segunda classe, recipro- 
co, porém de má qualidade. 

«Mandas |sex Reinaldo Azevedo, Angela Alonso, Siro Almeida | são, Demétrio Magnoil 

tipo de fraude e buscar res- 
ponsabilização criminal O ca- 
dastro dos filiados com man- 
dato é checado um a um, mas 
isso não é feito para a massa 
de filiados do partido, 
Outro problema atingiu am- 

bas as campanhas e provocou 
reclamação de Doria e Lei- 
te do PSDB nacional: 0 sumi- 
co de q6 vereadores que, de- 
pois de cadastrados, desapa- 
receram da lista de inscritos. 
O partido afirma que o ca- 
paso sd mas 

a sigla removeu 
apena nd fala de dados e 
CSPE Os votantes já 
foram reabilitados. 
Colaborou Ferida Canolre, 
de Porto Alte 
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Google Cloud 

O que é 

Petilórma de núvem que 

ajuda a aumentar à eficiência 

dperacional, melhorar 

às Serviços publicos E a 

expáriência dos cidadãos 

Him mariano bamretipag 
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Em vez de discutir o país, 
prévias do PSDB viraram 
briguinha de compadre 
Ex-prefeito de Manaus se diz firme na disputa, elogia e critica Doria 
e vê Leite como pouco experiente e sob a influência de Aécio Neves 

ENTREVISTA 

Igor Gielow 

sãorauLo Mais anticandidato 
do que azarão nas prévias pre- 
sidenciais do PSDB, o ex-pre- 
feito de Manaus Arthur Virgi- 
lo Netoafirma que o processo 
se tornou uma “briguinha de 
comadres é compadres” que 
enfraqueceu o partido 
Na segunda (15), seu time 

assinou como do governador 
Judo Doria (SP) uma nota de 

repiho contra o terceiro rival 
na disputa, o governador Edu- 
ardo Leite (R$), cujos coorde- 
nadores de campanha propu- 
seram o adiamento da vota- 
ção prevista para o domingo 
(21) devido à dúvidas acerca 
do processo de votação. 
“Me dá muita vergonha is- 

so, Temos de alguma manei- 
ra consertar esse partido pa- 
ráque o partido possa ajudar 
a consertar o pais, afirmou. 
Apesar de jogar em dupla 

com o paulista também nos 
debates entre os candidatos, 
Virgílio não o poupa de eriti- 
cas, “Ele é bom gestor, mas fa- 
lha na política” afirmou, 
Ao manter sua candidatura, 

apesar de considerar não ter 
chances reais, Virgílio afirma 
querer ajudar a aperfeiçoar 0 
processo das prévias até che- 
gar ao nível de uma primária 
norte-americana 
Ao fim, sua presença está 

sendo benéfica a Doria, por 
reforçar posições contra Lei- 
te vindas de um representante 
da velha guarda tucana. 
Aos 76 anos, tendo passado 

pela trágica crise da Covid-1g 
em sua cidade, ele compara o 
PSDB a um pinscher, um ca: 
chorro pequeno e bravo, que 
late como um pitbull ampara 
do em suas glórias passadas, 
Sobre Leite, estrela emer 

gente da nova geração tucana 
com 40 anos a menos do que 
ele, Virgílio é lacônico, O vê 
como pouco experiente e in- 
Auenciado pelo deputado Aé- 
cio Neves (MG), a quem atri- 
bui culpa pelo apoio da ban- 
cada da Câmara ao governo 
Jair Bolsonaro. 
Na sua visão, Leite crê que 

Aécio o apoia, quando na ver 
dade o deputado quer ver O 
PSDB sem candidatura pró- 
pria em 2042 para focar na 
construção de uma sigla de 
caráter parlamentar. Tanto 
o gaúcho, quanto o mineiro, 
negam tal intenção 

“Faz muito tempo que o Ar 
thur Virgílio e eu não conver 
samos e, talvez por isso, elees- 
teja com uma feitura tão equi- 
vocada em relação ao que eu 
penso, Mas, quanto do essen- 
cial, não vejo grande diferen- 
ca. Ambos queremos o PSDB 
liderando uma terceira via”, 
comentou o deputado Aécio. 

“A diferença é que eu e mui- 
tos outros tucanos, acredita- 
mos que o Eduardo Leite É o 
melhor nome para isso e 0 Ar 
thur, pelo que temos visto nos 
últimos debates, parece enxer 
par essas qualidades no candi- 
dato João Doria” afirmou. 

Es 

Como osr.avalia as prévias do 
PSDB? O processo está sen- 
do uma carnificina política. 
E preciso ter uma mão muito 
firme para à coisa não se des- 

Arthur Virgílio Neto, 76 
Lucas Seisas - 24 jum T09/Folhapeess 

O diplómata rasceu em Manaus (AM), cidade Ga qual foi prefeito 
por tres vezes (mandatos iniciados em 19892, 2013 e 2017). Quadro 
do antigo PCA na ditadura militar, migrou para o MDB, PMDE e PSB 
artes de ertrar no PSDE em 1989. Fo ministro da Secretania-Geral da 
Presidência (2001-2002, governo FHC), deputado federal e senador 

virtuar. Esse episódio de on- 
tem [segunda, 15) toi lamen- 
tável, mostra uma migquina 

em ação, Me dá muita ver 
gonha isso, eleição você não 
adia. Imagina, cu não me sin- 
to seguro e peço para adiar. 
Temos de alguma maneira 
consertar esse partido para 
que o partido possa ajudar à 
consertar 0 país. 
Temos duas pessoas em co- 

lisão, como se isso [vencer as 
prévias) significasse [conquis- 
tar) a Presidência da Republi- 
ca O partido está entraqueci- 
doe com uma repercussão na- 
cional brutal, negativa, como 
apoio dado na Câmara à PEC 
dos Precatórios. Até o lider 
[Rodrigo de Castro, de MG] 
votou com o governo 

Aqueosr atribulisso? Sabe, 
tem um espírito de trevas, 
que não era assim mas virou, 
que é o Aécio Neves. O Tasso 
Jereissati [senador pelo Cea- 
rá que deixou as prévias para 
apoiar Leite] ainda tem suas 
razões, mas O Aécio quer to- 
mar conta do partido. 

Isso vai de encontro à uma 
crítica que diz que o Aécio 
quervero PSDE como uma si- 
gla parlamentar, do centrão. 
Exatamente, ele acha que não 
tem de ter ambição presiden- 
ciale que e preciso filiar depo- 
tados de hapro clero. Aiele po- 
de se aliar com Deus aqui, O 
Diabo acolá, para conseguir o 
máximo de dinheiro para as 
eleições proporcionais. 
Nos tempos do [presidente 

de 199542002] Fernando Hen- 
rique Cardoso, o então PFL e 

Esse episódio de ontem [segunda, 15] 
foi lamentável, mostra uma máquina 
em ação. Me dá muita vergonha isso, 

eleição você não adia. Imagina, eu 
não me sinto seguro e peço para adiar. 

Temos de alguma maneira consertar 
esse partido para que o partido 
possa ajudar a consertar o pais 

As prévias que eu idealizei... cu me 
senti muito ingênuo. Achei que elas 
seriam prévias sérias, sobre o país, 

não essa briguinha de comadre e 
compadre. Estão vendendo para 
ele [Leite] a ideia de que as prévias 
são uma eleição definitiva, isso 

enche a vaidade de qualquer um 

Doria faz um bom governo. Se 
ele não traz a vacina, estariamos 

numa situação ruim, Mas é aquilo: 

ele foi receber uma pessoa muito 
ilustre, velho amigo meu, e aí coloca 

um relógio sobre a mesa [para 

cronometrar o encontro. Ele é um 
bom gestor, mas falha na política 

o então PMDB eram nossos 
aliados, mas com caracterês: 
ticas diferentes. Nós sempre 
tinhamos uma bancada tor 
te, mesmo na oposição a Lu 
la, Mas éramos sempre a se- 
gunda ou terceira bançada, é 
o PMDB ouo PFL ficavam com 
a presidência da Câmara. Nós 
tinhamos respeito aos rituais. 
Mas o Aécio foi presiden- 

te da Câmara [2001-2002], e 
o certo nã época era entre- 
gar ao PFL o cargo. Com E- 
so, na campanha presidenci- 
al de 2002, 05 votos da Bahia 
foram para o Ciro Gomes [ho- 
je no PDT) eo [então candi- 
dato tucano ao Planalto) Jo- 
sé Serra quase não chega ao 
segundo turno 

Como osr, vê o apoio dele ao 
Leite? O Leite, com à pou- 
ca experiência que tem, po 
de acreditar muito que 0 Aé- 
cio está preocupado com sua 
candidatura. Eu não perderia 
um segundo com isso, De to- 
do modo, ainda precisamos 
aperfeiçoar as prévias. 
Meu voto como prêé-candi- 

dato vale 12,5 vezes menos do 
que a de um vereador, Mas eu 
aceitei isso porque é o início 
de um processo que vai ser 
melhorado, até chegarmos à 
primárias como as dos EUA 
Mas é um processo melhor. 
Em 2906, por exemplo, fo 

mos o FHC, eu, lider no Sena- 
do, o Jutahy Magalhães, lider 
na Câmara, O Tasso, que pre- 
sidia o partido, à casa do se- 
cretário-peral Eduardo Paes, 
Consagramos o Serra candi- 
dato. Mas depois, num jan- 
tar em São Paulo, o escolhido 
todo [então governador pau- 
lista] Geraldo Alckmin. 
Aivimos aquela eleição pu- 

er do Alckmin, que teve me- 
nos voto no segundo turno do 
que no primeiro, Esse endeu- 
samento que parte do PSDB 
faz do Alckmin não é sincero, 
ele não é essa Coca-Cola toda 
É um problema deles com o 
Doria, que quero [atual vice] 
Rodrigo Garcia candidato em 
São Paulo em 2022. 

As prévias que eu idealizei... 
eu me senti muito ingênuo 
Achei que elas seriam pré- 
vias sérias, sobre o país, não 
essa briguinha de comadre e 
compadre, Teve uma pessoa 
que me pediu para não ir a 
Minas Gerais, outra que falou 
para não ir a um reduto que 
seria de Leite. Estão venden- 
do para ele [Leite] a ideia de 
que as prévias são uma elei- 
ção definitiva, que ele pode 
se o presidente mais jovem 
do pais, isso enche a vaidade 
de qualquer um, 

Por que o sr. insiste entho? 
Eu tentei não ser candidato, 
ENAS APONA CSbOU MAMA CIA 

da. Não abro mão de voto, Es 
tou lutando por voto, Não há 
democracia perfeita, À gen- 
te tem de olhar para a mu- 
lher, pára o negro, para o in- 
dio, E um despauterio a vio- 
lência por orientação sexual. 
Como considerar democráti- 
coum pais com essas lacunas? 
Eu nunca abandonei um 

mandato, até por isso nunca 
consegui disputar O governo 
do estado no Amazonas. Em 
relação a meus adversários, 
isso é uma vantagem. Quan- 
do eu digo que sou a favor da 
reeleição, diferentemente de 
les, sou claro, Aceito uma coisa 
inferior técnica e eticamente, 
que éo múndato de seis anos, 
mas a reeleição é boa. Veja os 
dois mandatos do FHC, que fo- 
ram de paz, com uma transi- 
ção tranquila, 
Quando o Lula ganhou, o 

jentão ministro da Fazenda 
Antonio] Palocci manteve nos- 
sa política. O importante é 
ter inflação controlada, câm- 
bio controlado, transformar 
o Brasil num pais capitalista. 

Acredita que possa haver uni- 
ão partidária depois do pro- 
cesso? Amaioria da bancada 
na Câmara foi leviana [na vo- 
tação da PEC do Calote]. Nas 
prévias, não foram seguidos 
processos de equidade. O pro- 
blema é como o partido é, É 
como um pinscher, que é um 
cachorro pequeno mas avarn- 
ca como um pitbull 
Nos somos um partido mé- 

dio. Perto do que já fomos, so- 
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mos pequenos, Não podemos 
viver a vida toda de nosso le- 
gado, Claro, a herança do tri- 
pé econômico é uma grande 
contribuição, que poderia re- 
solver a situação atual, 

Qual deve então ser o papel 
do partidoem 2022? O PSDB 
necessariamente deve ter um 
candidato? O partido tem de 
olhar as condições objetivas 
e, se sentir que está impossi- 
bilitado de chegar ão pais, fa- 
zeramelhor aposta possível, 
Mas é preciso fazer de tudo pa- 
ra ter uma candidatura aubóe- 
tone, Temos essa caracteris- 
tica de ter disputado todas as 
eleições. É muito dificil para 
mim, um cara da velha guar 
da, aceitar a ideia de não ter- 
mos um candidato, 

Claro, houve os 4% do Alck- 
min em 2018, Quando eu ve- 

jo um cara desses, saindo do 
partido, sendo endeusado, 
por pessoas que não o ajuda- 
ram em nada... O partido se 
portará de maneira beúcia 
se, depois de tudo isso, per 
manecerem as implicâncias. 

Qual sua avaliação acerca da 
rejeição do Doria entre ali- 
ados e no próprio partido? 
Tem aver com a ideia de que 
ele tralu o Alckmin em 2017? 
É algo impressionante, Mas 
acho que não tem a ver com 
traição, porque o Brasil às ve- 
zes até premia o traidor. Since 
ramente, o João Doria faz um 

bom governo em São Paulo, 
Se ele não traz a vacina, esta- 
riamos numa situação ruim. 
Mas é aquilo: ele foi receber 
uma pessoa muito ilustre, 
velho amigo meu, e aí colo- 
ca um relógio sobre a mesa 
[para crónometrar o encon- 
tro com seu visitante). O que 
custava atrasar umas horas 
para atender aquela pessoa? 
Ele é um bom gestor, mas fa- 
lhanapolítica. Ele botou esse 
relógio para mim milvezes, eu 
não estou nem ai. Se ele acha 
que acabou a conversa, só di- 
zer, nós somos amigos, nos- 
sos pais foram amigos e foram 

cassados pela ditadura mili- 
tur, Eu fado para ele: João, vo- 
cê faz um governo do cacete, 
que porra está havendo? Eu 
faço política pegando muito 
nas pessoas, com todo respei- 
tó, Brinco muito, hã 43 anos. 

Qualsua opinião sobre a ges- 
tãceconômica do Bolsonaro? 
É um desgoverno. Uma esper- 
teza nociva para dar dinheiro 
para ele [Bolsonaro] e os acoóli- 
tos que osigam. Veja que pro- 
jeto perverso: eu arrômbo o 
teto, alarpgo o espaço fiscal e 
vou à luta, Al as pessoas que 
foram atingidas pela inflação 
são atendidas como dinheiro 
do teto que aumentou a infla- 
ção e a fome, 
É uma certa desilusão, eu 

apreciava o Paulo Guedes, por- 
que uma coisa dessas não sai 
da cabeça do Bolsonaro. Gue- 
des não é um bobo, acredito 
que ele bolou tudo. Ele não faz 
nada para cortar despesas ou 
implementar respostas. 

Até pelo seu histórico, o sr. 
fala muito de Amazônia. Co- 
mo ela se insere nessa visão? 
Se não fizemos besteira, te- 
remos a questão da interven- 
ção internacional da Amazó- 
mia. O Amazonas, disseram na 
COPa6, teria 98% de cobertu- 
ra de floresta, E mentira. O úl- 
timo dado é de 4%, talvez se- 
já menos, vamos virar um Pa- 
rá. Pensa no que se perdeu de 
biodiversidade. 
E a proteção do Amazonas é 

o Polo Industrial de Manaus. 
Quando os EUA quiseram de- 
senvolverovale do Tennessee, 
deram incentivos fiscais. Flo- 
resta e rio são irmãos siame- 
ses. Se a floresta desaba, orio 
seca, e vice-versa. Quem não 
entender isso não pode ser 
presidente da República. 
As pessoas endeusam a 

Amazônia, mas odeiam a Zo- 
na Franca, mas ela tem só 8% 
dos incentivos fiscais totais no 
pais. Isso para manter gg% da 
Roresta é muito? Essa men- 
tira nem parte do Bolsonaro, 
ele não sabe nada, Se eu pu- 
desse, dava uma régua de cal- 
culo. Como minha professo- 
Ta, Com outra régua dava na 
mão dele [risos). 
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Partidos buscam Bolsonaro 

para turbinar suas bancadas 
Já a presidente mira maioria no Senado para um eventual segundo mandato 

julia Chaib, 
Marianna Holanda e 
Ricardo Della Coletta 

erasíua Onamoro de Jair Bol- 
sonaro (sem partido) com par 
tidos do centrão para encon- 
trar uma legenda que o abri- 
gue esta sendo marcado por 
cálculo político das duas par 
tes desde o primeiromomen- 
to das conversas, 
A PR Su continua em 

curso depois que o presiden- 
te colocou em dúvida sua fili- 
ação ao PL em razão de diver 
géncias em composições para 
as disputas estaduais, 
Bolsonaro disse ainda nes- 

ta segunda-feira (15), em Du- 
bai, que seu prazo de espe- 
ra por uma definição com o 
PL tem limite —e afirmou 
que voltou a conversar com 
outros partidos sobre uma 
possivel filiação, 
A hipótese de reeleição do 

mandatário não é tratada co- 
mo uma certeza nem na cú- 
pula do PL nem na do FE que 
também negociou intensa- 
mente uma eventual entra- 
da de Bolsonaro. 

Dirigentes de ambas as si- 
glas reconhecem que o plei- 
to de 20222 em nada se asse- 
melha ao de 2018 e que, hoje, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) está com 
vantagem eleitoral, 
Nem mesmo a criação € O 

aumento no valor pago hoje 
do Bolsa Família para o tique- 
te do Auxilio Brasil, cuja par 
cela será de R$ 400, são vis- 
tos como capazes de alavan- 

car Bolsonaro nas pesquisas 
de intenção de voto, 
Um sintoma desse prag- 

matismo é o fato de que Val- 
demar Costa Neto, presiden- 
te do PL, indicou que pode li- 
berar parte dos diretórios a 
apoiar quem quiser na elei- 
cão presidencial —razão pe- 

qual Bolsonaro decidiu re- 
pensar a filiação e cancelar 
vevento que estava marcado 
para o próximo dia 22. 

Na sexta-feira (12), 0 PL pu- 
blicou uma nota oficial no si- 
te do partido na qual afirma 
que o presidente do diréto- 
no em Pernambuco terá ple- 
na autonomia para conduzir 
a escolha de “nomes que cons- 
tardona chapa de candidatos 
majoritários e proporcionais”. 
Mesmo fazendo oposição 

ao governo de Paulo Câma- 
ra (PSB), o PL buscou se afas- 
tar de Bolsonaro, segundo 
tontes no estado, por causa 
da rejeição ao seu nome em 
Pernambuco. 
Ocenário faz parte da estra- 

tégia eleitoral montada pelo 
PL, cujo objetivo é fortalecer 
bancadas na Câmara e no Se- 
nado e se posicionar em 2023 
como uma força política in- 
contornável — independen- 
temente de quem ocupe o Pa- 
lácio do Planalto, 
O pragmatismo dos parti- 

dos do centrão, hoje com Bol- 
sonaro, não vem de agora é 
É o que garante sua sobrevi- 
vência política O PFPe o PL 
já apolaram governos do 
PSDB, do PT e do MDB. 
Como exemplo, o lider na 

Câmara, Ricardo Barros (PF- 
PR), já ocupou o mesmo car 
go no governo de Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), e 
foi vice-lider nas gestões de 
Lula e Dilma Rousseff (PT). 
No governo de Michel Temer 
(MDB), Barros chehou o Mi- 
nistério da Saúde. 
Assim, o plano do PL para a 

Câmara em 2024 é aumentar 
onumero de deputados elei- 
tos tendo Bolsonaro como 
o grande puxador de votos, 
Hoje, o partido tem 43 con- 
pressistas na Casá —a tercei- 
ra maior bancada, 
A legenda já pode registrar 

um crescimento no ano LJ 

vem, antes do pleito, com a 
migração de deputados bol- 
sonáristas que pretendem se- 
guir à presidente, se sua filia- 
ção se confirmar. 
Como desempenho de Bal- 

sonaro e de outros puxadores 
de voto, lideres da sigla espe- 
ram atingir a marca de 6o de- 
putados na Casa. 
Caso o plano seja bem-suce- 

dido, a direção da legenda diz 
acreditar que o PL se posicio- 
nará como uma força política 
que não poderá ser ignorada 
mesmo se Bolsonaro perder 
a disputa pela reeleição, 
O poder de uma sigla das 

proporções do PL —e que 
tem histórico de votar unida 
em pautas importantes— de- 
ve ser suficiente para influen- 
ciar placares de interesse do 
Palácio do Planalto. 
Hoje com quatro congres- 
sistas, a bancada do PLnoSe- 
nado pode ser reforçada com 

a filiação de Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ), filho mais velho 
do presidente, 
A prioridade na Casa é ga- 

rantir a reeleição dos dois se- 
nadores que devem disputar à 
renovação dos mandatos em 
2022: Romário (RJ) e Welling- 
ton Fagundes (MT). 
O desenho eleitoral para re- 

forçar a posição do governo 
no Senado foi um dos prin- 
cipais temas da reunião rea 
lizada entre Bolsonaro e Val 
demar Costa Neto, 
No encontro em 19 de no: 

vembro, ficou acertado o 
apoio de Bolsonaro à reelei- 
ção de Romário, emuma cha- 
pa estadual encabeçada pelo 
governador do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro (PL), 
Além do Rio, o mandatário 

e Valdemar sumularama cons- 
trução de chapas em diferen- 
tes estados que devem dar 
sustentação política à candi- 
datura presidencial. 
Trataram, por exemplo, da 

candidatura do ministro Onyx 
Lorenzoni (Trabalho e Pre- 
vidência) e do senador Jor 
ginho Mello (PL) para os go- 
veros do Rio Grande do Sule 
de Santa Catarina, respectiva 
mente, Omyx é filiado a0 DEM 
e planeja se mudar párao PL. 
A estratégia de reforçar 

a situação de povernistas 
no Senado envolve ainda a 
candidatura de aliados que 
buscarão um primeiro man- 
dato na Casa, não necessari- 
amente pelo PL. 
A expectativa é que a minis- 

tra Tereza Cristina (Agricul- 

a 
Vaivém de Bolsonaro 

sobre filiação ao PL 

99% fechado. 

[...] Chance de 
dar errado [a 
negociação com 

o PL] é zero 

Em E nov em declaração 

à rede de TV CNN 

Pessoal crítica: 

'Ah, o cara está 

conversando com o 

centrão. Quer que 

eu converse com o 

PSOL, como PCdoB, 

que não centrão? 

Em 9.noy, em entrevista 
a portal bolgonariáta 

O casamento tem 

que ser perfeito. Se 
não for 100%, que 

seja 09%. Se até 

lá nós afinarmos 

pode ser, mas eu 

acho dificil essa 

data, 22. Tenho 

conversado com 

ele [Valdemar|, 
estamos de 

comum acordo que 
podemos atrasar 
um pouco esse 

casamento, para 
que ele não comece 

sendo muito 

igual aos outros 

Em 14.now durante 

vestta à Dubai Air Show 
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tura) tente uma cadeira por 
Mato Grosso do Sul. Hoje no 
DEM, cla mantém conversas 
sobre uma possível filiação ao 
FP — outro partido que deve 
apoiar à reeleição de Bolso- 
naro em 2022, 

já cex-ministro Marcelo Ál- 
varo Antônio (Turismo) atu- 
almente dialoga como PL so- 
bre uma eventual candidatura 
ao Senado por Minas Gerais. 
Da parte de Bolsonaro, o 

cálculo também foi prático. 
Sem conseguir criar um par 
tido para chamar de seu ou 
então se apoderar de outra 
legenda, o presidente resol- 
veu buscar uma sípla que pos- 
sá lhe dar dois elementos que 
serão importantes em 2022: 
tempo de televisão e dinhei- 
ro para campanha, 
Holsonaro até tentou fundar 

a Aliança pelo Brasilapós dei- 
xar o PSL, partido pelo qual 
foi eleito em 2018, mas o pro- 
cesso não andou. 
Com essa constatação, O 

mandatário decidiu negoci- 
ar com as siglas com as quais 
conversou sobre a possibili- 
dade de ter influência na es- 
colha dos candidatos ao Sena- 
do. Apesar de ter na Câmara 
uma fada parlamentar relati- 
vamente sólida com partidos 
do centrão, na Casa ao lado 
o cenário é outro 
O presidente não consegue 

ver avançar o processo de in- 
dicação de André Mendonça, 
e olhido por ele para uma 
vaga no STF (Supremo Tribu- 
wu Federal) assim como acu- 
mula derrotas. Dessa forma, a 
prioridade do presidente em 
um novo govero é conseguir 
ter maioria tanto na Câmara 
como no Senado. 
Em outra frente, a principal 

preocupação de Bolsonaro é 
com um palanque competiti- 
vo em São Paulo, maior colé- 
gio eleitoral do pais. 
Asituação política é comple- 

xa. Apesar de não ter uma se- 
eretaria no governo João Do- 
ria (PSDB), o PL faz parte da 
base de apoio do tucano. 
De acordo com interlocu- 

tores, Bolsonaro e Valdemar 
acertaram esperar uma defi- 
nição mais ira do cenário 
eleitoral paulista para avan- 
car nas articulações, 
O diagnóstico é que é preci- 

suesperar as prévias do PSDB 
para melhor avaliar o quadro, 
principalmente caso Doria se- 
jzderrotado pelo governador 
do Rio Grande do Sul, Eduar- 
do Leite, na disputa. 
Ao Painel, da Folha, o presi- 

dente do PL disse que oapoio 
do partido ao vice-poverna- 
dor Rodrigo Garcia (PSDB) 
na disputa pelo Governo de 
São Paulo poderá ser revisto, 
A participação do ex-go- 

vernador Geraldo Alckmin 
(PSDB) no pleito, possivel- 
mente pelo PSD, também tem 
sido levada em conta nas dis- 
cussões sobre o palanque go- 
vernista em São Paulo, A re- 
cente aproximação do tuta- 
nocom Lula embaralhou um 
poucomaiso cenário paulista. 

Anúncio do presidente no PL pode ter sido apressado, diz Lira 
Danielle Brant 

saasíua O anúncio de filia- 
ção ce Jair Bolsonaro ao PL, 
de Valdemar Costa Neto, po- 
de ter sido feito de maneira 
açodada, disse o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP- 
AL). Ele afirmou ainda que as 
portas de seu partido nunca 
estiverám fechadas ao presi- 
dente da República, mas que 
também não pode dizer que 
continuam abertas. 
Afiliação estava inicialmen- 

te marcada para a próxima se- 
gunda-feira (22), mas foi adia- 
da após “intensa trócade men- 
sagens” com o presidente na 
madrugada doúltimo domin- 
go (14), segundo Valdemar 
Lira foi entrevistado pela 

CNN Brasilem Portugal, onde 
participou do Fórum Jurídico 
de Lishoa. Ele foi questiona- 
dose ainda haveria conversas 
sobre uma eventual migração 
de Bolsonaro ao PP 
O deputado afirmou ser h- 

liado do partido e disse não 

ie rticipar das discussões, f- 
lações e negociações para as 
composições dos diretórios 
estaduais do PR 
“Não será diferente em re- 

lação à uma possivel filiação 
ou não do presidente da Re- 
pública ao meu partido ou 
a um partido aliado”, disse, 
lembrando que a filiação do 
presidente envolve “muitas 
negociações, principalmen- 
te com relação aos diretó- 
rios regionais, aos espaços 
dentro do partido”. 
“Euacho que, neste momen- 
to, o que deve estar acontecen- 
do [no PL] é isso. Tanto o pre- 
sidente da República quanto 
a direção do PL devem estar 
sentando para acertar alguns 
detalhes”, disse. 

“Talvez o amúncio tenha si- 
do de maneiraaçodada, talvez 
o anúncio tenha sido apressa- 
do, talvez o anúncio ainda ca- 
reça de um amadurecimento 
que eu não tenho dúvidas de 
queo Partido Liberal e o pre- 
sidente da República deverão 

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em entrevista 

o 

coletiva no salão verde da Casa Pedra LadewaD6 out 207 /Falhagress 

fazer e chegar num bom ter 
mo com a a à filiação do 
presidente”, continuou ele, 
As portas do PP “nunca vs 

úveram fechadas nem posso 
dizer que continuam aber 
tas” q Bolsonaro, afirmou Li- 
ra, Segundo ele, a decisão ca- 
bia à direção do partido, “Co- 
mo filiado, se for uma decisão 
do partido, estará certo e, se 

= 

Como filiado, se 

for uma decisão 

do partido, estará 

certo e, se não for, 

estará certo da 

mesma forma. O 

partido continua 
na base aliada 

Arthur Lira 
presidente da Câmara 
a membro do PL 

não for, estará certo da mes- 
ma forma. O partido continua 
na base aliada” 
O adiamento da filiação de 

Bolsonaro ocorreu era Val- 
demar liberar estados, co- 
mo Pernambuco, para terem 
autonomia e atuarem como 
acharem melhor nas eleições 
de 2022, sem o compromisso 
de apotarem Bolsonaro. 
Valdemar disse que não há 

data prevista para que ocor- 
ra o ingresso do presidente 
na legenda. No domingo, o 
próprio Bolsonaro havia di- 
toque considerava dificil sua 
filiação ao PL no dia 22. 
Um dos grandes entraves à 

filiação, de acordo com Bolso- 
nar, é a situação de São Pau- 
lo, onde o PL tem a intenção 
de apoiar a candidatura de 
Rodrigo Garcia (PSDB) ao go- 
verno do estado. 
Os bolsonaristas descartam 

essa hipótese, já que Garcia te- 
rã o apoio do atual governa- 
dor João Doria (PSDB), adver- 
sário do presidente. 
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Apropriação de livros de diversidade 
respinga em eleição da OAB em SP 
Publicação não foi consentida, afirmam autoras; Escola Superior de Advocacia fala em equivoco 

ELEIÇÃO NA OAB-SP 

Anna Virginia Ralloussier 
v José Marques 

sÃopauLo Um grupo de advo- 
gadas feministas se assustou 
no início de novembro com 
um alerta do Google. O aviso 
apontava que cinco livros lan- 
çados gratuitamente por elas 
estavam à venda por R$ 24,90 
no site da Amazon. 
Sem autorização das auto- 

ras, 08 titulos haviam sido co- 
locados venda em setembro 
pela ESA (Escola Superior de 
Advocacia) da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil) de 
São Paulo. E esse nem sequer 
é o ponto mais problemático, 
argumentam as dutoras. 
As duas obras mais recen- 

tes, no original, traziam fo- 
tos de mulheres na capa, ex 
traídas de um banco de ima- 
gens. “Direito das Mulheres” 
exibia mulheres brancas e ne- 
gras se abraçando, e “Direi 
to Antidiscriminatório”, ape- 
nas representantes de mino- 
rias, como negras, indipgenas e 
muçulmanas, 

As publicações não consen- 
tidas optaram por uma ver 
são seca, que estampa o lo- 
go da Femijuris, plataforma 
que diz buscar o fortalecimen- 
to do “protagonismo da mu- 
lher no exercicio da advoca- 
cia, com intuito de diminuir 
a desigualdade de gênero pre- 
sente na profissão”. 
A ESA não fez “nada do que 

à gente tinha acordado”, diz 
Ligia Vasconcelos, fundado- 
ra da Femiluris. 
“Os ebooks apareceram de 

maneira bem surpreendente. 
A gente soube depois de me- 
ses, por conta de notificação 
do Google, Em nenhum mo- 
mento a pente cedeu esse di- 
reito”, afirma Vasconcelos. 
“Um dos pontos mais gra- 

ves, continua, é a alteração 
“de uma maneira bem injusta” 
das capas com fotos de mulhe- 
res “[Asnovas| não fazem jus 
ao conteúdo dentro do livro, 
ficou bem simplório. A gen- 
te nem sabia que essas capas 
iam ser modificadas” 
O episódio, que a ESA clas- 

sihcou de um “equivoco ope- 
racional” sem anuência da 
atual diretoria da escola, ser 
viu para inflamar a dispu- 
ta interna pela presidência 
da OAB paulista, 
O grupo feminista tem apoi: 

ado à advogada Dora Caval- 
conti, cuja plataforma é cen- 
trada em questões relaciona- 
das à diversidade, Duas das 
três curadoras do quinto titu- 
lodasérie, por exemplo, inte- 
ram sua chapa como candi- 
atas a conselheiras. 
Já a gestão atual é chefiada 

por Caio Augusto Silva dos 
Santos, que tenta à reeleição 
evirou alvo de questionamen- 
tos das outras chapas sob acu- 
sação de haver pouco prota- 
gonismo de mulheres e pes- 
soas negras na OAB-SP 

Ele tem dito que desde o 

o À 
Os ebooks 
apareceram de 
maneira bem 
surpreendente. A 
gente soube depois 
de meses, por conta 
de notificação do 
Google. Em nenhum 
momento a gente 
cedeu esse direito 

Ligia Vasconcelos 
furdadora da Fermluris 

Santa Cruz trava embate com braço 
direito de Aras após criticar Bolsonaro 
Giuliana Miranda 

LISBOA O presidente da DAR 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), Felipe Santa Cruz, foi 
aplaudido de pé nesta terça- 
feira (16) após ter seu micro- 
fone desligado enquanto fala- 
vasobre a necessidade de lu- 
tar pela democracia no Brasil, 

Santa Cruzera um dos ora 
dores de um painel mediado 
pela subprocuradora-geral 
da República Lindôra Arauú- 
jo, criticada por posições ali- 
nhacdas do presidente Jair Bol- 
sonaro, no 9º Fórum Jurídico 
de Lisboa, evento orgáânizado 
pelo ministro Gilmar Men- 
des, do STF (Supremo Tribu- 
nal Federal). 
Lindôra é apontada como 

braço direito do procurador 
geral da República, Augus- 
to Aras, e foi pivô em impor 
tantes crises desde que ele foi 
nomeado ao cargo, em 2019. 
Momentos antes, a subpro- 

curadora chegara a advertir o 
presidente da OAB de que seu 
tempo de intervenção havia 
acabado, mas não foi possi: 
vel confirmar junto ao even- 
to de quem partiu a orienta: 
ção para cortar o microfone, 
Sem citar diretamente o no 

me do presidente Bolsonaro, 
v advogado fez duras criticas 
ao poverno e à situação econó- 
mica e social do Brasil. 
Após q fim abrupto da in- 

tervenção de Santa Cruz e os 
aplausos do público, Lindóra 
Araújo não disfarçou a con- 
trariedade: “Eu não entendi, 
não sabia que era um discur 
so político. Mas, de qualquer 
maneira, euagradeçoa todos 
edoupor encerrado o painel 
O presidente da OAB ado- 

tou um tom bastante criti- 
co durante toda sua fala. Um 
contraste direto ao otimismo 
apresentado, minutos antes, 
pelo orador anterior do pai- 
nel, o advogado-geral da Uni- 
ão, Bruno Bianco. 
Sentado ao lado de Santa 

Cruz, o AGU estava visivel- 
mente constrangido com as 

O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, fala durante fórum 
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jurídico realizado em Lisboa mepreduçõe DP ro Teutube 

declarações críticas. 
Ao afirmar que a pandemia 

no Brasil fora vivida de forma 
muito distinta daquela da Eu- 
rúpa, Santa Cruz relembrou as 
atitudes do governo. 

“Primeiro, nús enfrentamos 
a resistência sistemática, não 
pontual, mas cotidiana, de se 
tores do Executivo, do supre- 
mo mandatário do nosso pa 
Is, à própria ideia de combate 
a pandemia” afirmou, 
O presidente da OAB relem- 

brou a atuação da entidade 
sobre o periodo. “Na semana 
em que mais morreram bra- 
sileiros de Covid, na sema- 
na mais terrivel da pande- 
mia, gastamos a nossa sema- 
na construindo um parecer 
sobre a bizantina discussão 
que tomou conta do mundo 
jurídico brasileiro e das redes 
sociais: do poder moderador 
das Forças Armada" afirmou. 
Santa Cruz diz que o absur 

do da situação foi coroado 
quando o principal jornal do 
pais dedicou dois blocos “dis- 
cutindo um parecer da OAB 
no momento que deveriamos 
estar tratando de salvar vidas 
e preservar empregos”. 
Aproveitando que o tema 

do painel era o direito do tra- 
balho, Santa Cruz criticou 
também a questão laboralno 
pais, destacando 0 problema 

da precarização. 
“Temos um mundo do tra- 

balho desarticulado. Deze- 
nove milhões de brasileiros, 
9% da população passam fo- 
me hoje. Ea se a população 
de Portugal, Temos metade 
da população brasileira em 
situação de risco alimentar” 
Após dizer que as pessoas 

que trabalham com o direito 
“devem ter coragem de fazer 
escolhas políticas”, 0 advoga- 
do defendeu a necessidade de 
haver legislação trabalhista. 
“Eu ainda sinto que é uma 

certa injustiça com a nossa 
CLT quando se diz que o aban- 
dono de toda e as pt 
pi do direito do traba- 

significará um avanço. Não 
é essa a realidade do mundo 
do trabalho brasileiro, não é 
de avanço a realidade da situa- 
ção social brasileira” 
O microfone foi cortado 

após Santa Cruz falar sobre 
cs perigos trazidos pela desi- 

aldade no mercado de tra- 
alho, que estariam na “ma- 

triz das crisesdemocráticas. 
“Enós precisamos ter deci- 

sões corajosas para salvar à 
democracia”, finalizou, sen- 
do imediatamente aplaudi- 
do de pé pelos colegas. Foi a 
primeira vez que Isso Ocorreu 
no evento, que reúne nomes 
do cenário político e judicial. 

princípio abre espaço a es- 
ses quadros, que mais de 50% 
das comissões são presididas 
por ri regard e que as criti- 
cas vêm de adversários com 
“projetos pessoais”, 
Há pouco mais de um ano, 

à Femiluris e à ESA come- 
caram a conversar para o 

relançamento dos cinco li- 
vros, sobre temas que vão do 
direito do trabalho à violên- 
cia doméstica, 
No primeiro trimestre deste 

ano, a tratativa para a publi- 
cação esfriou, em parte por 
que as advogadas se incomo- 
aram com o que viram co- 

mo gestos racistas da direção 
da OAB paulista. 
Em dezembro, sob pressão 

para injetar pluralidade na cú- 
pula, a Ordem nacional apro- 
voua paridade de gênero (50% 
de mulheres) e de cotas raci- 
ais para 40% nos órgãos da en- 
tidade a partir das eleições. 

Inicialmente, a ideia era a 
de que esse percentual vales- 
se para cada degrau do poder 
interno — diretora, conse- 
lhos e comissão, Na OAB, as 
chapas concorrentes devem 
apresentar candidatos para 
todos os postos em disputa, 
presidente, vice, conselhei- 
ros, suplentes, etc. 
Depois, a regra foi diluída 

para permitir que à reser 
va dessas vaápas seja aplicada 
de forma geral. 
Ou seja, pode-se adicionar 

mais negros na eleição para 
160 postos de conselheiros es- 
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taduais (efetivos e suplentes) 
e compensar a falta deles em 
outras instâncias. 

E as cotas valem só para cha- 
pas eleitorais, não mais para 
atividades da ordem. 
Se alguém se afastar de car 

go, por exemplo, em teoria a 
composição pode ser 100% 
branca, É é possível também 
colocar todas as pessoas ne- 
gras na suplência da chapa. 
Para à advocacia negra, a al 
teração serviu de brecha para 
alijá-la dos cargos de direção, 
Todas as candidaturas são 

encabeçadas por brancos, 
com uma negra que pleiteia 
avice-presidência: Lazara Car- 
valho, porta-voz do Elo- Inchu- 
ire Transformar, movimento 
que acusa a atual gestão de le- 
targia no combate ao racis- 
mo é na promoção interna 
de diversidade no órgão. Ela 
compõe a chapa liderada por 
Dora Cavalcanti, 
É nessa atmosfera bélica 

que entra 0 quiproquo com 
o relançamento dos livros da 
Femifuris. lrritou sobretudo 
o tom daresposta ao questio- 
namento das advogadas. 
O email diz que, “visando 

proporcionar maior trans- 
parência”, a ESA levantou “os 
valores do serviço de assina- 
tura da Amazon” arrecada- 
dos com a leitura de páginas 
dos cinco volumes, 
Caso entendessem necessã- 
rios, que “por gentileza" infor- 
massem uma conta bancária 
para o depósito dos royalties 

E, 

dial ED sá A a DS 

AS 

poder 

gerados: R$ 1,18, 
Em nota à Folha, a ESA ado- 

ta texto similar ao enviado às 
autoras. Diz que “pede des- 
culpas pelo equivoco opera- 
cional ocasionado pela tro- 
ca de equipe e por interpre- 
tações equivocadas no trán- 
sito de informações” 

Isso teria levado, segundo a 
entidade, à publicação erra- 
da das obras e nas capas mo- 
dificadas “sem a autorização 
formal das autoras e da atual 
diretoria da Escola Superior 
de Advocacia” 
A entidade informa, no en- 

tanto, que, “no periodo de 
disponibilidade dos referi- 
dos volumes na plataforma 
de e-commerce da Amazon, 
nenhum exemplar foi ven- 
dido, e foram lidas, pela mo- 
dalidade Kindle Unlimited, 
um tútal de 126 páginas, acar 
retando royalties de R$ 1,18, 
que serão regularmente 
repassados às autoras”. 
Os cinco titulos foram re- 

movidos “assim que o pró- 
blema foi detectado, sendo 
certo que tais equivocos cer- 
tamente não correspondem 
à nossa política de respei- 
to insito ao trabalho acadê- 
mico e educacional dos pro- 
fessores e profissionais vin- 
culados à Escola”, conclui a 
nota da instituição, 

“A pente ainda está estudan- 
do essa indelicadeza e tam- 
bém essa falta de ética que 
aconteceu da parte deles” afu- 
ma Vasconcelos. A fundado- 
ra da Femijuris não descar- 
ta parcerias futuras, porém. 
Vasconcelos diz ainda espe- 

rar que a ESA “entenda nos- 
so ponto de vista, o quanto é 
importante para o empode- 
ramento da mulher advoga- 
da que esse relacionamento 
continue de uma maneira sau- 
dável, sem esse aproveita- 
mento, digamos assim, que 
aparentou [existir] no meio 
essa relação”. 
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Forças polonesas usam canhão d'água para afastar refugiados no posto fronteira entre Bruzg) (Belarus) e Kuznica (Polônia) hacia da Alba /Reiar 

Alemanha suspende gasoduto russo 
e agrava crise de Putin com a Europa 
Ação ocorre em meio à disputa entre Belarus e Polônia, temperada por tropas perto da Ucrania 

Igor Gielow 

são PAULO À crise entre Rús- 
sia e Europa ganhou um no- 
vo capítulo nesta terça-fei- 
sa (16), com à Alemanha sus- 
pendendo a certificação para 
operação do novo gasoduto 
que Moscou completou ligan- 
do seu território ao alemão, 
O Nord Stream 2 é o sepun- 

do ramal de um megaprojeto 
iniciado nos anos 2090. Dupl- 
caacapacidade de transporte 
de gás natural pelo mar Bál- 
tico, possibilitando à Rússia 
desviar o fornecimento que 
hoje é majoritariamente fei- 
to pormeio da rival Ucrânia é 
da turbulenta aliada Belarus. 
A decisão da Agência Pe- 

deral de Redes alemã é am- 
parada num tecnicismo, De 
acordo com o órgão, a ope 
ração do gasoduto precisa ser 
feita por uma empresa total- 
mente submetida à lei alemã, 
so que à Gazprom, gigan- 

te russa do gás, montou um 
consórcio com empresas 
europeias com sede na Sui- 
ca e uma subsidiária alema 
para operar os trechos do 
projeto no pais europeu. Se- 
gundo a agência, Essa nova 
empresa terá quatro meses 
para regularizar sua situação, 

Assim, O pás talvez só se- 
ja bombeado pelo novo rá- 
mal no ano que vem, O Nord 
Stream a foi completado, após 
seis anos de obras, em se- 
tembro, Lima das mais con- 
trowversas heranças de Ange- 
la Merkel, de saida depois de 
16 anos, a iniciativa aumen- 
ta o poder de barganha do 
presidente Vladimir Putin no 
mercado energético europeu. 

O que está em jogo na crise 

— Gasodutos -- Gasoduto 
Nord Stream à 
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Os russos já fornecem 40% 
do produto consumido pela 
VE eforamacusados de reter 
pás durante a crise de abaste- 
cimento no continente, nes- 
te anó, visando lucro € pres- 
são política, O Kremlin nega: 
É improvável que o gaso- 

duto não entre em operação, 
apesar do lobby norte-ame- 
ricano e mesmo de alguns 
setores da política alemã. 

- Fronteira E Pontos de entrada 
de imigrantes na UE da UE 

4 Moscou 

RÚSSIA 

gi Minsk 
BELARUS 

UCRÂNIA 

Mas a decisão agora ocor 
re em um momento de ex: 
trema tensão nas relações de 
Moscou com o Ocidente, 
A Rússia é acusada pela 

VE é pelos EUA de fomentar, 
na fronteira da Belarus com 
a Polónia, uma crise de refugi- 
ados que mobilizou forças mi- 
bitares dos dois paises e tam- 
bem de Moscou e de Londres. 
O Ocidente acusa Putin de 

incentivar a ditadura de Alek- 
sandr Lukachenko a atrair 
imigrantes de países afeta- 
dos por guerras e empurrá- 
los fronteiras europeias aden- 
tro. Os aliados a leste negam. 
Também nesta terça-fei- 

ra, as forças de segurança da 
Polônia usaram canhões de 
água e bombas de gás lacri- 
mogénco para tentar barrar 
a entrada de refugiados na 
fronteira entre os dois países. 
Na semana passada, hou- 

ve espancamentos € prisões 
de imigrantes, € ao menos 
uma pessoa Morreu, presu- 
mivelmente de frio à noite. 
A violência da repressão 

tem causado criticas inter 
nas à Polônia, que já é um pais 
complexo no contexto euro- 
peu, por advogar instâncias 
agressivas ante à Rússia na 
Otan (clube militar ocidental). 

Oposição não obtém maioria, e Senado do 
Chile livra presidente Pifiera de impeachment 
Sylvia Colombo 

Buenos ames OSenado do Clu- 
le rejeitou na noite desta ter 
ca-feira (16) 0 início do pro- 
cesso de impeachment con- 
tra o presidente Sebastián 
Pinera. Eram necessários 29 
votos entre os 43 senadores 
para que a ação fosse acei- 
ta. Até a conclusão desta edi- 
ção, se declararam a favor da 
abertura 31 parlamentares e 
contra, 18, com 1 abstenção. 
Como faltavam 3 manifesta- 
cões, O processo não é mais 
matematicamente possível 
A ação contra o mandatá- 

rio chileno está ligada à sua 
aparição nos chamados Pan- 
dora Papers, em um caso que 
investiga um possível confli- 
to de interesses envolvendo a 

venda de uma empresa mine- 
radora vinculada à sua Família. 
O processo foi julgado no Le- 

gislativo chileno apoucos dias 
do primeiro turno das eleições 
presidenciais, marcado para 
o próximo domingo (21). Se- 
gundo a pesquisa mais recen- 
te, do instituto Cadem, quem 
lidera a corrida é o candidato 
de ultradireita josé Antônio 
Kast, com 25% das intenções 
de voto, seguido pelo esquer 
dista Gabriel Boric, com 19%. 
Yasna Provost, de centro- 

esquerda, tem 9%, à frente de 
Sebastián Sichel, com 8%. Es- 
te último tem visto sua candi- 
datura desinflar como impac- 
to direto do desgaste a que Pi 
neraésubmetido com as acu- 
sações —o presidente apoia 
o nome da centro-direita. 

Se os resultados das pes- 
quisas se mantiverem, have- 
ráum segundo turno em gde 
dezembro entre Kaste Boric. 
Nesta terça, os senado- 

res votaram de modo sepa- 
rado duas questões da ação 
contra o presidente: a vio- 
lação do princípio de pro- 
hidade e o direito de viver 
em um meio livre de contami- 
nação; e O comprometimen- 
to grave da honra da nação. 
De manhã, entre gh30 e 

13h30, foram ouvidos os ar 
gumentos da acusação e os 
advogados do mandatário. Os 
três pariamentares designa- 
dos para formalizar o proces- 
so foram Leonardo Soto (Par 
tido Socialista), Gabriel Silber 
(Democracia Cristã) eGael Ye- 
omans (Converpeência Soci- 

al): a defesa foi comandada 
pelo advogado Jorge Galvêz, 
Pesquisa do Instituto Ip- 

sos divulgada na última se- 
mana mostrou que 60% dos 
chilenos se diziam favorá- 
veis ao impeachment do 
presidente, que tem hoje 
apenas 20% de popularida 
O processo de impeach- 

ment chegou ao Senado 
depois de ter sido aprova- 
do pelos deputados, na se- 
mana passada, por 78 votos 
a 67, além de 3 abstenções. 
A sessão na Câmara será 

lembrada também por um fa- 
to anedótico: o deputado Jor 
ge Naranjo se vio obrigado a 
discursar por1s horas ininter 
ruptas, de modo a estender a 
sessão até o início da madru- 
gada do dia seguinte, para que 

Com casos de Covid 

em alta, Rússia retira 

veto à voos do Brasil 

& Rússia vai retirar.o 
veto imposto a voos 
que partem de Brasil, 
Argentira, Costa Rica, 

Bangladesh e Morgólia, 
Ertre Outros países, a 
partir de 1º de dezembro, 
arunciou nesta terça (16) 
a força-tarefa do goverro 
contra O coronavirus 
Moscou havia suspendido a 
chegada de voos comerciais 
quando a pandemia 
começou, no ano passado, 
e vem graduálmerte 
Hexibilizando as restrições 
à mudança, porém, ocorre 

em meio a um cenário 
complicado do pais 
frente à crise saritária 
Nesta segunda, à Russia 
registrou |.211 mortes 
por coron avirys em 24 
horas, cifra próxima ad 
recorde desde o começo 
da pandemia, 1.241 óbitos, 
registrado na semara 
passada, alem de 38.420 
novas infecções. Ate 
agora, apenas 36H da 
população russa esta 
totalmente vacinada 

o colega esquerdista Glorgão 
Jackson pis coitinpaineeni 
e votar, jackson vinha cur 
primo GUArERLENaA, Gui perrru= 

nava a meta-noite, por per és- 
tado em contato com alguém 
infectada como coronavirus. 
O processo contra Pinera 

teve início depois da divul- 
gação dos Pandora Papers. À 
investigação jornalistica, co- 
mandada pelo ICT] (Consórcio 
Internacional de Jornalistas 
Investigativos), revelou que 
o mandatário teria realizado 
uma operação com potenci- 
al conflito de interesses en- 
volvendo uma conta offshore 
nas Nhas Virgens Britânicas. 
Avenda da mineradora Do- 

minga, que pertencia à familia 
do atual chefe do Executivo, 
foi fechada em 2010, ano em 
que Pinera tambémocupava à 
Presidência do Chile. Segundo 
a apuração jornalística, o com- 
prador, amigo próximo do po- 
hítico, exigiu que não fosse crt- 
ada uma área ambiental na 
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Além disso, o país tem 
um governo de direita 
considerado violador de 
principios da União Europeia, 
Há talvez 15 mil refugiados 

na Belarus, 4.000 concentra- 
dos em áreas fronteiriças, Às 
condições de abrigo são pre- 
cárias, comona região do con- 
fito desta terça, perto da ci- 
dade polonesa de Kuznica. 
Os poloneses se defendem, 

dizendo que estavam evitan- 
do um ataque com pedras à 
seus soldados. Tanto a Po- 
lônia quanto a vizinha Litu- 
ânia, que também enfrenta 
problemas, declararam esta- 
do de emergência para asse- 
gurar a expulsão de imigran- 
tes — e colbiram o trabalho da 
imprensa nas áreas afetadas, 
Na segunda, a VE divul- 

gou novas sanções econó- 
micas contra a ditadura em 
Minsk, gerando protestos do 
governo de Lukachenko, 
O uso dos refugiados, diz 

o bloco, visa retaliar con- 
tra punições já existentes, 
feitas na esteira da repres- 
são do ditador contra pro- 
testos depois de vencer uma 
eleição de fachada em 2020. 
AD mesmo tempo que es- 

sa crise se desenrola, Putin 
gerou alarmes no Ocidente 
por movimentar tropas per 
to da fronteira da Ucrânia, pa- 
és com quem tem dificil rela- 
ção desde 2014, quando ane- 
xou a Crimeia é fomento 
a guerra civil que deixou o 
leste ucraniano autônomo, 
O russo nega ter inten- 

ção de invadir o vizinho, em 
apoio aos separatistas pró- 
Kremlin, é apenas afirma 
que movimenta suas forças 
em seu próprio território. 

Sua intenção principal, a se- 
guir O senso comum, é man- 
ter o status quo de conflito 
congelado na região, conhe- 
cida como Donhass, pois is- 
so previne a Ucrânia de aderir 
formalmente à Otan e dificul- 
tro acesso à União Europeia. 
Ambos os blocos exigem 

membros sem problemas 
territoriais, é o Kremlin vê a 
Ucrânia, assim como a aliada 
Belarus, como tampúes entre 
suas Forças reino easde 
paises que compõem a Otan, 
Curiosamente, a própria 

Guarda de Fronteira da Ucrá- 
nia tentou relativizar a impor 
tância da movimentação, res- 
saltando que ela ocorre a cen- 
tenas de quilômetros, o que 
não sugere amedça iminente. 
Mas os EUA foram duros ao 

dizer que a Rússia não deve- 
ria“repetir oerro de 2014 nas 
palavras do secretário de Es- 
tado, Antony Blinken. Por ou 
tro lado, é questionável qual 
seria a linha vermelha para 
os americanos neste caso, 

Na segunda-feira (15), foi a 
VEZ do preside nte francês, Em- 
manuel Macron, de dizer a Pu- 
tin por telefone que se com- 
promete a garantir à integri- 
dade territorial ucraniana. 

Seja como for, a questão 
do Nord Stream 2 adiciona 
temperatura à um caldo que 
já borbulha de forma sem 
paralelo desde a anexação 
da Crimeia. Por ra, a Gaz- 
promapenas disse que irá exa- 
minar as demandas alemãs. 

tona de uperação da empre: 
sa, 0 que atrapalharia a explo- 
ração de minério na região. 
A transação, que movimen- 

tou USS 152 milhões (R$ 858 
milhões) seria dividida em 
três parcelas, sendo que a 
Witima apenas seria libera- 
da caso não fosse estabeleci- 
da aárea de proteção, reque- 
rida por ativistas. Na época, 
o governo acabou não deh- 
mitando a área como zona 
verde, € O pagamento, por 
tanto, teria sido confirmado. 
O Ministério Público chile- 
no também investiga o caso, 
A defesa de Pinera afirma 

que o mandatário entregou 
seus negócios em 2009 à um 
fideicomisso —mecanismo de 
cessão temporária de bens pa- 
ra à administração de tercei- 
ros. Na realidade, Pihera foi 
dissociando-se de algumas de 
suas empresas só depois de 
criticas e acusações reveladas 
pela imprensa a partir do ini- 
cio-de seu primeiro mandato. 
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Xi propõe abertura 
a Biden para manter 
fria a guerra entre eles 
Poderoso, mas com fragilidades, chinês faz sinalizações 

ao americano e insiste em ser tratado como um igual 

Igor Ghelimw 

são payLO Reuniões de cú- 
pula, com as exceções clássi- 
cas, são feitas para áapresen- 
tar correções de rota na re- 
lação entre grandes potén- 
cias. Raramente se espera 
algo definidor de novas eras. 
Ate pelo formato virtual, 

uma cortesia da pandemia 
de coronavirus que agora ser 
ve de desculpa para manter 
a assepsia de um relaciona- 
mento mergulhado em ten- 
sões, oc encontro entre Xi jin- 
ping e Joe Biden entregou o 
prometido: mada em especial, 
Por outro lado, mar 

cou uma discreta inflexão 
no contencioso geopoliti- 
co central deste século 21, 
muito por obra das peculi- 
aridades da condição de Xi, 
O lider da ditadura comu- 

nista promoveumovimentos 
de abertura em direção aori- 
val na Casa Branca. Na terça 
da semana passada (9), fez 
ser lida por seu embaixador 
em um evento em Washing- 
ton uma carta aberta em 
que explicitava a disposição 
de mudar o rumo de colisão. 

No dia seguinte (10), chi- 
neses É americanos sur 
preender AUETO 015 pu ESEntes it 

inócua reunião do clima da 
ONU na Escócia com uma 
declaração conjunta de co- 
operação —o ar e as águas 
do planeta, afinal, são bens 
comuns, e as duas maiores 
economias domundo são as 
maiores poltidoras também, 
O encontro virtual des- 

ta segunda (15) —ou des- 
ta terça (16), no horário de 
Pequim—, coroou essa tria- 
de de boa vontade. Não sem 
antes Xi deixar clara sua post- 
ção, sinalizando como um en- 
xadrista ao “velho amigo” Bi- 
den os limites de seu sorriso, 
Pequim passou outubro 

ameaçando militarmente 
a ha de Taiwan, que se vê 
protegida pelos EUA, com 
ns matar ES INCUrS MES COM 

tra as defesas aéreas de Tai- 
pé na história da disputa 
que remonta à vitória comu- 
nista no continente, em 1949. 
Vários analistas, como o 

papa da geopolítica ameri- 
cana Georpe Friedman, veem 
nisso um blefe: a China teria 
muito mais à perder do que 
a ganhar numa dificil opera- 
ção para conquistar Taiwan. 

se 
E is 

JD 

Se foi isso, Biden mordeu 
a beca. A presidente da ilha 
confirmou que há anos tro- 
pas dos EUA treinam secre- 
tamente em seu território 
uma forma de tentar dissua- 
dir Xi de avanços mais ousa- 
dos, O efeito, contudo, foi o 
de legitimar o discurso chinês 
de interferência estrangeira. 

Isso porque, bem ou mal, 
os EUA reconhecem diplo- 
maticamente à China desde 
1979, € isso inclui aceitar à 
ideia de que a ilha é parte do 
império hoje sob Xi Ele foi 
claro ao comentar o apoio 
americano dos pró-indepen- 
dência e o risco de uma de: 
claração dotipo ser emitida, 

“Tais pumos são extre- 
mamente perigosos, É co- 
mo brincar com fogo, é 
quem brinca com fogo aca- 
ba queimado”, disse, Biden 
segundo os relatos dispo- 
niveis, apenas reafirmou 
sua preocupação com a re- 
lação no estreito de Taiwan 
Outro elemento tormati- 

vo do Xi em modo de aber 
tura diplomática foi sua en- 
tronização como o tercei- 
ro mandarim do panteão da 
China moderna, após nove 
anos comandando o pais 

Ela veio com uma rara re: 
solução do Partido Comu 
mista, (ue ds eleviu O Ski 

tus de Mao Tse-tung e Dengp 
Xiaúping na semana passada, 
Com a provável recondu- 

ção dele a mais cinco anos 
no poder em2022, e talvez de 
forma vitalícia, o lider torna- 
se um elemento inescapável 
no panorama político mun- 
dial —poste-se ou não de- 
le, a exemplo do que ocorre 
com o russo Vladimir Putin, 
manos de poder e contando. 

Xi quer ser visto como um 
igual pelos americanos, co- 
mo diz a cada discurso, Por 
outro lado, como o blete de 
suas capacidades militares, 
há fraquezas a mover o lider. 
A principal é a crise no pi- 

lar central das finanças de 
seu pais, o mercado imo- 
biliário, ainda absorvendo 
os choques da megacrise 
com a empresa Everprande, 

Investidores temem que as 
ondas sismicas de um colapso 
derrubem economias mundo 
afora, e isso cria uma descon- 
hança que Xi precisa tourear, 
ainda mais na esteira dos im- 
pactos da pandemia de Co- 
vid-1g nas cadeias produti- 
vas que passam pela China. 
Do lado de Biden, as debi- 

lidades de sua gestão o eclip- 
saram. O presidente antevé 
a perda de controle do Con- 
Press po amo ue vem, 

que pode matar sua chance 
de reeleição, e patina num 
sem-número de questões. 
De toda forma, ele chance- 

lou a continuidade da Guer 
ra Fria 2,.€ iniciada por seu 
caótico antecessor, Donald 
Trump, e colocou na mesa 
todas as suas contrariedades, 
de resto explicitadas nos últi- 
mos meses com movimentos 
como o pacto militar com a 
Austrália e com as iniimeras 
provocações de lado a lado. 
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Hong Kong, Taiwan, Xin 
lang, os movimentos do ar 
senal nuclear chinês, tudo 
isso foi debatido ou citado 
em algum momento, Mas O 
tom ameno, diferentemen- 
te do famoso encontro das 
duas diplomacias no Alas- 
ca, em março, indica que à 
conversa talvez seja possivel. 
No minimo, para manter 

fria à puerra entre os dois 
paises, já que qualquer em- 
bate fora do controle em 
Taiwan ou no mar do Sul 
da China teria consequen- 
cias imprevisíveis para a 
região e pará o mundo todo. 

Este é um ponto fulcral 
do embate de superpotén 
clas em curso hoje, Na ver 
são anterior, q Guerra Fria 
dos EUA com a União Sovié- 
tica era quente por proúcura- 

ção e afetou a vida de pessoas 
no mundo todo, como brasi- 
leiros pudemos atestar com 
a ditadura militar de 1964. 
Mesmo com a maior asser- 

tividade de Xi no campo ex 
termo, não hã nada parecido 
coma projeção ideológica so- 
viética em blocos de poder a 
dividir o globo em fatias. 
O negócio da China são, 

bem, os negócios. E a inter 
conexão com 4 economia 
americana, algo que nunca 
houve entre Moscou e Wa 
shington, também é um 
fator razoável de dissuasão. 

Claro, basta voltar aos pro 
fetas de 1910 que negavam a 
chance de uma guerra porque 
à Europa girava em torno da 
City londrina e dos laços de 
sangue de monarcas para sa- 
ber que arcabouços são falir 
veis, é hã muita pente séria 
que antevê a inevitabilida- 
de do tira-teima China- EUA. 
Pode ser, mas por ora pa 

recé que veremos a evolu- 
cão dos movimentos do xa- 
drez proposto por Xia Biden. 

Repórteres registram na Casa Branca parte da reunião virtual de Biden com Xi, ac omingnháda por Antony Blinken (à dir) jesathas Ermst/Mauters 

TODA MÍDIA 

Biden, Xi Cool Down Hostilities in Virtual Meeting 

XITENTA SORRIR 
Na home do WS), com um raro sorriso do lider chines, '05 dois 

| Nelson de Sá 
neteoa sadbprupotolha com bi 

lados' buscaram reduzir tensões, em particular sobre Taiwan 

Cúpula 'baixa temperatura de 
hostilidade" entre China e EUA 

Na imprensa chinesa, à cúpu- 
la foi recebida com aparente 
alívio. Namanchete do Global 
Times, “Raro encontro longo 
Xt-Biden injetasegurança nos 
laços bilaterais”. E do South 
China Morning Post, “Cúpu- 
la Xi-Biden: EUA e China en- 
fatizam necessidade de man- 
ter status quo em Taiwan”. 
Na americana, a cobertu- 

ra queria mais. Na manchete 
do New York Times, “Cúpula 
EUA-China produz palavras 
educadas e pouco mais” atres- 
cendo, no titulo interno: “mas 
as palavras ajudam”. No Wa- 

shington Post, “Biden e Xi dis- 
cutem túpicos de risco na cú- 
pula, sem alcançar avanços” 
O Wall Street Journal hcou 

no meio, “Biden e Xi baixam 
a temperatura de hostilida- 
des em reunião virtual”, 

GLOBALIZAÇÃO CONTINUA O Fi- 
nancial Times destacou 0 ar 
tigo “Não acredite na narra- 
tiva da desglobalização”, de 
acadêmica de Harvard. Logo 
abaixo, “Números mostram 
que comércio não está cáin- 
do e que investimento exter 
nocontinuaa chegar à China”. 

No início da pandemia, “mui- 
tos escreveram o obituário da 
globalização centralizada na 
China, mas “a globalização 
da produção está estabeleci- 
da e faz muito sentido para 
as empresas, para reverter”. 

A UM MÊS DO INVERNO Após 
dias sob noticiário de supos- 
ta agressão russa à Ucrania é 
até à Polônia, um órgão ale- 
mão adiou a certificação do 
Nord Stream, ligando a Rús- 
sia à Alemanha. Jornais ale- 
mães como FAZ enfatizaram 
que o “atraso leva preços do 
gásaaumentar” E o fnancer- 
ro Handelsblatt, que ainda 
pode ocorrer “rápido comis- 
sjonamento”, mesmo sem a 
certificação. Na chamada do 

Am 

mundo 

Jornalista dos 

EUA é libertado 
por ditadura de 
Mianmar 3 dias 
após condenação 

DOHA (QATAR) | REUTERS O jor- 
nalista americano Danny 
Fenster, preso desde maio 
e recentemente condenado 
a uma sentença de 1 anos 
de detenção pela ditadura 
militar de Mianmar, foi libe- 
rado nesta segunda-feira (15), 

Fenster, 37, voou pardo Qu- 

tar depois de receber anistia 
da junta que governa o pa- 
is no Sudeste Asiático des- 
de o golpe de Estado aplica- 
do em fevereiro, A negocia- 
ção para a sua libertação foi 
liderada pelo ex-diplomata 
americano Bill Richardson. 
Ex-governador do Novo Mé- 
xico, O democrata é um dos 
poucos representantes es- 
trangeiros que teve acesso 
au general Min Aung Hlaing, 
atual dirigente de Mianmar. 
O jornalista era editor che- 

fe da revista digital Frontier 
Myanmar € havia sido con- 
siderado culpado por incita- 
cão, associação com grupos 
legais e violação de leis de 
imigração. Também recebeu 
ACUSAÇÕES, na semara ps 

sada, de sedição e terroris- 
mo, que poderiam render, por 
crime, mais 20 anos de prisão, 
A jornalistas após ne 

barcar no Aeroporto Interna- 
cional Hamad, em Doha, Fens- 
ter aparentava estar frágil, 
mas disse que não foi espança- 
do nempassoufome durante o 
tempo em que ficou detido. 

Ele estava preso em umiocal 
que ficou conhecido por ser o 
destino de centenas de opo- 
sitores do Tatmadaw, como 
são chamadas às Forças Ar- 
madas de Mianmar Há vári- 
os relatos de detentos espan- 
cados e torturados ao lon- 
go das décadas em que os 
militares comandaram o pais, 

“Sinto-me útimo e muito 
feliz por estar voltando pa- 
ra casa”, disse Fenster “Vo- 
cê fica um pouco louco €, 
quanto mais o tempo se ar- 
rasta, mais preocupado vo- 
cê fica que aquilo munca vai 
acabar Essa era a maior pre- 
ocupação: permanecer são” 
A emissora Myawaddy TV, 

que pertence aos militares de 
Mianmar, informou que Fens- 
ter recebeu anistia após pedi- 
dos de Richardson e de dois 
negociadores japoneses “pa- 
ra manter a amizade entre os 
paises e enftizar causas hu- 
manitárias” O jornalista havia 
sido preso em maio, enquan- 
to tentava deixar Mianmar pa- 
ra voltar aos Estados Unidos. 
O Departamento de Estado 

dos EUA havia classificado a 
prisão de Fenster de“profun- 
damente injusta”. Segundo 
fontes relataram à Reuters, 
porém Washington havia imi- 
cialmente manifestado oposi- 
cão à ida de Richardson a Mi- 
anmar, temendo que seu en- 
volvimento atrasasse à liber- 
tação, porque a junta militar 
poderia ver 0 jornalista como 
uma moeda de troca para ob- 
ter concessões do Ocidente, 

russo Komsomolskaya Prav- 
da, “isso não significa nada” 

CANHÕES DÁGUA A 0º Na home 
do WPost, comvideo, "Forças 
polonesas usam canhões d'á- 
ua e imigrantes atiram pe- 
ras”, Com temperatura a zero 

grau, “um dia após novas san- 
ções europeiasa Belarus”, em 
apoio à Polônia. Também no 
Le Monde, “Milhares de imi- 
grantes são alvo de canhões 
dágua e pas lacrimogêneo”. 

POLÔNIA CONTRA CHINA? O Glo- 
balTimes noticia que “Polônia 
considera cortar ligação ferro- 
viária com Belarus”. E “muitas 
empresas chinesas estão pre- 
ocupadas, pois é um canal vi- 
tal dos trens China-Europa” 
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Guedes cede a Bolsonaro em reajus 
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para servidores apesar de travas legais 
Aumento dependeria de cortes em outros gastos e pode repor apenas alguns meses de inflação 

Bernardo Caram, Thiago 

Resende e Fábio Zanini 

BRASÍLIA E MAMAMA (DAMREIN] 
Sob pressão do presidente Jair 
Bolsonaro, membros da equi: 
pe e] VERÓNITUMA a dcenaram ira 

balhar pelo reajuste a servido- 
res públicos em ano eleitoral, 
Técnicos da pasta, no entan- 
to, alertam que a medida exi- 
girá corte de despesas em ou- 
tras áreas e apontam uma sé- 
rie de travas legais que devem 
limitar esse aumento salarial. 
Em evento no Bahrein nesta 

terça-feira (16), o presidente 
disse que pretende usar uma 
parte da folga fiscal gerada pe- 
la eventual aprovação da PEC 
(proposta de emenda à Cons- 
tituição) que limita os gastos 
com precatórios — dividas do 
governo reconhecidas pela 
justiça prata ad RAVES dos 

salários dos servidores. 
“A inflação chegou a dois di- 

gatos, Converse como jminis: 
tro da Economia) Paulo Gue- 
des, cem passando a PEC dos 
Precatórios, term LEIO VET qem 

pequeno espaço para dar al- 
pum reajuste” afirmou. 
Segundo relatos, integran- 

tes da equipe do ministro Pau- 
lo Guedes (Economia) em re- 

união com senadores nes- 
ta terça não se opuseram à 
ideia de conceder um reajus- 
te ão funcionalismo, mas res- 
saltaram que isso exigirá um 
corte de despesas em outra 
área do Orçamento —no ca- 
so, nas despesas discricioná- 

rias (que não são obrigatóri- 
as e que bancam o funciona- 
mento da máquina pública). 
O iministro da Cidadania, jo- 

do Roma, que está tempora- 
rnamente afastado, contrari- 
ou a declaração de Bolsona 
ro Segundo ele, o espaço no 
Orçamento que será aberto 
coma aprovação da PEC dos 
PEC HELHPIDE SEMA intepiralmen- 

te destinado para a área soci 

al do governo, 
“Isso [aumento para servi- 

dores) não está nonosso elen- 
co. A PEC, orecurso dessa PEC 
estã sendo destinado para a 
area social do governo”, afir 
mou Roma, que esteve no Se- 
nado para pedir celeridade à 
aprovação da proposta, 
Aliados de Bolsonaro no 

Congresso ressaltaram que 
o governo conseguiu conter o 
E | LDO E ST Vick NES federais 

por tres anos (2019 43024), No 

entanto, a pressão val escalar 
em a, ano eli itoral LjLisgris 

do governadores devem con- 
ceder aumento para servido- 
res estaduais, oque deixa o Pa- 
jácio do Planalto sob tensão. 
Membros do Ministério da 

Economia afirmam, porém, 
que esse dehate ainda não 
foi levado à área técnica da 
pasta. Estimativas prelimina- 
es apontam que o custo or 
camentário gerado por cada 
ponto percentual de reajuste 
concedido aos servidores fe- 
derais é de aproximadamen- 
te R$ 3 bilhões. 
Integrantes do Congresso 

que trabalham na elaboração 
do Orçamento de 2042. tam- 
bem relataram que, em ne- 
nhum cenário traçado, hou 
vea previsão de reajuste sala- 
rial go funcionalismo. Por is- 
so, a medida exipirho corte dk 
CMT despi Sid, |d LL 4 ar 

paço a ser aberto com à PEÍ 
dos Precatórios já está bas 
tante comprometido, 

Tecnicos responsáveis por 
gerir a folha de pagamentos 
do governo afirmam que di- 
versas barreiras na legisla- 
ção podem frustrar o plano 
do presidente, viabilizando 
um aumento considerado ir 
risório. Isso porque após tres 
anos sem liberação de reajus- 
tes, os servidores podem aca- 
bar recebendo uma correção 
salarial para repor apenas à 
inflação medida nos três pri- 
TERO ITS THESES de mir 

Ae eleitoral proibe reajus 
tes gerais no periodo de seis 
RCC antes das eleici Nes | dM- 

cio de abril, no caso do pleito 
do ano equi vem) ate O Cincer 

Famento do mandato. 

Além disso, mesmo se à pe- 
ajuste for autorizado antes 
desse prazo, a lei impede que 
arevikão ultrapasse a inflação 
medida dentro do mesmo ano 
da eleição. Ou seja, nesse ca- 
so, O reajuste seria limitado 
à inflação acumulada entre 
janeiro e março de 2022, sem 
incluir o intice de preços ob- 
servado em anos anteriores 
Membros da pasta afirmam 

que a legislação eleitoral não 

Aumento de servidores tem impacto 
nas contas públicas 

8 folha de papan 

pela inflação 
entos da Uniao, em R$ bi, cormgidos 

150 

3 138 

312 

380 
2015 2016 3027 2018 019 2020 

Servidores, em mil 

| Total: 2,004 =| 

(TT Es 420 
Ativ Aposentados” 

R$ 91,6 bilhões 
E Daspaço qui o poverno 

AS 3 bilhões 
E o custo anual pará cada ponto 

percenpua! de rcaluste pretende abr no Orçamento de 

concedido 404 servidores “022 com à aprovação da PEC dos 

federati precatórios A máios parte dessa 

margem ja Esta CAT promiétida 

“hperas servidose aposentados Com Ciredo d E 

dervdor ativo | Forte: Mliresiêno da Ecorprria 
ER DOE TECECEIMT E MEZIMO IRAjucçs CO 

Conversei com o Paulo Guedes, e em 

passando a PEC dos Precatórios, tem que ter 
um pequeno espaço para dar algum reajuste 

Jair Bolsonaro, presidente da República 

impede UNI ESSAITENE PEA 

jusies PTC ES de carreiras 

especificas, Bolsonaro, no en- 
tanto, afirmou que o aumento 
planejado será para todas as 
carreiras do serviço público, 
[O reajuste é para/ todos 

os servidores federais, sem 
exceção, disse. 

OQ presidentenão disse qual 
seria o percentual dereajuste 
estudado pelo governo, mas 
ponderou que o valor pode 
ser baixo. 
“Não é 0 que eles [servido- 

tes| merecem, mas é o que 
nós podemos dar” afirmou, 

Técnicos ressaltam que pro- 
mover reajustes dentro do Or 
comento deste ano também 
não é uma opção. No ano pas 
sado, ao liberar um pacote de 
LRC CIPTO RO: | LjuhO estudos Um- 

frentassem a calamidade pú- 
blica da pandemia, 0 governo 
inseriu na legislação um dis- 
positivo para congelar os sa- 
lários dosservidores públicos 
até dezembro de 2021 
Ao prometer reajuste, Bol- 

sonaro citou a PEC dos Preca- 
tórios, que tem potencial de 
ampliar os gastos do governo 
em aproximadamente R$ 90 
bilhões em ano eleitoral. 
No entanto, esse valor já 

é esperado para bancar ou- 
tras medidas anunciadas pe- 
to presidente, como a ampl- 
ação do Auxílio Brasil, o pa- 
gamento de um auxílio finan- 

celro a caminhoneiros € a vi 

abilização do vale-gás. 
Além disso, uma parte preci- 

si ser reservada para custear 
o aumento de despesas obri- 
gatórias que são reajustadas 
pela inflação, como aposen- 
tadorias e pensões. Por cau- 
sa da escalada dos preços no 
pais, O salário minimo preci- 
sara subir mais do que o pre- 
visto anteriormente, O que 
tambem eleva gastos obriga- 
tórios, especialmente na Pre- 
vidência Social, 
Conimuo no pág. Ald 

e bradesco 
private bank 

Nossos clientes 
estão em primeiro lugar. 
E nos tambem. 

Bradesco Private Bank. 

Fleito o melhor Private Bank 

do Brasil pela revista Global Finance. 
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O MPF (Ministério Público Federal) vai entrar no ca- 
so da queda do avião bimotor que provocou a mor 
te da cantora Marília Mendonça e de outras quatro 
pessoas neste mês. O órgão instaurou um procedi- 

mento administrativo para acompanhar a apura- 
ção das circunstâncias da tragédia. A preocupação é 
com a segurança do tráfego aéreo, porque a aeronave 
atingiu um cabo da torre de distribuição de energia 
elétrica no interior de Minas Gerais. 

ESPAÇO AÉREO Dias depois do 
acidente, a Polícia Civil minei- 
2 encontrou um cabo enro- 
lado em uma das hélices, e à 
Cemig, companhia enerpéti- 
ca do estado, confirmou que 
Davião atingiu o equipamen- 
to, que estava fora da zona de 
proteção do aeródromo do 
municipio de Caratinga (MG). 

MAPA À Lupo deve avançar, 
nas próximas semanas, no 
plano de uma nova fábrica no 
Nordeste, À empresa convo- 
cou assembleia de acionistas 
no próximo dia 22 para apro- 
rar o investimento, 

NovELO À fabricante de mei 
as e roupa intima suspendeu 
recentemente as intenções 
de abrir capital na Bolsa, de- 
pods de pedir o registro do IPO 
emagosto na CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) para 
expandir seus negócios. 

CALENDÁRIO Orecuo da cóm- 
panhia aconteceu na estei- 
ra do noticiário sobre o fu- 
ro no teto de gastos pelo go- 
verno para acomodar o Au- 
xilio Brasil de R$ 400. A Lupo 
ainda não tem previsão para 
retomar à processo, 

só que NÃo “Eu adoro o Feli- 
pe Neto" é o que afirma o do: 
no da Havan, Luciano Hang, 
A Frase é dita com ironia por 
Hang, que entrou em uma 
nova discussão de rede social 
como influencer nesta sema- 

na, ao anunciar que vai pro- 
cessá-lo por comentários fei- 
tos na internet após à morte 
da mãe do empresário. 

TECLADO “Cada um tem direi- 
todeter livre pensamento. Ele 
pensa D que quer e eu penso 
o que quero. Isso é normal O 
que não pode é usar a morte 
da mãe de alguém para se ex 
pressar nas redes sociais acu- 
sando de falsificar um ates- 
tado de óbito da mãe, É uma 
coisa abominável”, diz Hang. 

RÉPLICA Depois da ameaça 
de processo, Felipe Neto nes- 
pondeu nesta terça-feira (16), 
também na internet, “Mos- 
tra a thread [sequência de 
tuites| inteira, onde eu digo 
le você foi acusado de ter 
eito isso, não condenado”, 
escreveu Neto. Hang afirma 
que seus advogados pesqui- 
sam manifestações publica- 
das na internet para avaliar 
onde cabe processo, 

RECICLADO A gigante do ecum- 
merce Amazon anunciou nes 

ta terça (14) que vai substituir 
parte das embalagens de plás- 
tico por papel ou papelão até 
odim doanoóna França, As sá- 
colas usadas no transporte de 

quenas encomendas como 
as serão eliminadas. A em- 

presa vaiadotar saco de papel 
e envelope. A medida vale só 
paraitens vendidos direto pe- 
la Amazon, não abrange en- 
comenda de terceiros no site. 

ORÇAMENTO À Fenae (entida- 
de que reúne associações de 
trabalhadores da Caixa) cri- 
tica a modalidade de crédi- 
to lançada em setembro pelo 
banco para liberar emprésti- 
mos ce R$ 300 até R$ Loco pe- 
lo celular Para a Fenae, a linha 
de financiamento endivida o 
público-alvo, que são pessoas 
de menor renda, como traba- 
lhadores informais e desem- 
pregados com menos condi- 
ção de assumir dívida. 

comparação Para basear à 
argumentação, a Fenae pediu 
uma pesquisa ao Dieese (de- 
partamento de estatísticas e 
estudos socioeconômicos) in- 
dicando que a taxa de juros 
estabelecida para a linha, de 
4994 au mês com pagamen- 
to em até 24 vezes, está acima 
da cobrada pelo banco em ou: 
tras modalidades existentes, 
como o crédito consignado 
(2,99%) E O pq “a ao 
consumidor (2,77% 

BALANÇA Para clientes da Cai- 
xa Econômica, os juros do 
cheque especial e do parve- 
lamento de fatura do cartão 
de crédito também são mais 
baixos —a partir de 2,9%, de 
acordo com o levantamento 
da entidade. 

VIRADA Aintenção de compra 
para à Black Friday, que pa- 
recia baixa neste ano, reagiu 
nas últimas semanas, segundo 
monitoramento do Reclame 
Aqui. O levantamento de 8 a 
u de novembro com cerca de 
42 mil usuários do site aponta 
que 47% planejam fazer com- 
pras nesta Black Friday, 

NO CARRINHO É um aumen- 
to expressivo se comparado 
às três pesquisas anteriores 
das prévias feitas pelo Recla- 
me Aqui, que apontáavamape- 
nas 20% com respostas positi- 
vas de mtenção de consumo 
na data neste ano, 

vom Mariana Grazini e Andressa Mutter 
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Guedes cede a Bolsonaro em reajuste 
para servidores apesar de travas legais 

Contntiidição do pog, At 

Outro fator a ser considera- 
do pelo governo é a resistén- 
cia do Senado à PEC. A ten- 
dência atual é que a propos- 
ta seja desidratada pela Ca- 
sa. Isso reduziria ainda mais 
amargem para novos gastos 
em 2022. 

Apesar do aceno de aumen- 
tos, Bolsonaro diz que perma- 
necerá sendo bastante restri- 
tivo quanto à liberação de no- 
vos concursos piú blicos para 
servidores, 
“Concurso público [vamos 

autorizar) apenas o essencial, 
como fizemos com a PE | Po- 
licia Federal] e PRF [Policia 
Rodoviária Federal|". 
Com essas medidas, decla- 

rou o presidente, 0 compro- 
musso com o eguilibrio fiscal 
de seu governo estã manti- 
do. “Dessa maneira, estamos 
mostrando responsabilida- 
de” afirmou 

Diversos analistas e econo- 
mistas têm opimão oposta, nó 
entanto, e temem que à regra 
para a gd o teto de gas 
tos acabe gerando instabili- 
dade, afugentando investido- 
res e alimentando a inflação, 

Aúndia com relação nos ser 
vidores, Bolsonaro reafirmou 
que a reforma administrati- 
va, se aprovada, não valerá 
para os atuais funcionários, 
mas apenas para os que en- 
trarem no quadro do servi- 
co público a partir de agora, 

A reforma, no entanto, está 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

O presidente Jair Bolsonaro em cerimônia de inauguração da Embaixada do 
Brasilno Bahrein, nesta terça alan Sarios/Douigação Presidéccia da Bepuihea 

empácada no Congresso, sem 
perspec tivas realistas de ser 
aprovada até o final do atu- 
ul poverno 
No evento com empresários 

do Bahrein, à presidente no- 
vamente pintou um quadro 
róseo do desempenho eco- 
númico de seu governo, ape- 
sar do alto desemprego, infla- 
ção ascendente e perspectiva 
de estagnação no que vem. 

[O reajuste é 
para] todos 
os servidores 
federais, sem 
EXCEÇÃO 

Jair Bolsonaro 

presidente da 

República 

Disse que 0 Brasil foi um 
dos cinco países do mundo 
que menos foram afetados 

la Covid, apesar das po- 
íticas de isolamento social, 
que ele chamou de ineficazes, 
Nesta quarta (17), Bolsona- 

ro e sua comitiva devem en- 
cerraro giro pelo Oriente Mé- 
dio visitando à Catar. 
Colaborou Benato Mechado 

Leia mais na pág. A15 

Novo Bolsa Família 
começa a ser pago entre 
incertezas sobre a PEC 
Governo aposta em adiamento do pagamento de precatórios e diz 
que auxilio emergencial está fora do radar, mas tempo joga contra 

Fábio Pupo e 
Renato Machado 

BrasíLIA O programa Auxilio 
Brasil começa a ser pago nes- 
tá quarta-feira (17), com au- 
mento de 17,8% no valor mé- 
dio (para R$ 317,18) em relação 
ao antecessor Bolsa Família, 
Ágora, para chegar po mi 

nimo anunciado de R$ 400, 
o governo prete nde concen- 

trar forças para aprovar a PEC 
(proposta de emenda à Cons- 
aituiçãoj do Calote e fala que a 
prorrogação do auxilio emer- 
gencial não está no radar, 

O tempo para se conseguir a 
aprovação da PEC, no entan- 
to, joga contra a estratégia e 
mantém a incerteza sobre os 
valores à serem papos. 
O lider do governo no Se- 

nado e relator do texto dos 
precatórios, senador Fernan- 
do Bezerra (MDB-PE), citou 
de dezembro como data-limi- 
te para à aprovação do texto, 
O prazo já é mais elástico 
que o citado pela equipe eco- 
númica em conversas sobre à 
tema, Antes, o time sinalizava 
que a PEU teria de seraprova- 
a até meados de novembro; 

depois, até o fim deste mês, 
As mudanças precisam ser 

adotadas ainda neste ano pa- 
ra não desrespeitarem a lei 
eleitoral —que impede o au- 
mento do henéfício em 2022. 
Governo e Congresso deixa- 

ram de cortar custos e a pro- 
posta de Orçamento de 2022 
está no limite do teto, que im- 
pede o crescimento real dos 
gastos federais. 
A PEC do Calote dribla o te- 

toao postergar à pagamento 
de sentenças judiciais progra- 
madas para o ano e ainda mu- 
da a regra de correção anual 
do limite de gastos, liberan- 
do ao governo espaço de mais 
R$ 91,6 bilhões ema022 sema 
necessidade de revisar outras 
despesas —o que eleva o déf- 

cit nas contas públicas e o en- 
dividamento do país. 
Diante das incertezas sobre 

aaprovação da PEC, a prorro- 
gação do auxilio emergencial 
começou a ser cogitada por 
ovemo e aliados como uma 
ormade ampliar o pagamen- 
to aos mais vulneráveis, 
Mas a medida não é consen- 

so entre os membros do Exe- 
cutivo mesmo após sinaliza- 
ção favorável do TCU (Tribu- 
nal de Contas da União). 
Entre membros da equipe 

econômica, uma prorroga- 
ção do auxilio emergencial é 
vista como incompativel com 
as exigências de imprevisibili- 
dade e urgência estabelecidas 
pela Constituição para os cre- 
ditos extraordinários (fora do 
teto de gastos), pois à pande- 
mia esta arrefecendo. 
Adem disso, o Orçamento de 

2042 ainda está emaberto—o 
que, na teoria, fornece condi- 
voes para que os pagamentos 
previstos sejam feitos seguin- 
do as regras tradicionais, 
APEC que adia pagamentos 

de precatórios da União (valo- 
res devidos pelo Estado e co- 
brados pela Justiça) foi apro- 
vada na Câmara dos Deputa- 
dos na semana passada e apo- 
raserá analisada pelo Senado. 
Apesar de ter passado na Cã- 

mara, à proposta já começa a 
enfrentar obstáculos na Casa 
legislativa vizinha. 

senadores ainda resistem à 
uma tramitação acelerada da 
PEC do Calote e podem colo- 
car em risco até mesmo as pre- 
visões mais pessimistas do po- 
vero, inclusive promovendo 
alterações no texto. 
Aliderança do governo acre- 

dita que a PEL possa ser apro- 
vadano Senado durante 0 es- 
forço concentrado destina- 
do inicialmente para a saba- 
tina e votação de indicações 
para carpos. Os trabalhos es- 
tão marcados para os dias 30 

RELATOR 

QUER REA: 

IUSTE AUTO- 

MÁTICO DO 
IR QUANDO 

INFLAÇÃO 
FORA 10% 

Depois de 
criticar & 

atual texto de 
reforma do IR 

(Imposto de 
Renda), o retas 
tor da projeto, 
senador Angelo 
Coronel (PSD. 

“BA), disse que 
val apresentar 

proposta 
alternativa de 

tributação para 
pessoas fisicas. 

O projeto criará 

uma espécia 

de gatilho 
inflacionário, 
corrigindo 

automati 
camente às 
faixas da tabela 
quando à 
inflação chegar 

aos 10%, 

“Quando à 
inflação atingir 
10%, dispara-se 
um gatilho que 
reajusta autó- 

maticamente 
todas as faixas 

do Imposto 

de Renda. Eu 

acho justo. Sei 
que talvez a 
Economia va 

questionar que 

é absurdo. Mas, 

se O govemo 
também 

arrecada frutos 

da inflação, por 

que não colo- 
car à inflação 
nas tabelas? 

disse. 

de novembro e 1º e 2 de de- 
zembro, 

Esse periodo ofereceria uma 
janela com alto quórum, uma 
vez que cestorço concentrado 
traz os congressistas a Brasi- 
lia pois a votação de indica- 
ções de autoridades é obriga- 
toriamente presencial, 
O cronograma já represen- 

ta uma derrota para o Minis- 
tério da Cidadania, que cal- 
culava que a proposta deve- 
ria ter sua tramitação conclu- 
ida até o dia 20 de novembro, 
para que à beneficio pudesse 
ser papo em dezembro, 
No entanto, os senadores 

cobraram do presidente do Se- 
nado, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MK), que a proposta passasse 
inicialmente pela CC] (Comis- 
são de Constituição e Justiça). 
O presidente da CC], sena- 

dor Davi Alcolumbre (DEM- 
AP), anunciou na semana pas- 
sada que a PEC deve entrar 
na pauta da sessão do dia 2.4. 
Mas ainda há congressistas 

que defendem a tda da PEC a 
outras comissões. 
O lider do PSDB, Izalei Lu 

cas (DF), defendeu que seja 
analisada pela CAE (Comis- 
são de Assuntos Econômicos), 

Alguns senadores ainda que- 
rem mudanças no texto apro- 
vado pela Câmara, 0 que im- 
plicaria no retorno da PEC pa- 
ra aquela Casa legislativa. O 
principal ponto de divergên 
ciag o tamanho do espaçono 
Orçamento criado pela apro- 
vação da proposta. 
O governo continua traba- 

lhando comoutros planos pa- 
Ta caso a PEC trave no Senado. 
Essas cartas na manga, inclu- 
sive, serão usadas nas negoci- 
ações com os senadores, sob 
o argumento de que a edição 
de uma MP (medida provi- 
sória) seria ainda mais dano- 
sa para o Brasil, consideran- 
do que haveria uma forte re- 
ação do mercado. 
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PEC rola dívida de R$ 580 bi 
em precatórios não pagos 
Dado é da consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara 

Bernardo Caram 

BRASÍLIA Levantamento ela- 
borado pela consultoria de 
Orçamento e Fiscalização 
Financeira da Câmara esti- 
ma que à PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) dos 
recatórios deve gerar uma 
bola de neve de R$ são bi- 
Ihões em precatórios não pa- 
pus até 2076 

O texto, que foi aprovado 
pela Câmara e ainda depen- 
de de análise do Senado, cria 
um limite anual para paga- 
mento das sentenças judici- 
ais pelo governo. 
A medida é defendida pe- 

la equipe do presidente Ja- 
ir Bolsonaro com à objetivo 
de abrir espaço nas contas fe- 
derais para bancar o Auxilio 
Brasil. A ideia é também per 
mitir outros gastos, como é 
ocaso da promesgsa feita pe- 
lo mandatário de reajuste sa 
lartal a servidores públicos. 
O levantamento que esti- 

mao impacto da PEC foi pro- 
duzido pelos consultores Ri- 
cardo Volpe e Sérgio Sambo- 
sukea pedido de deputados. 
O modelo simula o volume 

de precatórios que pode ser 
emitido nos próximos anos. 
As contas consideram o pe- 

riodo até 2096, ano final da 
vigência do teto de pastos, 
regra que limita às despesas 
públicas federais à variação 
da inflação. 
No cenário tratado pelos 

consultores como pruden- 
clal, a inflação ficará em 10% 
em 2021, 5º EM 2022 E 4,24% 
nosanos seguintes, O cálculo 

considera que o volume das 
sentenças judiciais seguirá o 
ritmo da inflição ano a ano, 
O documento ainda const- 

dera que 20% dos precatórios 
serão pagos antecipadamen- 
te pelo com um desconto de 
c% dovalor. À PEC autoriza 

que os detentores desses ti- 
tulos autorizem o pagamen- 
toantecipado, desde que ha- 
ja a redução no valor. 

Os cálculos não consideram 
efeito de outro instrumen- 
to instituído pela proposta, 
o encontro de contas entre 
União é governos regionais, 
Por meto dele, por exemplo, 
seum estado for detentor de 
um precatório federal de R$1 
bilhão é, ao mesmo tempo, 
tiver uma divida de R$ 1 bi- 
lhão com a Unido, esses va- 

lares poderho se anular, 
“Quanto 20 volume de pre- 

catórios não pagos em decor 
rência do teto de pagamento 
para sentenças judiciais, esti- 
mou-se em R$ são bilhões o 
montante de precatórios acu- 
muladose corrigidos a serem 
pagos ao final de 2036" afir 
mam os consultores. 

Presidente terá 
que definir 
prioridades, diz líder 

Kenato Machado 

é Thiago Resende 

arasíuia Relator da PEC (pro- 
posta de emenda à Constitu- 
ição) dos Precatórios, olider 
do governo no Senado, Fer 
nando Bezerra Coelho (MDEB- 
PE), disse que é possivel con- 
ceder reajustes ao funciona- 
lismo no próximo ano, mas 
que o presidente Jair Bolso- 
naro (sem partido) precisa- 
rá decidir quais medidas se- 
rão prioritárias e quais fica- 
rão fora do Orçamento de 
acã2. Bezerra avisa que falta 
espaço para elevar despesas 
no próximo ano. 

“O presidente, ele sempre 
vai ter que escolher, porque 
as despesas discricionárias 
jaquelas que não são obri- 
gatoriedade do governo), 

ar 

P a 

as obrigatórias estão muito 
apertadas” afirmou o lider 
do governo, ao ser questio- 
ado sobre à promessa de 
Bol sonar de ts o o | 

no Orçamento para conçe- 
der reajustes, 

O Palácio do Planalto con- 
tá com a aprovação da PEC, 
que libera cerca de R$ qo bi- 
lhões em 2022, mas governo 
e Congresso já disputam es- 
ses recursos. O dinheiro não é 
suficiente para bancar as pro- 
messas de Bolsonaro, que ja 
está em ritmo de campanha 
eleitoral, e os anseios dos li- 
deres partidários, que alme- 
jam recursos para emendas 
parlamentares e um amplo 
tundo de financiamento de 
campanha. 

“O que a gente entende nas 
leituras que estamos fazendo 
É que o espaço dentro do Or 
cumento público está muito 
escasso cas prioridades preci- 
sardo ser definidas quando da 
discussão da peça orçamenta- 
ria que se dará até o final de 
dezembro” afirmou Bezerra, 
Adeclaração do lider do go- 

verno acontece após Bolso- 
naro afirmar que quer usar 
Despaçono Orçamento, que 
sera aberto com a aprovação 
da PEC dos Precatórios, pa- 
raconceder reajuste salarial, 
Nesta terça (16), 0 presiden- 

te reforçou que trabalha para 
atender todos os servidores. À 
Folha apurou que o chefe do 
Executivo tem entre as prort- 
dades dar reajuste a políciais 

"Dai dá para a gente aten 
der [coma PEC dos Precató- 
rios) os mais necessitados, dá 
para atender a questão orça- 
mentária, pensamos até em 
obviamente, dado o espaço 
que está sobrando, atender 
em parte os servidores”, dis- 
se em entrevista áimprensa 
concedida durante participa- 
çãona Expo2020, exposição 
internacional que ocorre no 
emirado do Golfo Pérsico. 
Hã também pressão para 

contratação de aprovados 
em concursos da Polícia Fe- 
deral, Polícia Rodoviária Fe- 
deral e Departamento Peni- 
tenciário Federal O governo 
busca espaço no Orçamento 
para atender a esse pleito da 
base de apoio de Bolsonaro. 
APEC dos Precatórios é ho- 

je a principal pauta de inte- 
resse do presidente no Con- 
gresso. Ela autoriza o governo 
a gastar mais e viabiliza pro- 

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), nó Senado se 

messas na área social, como 
q aumento no Auxílio Bra- 
sil, que buscam dar impulso 
a Bolsonaro na campanha à 
reeleição em 2022, 

No entanto, à governo em 

frenta resistência no Senado, 
Atendéência hoje é que o pro 
jeto seja desidratado pelos 
senadores, 0 que reduz aim 
da mais o espaço para medi- 
das prioritárias de Bolsonaro. 
Interlocutores dó governo [já 
admitem que não será posst- 
vel aprovar a PEC no forma- 
to que passou pela Câmara. 

Nas negociações em curso 
com senadores, articuladores 
do governo voltaram a estu- 
dar à proposta que coloca o 
pagamento com precatórios 
fora do teto de gastos —regra 
que limita o crescimento das 
poeta públicas, Precaróri 
os são dividas da União já re 
conhecidas pela Justiça. 

Essa é uma das saidas ava 
liadas por governistas para 
resolver o impasse no Sena- 
do. À equipe econômica re- 
siste a essa ideia. 
Outro desafio do governo 

e evitar que a PEC precise 
retornar à Câmara. As mu- 
danças em avaliação no Se- 
nado representam uma al- 
teração no texto já aprova- 
do pelos deputados. Por is- 
so, a proposta precisaria no- 
vamente ser votada na Cã- 
mara, O que atrasaria ainda 
mais as medidas que vialili- 
zam o pagamento à partir de 
dezembro de R$ 4co no Au- 
xilto Brasil como foi prome- 
tido por Bolsonaro, 
O ministro da Cidadania, 

joão Roma, que está tempo- 

O que a gente 
entende é que 0 
espaço dentro do 
Orçamento público 
estã muito escasso 

e as prioridades 
precisarão ser 
definidas 

Fernando Bezerra 
Coelho (MDEB-PE) 
lider do governo no Senado e 

relator da PEC dos Precatórios 

Fersan Gudy - 4. dev 20 Ag. Serndo 
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rariamente afastado, esteve 
no Senado nesta terça para 
tentar negociar mais celeri- 
dade na tramitação da PEC 
dos Precatórios. Evitou esta- 
belecer prazos miximos pa- 
ra que a proposta seja apro- 
vada. Também não comen- 
tou eventuais planos alter 
nativos, em caso de morosi- 
dade na aprovação da medi- 
da no Senado. 

“Eu não trabalho com hi- 
póteses. Eu trabalho com da- 
dos, com fatos. Nós estamos 
empenhados, toda equipe do 
ministério, em uma opera- 
cão gigantesca para viabili- 
zar O pagamento para as mi- 
lhões de pessoas. Então esta- 
mos muito preocupados para 
que os senadores possam ser 
sensibilizados e aprovar essa 
matéria no mais curto espa- 
co possível” afirmou, 

Na segunda-feira (15), 0 pre 
sidente do Senado, Rodri- 
go Pacheco (PSD-MG), afir- 
mou que não é hora de Rexi- 
bilizar o teto de gastos, “Nós 
poderemos rediscutir o teto 
de gastos públicos e, eventu- 
almente, termos à condição 
de flexibilizá-lo até. Mas não 
cesteomomento atual” dis- 
se em evento em Portugal. 

Pará ampliar em cerca de 
R$ go bilhões as despesas do 
próximo áno, à PEC tem dois 
principais pilares, Uma medi- 
da permite ur drible no teto 
de gastos, lazendo um novo 
cálculo retroativo desse limi- 
te, A putra medida cria um va 
lor máximo para o pagamen 
to de precatórios. 

Se o Senado derrubar um 
desses pilares, o efeito da PEC 
será reduzido para cerca de 
RS 45 bilhões, Ou seja, o pó- 
vero teria ainda mais dificul- 
dade em encaixar às prúmes- 
sas de Bolsonaro é a deman- 
da do Congresso por emen- 
das —recurso usado por de- 
putados e senadores para en- 
viar dinheiro aobrase proje- 
tos na base eleitoral. 
Bezerrase reuniu namanhã 

desta terça com senadores 
que apresentaram propos- 
tas alternativas prevendo o 
pagamento dos henefícios do 
núvo programa social, embo- 
ra sem possibilitar um espa- 
ço excessivo no Orçamento. 
Participaram os senadores 
Alessandro Vieira (Cidada- 
nia-SE), José Aníbal (PSDE- 
SPj e Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR). 

DUARTA-FEIRA, 17 DE HOVEMBRO DE 2001 AS 

mercado 

MP pede junto ao TCU 
investigação sobre salário 
de motoristas de militares 
Vinicius Sassine 

BrasíLia O Ministério Pútbli- 
co junto ao TCU (Tribunal 
de Contas da União) apontou 
fortes indícios de irregulari- 
dade na promoção de moto- 
ristas de uma estatal contro- 
lada por oficiais da Marinha 
e pediu nesta terça-feira (16) 
uma investigação sobre o ato, 
com identificação dos respon- 
SAVEIS É PESA CCE DO DS DD 

fres públicos, caso necessário. 
U pedido do MP se baseou 

em reportagem publicada pe- 
la Folha no dia 15, que a! 
a promoção de quatro moto- 
ristas de diretores da Nuclep 
(Nuclebrás Equipamentos Pe- 
sados) efetivada pelos própn- 
às diretores da estatal, O sa 
lário dos motoristas, que ga- 
nharam cargos de conhança 
e viraram assistentes, saltou 
de R$, 4milpara R$18,6 mil, 
uma diferença de 447%. 
O prejuizo aos cofres púlbli- 

cos foi e R$ 1,4 milhão, segun- 
do muditoria da CGU (Contro- 
ladoria-Geral da União) con- 
chulda em julho de 2018, O cál- 
culo considerou os pagamen- 
tos de salários em z0% €2017. 
A decisão de promover os 

motoristas da diretoria foi 
capitaneada pelo atual pre- 
sidente da Nuclep, o contra- 
almirante da reserva Carlos 
Henrique Silva Seixas. Nomo- 
mento da decisão da diretoria 
executiva, em de aposto de 
2016, ele era diretor adminis- 
trativo da estatal. 
Na mesma reunião estavá 

ovice-almirante Liberal Enio 
Zamelatto, então diretor in- 
dustrial da Nuclep, Hoje ele é 
diretor industrial da Marinha, 

Os outros dois diretores que 
validaram a promoção, con 
siderada iegal pela COU, são 
civis. A atual diretoria dá Nu- 
clep tem três militares de al- 
ta patente da Marinha, 
A COGU detectou a ilepali- 

dade, colocou em um relató- 
rio às detalhes do prejuízo ao 
erário, pediu apuração sobre 
a conduta dos responsáveis 
e recomendou ressarcimen- 
to. Uma investigação interna 
da Nuclep acabou arquivada, 
sem apontar responsáveis e 
sem devolução de dinheiro. 
Quando a CGU concluiu a 

apuração, o ministro de Mi- 
nas e Energia do governo Jair 
Bolsonaro, o almirante de es- 
quadra da reserva Bento Albu- 
hai integração Conselho 

de Administração da Nuclep, 
O colegiado não adotou me 
tidas especificas em relação 
à promoção dos motoristas, 

“O caso acabou sendo arqui- 
vado após apuração interna, 
deixando evidente parao con- 
tribuinte que os recursos pú- 
blicos continuam sendo usa- 
dos para enriquecer de ma- 
neira imoral pessoas próxi- 
mas aos dirigentes do poder 
público”, afirmou o suprocu- 
radorperal Lucas Rocha Fur 
tado, responsável pela repre- 
sentação no TCU para que o 
caso seja investigado. 

Para Furtado, há fortes indi- 
cios de irregularidade na pro- 
moção dos motoristas, “Ma 
nobras administrativas para 
beneficiar amigos de autor 
dades como as que ora foram 
noticiadas constituem verda- 
deira atronta e apressão 20 
contribuimie,” 
Arepresentação foiapresen- 

tada à presidente do TCU, mi- 
nistra Ana Arraes, como é pra- 

PRE! O ta 

AMEROS cedo adsl. Ta 
Ca CH alo do Cs Redraco dá Eva 

xe nesse tipo de procedimen- 
to. Osubprocurador pediu in- 
vestigação sobre irregularida- 
des, identificação dos respon- 
saveis pela promoção e ressar 
cimento de recursos pagos ir 
regularmente, se for o caso. 
A ata da 575º reunião da di- 

retoria executiva da Nuclep, 
de 4 de agosto de 2016, des- 
creve como se deu a conces- 
são dos cargos de confiança 
dos motoristas da diretoria, 

um ato da própria diretoria 
O TCU já tem um procedi- 

mento aberto, desde 2018, pa- 
ra apurar “possiveis casos de 
ascensão funcional irregular” 
na Nuclep. Nenhuma delibera- 
ção foi adotada no processo. 
O relator é o ministro Jor- 

ge Oliveira, indicado ao carpo 
pelo presidente. Ele é amigo 
da familia Bolsonaro. Oliveira 
já atuou no TCU para blindar 
O governo ou para postergar 
decisões desfavoráveis à pes- 
tão que integrou como sub- 
chefe para Assuntos Juridi- 
cos da Casá Civile cómo mi: 
nástro da Secretaria-Geral da 
Presidência, 
O Ministério de Minas E 

Enerpia, em nota, afirmou 
que a corregedoria da Nuclep 
concluiu pelo arquivamento 
da apuração aberta, “dada a 
ausência de dano ao erário 
e de conduta dolosa, conclu- 
são que contou com à chan- 
cela do corregedor setorialda 
própria CGU. 
“O ministro Bento Albo- 

querque, durante o periodo 
em que integrou o Conselho 
de Administração da Nuclep, 
contribuiu sobremaneira pa- 
raauprovação de diversasme- 
didas que, com certeza, apri- 
moraram a governança da em- 
presa” afirmou a pasta. 

Entre as medicas citadas es- 
tá uma ampliação das compe- 
tências do conselho para mai- 
or abrangência na fiscaliza- 
ção dos atos de gestão da di- 
retoria executiva, com asses- 
soramento de um comité de 
auditoria, 

O caso acabou sendo 
arquivado após 
apuração interna, 
deixando evidente 
para o contribuinte 

que os recursos 
públicos continuam 
sendo usados para 
enriquecer de 
maneira imoral 
pessoas próximas 
aos dirigentes do 
poder público 

Lucas Rocha Furtado 
subprocurador-geral 

A lider « PIT Pes ta 
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AS 

mercado 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 20H 

Bolsonaro em fase de destruição fina 
Governo não tem dinheiro para reajuste de servidor e também alugar o centrão 

Vinicius Torres Freire 

Josnadista, fol secrenhro de Redação da Folha. E mesve em séminsiração pública pela Ur varsidade Harvard (EUA) 

Gente que vai deixar de rece- 
ber auxílio emergencial faz filo 
para entrar no Cadastro Umi- 
co, q lista de quem quer rece: 
ber o Auxílio Brasil, substitu- 
to do Bolsa Família, À partir 
de agora, uns 19 milhões vá 
ficar sem auxílio emergencial 

e sem Auxílio Brasil, 
De modo discreto, essa fila 

du fome apareceu aqui e ali, 
em jornais é TVs Não se dú 
muita bola para esses “invisi- 
veis" à vista. 
De modo espalhafatoso, fa- 

ir Bolsonaro disse que quer 

dar aumento para os servido- 
res federais, Se conseguir não 

vai sobrar mais nada daque- 
les R$ 07,6 bilhões que preten- 
de arrumar com o calote dos 
precutórios ecom o reajuste do 
teto de despesas do governo. 
Não sobrarta nado para du 

mentaro dinheiro de emendas 
parlamentares: para pagar o 
dluqueldo centrão, Não sobra 
ria nada para aqueles 19 mi- 
lhões no fila da fome. fá não 
estuva previsto que essas pes- 
sous recebessem ajuda. Ago- 
ra, Bolsonaro junta insulto do 
prejuizo. 

Se não usar à dinheiro do 

PEC, como quer Bolsondro, o 
governo terá de cortar em ou- 

tra parte: acabar de destruir 
u ciência ou nem fazer obra 
de tapar buraco em estrada. 
O reajuste dos servidores le- 

varia poucos votos novos par 
Bolsonaro, Afetarta uns 2 mi 
lhões de pessoas, a mutoria das 
quais o rejeito até se mumif- 
cudo e pintado de ouro. 
O que quer Bolsonaro? En- 

trou na fase Nero final? 
Entre algumas pessoas que 

administram grandes dinhei- 
ros, d impressão que ficou é de 
que Bolsonaro vai para à “nd- 
da du nada” como disse um te- 

soureiro de bancão: não vai 
ganhar voto com as voadoras 

eleitoreiras evai “tocar fogo no 

economio”. 
Bolsonaro passou a impres- 

são de que pode fazer aindo 
qualquer negócio para aumen 
tor as despesas de modo tres: 
loucado é inepro. No prática, 
não é tão simples. Mas, na per 
cepção de quem observa aeco 
nomia e administra dinheiro, 

Bolsandro está desembesta- 
do de vez 
Seu PEC dos Precatórios pas: 

susse como o governo quer, da 
ria quase R$ 92 bilhões de gus- 
to extru. Descontem-se dai o 

uumento de despeso como Au- 
xtlio Brasil, com o gasto obri- 

Um ano depois, 62,5% dos 
brasileiros já usaram o Pix 
Segundo BC, 104,4 milhões de pessoas usaram o sistema ao menos uma vez 

Larissa Garcia 

BRASÍLIA Com apenas um ano 
em funcionamento, mais da 
metade da população adul- 
ta brasileira já usou o Pix pe- 
lo menos uma vez. Levanta- 
mento divulgado nesta terça 
(16) pelo Banco Central mos- 
tra que 104,4 milhões de pes- 
sous pagaram ou receberam 
com o sistema de pagamen- 
tos instantâneos, o equiva- 

lente a 62,5%, 
O Pix, que completa um ano 

hoje, já movimentou R$ 4 tri- 
lhões desde o lançamento e 
batey o recorde de so milhões 
de transações em um único 
dia, em 5 de outubro. 
Segundo o BC, a adoção foi 

mais rápida entre jovens. Pes- 
soas entre 20 e29 anos repre- 
sentam 34% dos usuários do 
Pix. Aqueles que têm entre qº 
eg anós equivalem à 31%, En- 
tre 4º anos e 49 anos, 0 per 
centual é de 18% e cai para RW 
na faixa de 50 à 59 anos. 

Pessoas acima de 69 anos re 
presentam apenas q% dos usu- 
ários e abaixo de 19 anos, 5%. 
Desde à lançamento, 43,9 

milhões de pessoas disseram 
usar só o Pix para transfe- 
réncias, 
O Pix cresceu mais entre 

consumidores de baixa ren- 
da. De março a outubro des- 
te ano, número de usuários 

Número de usuários do Pix ultrapassa os 100 milhões 
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dessa faixa aumentou 191%. 
Em todas as faixas de ren- 

da, a alta foi de 52%, 
“Outro indício de inclusão 

financeira é o valor médio de 
transferências, 60% de Pix são 
abaixo de R$ 100. Mostra que 
é usado para fazer pequenas 
transações”, afirmou o dire- 
tor de Organização do Siste- 
ma Financeiro e Resolução, 
joão Manoel Pinho de Mello. 
O levantamento mostrou 

ainda que 7,9 milhões de em- 

Bolsa instala réplica dourada do 
touro de Wall Street no centro de SP 
sÃopauLo À By,a Bolsa de Va- 
lores brasileira, inaugurou 
nesta terça (16) uma réplica 
da escultura conhecida co- 
mo Touro de Wall Street, que 
fica em frente à bolsa nova- 
iorquina, 
A peça original em bronze é 

chamada *Charging Bull”, que 
signúfica touro em investida ou 
toóuro que ataca. No jargão do 
mercado acionário, o touro re- 

presenta os momentos de al- 
ta da Bolsa, pois o touro chi- 
tra para cima, À estátua fica 
ao sul da ilha de Manhattan. 
Aversão brasileira fot instala- 
da em frente ao prédio da Ral- 
sa, na ruas de Novembro, no 
centro de São Paulo, 

O“ Touro de Ouro" nome da 
réplica, foi idealizado em par- 
ceria como sócio da XP e pre- 
sidente da empresa de edu- 
cação financeira Touro, Pa- 
bla Spyer —também conhe- 
cido por apresentar 0 o pro- 
grama Minuto Touro de Quro, 
nalovem Pan— e concebido 
pelo artista plástico e arquite- 
to Rafael Brancatelli. 
Apeça, diz a B3, “simboliza 

o mercado financeiro e a for 
ca do povo brasileiro”. 
Construído sobre uma es- 

trutura metálica tubular com 
multicamadas de fibra de vi- 
dro de alta densidade e pin- 
tura de alta temperatura an- 
ticorrosiva dourada, o tou- 
rotem 51 metros de compri- 
mento, «metros de altura e 2 
metros de largura. 

presas já usaramo Pix parare- 
ceber ou para pagar, 0 equiva- 
lente a 54,6% das empresas 
com relacionamento no sis- 
tema financeiro. 
O Pix representa ainda 15, 6% 

das operações entre pessoas 
e empresas. 
Ao todo, são 348,1 milhões 

de chaves cadastradas, O me- 
canismo serve para facilitar a 
identificação do recebedor. 
Dessa forma, quem realiza O 
pagamento ou transferência 

E 
O'Touro de Ouro; em frente ao prédio da B3, na região 

Fontes Banco Cestral dé Brasil 

não precisa digitar todos os 
dados para enviar os recursos, 
O diretor ressaltou que o Pix 

deve ganhar novas funciona- 
lidades nos próximos meses, 
como iniciação de pagamen- 
to com Pix, para comprar em 
loja online sem ter que aces- 
sar o aplicativo do banco, sa- 
que e troco no comércio, à dé- 
bito automático, pagamento 
sem internet (offline) e com- 

pras internacionais, 
O presidente do BC, Rober 

centralda capital paulista 

gatório elevado por causa da 
inflação disparado e com o 
desconto de impostos sobre à 
folha salarial de empresas. So 

bram uns R$ 15 bilhões Um re- 
ajuste de 5% para os servidores 
dá mais do que isso. Não so- 
braria mais mada, pois Nem 
pard o vale-gós, quase apro- 
vado no Congresso. 
O Auxilio Brasil aumento- 

ria o valor mensal do Bolsa 
Fumilia e incluiria mais uns 3 
milhões no pacote (17 milhões 
de famílias, no total). Outras 
19 milhões que ora recebem o 
auxiho emergencial ficam ser 
nuda, Muita gente que vai re 
veber esse Bolsa Família me- 
nos muro já detesta Bolsona 
ro. Quem vai perder tudo, vai 

achar o quê? Qual o saldo elei 
toral disso? Talvez negativo. 
Haverá mais débitos socioe: 
conômicos e político eleitorais, 
Bolsonaro jogou no lixo o re- 
cuperação que vinha bem até 
o primeiro trimestre. À zorra 
golpista, q pregação da mor 

to Campos Neto, afirmou que 
a realidade superou as expeç- 
tativas que a autarquia tinha 
para à Pix 
“Nossas expectativas eram 

altas e, hoje, a realidade su- 
perou as expectativas, O pix 
caiu no gosto dos brasileiros 
e seu uso se intensifica mês à 
mês” comemorou, 

Para Campos Neto, O siste- 
maainda deve passar por apri- 
moramentos para atingir to- 
do o seu potencial 
“O Pix, apesar de já ter al- 

cançado um uso expressivo 
pela população, certamente 
ainda não atingiu todo o seu 
potencial, Ouso do QR Code, 
por exemplo, ainda depende 
de uma melhor assimilação 
da tecnologia por parte dos 
ustaárdos, Cito. 
Segundo ele, o uso do pa: 

gamento com Pix no comer 
cio pode ser melhor explora 
do a partir de inóvações pec- 
nológicas, 
“Há um universo de possibi- 

lidades para novos negócios 
e para implementação mais 
5 apitos com o uso da inici- 
ação de transação, especial 
mente no comércio eletrôni- 
co” ressaltou. 
Nesta terça, o Pix passa à 

contar com novas medidas 
de segurança. Começa à va- 
ler hoje o mecanismo especi- 
al de devolução, que permite 
que o banco estorne valores 
para a conta do pagador em 
casos de fraude ou falha ope- 
racional. 
O retorno de recursos pode- 

rá ser solicitada tanto pela ins- 
tituição do recebedor quanto 
por quem pagou. 
Além disso, entram emvipor 

nesta terça tambéma pos 
lidade de o banco reter uma 
operação suspeita no Pix por 
até 7ah para análise e a obri- 

ape mem = 
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te no epidemia, o desgoverno 
do economia, tudo isso é algo 
mais encareceu o dólar e cle- 
vou inflação é juros, Mais gen 

te ndo vai conseguir emprego, 
Vai viver de bicos e trocados, 

se tanto. 
O valor que vai sair do PEC 

dos Precatórios ainda depende 
de votos no Senado. No limite, 
pode até cair Então, ogoverno 
talvez queira editar um decre- 
to de calamidade para gastar 
ou pedir “créditos extroondind: 
rios" a fim de bancar o Auxilio 
Brasil, 0 que pode ser ilegal, É 
muis provável que parlamen- 
sores façam um arranjo qual: 
quer com u PEC, limitando o 

estrago do qe ju se sabe. Mas 
a hipótese de idiotice extra es 
tó na mesa ou, melhor na role 
ta russo de Bolsonaro, no co- 
no que ele encostou na cabeça 
do pais. Pelo menos, o réceio 
agora é esse, o vale-tudo final 
de Bolsonero. 

vinicius taresdêgrupo folha cembr 

gatoriedade da notificação 
de infração, que antes era fa- 
cultativa, 
A notificação funciona co- 

mo uma marcação na cha- 
ve Pix feita pelo banco, no 
CPF ou CNP] do usuário é no 
número da conta, quando é 
constatada a fraude, Essas 
informações serão compar- 
tilhadas com as demais ins- 
tituições sempre que houver 
uma consulta, Com isso, o BC 
espera queaschamadas con- 
tas de laranjas, que são aluga- 
das ou emprestadas, possam 
ser identificadas. 
Depois do lançamento do 

novo meio de pagamento, 
em novembro do ano passa- 
do, bandidos têm tirado van- 
tagem da facilidade e da ra- 
pidez do Pix para aplicar gol: 
pes ou para pedir que a viti- 
ma transfira grandes quanti- 
as rapidamente durante rou- 
bros ou sequestros. 
Criminosos costumam usar 

contas de laranjas para rece- 
ber o dinheiro, além de pulve- 
rizá-lo para outras, o que difi- 
culta o rastreio da policia pa- 
ra reaver os valores e desarti- 
cular as quadrilhas. 

Para aumentar à seguran- 
ca em úperações com o Pix, 
o BC anunciou uma série de 
mudanças nas regras do sis- 
tema de pagamentos. 
O Pix acumula 112,6 milhões 

de usuários. Segundo o BC, foi 
o sistema de pagamentos ins- 
tantâneos com adesão mais 
rápida no mundo, 

Desde o lançamento, o su- 
cesso do novo meio de paga- 
mento foi consolidado entre 
pessoas físicas, que respon- 
dem por 94,9% dos usuários 
cadastrados atualmente, Já 
entre empresas, a adesão foi 
mais lenta, com 7.4 milhões 
(657% dos usuários). 
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Ciro, Dilma, Bolsonaro e a Petrobras 
Tabelamento de preços trará prejuizos à empresa e não garante benefícios ao consumidor 

Helio Beltrão 
Engenheiro com especialzação em finanças é MBA na Ur versidade Columbia, é presidente do imsutura Mises Brasil 

A gasolina é o diesel subiram 
mais de 50% em 2021, muito 
mais que q inflação oficial de 
S2%até outubro. À turma das 
soluções mágicas já elencou 
os culpados e quer controle 
de preços, Como de costume 
por aqui, o prescrição predi- 
leta para resolver problemas 
sociuis Éuma marreta na mão 
de um burocrata. 
O tabelamento é um zumbi: 

esporte nacional nos anos Bo, 
acreditava-se morto desde me 
udos dos unos 90, mus seque 
vivo nos corações... ecomendo 
o cérebro de muitos. Não deixo 
de ser umo coincidência cômi- 

cu que a palavra “zombie” te- 
nha entrado no lingua inglesa 
no famoso livro de Robert Sou- 
they, “History of Brazil” 
O coronel Ciro Gomes pro 

pós no Twitter que a Petrobras 
deve cobrar apenas o custo 
de produção dos combustiveis 
adicionado de um lucro razod- 
vel, à seu critério, claro; a "ta- 
bela Ciro” À Frente Unica dos 
Petroleiros joga q culpa dos 
qumentos na gestão bolsona- 
rista do Petrobras. O Senado 
Federal quer ouvir Paulo Gue- 
des é q Petrobras sobre os úu- 
mentos, e já estuda um proje- 
to de um senador petista po- 

ru marretoar os preços. 
As eríticas são concentrádas 

na político du Petrobras de 
acompanhar os preços inter 
nacionais, seguindo aproxima: 
daumenteo principio da PRI, pre 
ço de paridade de importação. 
A PET represento o respeito du 
reço de mercado, resultado da 
eideojertae demanda. A guso 
lina eo diesel são commodities 
negociadas internacionalmente. 
Grosso modo, o preço de venda 
do Petrobras às distribuidoras 
deveria equivaler vo preço in- 
temacional acrescido dos cus- 
tos de frete e logistica para tro- 
zer à combustivel ao país. 

Este ano, a gasolina e o diesel 
subiram no mercado internaci- 
ondl mais de 65%, em dólares. 
Eo real desvalorizou. Ou seja, 
so contrário do que se tem di- 
to, a Petrobras não tem suhi- 
do os preços no mésmo ntmo 
que o aumento dos preços in- 
termacionais, Segundo partici 
pantes do mercado, a compa- 
nhia vem recentemente prati- 
cando preços abaixo da pari- 
dade internacional, 
Júvimos este filme. No gover 

no Dilma, a Petrobras foi forço- 
do a praticar preços abaixo do 
paridade pora conter a infla- 
ção. Esta decisão gerou prejui- 
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z0s diretos de R$ 100 bilhões, sem 
contur acorrupção, Pasadena é 
outros desastres de gestão. Sea 
turma do tabelamento ganhar 
o debate, os problemas serão 
hem mais graves que os prejui- 
zosna Petrobras eas consequen- 
tes ções judiciais dos ocionis- 
tas minoritários (o quverno pos- 
sui dpenas 47% da companhia). 

Muitas pessoas confundem 
o foto de o Brasil ser autossu- 
ficiente e exportador de petró- 
leo com o fato de sermos im- 
portadores de gasolina e di- 
esel, Uma vez que não temos 
copacidade de refino suficien: 
te, precisamos importar cerca 
de 20% do nosso combustivel. 

Se os preços forem tabela- 
dos pela Petrabras abaixo da 
paridade, uma das duas con- 
sequências negativas ocorre- 
rd: a) fultará combustivel pois 
o importador não terá razão 
para comprar mais caro lá fo- 
rue vender mais barato aqui; 
h) o preço-do consumidor se 
mantém alto, viabilizando a 

AI? 

mercado 

importação, mas q Petrobras 
fica no prejuizo é o consumi- 
dor não se beneficia. 
Como na década de 75, 0 pe 

tróleo tem subido por causa de 
políticas inflocionárias do Fed. 
Aqui sofremos adicionalmen- 
te coma politica do BC de des- 
valorização do real, 
Revogar a lei de oferta e de- 

mandanunca funcionou Des- 
deque trocou o presidente do 
Petrobras, Bolsonaro não es- 
conde sua vontade de tubelar 
os preços “Nos estamos ten- 

tando buscar maneiros de mu 
dor a lei, porque não é justo 
VOCÊ viver num pais que poqu 
tudo em reuis, É um pais pro 
ticamente qutossuficiente em 
petróleo é tem à preço do seu 
combustivel atrelado 00 dó- 
lar; declarou em live recen- 

te. Trata-se de uma “dilmice”, 
cujo resultado todos sabem: 
“Não acho que quem ganhar 
ou quem perder nem quem ga- 
nhar nem perder vai ganhor ou 
perder. Vai todo mundo perder” 
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Marco do saneamento amplia 
investimentos após um ano 
Levantamento mostra que novas regras alavancaram a carteira do BNDES 

Bernardo Caram 

BRASÍLIA Ápús pouco mais de 
um ano da entrada em vigor 
donovo marco regulatório do 
saneamento básico, medida 
que estimula à participação 

iniciativa privada no se 
tor, O governo aponta um sal: 
tono volume de projetos para 
investimentos e mecanismos 
de financiamento para a área. 
Levantamento da Secreta- 

ria de Política Econômica do 
Ministério da Economia an- 
tecipado à Folha mostra que 
o valor total dos projetos de 
saneamento em fase de con- 
tratação na carteira do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvol- 
vimento Econômico e Social) 
foi multiplicado por dez após 
a Sanção da ida, 
Osvalores, que ficavam em 

tomo de R$ 3 bilhões ao ano 
até 2019 (antes da aprova: 
ção das novas regras), alcan- 
caram R$ 45,3 bilhões nos 13 
meses encerrados em setem: 
bro deste aro. 
O ENDES auxilia governos 
municipais e estaduais a pre- 
parar a modelagem de proje- 
tos em saneamento, 
Entre os exemplos de em- 

preendimentos destravados 
após o marco estão conçes- 
sões em Alagoas, com inves- 
timentos de R$ 2,6 bilhões, 
no Amapá, de R$: bilhões, e 
no Rio de janeiro, de R$ 29,7 
bilhões. 
Em iojo ARE de análi- 

se, à pasta afirma que, após à 
entrada em vigor do marco, 
a emissão de debêntures pa- 
ra investimentos em sancá- 
mento também teve forte alta, 
As debêntures são titulos 

de divida emitidos por em- 
presas como forma de finan- 
ciar seus projetos. Os deten- 
tores desses papéis de renda 
fixa são remunerados pela 
companhia a uma taxa pre- 
viamente acordada. 
O volume de emissões des- 

ses títulos no setor de sanea- 
mento avançou de uma me- 
dia anual de R$ 2,4 bilhões de 
2019 42019 para R$ 12 bilhões 
no periodo de um ano encer 
rado em setembro de 2021. 
Responsável pela nota téc- 

nica, o subsecretário de Poli- 
tica Macroeconômica do Mi- 
pistério da Economia, Faus- 
to Vieira, afirma que o Esta- 
do munca teve condições de 
fornecer esse tipo de infraes- 
trutura à contento para que 
os serviços fossem universais. 

Para ele, esse cenário co- 
meça a mudar a partir da re- 
tirada de amarras para viabi- 

lizar a participação da inicia- 
tiva privada no setor 
“Já há uma mudança muito 

forte em projetos e financia- 
mentos após o novo marco 
legal, isso é claro, Daqui para 
frente, veremos um percentu- 
al maior desses investimentos 
um participação do PIB [P'ro- 
duto Interno Bruto), o que vai 
pese ibulitar uma demmor tatiza- 
ção desses serviços”, diz. 
Apesar de a lei ter entra- 

do em vigor em julho do ano 
assado, o decreto que regu- 
mentou as novas regras foi 

editado apenas cinco meses 
depois, em dezembro. 
Vieira explica que esses pro- 
jetos são de longo prazo e, por 
isso, a simples aprovação do 
marco legal pelo Congresso 
já destravou as iniciativas, 
Agora, segundo ele, é preciso 

Projeto 

uardar até que os projetos 
e deseobesra vesti di 
em investimentos. 
O marco do saneamento fai 

tratado como uma das prio- 
ridades da equipe do minis- 
tro Paulo Guedes (Economia). 
A hei amplia as possibilida- 

des de que empresas priva- 
das possam prestar os servi- 
ços. Companhias vencedoras 
de licitação terão de se com 
prometer com as metas de 

eficiência e universalização, 
Alei define que, até dezem- 

bro de 20373, O avesso à água 
potável no pais deve ser am- 
Pliado para 99% da popula- 
ção. O tratamento e a coleta 
de esgoto deve alcançar 90% 
dos lares no mesmo periodo. 
O prazo para 0 cumprimen- 

to das metas poderá ser acres- 
cido de mais sete anos. Isso 

s de saneamento na carteira 
do BNDES em fase de contratação 
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Daqui para frente, veremos um 
percentual maior desses investimentos 
em participação do PIB [Produto 
Interno Bruto], o que vai possibilitar 
uma democratização desses serviços 

Fausto Vieira 

suasecretário de Política Macroaconômica de Minstério da Economia 

será adotado se a empresa 
prestadora do serviço com- 
provar inviabilidade técnica 
ou financeira. 
Antes da aprovação do tes 

to, à equipe econômica ; 
mentava que seriaimpossivel 
atingir essas metas por meio 
de gastos do governo, 
No momento da sanção da 

lei, em 2025, somente 6% das 
cidades eram atendidas pela 
iniciativa privada. As estatais 
eram responsáveis pelos ser 
viços em 94% dos municipios, 
O governo estimava um to- 

tal de 104 milhões de pessoas 
sem serviço de coleta de es- | 

to no país, e outros 35 mi- 
hões de brasileiros sem aves- 
so à água tratada. 
O potencial de investimen- 

tos estimado para a universa- 
lização dos serviços, segundo 
membros do governo, é de 
ES 700 bilhões. A nota técni- 
ca da pasta defende o avanço 
das privatizações e conces- 
sões para ampliar à atendi: 
mento aos mais pobres 
O órgão argumenta que o 

serviço estatal é menos ef 
ciente, tem cobertura limita- 
da e ainda mantém privilégi- 
os que são arcados pela soci- 
como uma média sala- 

nal mais elevada do que a pra- 
ticada pelo mercado. 
“Privatizações e concessões 

geram maior eficiência e pro- 
veem à população —princi- 
palmente aos mais vulnerá- 
veis— maior acesso a bens e 
serviços” diz anota, 
O documento us as tele 

comunicações como exem- 
plo bem-sucedido de setor 
que passou a ser regido pela 
iniciativa privada, viabilizan- 
do forte aumento nos inves 
timentos, redução de custos 
E universalizaç ão de serviços. 
A pasta cita levantamento de 

ag1á- do BNDES que comparou 
os volumes de investimentos 
em telecomunicações e sane- 
amento. Enquanto os gastos 
com telecomunicações em re- 
lação 20 PIB no Brasil tinham 
patamar superior a países da 
Europa e os Estados Unidos, 
as despesas com saneamento 
ficaram em patamares meno- 
res do que até mesmo a média 
da América Latina. 
“Hã a necessidade de atra- 

ção de participantes do se- 
tor privado para que façam 
Ds aportes e se tornem omo- 
tor de transformação do se- 
tor de saneamento, à exem- 
plo do que ocorreu com a ex- 
pansão dos investimentos em 
telecomunicações”, afirma o 
documento. 
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da Gecrpara da Saúde O Pregão ve radirars da forma ELE Ha 

ma data de 07 de decimibro de Po71. Códaadra 

boni ia 
eido score par 

seita 
Marcia Canedo ê lscrulâna aa 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - SETUR 

| SECRETARIA DO TURISMO - AVISO DE LICITAÇÃO 

| Pregão Elstrómico nº QCS/BorI ga Desce Geral Mi DÊ GOMOSS Aberiza DIM BEI! 

da 1OMbômm jMoráno de Ernalio) Drgão inigsemsado: GETUREA Local Sa 

alecincoss e combr. Drjoioo Combsniação de peasiação de SEPAÇOS goma 
ai misiaivo nocapcicaésia) para alencar 25 demandas Cos eguipareanios oc 

PRODETUR. Famibas: 03.25 20216 Os inisspssados poderão obier irorrações pdoe 

Edital 0 005 aneios gratufiamente, ma dvpnida Tancredo Meves nº TIE, Bloco À, 5º 

Anda Carurho das Arvores Salvador - Bahia, inetomes: EM EITE-MES, detoteoo [TI 

| 3UbE-SMtA dos 03:00h às 17:00h. cu pola miems! gor compranetba poha mico 

| snsc com tr. Salvador 16/11/2021 Isa Goheens- Frogonea. 

— SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 

FUNDAÇÃO [XSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE 5 AO PAULO 

=NISÊ GOMES DA SILVA” 

Acho-se sbero 02 Fundação bosistuto de Terras do Estado de Sbo Fondo “hose (on 

da SBiva”, no Grupo de Liciações = Contras da Dhrstoria Adjunta de Mbevinisicação é Fi- 

mamçãs da Av. Brgadeso Luis Amóonia mé 584 4 7º andar, São Paulo FIM, tee QB DL) d293- 

2550 (2553338, o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1AQUZL — dbleria de Cumapras nº 
DUDA = Prepesso TESP PROSAS, objziendo a Lecação de 

Sd qirinta) veboodos seminovos. com indco da sessão pública de processamento do Prego 

Eletminico a ses realirada nó eadesaço elemônico mec beca och eu mm bes iapeuda, 
apgand, prev eso pars 16008 horas do dia 26 de NON EMBRO de 221, sendo o dia | de 

cecmeo de Gl) a dois do inicio da poroso para covio de propostas cleirúmicas As compressas 

mipressadis em poricipas dessa licitação podecão beer u abria! na Negra ms sidés: praca ds 

aguda 

MUNICÍPIO DE GUARANTA/SP 
Precio nº ORI = Composrdnols nº 

ET PPT TATI Tr Tr rTITeas 
| a, a a a LT AD, 7 o E a a a a aa a q 
AR Cu Dr ár, a ema isa ds pa 
entr 6 apura da pra, ação rca ICT o pa Com Ms Pl A E, gg ri rca 

dg, a la TO ga rum org 3 pelado 

DE REFORMA | 

Herstitr: E drernoes aa aa a Mare a Forge É sr Cardo à ei ua 
RARE Ee pise E Re ereta 

Lu ap a suo — Patente 

Pulo à 

horas. O edital 

| Gonprasen tantes o Suplemes. O 
tarda dao de publicação deste É dial no forámo das Oh os Th, na secreiana de Smdicaio 

Ea SECRETARIA 
 FERRANDOPOLISISP'. Adjudica e Homologa em favor das empresas: 

Caras coboodo aberta ro de Locilação 

p semináriostolho 

| Acesse o site 
| folha.com/seminariosfolha 

va intragões Rn AVES DO mrrual 
ada rmirebor eo aa 02, 

: Esta 

ia bat am 1) 

CHA 

lentes meant EA NAL, DE PEDRINHAS PAULISTA - FP — 
Ertai COML E Sai = Pesto 1 BMGOEI] = Dona da 

qm sv la Com arcamarmarão om DELNGODI ds 
€ arcorêa- a depeição na asc da Keiagora, sz RV Josi Aleuanora Lima 427 TU 143558112 PE 

a aaliciacas Sagres o qo br Sagres-SF: 18/20] - Robado Saiicia Pires « Protoio | 

MUNICÍPIO DE PIRACAIA 
fria Wa = 

ERA O PE] Dor nrÓes SO COTAR Ed NEL, dera do Choperia to Or Sado 
e la ricigão derela ar Rurgatree aca mo auto do EE Cau DO rm pd ra, e pica a qa 5 Pra bc ção 
el read prepararem quibe db Cata lda a como & Egiso remar de 
penvdagdo o pda ras eia anda q rir ria ção e 
enum dompriária poblicciade, m5s imsmáa de ar, do da LF ADORA, pa fas Gac À Coon Mec pa 

Era v68, 1, ea Lat e" E O, Prubiigr dia, 

DE EDUCAÇÃO prqessinloa PAULA SOUZA 
a Avião E ABERTURA DE LICITAÇÃ Aiasse aberta ro CENTRO ESTADUAL | 9 TECNOLÓGICA 

PAULA SOUZA, a licitação ne modabdade ce PRE O ELETRÔNICO Me Ud 
VOS MILD ADI COGITA, raloranta Do Prscesto qá 

“Boisa É 
BECISP- é PREST, ar De SE 

LIMENTAÇÃO ETA, goto é P do aÇÃ será no da SER 
PR pair das 0:40 horas. O eciizl me ame ra. estará dispordeel para conselia cod 

FUNDAÇÃO picada DE pésiprhi O DE BARUERI 
SEO DE LHC) ADM ESTRATO 4 | = FREGÃO PRESENCIAL NºIZ 00H 

Já, ATA RESERA > COTA DE ATÉ 22% (MATE E CACO POR 
PARA qi pg TERA i SOMEBLA E EMPRESA DE PERUEMO 
COMPISNE MRTRSO SE DIA LEI COMPLEMENTAR 1 ZY20K, ATUALIZADO FELA 

LE CONPLEMES TA Nº HTC. TIRO: Minor vidor anfiária do Bam . OBJETO: REGISTRO DE 
Ear Gririuad te never prio eira giram pela FIES, cantam, 
E arbdades asimedos & a poiicações Em ME err! Ed o mae isa 
ER BEE Da DOM! da EPE Es yrmer qo Gem Pa dedrimaca espada 
EiraiSÊ EDITAL E pata tis mp dig JoTUZ!, Caiponival sómente fado RM rima BD rh DRCT 

sera or o pe A E Pao 
poe ae eia do Cori Rum À periho parrd La Stem SS La pe sia esa a De 

EFE roca o dio RO! Lad Moticrndo io a (s 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA 
(O Berviço Autônomo de Água E 
no Siniema E lntsirico do Banco do Bras) di deeruta do 

da Sorocaba conurica gue pi acha publesco 
nº dada! - Frobasso 

para prestação ce 

de Sorocaba ip rr preço amoo 
da tt: O húges lirlutmações pa 

pelo rea [15] 3424-5825 cu Aidand na Avernta 
| Cardo Júlio, rº 255. Jardim bel do Paço, no Setor de Licitação é Conttnios Sorocsta. 
16 de noeambro de 1021 — Romaid Pereira dá Silva - Destas Gira! 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA 
O Serviço Aulânomo de Água a Esgoio de Sorocaba Domunica que se 
mecha aberda a Tomada de os nº DiiZÕa - Processo nº 2050/2021 
destinada à adequação e revisão dos atuais Planos Diretores dos 
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de 
Sorocaba, pelo tipo sender preço. Encerramento dia DGMZ202 às 10:00 

completo será disponibilizado no site pon ceassnrpcabe. 
intrrmações & jeletones [151 3224-5825 ou pessonlmente no 

AL mandado Ceila NO, 255. nó ator da Leliações Sorocaba, (6 de 
novembro de 2021, Ronald Pereira ca Silva - Diretor Geral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
ADO DE LIC 

bg imo EO ari à rig nº ADI 
à Protnpura gr Tn Earju E ama it ne 

PRRTAÇÃO DE Eur as LER 
STE WUNCÁPIO, E 

sa TES 
du Aba a, 

Pr He LENA USER TVA. PROJETO 
TETÓNCO, CRC CHA! FEL ti do FERRO 
IA 4 OENAN eai rapid da dezembro da 20721, da 13X 

pe ms da Proa + Pa E a Eni Rusia, dad, 
iai a oasis 

| Predeito Nurv cipal 

hora. ipigema 
EanyraBP. Fa 

Farra 18de covembrs da 303) LUC] 

SINMDICOURO » Sindicato da Indústria do Curtimento de Couros 
e Peles no Estado de São Paulo 

Air. Puta, 1515—0º soda -Saja 5140 —- DEP 040.573 — São Fado. EP 

EOMUMICADO 
Comunicamos que será cealicada no dia ZÔ de dezembro de 2021, das ni ane da 
deste Endade, endereço soma a Eleição para compossção da Dreiooa Conselho Fiscal, 

de cazças deverá 22º demo no prazo de “É des a con. 

É Edvaldo Convocação da cisção enconsa-se amido na sede desta ericade. 
Cão Pasto, 17 de novembro de 2021 

Jêssor José do Mascemenio -umor « Presidenta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCIECO MORATO 
e: COMUNICADO “Prodertura do Mn nº doa, Processo Adiminittrativo 

- "o tod, A Pre ta do eagiri açlho ires Com mede 
ud em ts dê abriria o 

anconiraM sp d disposição das inbermeados na Depirismsenio do Licitações hastpms 

cy mira propus 
| eoer midis pera gravação podendo inmbém por soiiciado pelo small | 

| teria Amir ct ERG Ta 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARANAPANEMA 
EMISO DE LICITAÇÃO DESERTA É RENBERTURA 

& Fmienurs Uuntoçal ds sema” dosma púbico pars conhaceresto dos 
fear um dg map comida ET] e re AR E Ti garkospar da 

GADO! Menta mia marca-sa a REABESTURA paro O dia 03 de damembo 
pedais as DSO Cende, Coy obpado à O comtegiação de ET presa ESpadiirada paro paimiadação E 

as talRoo Err vidi So mento ioio, nd Rosa Eirdto Perora do bio & Gua Foda Jogquar Pao dat tonod 
Farra inoobncio, conforme projetos, memonal descesvo, plandues orçamentárias e cronogmmas 

ii q Mi ap a a 
motecedem a dafa do merhirento dos ae Pb rr e gor. Madomes 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | SP 

AVISO ADJUDICAÇÃO! HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2021 = PROCESSO Nº 373/2021. 

ê jeto: “AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFÓRMÁTICA E ELETRO- 
TRÓNICOS PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

CLARITA DIAS LIMA 31575 58884. Apresentou O menor preço para os lhens: 
T. Bet. W 5 QUEIROZ INFORMATICA Apresentou 2 menor preço para 
os ilems: 2 e 5 CAROLINE DISQUE DA SILVA 435204368" D. Apresentou O 
menor preço para o iteém: 13º QUALITY ELETROMOVEIS LTDA Apresentou 
D menor preço para o fem 10. INFORMATICA DA FONTE COMERCID E 
SERVICOS EMRELL Apresentou o menar preço para à Nem: 12, objetos deste 
pregão. Fracassaram os renas 1,3.4,6 82 8. 

Femandapols-SP. 18 de novembro de ME. 
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO 

Prefeito Iunicipal 



e PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO FELIZ 
| agiadigo eee 

| AT DE EuPRESA P PARA | ELES TU! ELETREAS 

sieaisd Cu arbraie pá 
E a e Rpm 

E) 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 

CONCORACA UE OR 
7 DE EMPRESA PARA ALTERAÇÃO DE PAORÃO DE ENTRADA DE 
DES ELÉTRICAS DE REDE NTERMÁ DA UNIDADE PARA INSTALAÇÃO DE 

E Ra CEM PEDRO JOSE MOREL Rusutado da 
e Docinho abri caras da 
R ENGENHARIS LTOA ME = 

E) Dre Pa EMO DATA O 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302112821 

à Sscssoro de Cosa Ciel torso póbico o Nagêo Elarónico Nº 2021 182) de 

mass da Secresro do Saúde - SESÁ, cujo DIBJETO dr. Beginvo de Frsço pora 

Asferos de eriecis sErriçõã Ca paÕoS Ca cm gessisc po hiparbórico poro evudros do 

SUS a comandos Jjudeiois, conforme especifico ções comicos mo Editol e uol Amaeos 

RECERMENTO DAS PROPOSTAS WIETUAS: Pão endarmço wvesicompresnet pour, 

ciceis do Nº 19275021, om o da 30/11/2021, 3 9h [Horáro de Broslho-DF. 

CETEMÇÃO DO EDMA fo esdemço elsrônco ocimo ou vo xi 

era sapio goosgor br. Procarmõoro Carol co Esoco, am Foriciezo, 12 da Nosarbro 

Ze DZ). MARIDOS ANTÓNIO FROTA DIBEIRO - FIEGOE RO 

ES ESBORES É AUXILIARES DE ADMIN 
| PRETO à AES id GERAL EXTRADS 

de Començão Coletiva Se Trabaino. Fibosão Femo, 16 da novamico 
as da Nosees - Promderia do Gandecado. = 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO 
GRAU EM SÃO PAULO 

ANTSOS 
EDITAL DE CHAMANENTO PUBLICO nº 01/2021 

Protesto nº DD15146-082021.4 00,800 = A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU 
EM SÃO PAULO eg, q ne que preterda adquirir imóvel ro municipio de 
GLARATINGUETA SP O mérrel deverá abefrdor do capesihcações consineies 
do ED TAL DE CHAMAMENTO c* DIVIDE, cujo arquivo está disponivel rm 
Inisrca no asdareço mm Papua be, rformações alravés Se eenad ADMSP: 

Ma | Ena Covntão nor remelidas à Sede Acrrininttuiea da Jintiça Fonlormi mos 
tuidmdos da Dasiora Adednmicsiva, devendo sé antégues para O email ADMGPs 
ELDIM part jun or tdo im TAS DO, 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 07 POE 
Propesso +” 0920557" 2007,403 BOD! = À JUSTIÇA FEDERAL DE 1º sim 
rr PALILO toma púbdeo que pastándo e imóvel £& feur 

congiantes do Elk A DE 

São Paulo, E di nopemibro BUZi 
Misa Tomumeura « Diria da Secrsigris Acmiresírcica 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO 
SEBASTIÃO DEODATO 5ANT ANNA - FUNDASS 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050021 
PROCESSO Nº DheloM 

| TIPO: MENOR PREÇO 
Úlgeto: Registro de Preço pais lacação de egupamenios e serviços de 
Bom, luz, projeção; incação de equipamentos e serviços de elreaming 

a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | | Es : 

(ranemesado do vvo) Amagem, seroçõe do drugação volante E) 
Emtem prosiados uilizando-se carro de som no perimeatro urbano e 
atna relacionados, para alendimanto à avénios, paldeirao, rauniõea, | | 
jamcontos e correlatos dos abwdados culturas no muncipio do São 
Sebastião oxocuiadod pela FUNDASS, polo poodo de 17 masei. Data | 
da rmamização da nosaão: 30/11007t - horário, CEDO horas, Local da 
renlização da sessão: Auditório da Casa da Cuítura - Avanida Dr, Aline 
Munntas, Via - Conto, São Sebanião — SP Endereço para oblenção 
do edit: Rua Expedicionários Brasibiros, 1FIMTB = Centro - São) 
SebastiboiSFP - FUNDASS - Departamento Admenstabvo Finanosira 
Taxa para adguinr o peitai; R$ 4,00 iquairo reas|, cu dispontvai 
getutamente no sita mumfundass com.br São Sebastião. 16 de) 
novembro de 2031, Cristiano Texeira Rrbeo. Diretor Presidenta 

PREFEITURA MUNICIPAL ad CERQUEIRA CESAR 

; , eSaedo das 

HOROLDGAR à ampra FRED 
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Cumquera Câuar 4 da mevaaies da Hi 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO!S P 
gem DE LHEITAÇÃO | 

AVISO DE CONPADCAÇÃO = da Permite] o TRT 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA implora COMUNITÁRIA - FUMEC 
AVISO DE LHCITAÇÃO 

Acha-so abório na Fundação Murcpal para Educ “Comunitária com | 
Cossscatóco aispontblizado nó Penal da Boica El de 

Dorada da AMIDO ls 
O E ENVIO DA PROPOSTA ELE 

DATA E MORA Da ABERTURA DA BESSÃO PLIBLICA 
ne ds DE Qu 

nes indústrias da Eonsirução do Pr iarelpceço E pa 
Fa e Bálsamo, 

O MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC 
AVISO DE LHGITAÇÃO 

Achado abeco sá Fundação Muncipal para Edutoção Comusibária cos inpirumenis 
tendo no Coral da fotus Elrirâmos de Compras do fixiado de 

ETA] do Erirômco 
sad gm E | = 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ 
TOMADA DE a 1320 

Frueesso 
CONTRATAÇÃO DÊ EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLAMO DE MAMEJD DA 

ANBIENTAL DO MEEIRÃO AvECUIA Fusuitado da abaritra do 
Ham & CONTO 

zo para 
E PLANEJ 

BEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ 
PREGÃO jAREBENCIAL] Nº ISMEI! a EONTAL ! aanadA 

IPRAçO PR TEM M de 
Gita TORRE 1 DE IO É o Da Es tosa cata DA nEMO A NEACEAÇÃO, 

desta de Cresizado da À 
Canta = CEF MEAN) = 

DEAR 
serão disponibdizados pá da Iinherme!: 

TA-FEIRA, 11 

HELLEM FERNANDES RODRIGUES COELHO - PREFEITA MUNICIPAL DE ava) 

stores 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E N ATENAS 

POVOS = FRIR ONDAS = CONTRATAÇÃO DE DMPRESA PARA EXECUÇÃO 

DE OERAS DE AUPONMA DO MERGADO Mun CRaL HELHO MINI = O aerial 

mriniá ce rel para apaligação aa eredc ae (ao) mma 

E Giro pará ciraudta po osrarição Pei Taihalgo 

de Lusiações E Cprpções = SA S17,1, mada Pusrruschy PO IDO Predios Cldiemarios Pura" 

Minas Ancraara, sásia midaca das BRIO dy COPCO devendo E iai do dunas 7 Lao 

ds CO jEcesqiaes Cuac) gravável, : ENTREGA DOS ENVELOPES, Da dfood fm TOR, = 

5 & Campo, am tê de novesbro de DOS 

. PROCESSO LCTATÓRIO MP. AMD = PRE: | 
meigo Se REG ASTRO DE do dó são “ano pa púege pai li 

sie re TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 
AV IDO DE corda BE LIC TAÇÃO 

Tae | 
= d COMBTRVÇ r 
DE LABORATÓRIO DE BOVIINDE NATURA, Md ETIMO CR MNE 

aus add di i 

pd e dr der dy da da padiadta, ho ] AR 
om 45 dia cao à dia DO da CETORNDRO de 2081 no Lcigenta rabos bn ads NABRITAÇÃO, 
aa CONTO nd Di o Ran É FORA dedo SS BRO 

COEVERRO DO ESTADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021002 

di Serreicno co Cmso Civil osso póblco o Pregão Hlesrámeo Nº DSTOZAS, de 

iniaresso do Componhis de Águo e Esgoto Do Caoré = CAGECE, cojo OBJETO é: 

Regio De Freço poro fetos e evontect ogueições de Feços poro Bombos KSA, 

conforme especiicoções contidos so Ega) » seus dnesos RECEEMENTO Das 

PROPOSTAS METLAS: Mo andesco me comproseigorhr oireeês co Nº 

20812027, olé o do 20711 /2021, ds 9h [Horéro co Brasihc-DF). DETENÇÃO DC 

EDTA: Mo endempço sevórico celro Do no site smvusepioa ce goebr. Froceradoro 

Gero! do Estoda, em Fonolezo, 16 de Movembro de 2021. JORGE LUS LETE SARA dA 

DE CUVERA . FEESDERO 

QUARTA-FEIRA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 ATO 

CEARÁ 
dorionÊ Do CETania 

AVISO DE LICHAÇÃO - PREGÃO ELITRÔNICO Nº 20210043 

d facmona da Coro Col some póldico o Pagão Besônico Mº DOFTOD4I, ua 

intoraisa dá Secemurio do Madama o Comndo = SEPLAG, capo OMPETO do Togo 

de Fespos pora bavrca a esendedo equações de Metade! de Conama — histeria! da 

laminação, conloema aspeeliicações contidas eo Ediul a sea disque, RECEBIMENTO 

Das FRORCSIAS VIRTUAIS: Mo mndereço wvrscom prosmet gone, aireks do Nº 

P0912021, od odio 30/11/2021, da 94 Plaróno de Ersilho-DF. DETENÇÃO Do 

EDITAL: o seceraço elatrânico cimo da po nda ever seniog ca pone Frocurdcaria 

Carol do Enade, am Foroiezo, OF de Movembeo de M0Zt, JAMES WATER MORRE 

RABELO - FEEGOEIEO 

COS CERO DO ESTADO 
dB CEARÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREDÃO ELETRÔNICO Nº 20210086 - 15 Nº 
1126263000 

Secmcro da Cosa Civil tora pdbico q HEMARCAÇÃO do Pregão Elvmánico Nº 
0210088 de name da Polica Cid do Cor = POCE, ces ORETO dé Sariga de 

mtgiéncio Memes jcom deposição ce peçoil, messmação prestes, preslivo é 

Eotnaiven nos cantos e cprsslhos de nacone iosmado da Palha Civil por um parlocda 

da 17 meses MOTIVO: impugaação são gegtado, RECERIMENTO DAS PROPOSTAS 

VIRTUAIS: do pnderaço eres com propsea quere bar, eira do MO LPLADOS!, ami a dia 

D0/0 1/2071, du 9h Mosório de Brculbo-DF). OBTENÇÃO DO EDTAL Mo andesaço 

alarósco como ca so vis vescssplog cegos a, Pecem dono Gaml da Enedo, em 

Farnlazo, VÓ de Movambro de DZ). ALRÉLA PGUEREDO GUEGEL . FREGOEIRA 

5 CEARÁ 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202110208 

& Secresaro do Cos Col some público o Prego Eevônico Nº 207 208, de 

inimemisa dio Secrrero de Soda = SE54, cujo CRJETO é Eeginro de Preço pois 

fatura e doses opesiçõas de Mig cre ardor, coslnama ecpacdacoções conto so 

Esliol a tosi Anauor RECENMENTO DAS PROPOSTAS VIBTLAS: Mo medanço 

ve comprar gos be através so Nº PODES, ati o da 28/11/2071, 6 9h 

[Mosina de Becito-D), OBTENÇÃO DO EDMAL Mo ancemço alevónico osso sa 

no ts vevrceuplag ce poa, Procurodors Corel do Enoda, am Fangiasa, 10 da 

Mambo de 2021. RAMUNDO VIERA COLTIRNO . PREGOERO 

CEARÁ 
DEFESA DO Está 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021023 

di Sacovcro do Coso Col tome público o fregão Eetónico Nº MIZtozãal, de 

interesso do Componhio da Águo e Ergo do Cons = CAGECE, cojo CBETO é: 

duquisações ce for Elio Macrocitho, Cilledrospermopiso o Sorimiso, conioma 

mspscêceções contidas no Edo) o vous Amemos. FECEBMENTOE DAS PROPOSTAS 

WIETLLAS: tdo pndieraço sesns com proper ba, oirmedo do Nº 2057207, ci odio 

PR/UIASOD, fa Ph PMosdrio de Broslo=DF] OBTENÇÃO DO ENTAL: Mo pndarõço 
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mercado 

Senado tem 

clima favorável 

à desoneração 
da folha, diz 
líder do governo 

Thiago Resende 
e Renato Machado 

amasítia O lider do governo 
no Senado, Fernando Bezer 
ra Coelho (MDEB-PE), disse 
que à tendência na Casa é ta- 
vonível à proposta que pror 
roga a desoneração da folha 
de pagamentos para 08 17 se- 
tores atualmente beneficia- 
dos pela medida, 
“Tenho a impressão que o 

clima do Senado, pelo que ou- 
co dos senadores e do próprio 
presidente [da Casal, Rodrigo 
Pacheco, é que é um instru- 
mento valiosissimo pará a ma- 
nutenção dos empregos. Pre- 
cisamos valorizar a geração de 
novos empregose sobretudo 
manter vs empregos, sobretu- 
do do setor de serviços” disse, 
nesta terça-feira (16). 

Na semana passada, o presi- 
dente Jair Bolsonaro anunciou 
que o governo deve prorrogar 
amedida por mais dois anos, 
A desoneração está prevista 
para encerrar em dize n bio, 

O governo também passou 
a deixar o caminho livre para 
o projeto que estende a medi- 
da. Atualmente, à proposta es- 
tá na CC] (comissão de Cons- 

tituição e Justiça) da Câmara, 
Aexpectativa é que o texto se- 
ja votado nesta semana. De- 

pois, seguirá para o Senado. 
Bezerra voltou a dizer que o 
overno espera uma mudança 
e postura do TCU (Tribunal 

de Contas da União) sobre co- 
mo lidar com à prorrogação 
Segundo ele, o tribunal po- 

de rever nesta semana seu en- 
tendimento sobre a necessida- 
de de medidas compensatóri- 
si pia Fl LTL Lol Ewais Tia EJLIHES “ 

Executivo abre mão de recel- 
tas fiscais. Nova resolução so- 
bre o assunto deve ser votada 
na próxima semana. 
Com isso, seria possível 

prorrogar à desoneração da 
folha de pagamento para 17 
setores sem a necessariamen- 
te usar o espaço fiscal aberto 
pela possivel aprovação da 
PEC (proposta de emenda à 
Constituição) dos Precatórios. 

Hoje, a desoneração —me- 
dida que visa reduzir o cus: 
to de contratação de mão de 
obra— é contabilizada co- 
mo um gasto para O goverro 
no Orçamento, À estimativa 
é que, se for prorrogada com 

as regras atuais (necessidade 
de compensação), à despesá 
seria da ordem de R$ 8,3 bi: 
lhões no próximo ano, 

“Estamos aguardando uma 
manifestação do Tribunal de 
Contas da União, que deverá 
ocorrer amanhã | quarta) so- 
bre a não necessidade de fazer 
compensação sobre a questão 
da desoneração, já que esses 
17 setores não estão recolhen- 
do impostos. Então não pre- 
cisária, com a prorrogação, à 
necessidade de compensar 
isso para eliminar qualquer 
tipo de transgressão à lei de 
responsabilidade fiscal', afir 
mou Regerra 
A desoneração da folha, 

adotada no governo petista, 
permite que empresas pos- 
sam contribuir com um per 
centual que varia de a 4,5% 
sobre o faturamento broto, 
em vez de 20% sobre à remu- 
neração dos funcionários pa- 
ra a Previdência Social (con- 
tribuição patronal), 

Isso representa uma dimi- 
nuição no custo de contrata- 
cão de mão de obra. Por ou- 
tro lado, significa menos di- 
nheiro nos cofres públicos. 
Atualmente, a medida be- 

neficia companhias de call 
center, o ramo da informáti- 
ca, com desenvolvimento de 
sistemas, processamento de 
dados e criação de jogos ele- 
trômicos, além de empresas 
de comunicação, companhi- 
as que atuam no transporte 
rodoviário coletivo de pas- 
sapeiros e empresas de cons- 
trução civil e de obras de in- 
fraestrutura. 
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Startups crescem com aumento 
nos preços dos combustíveis 
Empresas usam tecnologia para gerir abastecimento de transportadoras e postos 

Equipamento da CTASmart que pode ser instalado nas bombas de combustíveis Zanore Fraissas/Folhapress 

Daniela Arcanjo 

sÃorauto A escalada do preço 
dos combustiveis afeta a infla- 
ção, motivou protestos de ca- 
minhoneiros e fói a causa de 
uma troca abrupta na presi- 
dência da Petrobras, Mas pa- 
rastartups brasileiras que atu 
am na area, os reajustes têm se 
convertido em mais clientes 
e altas taxas de crescimento, 
O último reajuste da Petro- 

bras, no dia 26 de outubro, fez 
o preço médio da gasolina su- 
bir 3,1%, chegando à uma mê- 
dia de R$ 6,562 por litro, se- 
gundo a ANP (Agencia Naci- 
onal do Petróleo, Gás e Bio- 
combustiveis). Na mesma se- 
mana, o preço do diesel subiu 
4.5% nos postos, chegando a 
R$ 5,24 por litro, em média. 
São valores inéditos no Brasil, 
Atuando com poucos com- 

petidores externos devido às 
especificidades do mercado 
brasileiro, as startups do se- 
tor otimizam processos de 
distribuidores, transporta- 
dores e postos de combusti- 
vel com tecnologias que vão 
de equipamentos para moni- 
torar a vazão nã bomba a ro- 
bós no Telegram que indicam 
como comprar o produto 
“Não sentimos a pandemia”, 

afirma Filipe Lucatelli Borges, 
um dos sócios da CTA Smart, 
empresa que atua com con- 
true de abastecimento. "To- 
da crise que passamos desde 
à fundação da empresa, em 
aou, nos fortaleceu” 
Os principais chentes do 

startup são transportadoras 
de pequeno e médio porte de 
cargas e passageiros. Normal 
MENTE, CESTA Cm Es Cri 

tam com um posto interno 
em suas unidades para aten- 
der a própria frota, 
Organizar analogicamente 

a logistica de abastecimento 

desses postos pode resultar 
em perdas. Para resolver es- 
se problema, a startup instala 
um equipamento nas crniias, 
conectado à internet, que re- 
gistra o recebimento do com- 
Eitfvl e faz toda a estão de 
maneira automatizada, 
Com a autorização da em- 

presa, é possivel saber quem 
é omotorista da vez o nome 
dao frentista que fez o abaste- 
cimento, a quilometragem do 
veiculo, entre outros dados. 
Apesar de ter mirado na vi- 

sibilidade dos tanques, a star 
tup passou a gerenciar o abas- 
tecimento dessas empresas 
por meio de software. Hoje à 
CTA Smart tem maisde 1.600 
equipamentos ativos em to- 
do o Brasil, alem de estar nos 
Estados Unidos por meio da 
LinkaPump, prestando o mes- 
mo serviço. No Início de ou- 
tubro, a marca recebeu apor 
te de R$ 5,5 milhões. 
O cotundador da Combu- 

data, Daniel Colella, concorda 
que este é um momento im- 
par para negócios relaciona- 
dos a combustivel. "Tudo estã 
convergindo, eu diria que é à 
tempestade perfeita” afirma, 
A sua startup, que tem cli- 

entes em todo O pais, atua 
em duas frentes: a primeira 
é uma plataforma de gestão 
e controle que pode atender 
qualquer entidade que com- 
pre combustivel de uma dis- 
tribuidora. Os clientes sobem 
suas notas fiscais e, à partir 
delas, a Combudata avalia se 
as compras estão sendo um 
bom ou mau negócio, 
No final das contas, a um 

presa quer dar poder de bar 
ganha aos compradores por 
meio de miior acesso à in- 
formação. Se a tendência é 
de alta de combustiveis, por 
exemplo, a plataforma indi- 
ca às empresas que encham 

Esse irei parado 

acer Lena tira 
espécie de 
miopia irer 

cadológica. 
Ele não cos 

nhece wutra 

distrito a 

que ndo as 

grandes, 
então fica 

refém delas 

por falta de 
informação 

Daniel Colelia 

cofundador da 

Combudata 

seus tanques. Se há uma ten- 
dência de queda, sugere que 
não se compre, porque o pro- 
duto estará mais barato algu- 
mas semanas depois. 

“É uma gestão de estoque”, 
resume Colella, 

A segunda frente é o Com 

bumarket, um marketplace 
de fornecedores para seus cli- 
entes. “Esse comprador tem 
uma espécie de miopia mer 
cadológica. Ele não conhece 
outra distribuidora que não as 
grandes, então fica refém de- 
las por falta de informação”, 
afirma o empresário. 

Por ser mais recente, o Corm- 
bumarket estã apenas na re- 
gião sul e nos estados de São 
Paulo e Minas Gerais. 
Trabalhando também com 

transportadoras, a Gasola nas- 
ceu em 20240 para concorrer 
como curtão combustivel ot 
cartão frota, geralmente usa- 
dos por funcionários de trans- 
portadoras para abastecer, 

“O grande problema é que 
Esses cartões cobram Luma Eit- 

xa altissima do posto”, diz Ri- 
cardo Monosowski Lerner, 
fundador da startup, lembran- 
do que normalmente o repas- 
se acontece apenas qo dias 
após o abastecimento -o que 
leva muitos postos a cobrar 
valores diferentes para paga- 
mentos com esses cartões, 

“O nosso negócio é coneéc- 
tar transportadoras e pos- 
tos diretamente por méio 
de uma plataforma digital”, 
explica Lerner 

O pagamento do combus- 

tivel é feito por meio do app 
da Gasola, e o depósito para 
o posto ocorre na hora, pos 
meio de conta corrente digi- 
tal O serviço é cobrado so- 
mente da transportadora. 
Em outubro, a startup mo- 

vimentou R$ 18 milhões pe- 
la plataforma, “Dos clientes 

que fazem o piloto com à gen- 
te, 979% este ano nos contra- 

taram depois de qo dias. É 
mais caro não contratar do 
que contratar”, diz. 
A startup Aprix, outra ini- 

clativa do setor atua direta 
mente com postos de tl mb Lis 

tvel, Por um software, onde 
ado colocadas todas as notas 
fiscais, a empresa capta qual é 
a sensibilidade a preço de ca- 
da posto para cada combusti- 
vel por dia da semana. 
“Conseguimos prever todos 

os cenários possíveis e orien- 
tar. “Vai por aqui, écomo você 
val atingir seus objetivos”, diz 
Guilherme Bagpçio Zuanazzi, 
fundador da startup. “A gen- 
te otimiza preço de venda pa- 
rã o consumidor final” 
Oseu negócio, explica, de- 

pende da politica de parida- 
de internacional de preços 
da Petrobras. Por meio dela, 
a estatal precifica o combas- 
tível de acordo com preços 
de fora do Brasil, o que tor 
na os valores mais voláteis é 
menos previsíveis, 

“Antes seera noticiado quea 
Petrobras ia subir R$ 0,20, por 
exemplo, no dia seguinte o do- 
nodoposto já sabia o que tinha 
que fazer”, diz Zuanasa “Com 
essas mudanças irequentes 
e ajustes mais hnos, esse re- 
vendedor tem dificuldade pa- 
ra decidir o que fazer Ele po- 
de esperar à concorrência su- 
bir pára subir também, mas e 
se à concorrência não sobe?” 
Todo dia, os cientes rece- 

bem uma notificação pelo 
aplicativo do Telegram com 
o resultado da análise de da- 
dos, indicando a melhor pre- 
clficação, 
A startup está em mais de 

15 estados brasileiros, além 
de atender uma rede do Pe- 
ru que também utiliza o soft- 
ware da Aprix 

Facily leva aporte de US$ 250 mi e pode virar unicórnio 
alberto Alerigi Jr. 

reutess Oapp Faciky de com- 
pras coletivas, anunciou nes- 
ta terça-feira (16) que recebeu 
um aporte de USSaçomilhões 
(R$ 1,369bilhão) emuma quarta 
rodada de financiamento, oque 
coloca a companhia brasileira 
privcima da condição de unicór- 
nio— como são chamadas star 
tups avaliadas em pelo menos 
uUsg 1 bilhão (R$ 5,47 bilhões). 

O anúncio ocorreu poucos 
dias depois de a empresa fe- 
char acordo com o Procon- 
SP para solucionar queixas 
de consumidores prejudica- 
dos por problemas que in- 
cluem atrasos em entrega de 
produtos e falta de reembol- 
so. Segundo o Procon-SP des- 
de o inicio do ano até outu- 
bro, o app registra mais de 
15º mil queixas no órgão de 
proteção dos consumidores. 

“Comosnovos investimen- 
tos recebidos, a empresa irá 
focar na eficiência logistica 
para acelerar as entregas dos 
pedidos realizados nã plata- 
forma, além de trabalhar na 
expansão nacional da empre- 
sa, ahrmoua companhia em 
comunicado à imprensa. 
O aporte mais recente recehi- 

do pela Facily foi liderado por 
DX Ventures e Delivery Hero 
com Citius também partici- 

pando da rodada. Antes disso, 
aempresa levantou US$ n6 mi- 
lhões (R$ 655 milhões) em ou- 
tras três rodadas nos últimos 
2 meses. À startup não infor 
mou qual a avaliação da com- 
panhia após o novo aporte. 
A empresa foi fundada por 

Diego Dzodan, ex-vice-pre- 
sidente do Facebook para 
América Latina, e pelos exe- 
cutivos Luciano Freitas e 
Vitor Zaninotto, em 2018. 
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Ministério da Saúde vai 
liberar dose de reforço 
para todos os adultos 
Intervalo do imunizante contra a Covid vai diminuir de 6 

para 5 meses e valera para pessoas com 18 anos ou mais 

Raquel Lopes 

smasíLia O Ministério da Sa- 
úde irá liberar a dose de re- 
torço da vacina contra Covid 
para pessoas com 18 anos ou 
mais. À aplicação da nova in- 
jeção será realizada cinco me- 
ses após o esquema vacinal 
básico para todos os adultos, 
Adecisão foi anunciada no 

Ministério da Saúde nesta 
terça-feira (16). 
Desde o fim de setembro, 

à Ministério da Saude indica 
a aplicação da dose de retor- 
ço em é Pp acima de 6o 
anos, além de integrantes de 
grupos de risco, como paci- 
entes em quimioterapia, com 
imunodeficiência e pessoas 
que vivem com HIV. 

Pára esse público, as doses 
eram aplicadas após seis me- 
ses do ciclo vacinal comple- 
to, vu seja, depois da segun- 
da aplicação das vacinas da 
Pfizer Coronavac, AstraZe- 
neça é Janssen, que vai passar 
a ser administrada em duas 
aplicações como os demais. 
Com a mudança anunciada 

nesta terça, o intervalo será 
reduzido para cinco meses 
apos o ciclo básico. 
“Acima de cinco meses da 

segunda dose, independen- 
te da idade, já se pode buscar 
asala de imunização, corre 

e, no início da campanha, 
toi por faixa etária e também 
em função de comorbidades, 

da tomada no esquema va- 
cinal básico, À orentação é 
que o reforço seja aplicado, 
preferencialmente, coma va 
cina da Pfizer, Na falta desse 
imunizante, pode ser aplica- 
da a Ástrazeneca ou Janssen. 

Para as pessoas que já to- 
maram uma vacina heteró- 
Inga entre a primeira e se- 
gunda dose, a vacina da PÃ- 
zer é que deve ser aplicada. 
A decisão foi tomada após 

os resultados preliminares 
de um estudo da Universida- 
de de Oxford sobre a dose de 
reforço, encomendado pelo 
Ministério da Saúde, mostra- 
rem que o esquema heteró- 
logo aumenta signiicativa- 
mente a imunidade, 
“Temos uma das campa- 

nhas de vacinação da Covid 
mais importantes do mundo, 
ultrapassamos às Estados 
Unidos em relação ao per- 
centual da população com- 
pletamente imunizada. Mas 
temos que avançar ainda 
mais para que não aconte- 
ça o que está acontecendo 
em alguns paises da Europa, 
como o aumento de casos” 
A Alemanha, por lo, 

cogita voltar ão regime de ho- 
me office, enquanto a Holan- 
da se tornou na sexta-feira 
(12) 0 primeiro pais da Euro- 
pa Ocidentala retomar medi- 

acaba seguindo esse mesmo 
Cronograma & aqueles puro 

têm a vacina mais antiga vão 
ter acesso primeiro” pontuou 
oministro Marcelo Queiroga. 
As diretrizes do Ministé- 

rio da Saúde sobre à campa- 
nha de vacinação servem pa- 
ra orientar estados e muni- 
cipios, mas não há uma obri- 
pação de seguir o governo fe- 
deral. Santa Catarina, Minas 
Gerais, Rio Grande do Sule al- 
guns municipios já antecipa- 
ram a mudança e reduziram 
de seis para cinco meses o in- 
tervalo para a dose de reforço, 
Queiroga destaca que a do- 

se de reforço deve ser aplica- 
da com uma vacina diferente 

al paulista inícia 
aplicação a partir 
desta quinta-feira 
A cidade de São Pauto começa 
a aplicar nesta quinta (18) 
as doses de reforço para 
os maiores de 1B anos que 
receberam a segurda dose 
dos imunizantes Coronavar, 
Astrazeneça e Pfizer Na 
quinta, podem comparecer 
todos aqueles que receberam 
a segunda dose até o dia 
a? de abril Na sexta É à 
vez dos que tomaram a 
segunda dose até o dia 17 Ce 
junho, Todos vão receber a 
dose de reforço da Pfizer 

das mais rígidas de isolamen- 
to social por causa da Covid, 
O Brasil tinha mesta terça 

58,9% da E cr com o 
primeiro ciclo vacinal com- 
pleto, Cerca de 75,72% da po- 
pulação recebeu ao menos 
uma dose. Os dados são do 
consórcio formado pelos ve- 
iculos Folha, Uol, O Estado de 
S. Paulo, Extra, o Globo e Gi. 
Segundo o site Our World 

in Data, vinculado à Universi- 
dade de Oxford, na Inglater 
ra, o Brasilultrapassou os Es- 
tados Unidos no percentual 
de vacinados contra Covid. 
A informação foi ui jd 

tilhada numa rede social pe- 
lo cientista Eric Topol, cardi- 
odogista, fundador e diretor 
do E je Research Trans: 
lationul Lastitute, e profes- 
sor de Medicina Molecular 
no Seripps Research Institu- 
te, De acordo com ele, o Rrasil 
se umiu à Outros 55 países que 
superaram às americanos, 
Queiroga também anunci- 

oua campanha de Mega Vaci- 
nação que será realizada pe- 
lo Ministério da Saúde. O dia 
D ocorrerá no sabado (20). 
A intenção é que as pessoas 
procurem as unidades bási- 
cas de saúde para a segun- 
da dose e a dose de reforço, 

“Primeiro, será uma inicia- 
tiva publicitária para conven- 
cer as pessoas a buscarem as 
salas devacinação. Nesse sen- 
tido. nós pedimos a ajuda de 
vocês [imprensa| que tem in- 
formado apopulação para que 
possam procurar as salas de 
vacinação. A campanha é im- 
plementada pelo municipio 
na ponta, mas há possibilida- 
de de fazer mutirões, ampli- 
ar horário de acesso na UBS 
para que as pessoas possam 
ter mais acesso”, destacou. 
Segundo Rosana Leite de 

Melo, secretária extraordi- 
nária de Enfrentamento da 
Covidag do Ministério da 
Saúde, 21 milhões de pesso- 
as estão aptas para receber a 
segunda doa Há conversas 
como Conass (Conselho Na- 
cional de Secretários de Sa- 
úde) e Conasems (Conselho 

sed ui 
nça cam aM 

Vac eder ainda À 

Pessoas aptas para tomar a 
segunda dose ca vacina, hoje 
Em milhões 
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Número de doses por 
imunizante, para a população 
apta hoje 

Em milhões 

Astrafeneca Pfizer Ceranavae 
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pessoas que tomaram a DI 
e não tomaram a D2 
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Amazonas 
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Dose de reforço 

Pessoas aptas a tomar à 
dose de reforço por mês 
Em milhões 

Nóv2] Mai.22 

Forte; iiriatéroo da Saúde 

AEE. 524 mortes 
Pais registrou 140 novos 
óbitos entre segunda e terça 

Nacional de Secretarias Mu- 
nicipais de Saúde) para ten- 
tar reduzir esse quantitativo, 
“Observamos que uma fai- 

xa etária mais jovem, de 25 à 
q4 anos, está perfazendo um 
quantitativo expressivo para 
não tomar a segunda dose. 
Os fatores que explicam isso 
são multifatoriais, desde uma 
não informação adequada dos 
efeitos adversos, medo, pro- 
pagandas que acontecem e, 
também, todos estão voltan- 
do a trabalhar e têm dificul- 
dade de ir a uma unidade” 

Aval da Coronavac 
para adolescentes 
emperra na Anvisa 

——— 

Laura Mattos 

são pauLO À aprovação da 
Coronavac para crianças e 
adolescentes estã emperra- 
da na Anvisa (Agência Naci- 
onalde Vigilância Sanitária). 
Enquanto o Instituto Rutan- 
tan, responsávelno Brasil pe- 
la roda ão da vacina con- 
tra Covid, afirma ter apre- 
sentado os documentos ne 
cessários para a liberação, 
o órgão regulador nega ter 
recebido informações sufi- 
cientes para à autorização, 
O Butantan havia amuncia- 

do que entregaria na semana 
passada os dados solicitados 
pela Anvisa Segundo a agén- 
cia, nó entanto, o instituto 
não haviá entrado com novo 
pedido do uso da Coronavar 
para crianças e adolescentes 
até segunda-feira (15). 
Q Butantan argumentou 

que a solicitação não ocorreu 
porque, em reunião no dia 5 
entre seus técnicos e repre- 
sentantes da Anvisa, foram 
sobcitados dados adicionais. 
O primeiro pedido para au- 

torização de uso para o públi- 
co dos 4 aos 17 anos fou feito 
emgo de julho pelo Butantan 
e negado em 18 de agosto pe- 
la Anvisa. À ocasião, a apén- 
cia afirmou que a mostra do 
estudo apresentado, com sãé 
participantes, era insuficien- 
te e que não havia informa- 
ções sobre os resultados de 
cada um dos subgrupos de 
faixas etárias (de 3 à 5 anos, 
deGanedein a 7). 
A equipe técnica da agén- 

cia apontou ainda a falta de 
dados sobre a eficácia em cri- 
anças com comorbidades ou 
imunossuprimidas. 
Segundo o Butantan, as 

informações solicitadas em 
agosto foram apresentadas 
nã reunião para os técnicos 
da Anvisa, que então pedi 
ram mais informações, entre 
elas as da fase 4. Esse estágio 

21,954, 292 casos 

Mais 5.986 infecções foram 
detectadas em 24 horas 

é o último das pesquisas an 
tes que se obtenha o registro 
oficial na agência de vigilân- 
cia e que ocorra, na fase 4, à 
aplicação na população, 
No caso da pandemia da Co- 

vid-ra, as vacinas para maio- 
res de 18 anos foram autoriza- 
das pela Anvisa, no início des- 
teano, em caráter emergenci- 
al com os resultados da fase 2. 
Desde então, Phizer e Astraze- 
neca receberam autorização 
definitiva no Brasil, enquanto 
lanssene Coronávac seguem 
com o aval emergenci 
Na semana passada, o la- 

boratório chinês Sinovac, 
que desenvolveu a Corona- 
vac, produzida no Brasil pe 
lo Butantan, anunciou que 
dados preliminares de en- 
salos clínicos da fase 3 em 
crianças e adolescentes, fei- 
tos na Africa do Sul, no Chi- 
le, na Malásia e nas Filipi- 
nas, comprovaram a sepu- 
rança para essa faixa etária, 

Paises como Chile, Equa- 
dore Indonésia já aprovaram 
a Coronavac para crianças é 
adolescentes, além da China. 
Presidente do Butantan, Di- 

mas Tadeu Covas disse à Fo- 
lha que, com as pesquisas e 
com a aplicação, em outros 
paises, da Coronavac em cri- 
anças e adolescentes, já estão 
evidentes à sua segurança é 
eficácia, “É muito importan- 
te para o Brasil que se aprove 
aCoronavac dos ausi7anas 
enão há mais razão para pror- 
rogar essa decisão, 
A Anvisa informou que é 

preciso “realizar o protocolo 
formal com o pedido de am- 
pliação de uso da Coronavac 
em crianças e adolescentes” 
A Anvisa confirmou a re- 

união realizada com o Bu- 
tantan, na qual houve, se- 
gundo à agência, “uma pré- 
submissão”, com “uma apre- 
sentação de Power Point 
com uma breve descrição 
de dados". À agência negou 
que tenham sido exigidos 
novos documentos, 
Hã uma nova reunião agen- 

dada para à próxima sexta- 
feira (19), às 11h. “Ressalta- 
mos à importância de o lns- 
tituto Butantan tratar o pro- 
cesso dentro das diretrizes re- 
gulatórias do Brasil, as quais 
são semelhantes aos precei- 
tos da Organização Mundial 
de Saúde” afirmou a Anvisa 
à Folha, por meio de nota. 
No Brasil, a Pfizer é à única 

vacina contra O coronavirus 
autorizada pela Anvisa para 
menores dei8anos, eapenas 
para aqueles que têm entre 12 
e 17 Na última sexta-feira (12), 
a apência recebeu o pedido 
de uso desse imunizante em 
crianças de 5 à anos. À soli- 
citação deverá ser analisada 
em um prazo de até 30 dias, 

Decisão por 2º dose da Janssen surpreende pasta e Anvisa 
Mateus Vargas 

srasíLia O anúncio da aplica- 
ção da segunda dose ea dose 
de reforço da vacina da Jans- 
sen para a Covid-19 feito pelo 
Ministério da Saúde nesta ter 
ca-feira (15) pegou gestores de 
saúde, a Anvisa (Agência Naci- 
onal de Vigilância Sanitária) e 
até o laboratório produtor da 
vacina de surpresa. 
Segundo anúncio da pasta, 

o imunizante, que vinha sen- 
do usado em dose única, agora 
passará para o regime de du- 
as aplicações, como já acon- 
tece comas injeções da Pfizer, 
AstraZeneca e Coronavac. 
A segunda dose deve ser 

aplicada dois meses após a 
primeira na população adul- 
ta. Jã a dose de reforço deve 
ser usada após cinco meses 
do esquema primário comple- 
to. Arecomendação é que se- 
já com imunizante diferente, 
preferencialmente da Pfizer. 
Apesar de ainda não existir 

um pedido formalà Anvisa do 
laboratório sobre aplicar a se- 
gunda dose e à dose de refor 
co, o Ministério da Saúde po- 
de fazer esse tipo de definição, 

Isso porque a legislação dei- 
xa margem para o ministro 
“determinar a realização de 
ações previstas nas competen- 

O ministro Marcelo Queiroga durante 6 anúncio, nesta terça 

cias” da Anvisa, como decidir 
sobre a aplicação das vacinas. 
Mas o ministro só pode to- 

mar este tipo de iniciativa em 
casos “que impliquem risco à 
saúde da população” ou emce- 
nários de inação da Anvisa, de 
acordo com regras vigentes. 
Na leitura de técnicos da 

agência, o ministério deveria 
formalizar que agiuno lugar do 
órgão regulador, em publica- 
cão no Diário Oficial da União, 

por exemplo, além de expl- 
car as razões para iniciativa. 
Técnicos da Anvisa foram 

pegos de surpresa pela deci- 
são. Antes a aplicação estava 
restrita a pessoas com mais de 
So anosoude grupos derisco. 
Os membros da agência 

haviam se manifestado nas 
primeiras discussões sobre 
a dose de reforço. Eles es- 
tranharam que não foram 
chamados agora. 

Lucia Tavora/flinhua 

Apesar do mal-estar, a Arrvi- 
sa não quer entrar em confli- 
to com a pasta. O temor é de 
que os questionamentos ali- 
mentem discursos antivácina. 
Ainda não hã estratégia fe- 

chada entre os membros da 
agência, mas a ideia prelimi- 
nar é cobrar do ministério os 
dados que embasaram a deci- 
são sobre a Janssen, além da- 
queles sobre a ampliar o grupo 
apto a receber dose de reforço. 

Um ponto que preocupa à 
Anvisa é sobre como organi- 
zar o monitoramento das rea- 
ções adversas das vacinas. Na 
leitura da agência, este é um 
dos temas que deveriam ter 
sido previamente debatidos, 

Os anúncios desta terça 
também pegaram de surpre- 
sa parte da equipe do minis- 
tro Marcelo Queiroga. Às decl- 
sbes sobre a Covid-1g têm sido 
tomadas em grupos restritos 
eo PNI (Programa Nacional 
de Imunizações) está sem co- 
mando desde o fim de junho. 
O argumento de auxiliares 

de Queiroga é de que tanto a 
mudança sobre a aplicação 
da Janssen e a ampliação do 
público de reforço seguem 
experiencias internacionais. 
A Anvisa dez que iniciativas 

deste tipo foram previamente 
discutidas com as agências re- 
guladoras em diversos países. 

“Antes de incorporar a dose 
de reforço das vacinas, paises 
como Estados Unidos, Cana- 
da, Indonesia, Grã-Bretanha, 
Israel, membros da Comuni 
dade Europeia e outros sub- 
meteram a estratégia à ava 
liação previa das suas auto- 
ridades reguladoras. Prima- 
riamente, a terceira ou dose 
de reforço foi indicada para 
pessoas com sistema imuno- 

lógico enfraquecido, idosos e 
profissionais de saúde”, disse. 

fã a estratégia de vacina- 
ção e reforço é uma decisão 
da autoridade de saúde so- 
bre como determinado imu- 
nizante será aplicado na po- 
pulação de forma a se obter 
amelhor cobertura vacinal, 
cas estratégias de monitora- 
mento das reações adversas, 
Segundo à Anvisa, a previ: 

são é que dté a próxima sema- 
na a Janssen entregue os Es- 

tudos para à agência sobre à 
eficácia e segurança da dose 
reforço da sua vacina. 
A Janssen disse, em nota, 

que o laboratório vai apre- 
sentar para a Anvisa novos 
dados que comprova a eficá- 
cia da dose única e que apre- 
senta informações sobre a 
resposta imunológica do re- 
forço dado após dois meses 
e apósseis meses. Isso 0cor 
rerá nas próximas semanas. 
“Quem tomou a Janssen 

completará 0 esquema va- 
cinal. Embora seja de dose 
única, compete a nós |Mi- 
nistério da Saúde) as def- 
nições. À pessoa tomará du- 
as doses, em um intervalo 
de dois meses, disse a Se- 
cretária Extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Rosana Leite de Melo. RL 



B2 

saúde 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

Brasil ultrapassa EUA em 
taxa de vacinação completa 
Especialistas alertam para a necessidade de continuar a campanha no pais 

Patricia Pasquini 

são raio O Brasil ultrapas- 
sou os Estados Unidos no per 
centuil de vacinados contra 
a Covid-ay, É o que mostra 
o portal Our Workd in Data, 
vinculado à Universidade de 
Oxdord, na Inglaterra, 
A informação foi compar 

tilhada numa rede social pe- 
lo cientista Eric Topol, cardi- 
ologista, fundador e diretor 
do Scripps Research Trans- 
lational Institute, e profes- 
sor de Medicina Molecular 
no Scripps Research Institute, 
Segundo Topol, o Brasil se 

uniu à outros 55 paises que 
superaram os indices ame- 
ricanos. Ele tem relatado da- 
dos sobre a Covidag em sua 
conta no Twitter 
Conforme a plataforma Our 

World in Data, no domingo 
(14), 59,8% dos brasileiros já 
estavam com o esquema vaci- 
nal completo contra Covidg, 
Enquanto nos EUA, na mesma 
data, o indice chegou a 57,6%, 
De acordo com as informa- 

ções do consórcio de veicu- 
los de imprensa, no domingo, 
o Brasil atingiu 125,4 milhões 
de pessoas vacinadas com du- 
as doses, de um total de 213,3 
milhões —mimero que o IBGE 
(Instiruto Brasileiro de Geogra- 
fia e Estatística) projeta para 
a população brasileira atual. 
Assim, está completamente 

vacinada 58,8% da população. 
Os percentuais do consórcio 
de imprensa e do Our Workdim 
Data diferem ligeiramente por 
usarem bases de dados diferen- 
tes, com atualizações distintas, 
O percentual de imunização 

do Brasil é semelhante ao com- 
putado pelo Centro de Con- 
trole é Prevenção de Doenças 
dos EUA. O órgão registraa va- 
cinação completa de cerca de 
195.3 milhões de americanos. 
Na plataforma inglesa é pos- 

sivel comparar dados de vári- 
os paises, Na ferramenta, épos- 
sivel notar, por exemplo, que o 
Chile ultrapassou os EUAno ini- 
cio de junho na proporção de 
pessoas que completaramo es- 
quemavacinal contra a Covid. 
No dia 4 daquele mês, o pa- 

is da América do Sul marcou 
44,9% da população vacina- 
da com as duas doses, 2,2% 
a frente. No dia 12 de novem- 
bro, último dado divulgado 
pelo Chile, estava com 81,8%, 
A Austrália, emb de outu- 

bro, passou 04 EUA em um 
ponto percentuale chegou a 

MORTES 

Vacinação contra Covid na Santa Cecília, na região central de São Paulo Decio verpa/Eolhapress 

Percentual de população vacinada contra a Covid-19 no Brasil e nos EUA 
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bo q emas de novembro, À 
União Europeia, ema de agos- 
to, havia alcançado 49,9% 
de vacinados contrá 49,8% 
dos americanos é subiu até 
66,2% em 13 de novembro, 
último dado informado até 
aconclusão da reportagem. 
O governo dos EUA autori- 

zou o início da vacinação con- 
tra O coronavirus para 14 de 
dezembro do ano passado, 
como imunizante produzido 
pela americana Pfizer em par 
veria com à alemã BioNTech. 

No dia17 de janeiro, em São 
Paulo, a enfermeira do Insti- 
tuto de Infectologia Emilio Ri- 
bas Mônica Calazans, 54, ol 
a primeira brasileira a rece- 
bera vacina Ela foi imuniza- 
da coma Coronavãr, produto 
da chinesa Sinovac em parce- 
ria como Instituto Butantan. 

Para Raquel Stucchi, infec- 
tologista ada Unicamp e con 

| coluna obstuarhodegrapofelha com br 

Ensinou a falar como quem vai à 
guerra, mas com palavras de anjo 

IVINIMPAPA (ALFREDÃO) - (1932-2021) 

Ledo Serva 

são raio Quando Ivimimpa- 
pa era jovem, no início dos 
anos 1950, seu pai, João Tu- 
xaua, lider histórico dos iruli- 
enas da etnia Marubo, rece- 
eu a visita de um represen- 

tante do SPI (Serviço de Pro- 
teção ao Índia). Eram raras as 
aparições de funcionários do 
Estado naquelas estremadu- 
ras da floresta Amazônica, no 
rio Curuçã, no Vale do Javari, 
quase fronteira como Peru, 
joão Tuxaua, cujo nome in- 

digena era Niwa-Wani afirmou 
sua liderança sobre os Maru- 
bo com um dom para a diplo- 
macia que impressionava in- 
digenas e não indigenas. Logo 
firmou laços de amizade com 
ovisitante, chamado Alitedo, 
que queria conhecer diferen- 
tes povos da área, muitos deles 
em conflito com os Marubo. O 
líder apróveitou as perambu- 

lações do emissário do gover 
no para conhecer melhor ou- 
tros povos do Vahe do Javarl, 

Para marcar a amizade com 
o funcionário do SPI, Tuxaua 

agrevou o “brasileiro” Altredo 
ao nome do filho Ivinimpapa. 
E assim ele seria chamado por 
quase toda avida. Mais tarde, 
quando já tinha se tornado 0 
“cacique geral do povo Maru- 
bo” passou a ser “Alfredão”. 
Sua influência foi sempre 

baseada em dons herdados 
do pai, como o estilo de ne- 
gociador Costumava ensinar 
os mais jovens a “falar como 
quem vai à guerra, mas com 
palavras de anjo”, ou a não 
pôr todas as cartas na mesa 
em conversas com os “bran- 
cos”: “Palavras vazias devem 
serditas, algumas têm de pare- 
cer não fazer nenhum sentido, 
de propósito: não temos que 
dizer tudo a quem sempre mos- 
tou querer nossa extinção”. 

sultora da Sociedade Brasi 
letra de Infectologia, o fato 

de o Brasil ter alcançado qua- 
se 60% de população com 
etamente vacinada é uma 
de noticia, mas não deve 
ser visto cúmo uma vitória, 
“É muito mais mérito dos 

Estados Unidos do que do 
Brasil O Brasil deveria ter ul- 
trapassado os Estados Uni- 
dos em meados de maio, por 
que nós temos uma popula- 
ção que aceita muito à vaci- 
nação, graças do Programa 
Nacional de imunização em 
suas campanhas”, pondera. 

“Só não avançámos mais ce- 
vido a alguns fatores como a 
cific uldade em termos vacinas 
endo termos começado mais 
precocemente a vacinação, À 
nossa projeção, enquanto in- 
fectologistas e sanitaristas, é 
que o Brasil poderia ter alcan- 
cado os 80% de população va- 

Erasil 

50,6 
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et gut, lá, 

ir, 

cinada no primeiro semestre” 
Marcia Castro, cientista, 

pr fessora de demografia da 
Fuculdade de Saúde Públi- 
ca de Harvard, membro do 
Observatório Covid-1g BR e 
colunista da Folha, não se 
surpreende com a notícia. 

Só não avançamos 

mais devido a 

alguns fatores como 
a dificuldade em 

termos vacinas e não 

termos começado 

mais precocemente 

a vacinação 

Raquel Stucchi 

infectológista 

Ivinimpapa, o Alftedão  setastão Salgado 

O pai e Alfredão foram res- 
ponsáveis por consolidar a 
própria etnia. Diferentes clãs 
de lingua próxima viviam dis- 
persos em grupos fragiliza- 
dos. Tuxaua passou a atrai- 
los, para formarem comuni 
dades maiores, cómo uma for 
ma de mútua defesa. Aomes- 
mo tempo, incentivou os h- 
lhos à conhecer as cidades 
dos brancos, para melhor li- 
dar com eles. Quando jovem, 
Alfredo trabalhou. em Cruzei- 
ro do Sul (AC) eaprendeu a fa- 
lar português Quente. 

fá maduro, passou a defen- 
der a criação de novas comu- 
nidades, como forma de ocu- 
par e melhor controlar o ter 
nitório. Em 1984, fundou uma 
aldeia às margens do igarapé 
Maronal, afluente do rio Cu- 
ruçã, onde morava o pai. Ma- 
ronalse tornou a maior locali- 
dade Marubo, e foiali que, em 
2018, “Alfredão” recebeu a visi- 
ta da equipe do fotógrafo Se- 
bastião Salgado, que realizava 
fotos para a exposição “Ama- 
zômia” (com abertura em São 
Paulo prevista para fevereiro). 

"Hã estados com a cobertu: 
a muito baixa —os Estados 
Unidos vivem a pandemia dos 
não vacinados— e tem cida- 
des que olerecem dinheiro 
tentando fazer com que as 
pessoas tomem a vacina. Vo- 
cê chega no limite e não con- 
segue mais ter pessoas se va- 
cinando. Era inevitável que o 
Brasil ultrapassasse os EUA, 
porquea força do movimento 
antivacina é muito mais forte” 
Para ela, o Brasil precisa 

agora expandir a cobertura, 
garantindo a segunda dose a 
quem ainda não recebeu, as- 
sim como o reforço aos idosos. 
Além disso, o Brasil neces: 

sita aumentar a estratégia de 
testagerm, afirma a professora. 
“Seria necessário muito 

mais teste de antigeno, que 
tem um resultado rápido pa- 
raa população. As pessoas de- 
veriam ter acesso a esses tes- 
tes rapidamente, direto via 
SUS oucom custo baixo. Sem 
uma estratégia de contenção, 
como diminuir à circulação?” 
O médico sanitarista Gor- 

zalo Vecina Neto, professor 
de saúde pública da USP vê 
o desempenho brasileiro co- 
mo uma consequência de ha- 
ver aquium sisterna de saúde 
pública universal, o SUS. 

“Os americants foram mais 
apeis em comprar vacina é me- 
nos em utilizá-las. Nós com» 
prámos mena vacinas, tive- 

mos distribuição menor mas 
conseguimos aplicar mais” 
Evaldo Stanislau de Araú- 

jo, infectologista do Hospi- 
tal das Clínicas da USE Jem- 
bra que, para além damarca 
positiva brasileira ao conse- 
guir superar os EUA, é preci- 
so atenção com a duração da 
resposta de imunidade, 

“Hoje, o Brasil está muma si- 
tuação confortável, mas pre- 
cia se planejar para manter 
um nivel de imunidade bom” 

Nesta terça (16), 0 Ministério 
da Saúde anunciou que irá li- 
berar a dose de reforço da va- 
cina contra Covid para pes 
soas com 18 anos ou mais, À 
aplicação da nóva injeção se 
ra realizada cinco meses aprús 
o esquema vacinal básico pa- 
ra todos às adultos. 
Como reflexo da imuniza- 

ção, quatro em cada cinco ci- 
dades com mais de 120 milha- 
bitantes no Brasil tiveram re- 
dução de novos casos da Co- 
vidio em outubro, maior in- 
dice de toda à pandemia. 
Os dados são do monitor 

de aceleração da Covid da Fo- 
lha, que mede à velocidade 
de crescimento de novas in- 
tecções nos estados e muni- 
cipios grandes, que têm da 
dos mais estáveis e confiáveis. 
Em média, outubro teve, 

por dia, 260 cidades no ac 
ão de desaceleração, qua 
o número de novos casos 0s- 
tá em queda, Isso representa 
So% das 726 cidades com mais 
de 100 mil habitantes. 

Sua principal conquista nas 
últimas décadas foi a demarca- 
ção da Terra Indigena Vale do 
Javari, reconhecida em 2001. 
Nos últimos anos, preocu- 

pava-se com à redução dos 
controles territoriais sobre à 
terra indigena é com o suca- 
teamento da Funai 
Em 2918, em depoimento 

que me deu para a Folha, re- 
chamou da falta de soro con- 
tra as picadas de cobras, Re- 
clamou também da qualida- 
de do ensino nas escolas in- 
digenas, que forçava jovens 
a se mudarem para as gran 
des cidades da região (Atalaia 
do Norte, Cruzeiro do Sul). 
Ninguém sabia 20 certo a 

data de seu nascimento —di 
zem que estava com cerca de 
89 anos. Mas com o avanço da 
idade, Ivinimpapa vinha se pre- 
ocupando coma formação de 
uma nova geração de lideres. 
“alredão dizia que, agora, 

os Marubo deveriam ser h- 
derados por umá geração de 
“Maná Nawas, que quer dizer 
“gente do chão, com os pés no 
chão: jovens que pensam co- 
mo Marubo, agem como Maru- 
bo, mas são adaptados ao no- 
vo mundo. É isso já estã acon- 
tecendo em todas as comuni- 
dades”, conta Beto Maruho, 
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Pfizer pede 
autorização 
para uso de 
remédio anti- 
Covid nos EUA 

reuTERS A Pfizer afirmou 
nesta terça-feira (16) que 
concluiu o pedido de au- 
torização nos Estados Uni- 
dos pára o uso emergen- 
cial de seu comprimido 
anti-Covid, o paodovid 

Foi entregue também 
o ensaio clínico que mos- 
trou como o medicamen- 
to reduz em 89% a chance 
de hospitalização ou mor 
ve de adultos que apresen- 
tam risco de desenvolver 
a forma severa da doença, 
Não se sabe ainda quan- 

do a FDA (agência que 
aprova medicamentos nos 
EUA) decidirá sobre o pedi- 
do da Pfizer À Merck (co- 
nhecida como MSD no Bra- 
siljea Ridgeback Biothera- 
peutics, que estão desen- 
volvendo uma pilula con- 
corrente, à Es e piravir, 
concluiram a submissão 
nos EUA em ui de outubro. 
Um painel de consultores 

externos do FDA se reuni 
rá air esse pe- 
dido em qo de novembro. 
“Estamos avançando o 

mais rápido possível em 
nosso esforço para colocar 
esse potencial tratamento 
nas mãos dos pacientes e 
esperamos trabalhar com 
o FDA dos Estados Unidos 
na revisão de nossa apli- 
cação, junto com vutras 
agências regularórias em 
todo à mundo”, afirmou 
Albert Bourka, presidente- 
executivo da farmacéutica. 
O tratamento da Pfizer, 

em combinação com o ri- 
tonavir, consiste de três pi- 
lulas ministradas em duas 
doses diárias. À empresa 
planeja produzir mais de 
io mildoses até 0 mês que 
veme mais so milhões, pe- 
lo menos, até o fim de 2022. 

A farmacéutica, com sede 
em Nova York, disse que ini- 
ciou o processo de obten- 
ção de autorização em vá- 
rios paises, incluindo Rei- 
no Unido, Austrália, Nova 
Zelândia e Coréia do Sul. 
A Pitzer disse que permi- 

tirã que fabricantes de ge- 
néricos forneçam sua pi- 
lula a 95 paises de baixa e 
média renda por meio de 
umacordo de licencia men 
to com à grupo internaci- 
onal de saúde pública Me- 
dicines Patent Pool (MPP), 
Entre os beneficiários do 

acordo estão Bolívia, El Sal- 
vador Haiti, Índia, Indoné- 
sia, Nigéria e Venezuela, 
O Brasil não consta da lista. 

da Univaja (União dos Povos 
Indigenas do Vale do Javari). 
Umexemplo sinpelo dessedo- 

mino da cultura não indigena é 
dado por seu filho Txamumpa: 
quando visitou Maronal, Sebas- 
tão Salgado doou à comunida- 
de uma coleção de fotos que ti- 
nha feito no local em 1998. 

Na recepção sus visitantes, 
“Alfredinho”, como também 
é chamado, pediu que o fotó- 
grafo enviasse pela internet as 
imagens dipitalizadas, pois nos 
e, dos de seu computa- 
dorelas ficariam mais seguras, 
É também no computador 

que “Alfredinho" escreve con- 
tos baseados em histórias dos 
Marubo, muitas delas que ou- 
vindo pai preservando para 
sempre a memória de “Alfre- 
dão”. O “cacique de todos os 
Marubo” morreuemcasa, na 
aldeia de Maronal, na manhã 
do sábado (30/10). 

Procure o Serviço Funeriro Moricipal de 
São Frulo 184. (1) 3396-5800 e central sá; 
prefeitura sp gov Er feervitofuneratio 

AmunDo pago ma Folha: tel (1) qi24-2000. 
Sep astrrioh och. Sib e dom sab imigh 

Auiso prrtuito ra seção: olha com jimortes 
até 24 78h pasa puilcação ne do segu nte 
fab de sexta para publicação ass dor imgos) 
cu pelo telefone (11) 9224-5705 dias 2ER ds 
+Bh em cias uteis informe um numero de 
telefone para checagerr das informações. 
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Tome sua dose de reforço 
Estudos mostram que aplicação entre idosos aumenta a eficácia da vacinação 

Atila lamarino 
Doutor em ciências pela USE ler pesquss na Unvessidade vale E divulgados centifics no FeuTube em seu cons] pessoal e no Merdologa 

Nesta terça-feira (16), 0 Minis- 
tério da Saúde únunciou que, 
a portir de sábado (20), todos 
os brasileiros com mais de 18 
anos pôderdo tomar uma ter 
ceira dose da vacina contra o 
Covid. E quem tomou q dose 
único da Janssen deve tomar 
uma segunda dose. Como co- 
mentei em julho que não pre: 
cisariamos de novas vacinas é 
tendo criticado regularmente 
algumas posturas do ministé- 
rio por aqui —e deixarem mais 
1,2 milhão de testes estraga- 
rem novâmente não ajuda—, 
seria importante falar sobre 

o ucerto dessa decisão. E por 
que É importante que você 
tome suu dose de reforço. 
De julho pard cá, enfrento- 

masa variante delta, tão trans 
missivel que encontra bem 
quem não recebeu ou não res: 
pondeu tão bem à vacinação, E 
observamos a queda da prote: 
quo entre os idosos vacinados 
em paises que vacinaram an 
tes, como Reino Unido e Isra- 
el, Estudos nesses países estão 
mostrando que uma dose de re- 
furço entre os mais idosos foi 
suficiente para uumentar q ef: 
cúcia da vacinação para mais 

|DOM, Reinaldo José Lopes, Marcelo Leite | Qua. Atila tamarino, Esper Kallás 
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de vo%. O que deve durar pe- 
lo menos q meses. Uma eficd- 
cia suficiente paro ter um bom 
impacto inclusive na transmis: 
súodo virus, Talvez esse regime 
com uma terceira dose meses 
depois devesse ser o padrão, 
Qual o regime ideal de doses 

e tempo? Qual combinação im- 
pede a transmissão do virus? 
Não sabemos, esse conheci- 
mento só vem com a prática. 
Para termos vacinas seguras 
e eficozeés ainda em 2020, seu 
desenvolvimento foi focado. 
Conforme centros de pesqui- 
sure farmacêuticos avançaram 

derrete, dd rate diria oi moda Fra 
ESTÂNCIA MALMEA-MA 

AECRETARIA Mil Pás DE int Aco 

com candidatas promisso- 
ras, precisavam escolher o 
regime de doses que testari- 
am. Otimizando volume po: 
ra render mais aplicações € 
despertar uma resposta imu- 
ne robusta, mas não à ponto 
de cúusar reações inflamato- 
rias gruves, E o intervalo de 
tempo para agilizar a vacina 
ção, mas dundo tempo para 
o sistema imune trabalhar 
Uma vez escolhidos os pa- 

rúmetros, O custo não com- 

pensa explorar outros op- 
ções. Coma vacina de Oxford/ 
AstraZeneca, se descobriu 
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QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMERO DE 2021 

acidentalmente que uma do- 
se inicial com menor volume 
poderia aumentar a eficácia, 
Mesmo assim, 0 estudo em 
Viana, no Espírito Santo, val 

levar todo o 2041 paru con- 
firmar resultados com meia 
dose. Talvez pudéssemos ter 
econôomizado milhões de do- 
ses e de dólares, mas 0 tempo 
e q segurança do que já ho- 
via sido testado eram priori- 
dade. Seguimos usando duas 
doses cheios enquanto isso. 
Agora vemos na prática co- 

mo as vacinas se comportam, 
Quando à Organização Mum- 
dial de Saúde eo governo dos 
EUA anunciaram queime 
aram vacinas, pediram uma 
eficócia de ao menos 5o% na 
proteção contra u doença. Mus 
conforme elas entregaram is- 
so e muito muúis, O que se espe: 
ra das vacinas mudou, Ao in- 
vês de continuarem com me- 
didas de isolamento, muitos 
paises reloam as medidas e 

saúde 

contam com a vocinação pa- 
ra impedir o vírus. Mas para 
impedir a delta, precisamos 
de mais de 89% da população 
com duas doses, de acordo com 
a nova onda de cosas nos pa- 
ises europeus. E devemos pre- 
cisar de uma dose de reforço. 

Aquino Brasil, onde o fecha- 
mento é um tabu ainda moi- 
or do que à vacinação para 0 
governo federal, é imperativo 
que cheguemos próximos de 
90% da população com pelo 
menos duas doses. O que en- 
volve vacinar crianças tum- 
bém. Essa precisa ser q prio 
ridade mais urgente. Enquan- 
to isso, é talvez apesar disso, 
se você está entre os que já to- 
maram us duas doses, uma 
terceira dose de reforço truz 
uma proteção que pode fuzer 
muita diferença. Ainda mais 
por aqui, se o que acontece 
no Europa se repetir nó Bra- 
sil em 2022, como aconteceu 
em ondas passadas da Covid. 
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Cotação - Prossseo IPT Nº DLOÓOSIO, 2071 + REDE GI. DDD 

OBJETO: Car tratáção ce emprasa prestados de seraços da ares aia múpos ico 
capacitada pues slvbum 05 Beruços ce manuberções coreiiãa E medições da 

tesmiénca do ajeramenio e perenóiamento do riscos reinivos sos SPDAS de prócica 
que abrigam uridadios tbenicas do [PT com objetivo de atemder do saguadcona soção 
7 da ABNT NOR 5415 - 25015 & ABNT NBR 54101 2075, ABNT NER Ba tó-E:mos 
d ABNT NBR 54754 H0TS 

Cotação - Processo IPT Nº DLOOSI 2021 - RCSGTI6.2021 
OBJETO: Fornecimesto de baloria pausa à Cârema Teimoso FUR ESOM 

Colação - Processo IPT Nº DLDOSI2. 50% - ACST51 1.207 

DEBJETO: Fornecimento ce Ajuscor Prevmálico para sbioramento De vlivuida E 

Valvuia dá Estora 

Egiação - Processo IPT Nº DLDOSII.,2021 - REST5IZ DRA 

OBJETO; Fornecimento & rstsiação de revestimento de ado desemperto [RADIO 
prédio 45 do IPT abosatório FLOOME. 

Colação - Processo IPT Nº DLOOS34.2021 . RCS7589.2021 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obras para sciegu ação e relorme 
da prédio 38 para ceostaçes da isboratório de mimulas [LABVAL). 
Daia Final para apresentação de proposta: 78 DOM até as 1T-0h. 
Esclarecimentos acicionais poderão ser oblidos atraves dos teleloreie-mail: 
[11] SPET-4035 - damiso Biptbr - Depariamento de Compras. 
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Aviso de Colação 
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DESTINADA A M BIEPP. 
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O Sindicato dos Proléssaras da Sho Pao, convõca da proletdoras iso 

 clados da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Tócrico e 
 Profissionalizanto, Educação Especial, Cursos Supletivos, Educação de 
Jovens o Adultos e Cursos para Vestibularos, ompregados em 
estabelecimentos privados de ensino para uniram-se am assambieia qua 
vrtual na Rua Borges Lagoa, 208 - São Paulo Capital, obssrvando a declaração 
pública de pandemia em relação ao novo Corsnaviros (Covd-!9) para Orgam- 

Lepslaiivo nº 6, da 2020, à Decreto nº 65.237, de 29 de sutubro de 2020 a o ariigo 
* da Le 14.000 de 10 de junho de 2020 ck o amigo 7º da Led 14,030, de 28 de | 
julho de 2020 para parióparem de assembláia goral virtual à ses realizada no 
dia 20 de novembro de 21, às É h, am prmeira convocação com 0 guárum 
aslalulário da presantes ou às 9h, em segunda convocação com qualquer 

| número da prolassoras presentes, por meio da plataforma remota, cujo Enk será 
pd di metiania cadasto comprotatôno 
da Eua condição da prolassos associado da Educação infantil Ensino 
Fundamania!, Ensino Médio, Tácues a Profisgonalizante, Educação Espenal 
Cursos Supletivos, Educação de Jovens e Adultos e Cursos Proparatúnas para 
Vesibuiares, na baga temilonal do Sindicato, no seguinia endereço alalrômeo: 
hitpsclhram sinprosp.ora briassemblsiabasico impreterivalmante até às Bh 
do dia 20 de novembro de 2021. 4 assembleia convocada noz lirmos e comd- | 
cões estabelecidas no presante edital tam a finalidade da discubr e delibarar sobre 
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Ministro nega Enem com 'cara do governo' 
Milton Ribeiro contradisse Jair Bolsonaro e rebateu acusação de interferência na prova; Mourão também negou fala 

Paulo Saldadia é 
Danielle Brant 

enasíuia O ministro da Edu- 
cação, pastor Milton Ribei- 
ro, contradisse frase do pre- 
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) de que o Enem esta- 
ria agora com a “cara do go: 
verno” À fala de Bolsonaro 
veio após denúncias de ser: 
vidores de interferência ide- 
ológica para mudar itens do 
EXUME VESTE ant, 

Oministro, no entanto, disse 
em entrevista CNN nesta ter 
ça-feira (16) que não teria ha- 
vido qualquer ingerência so- 
bre o conteúdo do exame e 
que é o presidente quem de- 
veria explicar sua declaração. 

“As provas já foram impres- 
sas hã meses |...|, não hã co- 
mo interferir, nem eunem o 
presidente do Inep [Institu- 
to Nacional de Estudos e Pes- 
quisas pg ma nem o 
presidente da República. Es- 
saideia de que houve interte- 
rência é uma narrativa de al- 
guns que querem politizar a 
educação”, disse, “Não fui eu 
aque falei [gue a prova teria a 
cara do govermo!, tem que per 

guntar ao presidente [0 que 
ele quis dizer |”, 
Diante de denúncias por 

parte dos servidores do Inep 
de assédio moral e pressões 
para alterar à prova sem res- 
paldo técnico ou pedagógico, 
Bolsonaro disse na segunda- 
feira (15), em Dubai, que o exa- 
me, a partir de agora, atende 
aos principios ideológicos de 
se Tua. 

“Agora, Começam a ter a ca- 
ra do governo as questões da 
prova do Enem. Ninguém pre- 
visa estar preocupado Com 

aquelas questões absurdas 
do passado, temas de reda- 
ção quenão tinham nada a ver 
com nada” disse o presidente. 
A fala de Bolsonaro provo- 

cou reação no Congresso. À 
Comissão de Educação deve 
votar nesta quinta-feira (17) 
a convocação para que 0 mi- 
nistróexplique a situação, Se- 
gundo o presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Educa- 
ção, deputado Professor Isra- 
el Batista (PV-DF), a declara- 
ção de Bolsonaro corrobora 
as demúncias de interferência. 
Parlamentares envolvidos 

como tema da educação que- 

rem mais detalhes sobre a su- 
posta interferência, incluindo 
a entrada de um policial fede- 
ral em uma sala segura onde 
vs exames do Inep são elabo- 
rados e cuju acesso é restrito. 
Aoposição quer ainda con- 

vocar O ministro para pres- 
tar esclarecimentos perante 
o plenário da Câmara. Os dr 
gãos de controle também se- 
não acionados. 

Já houve representação jun- 
to ao TCU (Tribunal de Con- 
tas da União) com pedido de 
apuração das irregularidades 
denunciadas e de fiscaliza- 
ção para avaliar a tuação do 
MEC e do Inep, Estão previs- 
tas ações no Ministério Públi- 
co do Trabalho na Procura- 
doria-Geral da República pa- 
ra apurar o assunto e pedir o 
afastamento do presidente do 
Inep, Danilo Dupas Ribeiro. 
Ovice-presidente Hamilton 

Mourão (PRTB), no exercicio 
da Presidência, também con- 
tradisse Bolsonaro nesta ter: 
ça “O presidente fez menção 
simplesmente a algo que É a 
ideia dele, pó, Tem liberdade 
para isso, É o Enem está ba- 
seudonobanco de dados que 

As boas surpresas da COP26 
A natureza e a eliminação do desmatamento finalmente ganharam relevância 

Tons Szabó de Carvalho 

dio go 

|...) O Enem está 
baseado no banco 

de dados que foi 
construído há muito 
tempo, as questões 

não estão variando. 
O governo não 
mexeu em nenhuma 

questão do Enem 

Hamilton Mourão (PRTB) 

vice-presidente 

Empreendedoia cisica mente em estudos ppeimacianais péla Univerudade de Uppiala (Soto) E autora de “A Defeda do Espaço Chica 

A COP, Cúpula do Clima que 
aconteceu em Glasgow, deu q 
aque fulac Essa é a primeira hou 
noticia. Mas não é a única No 
conferência climática de engr 
me consequência pára nossas 
vidas, u matureza e a elimina- 
ção do desmatamento final- 
mente ganharam relevância, 
E para além do participação 
ativa, e coa vez mais inclusi- 

va do sociedade civil, o enguja- 
mento do setor privado trou- 
xe q certeza de que o tempo da 
ação climática coletiva chegou 
Parco Brasil, diante da qusén- 

cia de uma participação com 

prometida do governa, essa no- 
vidade é ainda mais importar 
te. A Declaração de Florestas é o 
Compromisso Global de Finan- 
ctamento de Florestas selam O 
entendimento da centralidade 
da conservação florestal e da 
proteção dos comunidades in- 
digenas, tradicionais rurais po. 
ra governos é empresas. Os pr 
meiros passos merecem aplau- 
sos, mus só levam à segurar 
ça climático se forem acompa- 
nhodos de métricas para aferir 
se as promessas saem do papel 

Para os investidores, bancos e 
empresas que estavamenúlas: 

gow feouwclaro que limitar o au 
mento da temperatura do plo- 
neta em 5º, possa por prote- 
ger a Floresta Amiúzônica é ou- 
tros biomas ameaçados mundo 
afora, Essa constatação, mes 
mo que tardia, vem em muito 
boa hura. Sabemos que parte 
significativa do desmatamen- 
to na Amazônia legal viola as 
leis brasileiros e crio uma ver 
dadeira economia do crime nú 
região. Poucos grupos se bene- 
ficiam de uma visão ultrapassa 
dae perigosa, em detrimento do 
bem-estar e segurança de todos. 
E podemos e devemos fazer di 

ferente. Participei pessoalmen- 
te, durante a COPas, do lonço- 
mento de Uma Agenda pelo De- 
senvolvimento da Artazânia, do 
Concertação pela Amazônia, 
que traz uma visão econúmi- 
ca voltada para a distribuição 
justa das riquezas que a flores- 
ta de pé pode gerar. Pude com- 
partilhar que as evidências de- 
monstruma importância de três 
dimensões nos açõesde codeios 
de suprimento de commodities 
florestais: transparência, rastre- 
abilidade e cumprimento da lei 

É, ainda que uma empresa tro- 
hulhe por torrar suas práticos 

foi construido há muito tera 
pa, as questões não estão va- 
riando. O governo não me- 
xeu em nenhuma questão do 
Enem”, 
As vésperas do Enem, que 

começa no domingo (21), 37 
servidores do Inep entrega- 
ram seus cargos de cheha no 
instituto, citando “fragilida 
de técnica e administrativa da 
atual gestão máxima do Inep”. 
Mas o instituto, vinculado 20 
Ministério da Educação, não 
vai formalizar as exonerações 
desses cargos até o fim do exa- 
me, forçando a permanência 
dos descontentes, disse o mi- 
nistro nesta terça, 
Todos eles são servidores de 
carreira e, mesmo fina desses 
carpos, continuarão no órgão. 
Do total de demissionários, 30 
menos dois indicaram datas 
para exoneração, o que pode 
pressionar a direção do órgão 
— o restante fez pedido de de- 
mussão coletivo mais genérico. 
Questionado, Inep e MEC 

não responderam. 
No último dia 14, 0 progra 

ai Ereie manga da TV Glo- 
o, divulgou reportagem na 

qual servidores do Inep de- 

internas mutis sustentáveis, é pre- 
ciso iralém e conhecer todo a co- 
deia de suprimento, qurantindo 
a procedência legal de matéri- 
as-primas é produtos, incluin- 
do fornecedores diretose indire- 
tos. Asempresos que opéramna 
Amazônia é em outros biomas, 
devem seguir critérios € repor 
tor métricas ambientais, sockais 
é de governança (ESG), de mo- 
do que investidores e consumi- 
dores possam avaliar o custo 
ambiental e às riscos atrelados 
a coda produto ou alimento. 
Queremos contribuir para que 

isso seja possivel na prática, com 
a concretude é urjência que esse 
tema demanda. E paro apoiar as 
empresas e investidores q Cum 
prirema meto global de desma- 
tamento zero, e práticas empre- 
súrmismais responsáveis, o lns- 
tituto Igarapé lançou uma imici- 
ativa que propõe novasaborda- 
gens para dimensões analíticos é 
métricas — que combindm o que 
para alguns já é prótica conso- 
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talharam pressão para alte- 
rar ao menos 20 questões de 
uma primeira versão da pro- 
va deste ano. Os itens, segun- 
doa denúncia, tratavam de te- 
mas da história recente e con- 
texto sociopolítico ou socioe- 
conômicos. 
O embate ideológico é a 

principal marca da gestão Bol- 
sonaro na drea da educação, O 
guverno tem Versão a Aus 

tões que abordem, por exem- 
plo, qualquer discussão de pê- 
nero co presidente já fez di- 
versas criticas a itens do exa- 
me sob argumento de que se- 
riam de esquerda. 
Tanto Bolsonaro quanto 

Milton Ribeiro já disseram 
que queriam olhar a prova 
antes, mas, até onde se sabe, 
recuaram. O ministro insiste 
que a cp spp do pover- 
no é que não haja itens de cu- 
nho ideológico, mas as ques- 
tões já passam por criterioso 
processo pedagógico e técni- 
co de elaboração antes de se- 
rem incluidas no Ranco Nacio- 
nal de Itens, A oposição proto- 
colou requerimento para cri- 
ar uma comissão externa de 
acompanhamento do Enem. 

lidado de compliance, com po- 
drões de hoas práticos aindo q 
serem adotados pela maioria. 
Continuaremos trabalhan- 

do para que os governos cum- 
sua função constitucio- 

nal de impedir a devastação do 
imersa riquezu que é u Ama- 
zônia, Seja através do forta- 
lecimento do comando e con 
trole e das políticos de incen- 
tivo é indução na região, se- 
ja no provimento de seguran- 
ça pública pora os Amazôni- 
dos — especialmente para os 
qe estão ameaçados, na linha 

de frente da defeso da floresta. 
E porestamos certos de que os 

setores privado e financeiro de- 
sejum honrar seus comprumis- 
sos ambientais, nos juntamos 
também à discussão é à ução 
para gorantir à transição po- 
ra modelos sustentáveis de pro- 
dução e investimentos. Nada é 
mos forte que uma ideia cujo 
tempochegou: todos juntos pela 
sequrançã e justiça climática 
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Moradores protestam pela reabertur ado CEU Tatuapé, na zona leste de São Paulo  arguvo passes 

CEUs de SP abertos há lano 
estão fechados para eventos 
Prefeitura diz que locais estarão disponíveis após iniciativa privada assumir 

jessica Berardo 

SÃO PAULO | AGÊNCIA MURAL Sem 
dinheiro para o ônibus, Val- 
mir Sanches Júnior costuma- 
va andar por uma hora até 
o CEU (Centro Educacional 
Unificado) Pêra Marmelo, na 
zona noroeste de São Paulo, 
durante à adolescência. 
A unidade oferecia shows 

e eventos gratuitos, e era à 
mais próxima da casa dele. 
“Era sensacional porque tinha 

+ + + 

teatro, Coisa que desse lado 
da ponte a gente nunca achou 
que ia ter”, conta. 
Aos 32 anos, o operador 

de logística apora é vizinho 
do CEU Pinheirinho D'Água, 
mas nunca viu uma apresen- 
tação no espaço. Os portões 
da unidade continuam fecha- 
dos pará os moradores do 
bairro e apenas os estudantes 
do local acessam o prédio. 
A unidade está entre os 12 

CEUs da cidade que foram 

semináriosfolha 

4º edição 

Uma discussão 
necessária sobre 

regulação e 
coberturas dos 

planos de saúde 

: Saúde 
: Suplementar 

A pandemia de Covid-19 trouxe vários assuntos 

inaugurados no periodo 
eleitoral de 2020 e continu- 
am com blocos inteiros va- 
zios —hoje, nesses centros, 
só aulas foram iniciadas. 
À reportagem da Agência 

Mural visitou três dos novos 
CEUs. No Pinheirinho D'Ã- 
gua, à piscina externa estã 
coma água esverdeada, Uma 
professora que dá aulas na 
unidade e preferiu não se 
identificar diz que as crian- 
ças da região já pularam as 

para o foco. E um dos principais é o papel dos 

planos de saúde. Não perca o debate que vai reunir 
especialistas para discutir a regulamentação, a qualidade 

grades do CEU para se refres- 
car nolocalem dias de calor. 
A unidade tem também ou- 

tros equipamentos fechados 
para o publico, como uma pis- 
cina coberta euma bibhoteca. 
O espaço para empréstimode 
livros, no entanto, foi entregue 
sem nenhum exemplar e tem 
sido abastecido com doações 
dos próprios funcionários. 
No CEU Carrão, nã zona 

leste, 0 prédio que toma qua- 
se todo o quarteirão da rua 
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Monte Serrat continua com 
o bloco cultural fechado, Do 
outro lado, as piscinas vazi- 
as —& aparentemente lirm- 
pas— estão rodeadas por 
grades de segurança e com 
aviso para que os visitantes 
não ultrapassem a barreira. 
A unidade do Carrão divi- 

de terreno com o Centro Es- 
portivo Brigadeiro Eduardo 
Gomes. O espaço, que seria 
integrado ao CEU pelo pro- 
jeto da prefeitura, também 
chegou a ficar fechado de- 
pois do término das obras 
no centro educacional 
Norma Sueli Torres, 6a, que 

acompanhou de perto a cons: 
trução se surpreendeu quan- 
do, depois de finalizadas as 
obras no local, o Centro Es- 
portivo contingou fechado. 
Em setembro, ela e outrosmo- 
radores da região fizeram um 
protesto contra a situação do 
espaço, A manifestação foi or 
ganizada pela Associação de 
Moradores do Tatuapé e reu- 
niu mais de 200 pessoas. 
Durante o ato, os morado- 

res coletaram ássinaturas pa- 
ra pedir a reabertura do li 
gar. Menos de um mês de- 
pois, a prefeitura reabriu o 
centro esportivo para 0 uso 
da população, que agora pode 
usufruir de quadras, equipa- 
mentos de ginástica, pistas de 
caminhada e playground. 
Norma diz, no entanto, que 

a população ainda espera que 
atividades como dança de 
salão, boxe e ginástica em 
grupo sejam oferecidas ali, 

Na zona norte, o CEU Tre- 
membé ainda não éusado pe- 
la população e a sala de dan- 
ça segue vazia, assim como a 
piscina e o teatro. A unidade 
também não tem playground 
para os alunos que estudam 
no local. Assim, as mães e os 
pais das crianças organiza- 
ram uma vaquinha virtual 
ara viabilizar a compra de 
rinquedos para o parquinho, 

folha.com (saudesuplementar 
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A prefeitura está com uma 
licitação em andamento pa- 
ra definir organizações so- 
ciais que ficarão responsá- 
veis pela administração dos 
12 CEUs que estão fechados 
para a população. As entida- 
des serão responsáveis por 
gerir as atividades culturais 
eesportivas dessas unidades. 
A licitação chegou a ser bar 

rada pelo TCM (Tribunal de 
Contas do Município), mas 
foi liberada pelo órgão de- 
pois que a prefeitura mo- 
dificou alguns itens do edi- 
tal. As 12 unidades serão as 
primeiras em São Paulo a 
terem a gestão privada no 
comando dos equipamen- 
tos culturais é esportivos. 
As escolas instaladas nos lo- 
cais continuarão, porém, sob 
a administração municipal 
Emnota agestão do prefei- 

to Ricardo Nunes (MDB) diese 
que a intervenção do TCM no 
edital atrasoua seleção das or- 
ganizações que serão respon- 
sáveis pela gestão dos CEls e 
consequentemente a abertu- 
rados espaços para o público. 
Questionada sobre a água 
esverdeada da piscina do CEU 
Pinheirinho D'Água, a prefei- 
tura afirmou que aguarda a 
troca da bomba d'água para 
a limpeza completa da pisci- 
na, “Neste periodo a limpe- 
za com cloro mantém a água 
sem a proliferação de inse- 
tos. Reforçamos que a piscina 
não está aberta do público” 
Quanto à biblioteca da uni- 

dade Pinheiro D'Água, à pre- 
feitura disse que o espaço já 
conta com doações de livros. 
Sobre a vaquinha feita pe- 

los pais de estudantes do CEU 
Tremembe, à Secretaria Mu- 
micipal de Educação afirmou 
que o local passou por uma 
reorganização para receber 
brinquedos como escorrega- 
dor, além de brinquedos pe- 
dagógicos que serão dispostos 
na área externa da unidade. 
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e acesso da população a esse serviço tão essencial. 

A mediação será de Cláudia Colucci, jornalista da Folha. 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 

Controle e Fiscalização 
Fernando Mauricio Renato 
Coper Nunes Cosarótti 
diretor-executivo do diretor-substitubo de presidente ca Associação pp) 3 
Frocor-£ fiscalização da Agência Brasileira de Planos de 
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KEFUA Acesso à saúde suplementar 5h as 17h 

José Pablo Vera 
Marcelo Cesúrio Valente 
de Oliveira perente-executivo ce diretora-executiva da EVENTO GRATUITO sécio-diretor das 

empresas B2 Saude & 
Bem-Estar e Carelink 

Panrocínic: 

4 FenaSaúde 

relacionamento com 

02 Poder Executivo da 
Confederação Nacional da 
Intuústria (CNI) 

Federação Nacional 
de Saúde Suplementar 
(FerzSaúde) 

Diretor-presidente do 
Hospital Oswaldo Cruz 

Assista ão vivo em 
folha.com/saudesuplementar 
e participe enviando 
perguntas para O 
WhatsApp 11 99648-3478 
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ambiente 

Há novo colonialismo 

pintado e verde, 
1º. "a 

diz Douglas Belchior 
Historiador que foi a COP26 afirma que falta espaço para 
discussão sobre racismo ambiental no debate climático 

ENTREVISTA 
DOUGLAS BELCHIOR 

Priscila Comazano 

são pauLo A Coalizão Negra 
por Direitos esteve com uma 
comitiva na COP26, a Confe- 
rência do Clima da ONU rea- 
lizada em Glasgow (Escócia) 
de 1 de outubro a 193 de no- 
vembro. Foi a primeira vez 
que o movimento negro par 
ticipou do evento e jogou luz 
sobre um tema que tem sido 
negligenciado no debate cli- 
mático: o racismo ambien- 
tale as consequências da cri- 
se climática para as comuni 
dades quilombolas, 

E cum pista por organizações 

como Uneadro Brasil e Conag 
(Coordenação Nacional ce Ar 
tculação de Quilombos), aco 
mitiva teve como um de seus 
representantes o hustoriador 
e cofundador da Coalizão Ne- 
gra por Direitos, Douglas Bel- 
chior, 42. 

“A COP precisa ser estrutu- 
cada a partir do debate sobre 
racismo, porque ele é o siste- 
ma de dominação que orpa- 
nizaa sociedade moderna em 
todo o planeta”, afirma. 

po 

A comitiva do movimento ne- 
gro na COPa6 exibiu uma faixa 
comos dizeres “justiça climá- 
tica sem justiça racial é o no- 
vo colonialismo". Como a cri- 
seclimática dialoga como ra 
cismo? Nossá carta lançada 
na COPz6 destaca que os pal- 
ses em desenvolvimento e po- 
bres não podem voltar a ser 
colónias e novamente serem 
impactados pela nova indus- 
trialização “carbono zero" É 
preciso que à economia de 
hab carbono, ou verde, co- 
mo dizem, não repita os er 
ros que a história mundial co- 
meteu até hoje. Entre eles, es- 
tão o racismo e os impactos 
socitambientais que são ain- 
da mais agressivos nas popu- 
lações quilombolas e negras 
das periferias. E temos a falta 
de espaço no debate climáti- 
co, Sem essas mudanças, esta- 
mos falando, sim, de um novo 
colonialismo, mas agora pin- 
tado de verde 
Em um Estado racial de su- 

premacia branca, de racismo 
antinegro ou antipovos indi- 
penas, tudo que decorre da 
ação do Estado é racista. 
A primeira Revolução In- 

dustrial foi fruto direto de 400 
anos de escravidão da Améri- 
ca. O próprio capitalismo co- 
mo a gente conhece é fruto 
dessa escravidão da terra e 
dos povos originários e afri- 
canos. O mundo que a gente 
conhece se assenta sobre isso, 
ideologicamente cravado na 
lópica e na ideia do racismo, 
Com uma proposta de orga- 
nização social de dominação 
racial sobre todos os outros. 
No Brasil, pessoas negras 

são mortas todos os dias em 
decorrência de toda essa diná- 
mica histórica. E aí também 
se aplica o racismo ambien- 
tal, por conta da história do 
uso da terra, dos espaços f- 
sicos, do território do campo 
e da cidade, do acesso à água 
e das condições sociais e am- 
bientais de saneamento. Só 
quem sofre com essas ques- 
tões é quem sabe a comple- 
xidade da vida. 

Por que é importante discu- 
tir racismo ambiental em um 
evento comoa COP26? Éso- 
bre avida da maioria da popu- 
lação brasileira. O movimento 
negro não entrou na luta am- 
biental ontem, ele foi coloca- 
do de fora da agenda climáti- 

cadurante muito tempo. São 
mais de 500 anos, à população 
quilombola pinódirca lb Ge 

lo direito à terra, 

Como foi a participação do 
movimento negro na confe- 
rêncianaONU? Nóúósestamos 
vivendo um movimento inédi- 
to, pois temos responsabilida- 
de política. O que fizemos na 
CO Pa6 é histórico. Organiza- 
mos um bloco do Movimen- 
to Negro Brasileiro em nosso 
róprio nome. Enquadrando, 
Deda nossa demanda, nos- 
sa agenda politica, os podero- 
sos e donos do mundo para 
mostrar o que nós entende- 
mos como necessidade para 
salvar o planeta, 

E um orgulho pocer repre- 
sentar parte do movimento, 
ao lado de importantes licde- 
res da nossa causa. Como dis- 
seo poeta José Carlos Limeira, 
estamos fazendo Palmares de 
noóva, E nada mais importante 
doque o cuidado daterrá para 
isso. Os quilombos eram um 
lugar de produzir vida, inclu- 
sive a partir daterra, ter auto- 
nomia sobre o que queremos 
Comer E como viver. 

Nacarta lançada na COPa6, a 
Coalizão Negra afirmou que 
“titular as terras quilombolas 
é desmatamento zero”. Qual 
o impacto da crise climática 
ara às comunidades quiloem 

bolas? As comunidades qui- 
lombolas sofrem com o não 
conhecimento da sua impor 
tância de maneira geral, his- 
toricamente, Nao há titula- 
ção de territórios quilombo- 
las hã anos. 

Durante à pandemia a Co- 
nag teve que entrar na Justi- 
capara que os quilombolas ti- 
vessem direito a ser conside- 
rados prioridade na vacina- 
ção, Hã uma negação do di- 
reito dessa população em um 
nivel altissimo. E há mais do 
gue isso, há uma invisibiliza- 
ção é negação das experién- 
clas de organização política 
do pru negra, 

Depois de passar por Glas- 
goma comitiva esteve em Pa 
ris, Madri e Berlim. Como foi 
a discussão sobre racismo am- 
biental nessas cidades? Nós 
saimos de Glasgow é fumos 
direto para Paris onde acon- 
teceu nosábado (6) a Marcha 

Douglas Belchior, 42 

pelo Clima, evento que ocor 
reu simultaneamente em vá- 
rios países da Europa. 
Participamos da marcha 

e levamos a demanda sobre 
o debate de clima no Brasil, 
reivindicando, da mesma ma- 
neira que fazem os nossos ir 
mãos indigenas, que é neces- 
sário proteger a vida das pes- 
soas na Moresta, nas águas, os 
ribeirinhos e os povos tradi- 
cionais de todas as vertentes. 

O ministro do Meio Ambien- 
te, Joaquim Leite, afirmou 
durante a COP26 que “onde 
existe muita Moresta também 
existe muita pobreza” e o se- 
nhor rebateu dizendo que a 
fala era racista. Poderia co- 
mentar? É racista porque 
ele não reconhece a huma- 
nidade dos povos que vivem 
na floresta. Ele não reconhe- 
ve a importância e a riqueza 
da biodiversidade brasileira. 
Do ponto de vista deste go- 

verno, o modo de vida dos po- 
vos indipenas e dos quilom 
las é Dobre: É um olhar colo- 
nizador e nepador da huma- 
nidade do outro. O conceito 
de pobreza deles é o modo 
de vida que não é adequado 
ao que eles entendem como 
riqueza. Ele está falando de 
pessoas brancas que detêm 

o poder econômico e que vi- 
vem no concreto da cidade. 

As manilestações são racis- 
tas quando Bolsonaro diz que 
os quilombolas pesam em ar 
robas. Ele está relacionando 
aquela pessoa a um animal. 

Em artigo publicado na Fo- 
lha, o senhor afirmou que a 
COPaó precisa dar a devida 
urgência ao tema do racismo 
ambiental. Houve avanço no 
debate? Oque houve fojuma 
mobilização da sociedade ci- 
vil organizada que entendeu 
a importância dese mobilizar, 
mas não houve alteração ou 
mudança no sentido da con- 
terência como estrutura en- 
quanto espaço oficial. A ONU 
wecisa avançar no debate so- 
se aimportância do racismo 
ambiental, Nús sabermos que 
isso será fruto da mobilização. 
ACOP precbaser estrutura- 

du a partir do debate sobre ra- 
cismo, porque ele é o sistema 
de dominação que organiza a 
sociedade moderna em todo 
o planeta. 

Marlene Bergamo -13 ur 20/Folkapress 

Nascido em São Paulo, em 1978, formou-se em Fistoria 
na PUC-SP É co-fundador da Uneafro Brasil, rede de 
cursos para jovens e adultos da periferia, e co-fundador 
da Coalizão Negra por Direitos. Foi um dos representantes 
da comitiva do movimento negro na COP26 
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Junior dos Santos levanta oponente durante show da AEW  pauigaçõo/azw 

Fora do UFC, Junior 
Cigano reaprende 
a bater em busca de 
sucesso na luta livre 
Aos 37 anos, ex-campeão dos pesados foi 
contratado pela All Elite Wrestling, empresa de 
telecatch; em que as lutas são coreografadas 

Alex Sabino 

são pauLO Osmovimentos de 
lutas vêm naturalmente para 
o brasileiro Junior dos Santos, 
o Cigano. Ele passou muito 
tempo à dar socos, chutes e 
a tentar imobilizar adversá- 
rios. Mas € agora, que precisa 
reaprender isso aus 77 anos? 
“Há detalhes que você tem 

de prestar atenção. Acrescen- 
tar detalhes, estar bem nas 
quedas, No MMA, a gente se 
defende como dá, Agora eu 
preciso estar no ponto certo, 
ligado” afirma ele 
Um dos maiores nomes da 

história do MMA brasileiro e 
campeão mundial dos pesos 
pesados no UFC, Cigano foi 
contratado pela AEW (AÍ Elite 
Wrestling), companhia ame- 
ricâna de luta livre. Modalida- 
de que no Brasil foi chamado 
durante anos como telecatch, 
em que as hutás são coreogra- 
fadas é os resultados, deter 
minados com antecedência. 
O brasileiro precisa passar 

por um processo de transição 
para aprender a bater no opo- 
nente de maneira que não o 
machuque, Às contusões são 
comuns, mesmo assim, no 
que os americanos chamam 
de “esporte de entretenimen- 
to” em que oshow, a exibição 
e contar uma história são os 
aspectos mais importantes. 

“Eu fui assistir pela primei- 
ra vez [a AEW] como dono da 
American Top Team, o Dan 
Lamber, que é muito fã do 
wrestling [jnome da modali- 
dade nos EUA]. Tive aoportu- 
nidade de ver o tamanho dos 
eventos, É tão grande quanto 
o UFC Os combates exigem 
muito, vi pente saindo arre- 
bentada, sangrando de verda- 
de. Quando eu assisti aquilo, 
falei para ele: você tem de me 
cidocar nisso ai”, completa, 

Junior dos Santos entrou 
também em uma indústria hi- 
lionária nos Estados Unidos. 
O wrestling profissional mo- 
vimenta mais dinheiro que o 
UFC, a principal empresa de 
MMA do planeta. 
Criadaema019,a AEW tem 

valor de mercado estimado 
em US& 400 milhões (R$ 241 
bilhões pela cotação atual). 
Nasceu para concorrer coma 
WWE [World Wrestling Enter- 
tainment), avaliadaem US& 57 
bilhões (R$ 30,8 bilhões). 
Mesmú com apresentações 

sem presença de público du- 
rante a maior parte do ano 
passado, pór causa da pande- 
mia,a AEW faturou US$ 64mi- 
lhões (R$ 345 milhões). Aem- 
presa pertence a Shahid Kahn, 
também dono do Jacksonvil- 
le Jaguars, da NFL (a liga pro- 

Hã detalhes 
que você tem 
de prestar 
alemão, 

Acrescentar 
detalhes, 
estar bem nas 
quedas, No 
MMA, a gente 
se defende 
como dá. 
Apura eu 

preciso estar 
ha promibis 

certo, ligado 

Junior dos 

Santos, O 

Cigano 
lutador, 

excampeso 

dos pesados 

do UFC 

Assional de futebol america- 
no), é do Fulham, equipe de 
futebol atualmente na segun- 
da divisão da Inglaterra, 
A companhia de wrestling 

administrada pelo seu filho, 
Tony Kahn, idealizador da em- 
preitada. À fortuna da familia 
está em cerca de USS g bilhões 
(R$ 48,6 bilhões), 
No Brasil, 0s episódios do 

Dinamyte é do Rampage. os 
dois programas produzidos 
pela AEW, são exibidos pelo 
canal Space. 
O tamanho da indústria sur 

preendeu Cigano, acostuma- 
do com outro mundo, Ele foi 
campeão do UFC nos pesos 
pesados em 2zcu ao derrotar 
o americano Cain Velasquez 
(outro que ferta como Wres- 
tHing). Foi o terceiro brasileiro 
aconseguir o cinturão da cate- 
goria, mas foio primeiro con- 
siderado campeão absoluto 

Ele tem treinado outro as- 
pecto que, no“esporte de en- 
tretenimento”, é tão impor 
tante quanto a luta em si: sa- 
ber lidar com o microfone, Já 
percebeu que os lutadoresque 
sabem entreter, provocar Ese 
expressar costumam ter mais 
suvesso. Há partes dosprogra- 
mas baseados apenas nisso. 
“Tenho trabalhado esse la- 

dotambém. Eoprincipal. No 
MMA, os caras que são polê- 
micos, falam bastante, levam 
até para o lado pessoal, sános 
que chamam aatenção. Nun- 
ca fui um cará polêmico, mas 
tenho trabalhado nisso”, diz. 

Isso pode ter tambem a re- 
compensa financeira. A AEW 
não confirma o salário dos 
seus atletas. De acordo com 
a imprensa americana, Jon 
Mosdey, um dos seus astros 
mais conhecidos, tem contra- 
to de USS 6 milhões (R$ 32,6 
em valores atuais) anuais, 
A empresa conseguiu tra 

zer de volta 20 wrestling CM 
Punk, um dos nomes mais fa- 
mosos da modalidade e que 
estava afastado há sete anos. 
Segundo sites especializados, 
ele vai receber cerca de US&a 
milhões (R$ 16 milhões) aca- 
da 12 meses. Isso sem contar 
a participação na venda de 
merchandising. 

“Eu pude ver o quanto as 
pessoas são fanáticas. É al- 
go que eu não via hora ne- 
nhuma no UFC. Você vê nos 
olhos delas que querem tema- 
tar Quando tive oportunida- 
de de participar, fiquei mui- 
to feliz com isso”, diz Cigano. 
Não que tenha abandonado 

os planos de voltar ao MMA no 
futuro. Além dos treinos para 
owresting, ele segue pratican- 
do outras lutas que podem fa- 
ze-lo voltar 30 octógono. 
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Palmeiras recebe o 
São Paulo podendo 
ampliar crise no rival 
Clube tricolor, eliminado pelo time alviverde na disputa 
da Libertadores, luta contra rebaixamento no Brasileiro 

PALMEIRAS 
SÃO PAULO 
20h00, Alana Parque 
Na Tt Premigre 

são rauLo Palmeiras e São 
Paulo vivem realidades bas- 
tante diferentes desde que se 
enfrentaram na final do Cam- 
peonato Paulista deste ano. 
Na ocasião, avitóriadeuao 

time tricolor seu primeiro ti- 
tulo em quase uma década 
e criou à expectativa de que 
o elenco, então comandado 
por Hernán Crespo, pudes- 
se sonhar alto na tempora- 
da. Mas entre a final do Esta- 
dual e o último clássico en 
treosclubes nesta tempora- 

da, tudo mudou 
As duas equipes voltam a 

se enfrentar nesta quarta 
feira (17), às 22hgo, no Ali- 

anz Parque, pela 33º rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Desde o início do Brasilei- 

ro, O São Paulo jamais con- 
seguiu passar para a meta- 
de de cima da tabela e hoje 
briga contra o rebaixamento. 
Já o Palmeiras, com exce- 

cão da rodada de estreia em 
que perdeu, esteve sempre 
entre os dez primeiros do 
torneio, chegou a ser lider e 
ainda tem chances de titulo. 
Na Copa Libertadores des 

te ano, as equipes se entren- 
taram nas quartas de final e 
o São Paulo chegou a sair na 
rente no jogo de da, em casa, 
mas não passou de um empa- 
te no Morumbi e sucumbiu 
por ga o no Allianz Parque. 

já o Palmeiras, atual cam- 
peão da América, está nova- 
mente na final do torneio, 
desta vez contra o Flamen- 
Po, E caso conquiste o titu- 
lo, iguala os três troféus con- 
quistados pelo rival tricolor 
Agora com Rogério Ceni, o 

São Paulo está na 15” posição 
com 8 pontos, apenas dois a 
mais que Bahia e Juventude, 
respectivamente o primeiro 
time fora e o primeiro den- 
tro da zona de rebaixamen- 
to do Brasileiro, 

Se perder cessas duas equi: 
pes vencerem, terminará a 
rodada na zona da degola, 

Para piorar, o São Paulo 

vem de uma derrota por ga o 
no Morumbi para o Flamen- 
go, ee-time de Ceni, 

já o Palmeiras perdeu, na 
última rodada, o jogo con- 
tra o Fluminense e a vice-li- 
derança do Brasileiro. 

Na terceira posição com 
58 pontos, já vê o lider Até 
tico-MG distante, apesar de 
ver um jogo a menos 

FLAMENGO 

CORINTHIANS 

Hh3E, Maracanã 
ha Ty: Globo e Premoere 

sÃo PAULO Os jogos em casa 
deixaramo Corinthians per 
to do Ga do Campeonato Bra- 
sileiro. Mas para entrar na 
lista dos times que se classi- 
ficam de forma direta à fase 
de grupos da próxima Copa 
Libertadores, a equipe preci- 
sa de um resultado fora. 
Calvinegro assumea 4º po 

sição se derrotar o Flamen- 
go nesta quarta-feira (17), às 
nho, no Maracanã, Chega 
ria aos 53 pontos e ultrapas- 
saria o Red Bull Bragantino, 
Em 25 de setembro, o Co- 

rinthians derrotou o Palmei- 
ras por 2a 1 na Neo Quimica 
Arena. Depois disso, passou 
por Bahia, Fluminense, Cha- 
pecoense, Fortaleza e Cuia- 
bá, sempre pr Enecrea 
te. Ás vezes jogan cur 
tras lendos necessitando 
de golsnos acréscimos. Mas o 
alvinegro tem sempre encon- 
trado um jeito de vencer. 

No mesmo periodo, o time 
não venceu como visitante, 
Foram empates com Bragan- 
tino e Internacional e derro 
tas diante de Sport, São Pau- 
love Atlético-MG. O último re- 
sultado positivo fora foi con- 
trao Grêmio, em 28 de agosto, 
O jogo desta quaria vai 

acontecer a 10 dias da final 
da Libertadores. O Flamen- 
go tem a decisão continen- 
tal como prioridade. O ru- 
bro-negro carioca entra em 
campo na segunda posição 
do Nacional, mas a 1 pon- 
tos do lider Atlético-MG. Se 
vencer, à diminui para oito. 
Após ter oscilado nas últi- 

mas semanas, o Flamengo 
se recuperou com a goleada 
por ga cobtida contra o São 
Paulo, no Morumbi, no últi- 
mo domingo (14). 
Questionamentos pelos 

quais Sylvinho aínda vem 
passando, apesar de ter feito 
o time crescer na tabela. Ga- 
rantido pelo presidente Dui- 
lio Monteiro Alves em 2002,0 
treinador já teve a saida pe- 
dida pela Gaviões da Fiel, a 
principal torcida organiza- 
dado clube. 

O Corinthians não vence o 
Flamengo há oito partidas, O 
último triunho aconteceu na 

Copa do Brasil de 2018. Des- 
de então, os paulistas em 
pataram uma vez é perde- 
ram sete, 

SANTOS 

CHAPECLDENSE 

Fóh, vita Belmiro 

Ha Tr Premere 

sãorauio Sec Santos pudes- 
se escolher umjoso pára em- 
balar na reta final do Campe- 
onato Brasileiro, provavel- 
mente seria este. 
Aequipe alvinegra enfrenta 

ajá rebaixada Chapecoense, 
na Vila Belmiro, às 19h desta 
ar -[etra (17) pela 49º ro- 
ada do Naciona 
O time de Fábio Carile che 

ga para o duelo na 12º posi- 
ção, com 49 pontos, ainda 
prrvcipado em fugir do re- 
apcamento No entanto, se 

vencer pode hcaramenos de 
10 pontos do atual sexto co- 
locado, o Fortaleza, esonhar 
com uma vaga na Copa Li- 
bertadores do ano que vem. 
Nesta temporada, é possi- 

vel que até o nono colocado 
se classifique para à compe- 
tição internacional 

Isso vai depender dos re- 
sultados das finais da própria 
Libertadores, da Sul-Ameri- 
cana e da Copa do Brasil — 
respectivamente entre Pal- 
meiras e Flamengo, Athleti- 
co-PR e Bragantino é Atléti- 
co-MG e Atldetico-PR. 
Contra a Chape, o Santos 

pode chegar à sua terceira 
partida de invencibilidade e 
ganhar confiança para as Ul- 
timas rodadas do Brasileiro. 
Nos últimos cinco jugos, 

sofreu apenas uma derrota, 
no clássico contra o Palmei- 
Tas, porzdo. 

A equipe somou apenas 15 
pontos até aqui na competi- 
ção, em 32 jogos. Com cin- 
co jogos a disputar, não tem 
mais chance de chegar à 16º 
posição (a primeira fora da 
zona da degola), hoje ocupa- 
du pelo Bahia, com já pontos, 
Em casa, pecuipe fez 16 jo- 

pos neste Brasileiro, venceu 7, 
empatou 5 e perdeu 4. 
A equipe tem apenas três 

pontos a mais que Bahia e 
juventude, respectivamente 
o primeiro time fora e o pri- 
meiro dentro da zona de re- 
baixamento. 

As escolhas dos treinadores 
Técnicos necessitam decidir com eficiência, antes e no momento dos jogos 

Tostão 
Cronista Espórcma, parvtipao cómo jogador das Copãs de rq56 egro E formado em medicina 

Escrevi esta coluna antes do 
partido desto terça-feira (16) 
entre Argentina e Brasil Inde- 
pendentemente das atuações e 
do resultado, as duas seleções 
são candidatos do titulo mun- 
dial em 2022. Fora a França, à 
melhor seleção do mundo, por 
ter mais craques, Brasil é Ar 

gentina estão próximas do mi- 
vel das outras principais equi- 
pes curúÓpeicis. 
Anova contusão de Neymar, 

uusente nesta terça, É mais uma 
consequência da queda fisico 
do craque, demonstrada nos 

partidas. 
Assim como os jogadores pre- 

cisam fazer escolhas rápidos e 
corretas durante as partidas, 
os treinadores, além de conhe- 
cimento cientifico e de saber co: 
mandar um grupo, necessitam 
também decidir com eficiência, 
untes e no momento dos jogos. 
É dificil, ainda mais na laterdl 
do gramado, sem a visão com- 
pleto do conjunto, em condições 
de pressão e de emoção. 
Como no futebol acontecem 

inúmeros fatos importantes 
É imprevisíveis, muitus vezes, 

um treinador faz o certo, e dá 
errado, ou o contrário. Se às 
treinadores explicassem as ru- 
zões de suas condutas, seriam 
mais bem compreendidos, e 
nós, comentaristas, fariamos 
uma avaliação muis justa. 
Independentemente da atuo- 

ção e do resultado do jogo con- 
tra à Argentina, Tite tem con- 
duzido bem a seleção e criado 
várias opções individunise co- 
letivos, de acordo com à mo- 
mento da portida, com o od- 
versário é com as cormctertsti- 
cos dos jogadores. 
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Corinthians avança à final da Libertadores 
Feminina em jogo marcado par racismo 
NACIONAL D 
CORINTHIANS & 

sãorauio O Corinthians man- 
teve a campanha perfeita para 
chegar à final da Copa Liberta- 
dores Feminina, A equipe go- 
leouo Nacional (URU) por 8a 
o nesta terça-feira (16), no es 
tádio Manuel Ferreira, em As- 
sunção, em duelo válido pela 
semifinal do torneio, 
Com o resultado, vai decidir 

o titulo com o Santa Fe (COL), 
no domingo (21), em Montevi- 
deu, As colombianas se classif- 
caramao baterema Ferroviária 
por4a2, nos pênaltis, após em- 
pateemia inotemponormal 
É oa da goleada, a sermh- 

“ou marcada por uma acu- 
sação de racismo. Após mar 
cação de penalti aos 26 minu- 
tos do 2º tempo, jogadoras do 
Corinthians afirmam ter ou- 
vido uma adversária, que não 
toi identificada, chamando a 
atacante Adriana de“macaca”. 

“Eu acabei não vendo [ou- 
vindo) o que els Falou, mas tor 
cho reinados que esCubot se sem 
tiu mal As meninas me cornta- 
ramemesenti muito mal Nur 
ca passei por umasituação des- 

ESPORTE AO VIVO 

tahas Hoffenheim x Barcelona 

Liga dos Campedes Ferr, 04 

Hibhds Hacken x Benfica 

Liga dos Campeões fer, Dama 

toh Culabá a Intornacional 

Campeonato Brasiléiro, FAOATY 

toh América-MG x Atlático-GO 
Campeonato Brashéiro, PREMEDSE 

12h Goiás x Sesi-SP 

Supertiga masculino (vólei), SPONTVA 

22h Fortaleza x Juventude 
Campeonato Brasileiro, THTE EO MAR 

21430 LA Lakers x Mil aultes 

Bucks MBA, ESPM 

No Corinthians, Sylvinha, dis- 

cipulo de Tite, aceitou as criti- 
cos e escalou Renato Augusto 
no lugar certo, no meio-campo. 
Com ele de centrinrvante, o ti- 
meperde o principal construtor, 
sem ganhar um bom atacante, 
Na Copa de 19702,eu, que era 

um meia ofensivo no Cruzeiro, 
joguei de centroavante. Hoje, 
diriam que eu éru um falso q. 
Funcionou bem, porque Pelé e 
Jairzinho, dois extroordindri- 
os urtilheiros, agressivos € ve- 
lozes, precisavam, 00 lado de- 
les, muito mais de um centroa- 

sas. Espero queebarespeiteisso é 
que não aconteça mais comnim- 
guém disse Adrianaapóso jogo, 
A capitá e zagueira do Na- 

cional, Valeria Colman, pediu 
desculpas por qualquer ofen- 
sa cometida por outra atleta 
da equipe uruguaia, 

O Corinthians venceu as cin- 
co partidas que disputou até 
agora no torneio, Fez 22 pols 
e sofreu só dois. Nesta terça, 
Campíolo, Diary, Vic Aluguer 
que, Portilho, Jheniffer, Adri- 
ana, Jjuliete e Grazi anotaram. 

O clube alvinegro tenta con- 
quistar a Libertadores pela 
terceira vez. Já havia levan- 
tado o troféu em 2017 E 2000. 
As corintianas dominarama 

semifinal e termar 
cadomais. Ea campanha acon- 
tece apesar de não contar mais 
com á zagueira Erika, uma das 
atletas mais importantes do 
elenco, Ela rampevo ligamen- 
to cruzado anterior do joelho 
direito durante treinamento 
ainda na fase de grupos, 

O primeiro tempo, apesar de 0 
Cormçhiares ter tido mais posse 
de bola e pouco ter sofrido em 
campo, terminou como placar 
deja o. Golanotado por Campi- 

olo, que subiu mais doquea za- 
paraabrir o placar 

A etapa final foi um massa- 
cre. Entre 09º e 026º minuto, 

as brasileiras marcaram cin- 
covezes, como Nacional cada 
vez mais retraído a cada gol, 
O eventual título vai fazer o 

Corinthians estender seu do- 
ménio no futebol feminino 
também à América do Sul. O 
time é o atual bicampeão pau- 
lista e nacional, Chegar à final 
serve para apagar a semifinal 
doano passado, quando jogou 
melhor que o América de Ca- 
b (COL), mas apenas empatou 
e foi derrotado nos pênaltis. 
A presença corintiana tam- 

bém mantém a tradição de 
contar com pelo menos um 
clube brasileiro na decisão. 
Em todas as Libertadores dis- 
putadas (a primeira toi em 
2009), não houve um time do 
pais apenas em 2016, quando o 
Sportivo Limperto (PAR) ven- 
ceu o Estudiantes de Guárico 
(VEN) na partida pelo título, 
Nas 12 edições anteriores, 

o país venceu nove e foi vice 
em trés. Em ac19, Corinthi- 
ans e Santos fizeram uma f- 
nal 100% brasileira 

Brasil empata com a Argentina e 
segue invicto nas Eliminatórias 
ARGENTINA O 
BRASIL O 

são pauLO Já classificado, o 
Brasil manteve sua invenci- 
bilidade nas Eliminatórias, 
A Argentina adiou por mais 
algumas rodadas uma vagas 
para a Copa do Mundo que 
parece inevitável. 
Em uma partida com mais 

marcação e luta do que têc- 
nica, as duas seleções empa- 
taram emo a o nessa terça- 
feira (16), no estádio Bicen- 
tenário em San Juan. O Brasil 
manteve a liderança comg5 

vante armador facilitador, do 
que de um clássico centroavan 
te finalizador 
Qual será a escolha de Rena- 

to Gaúcho quando tiver Arrus- 
cueta e todos os jogadores do 
meio para frente em boas con- 
dições fisicas? Deve sair Micha 
el embora ele, no momento, se: 

juomaisefétivo. Michael pare 
ce um jogador de videogume, 
teleguiado para driblar até fa- 
zero gol 
No Palmeiras, o técnico Abel 

Ferreira disse que gosta de um 
camisa s (Felipe Melo), de um 8 
(Zé Rofuel) e de umao (Raphael 
Veiga). Assim, brilhavam os ti- 
mes do passadono Brasil. Fun- 
ciona bem no Palmeiras, por 
que Rophael Veiga é um exce- 
lente meiu de ligação e porque 
osadversários deixim muitos 
Espaços entre o meco-cumpo é 
os zagueiros. O Palmeiras tem o 
mesmo problema. Nos dois gols 
do Fluminense, o meio-campis- 

| Dom. juca Kfouri, Tostão | SEG. Juca Kiburi, Paulo Vinicius Coelho [TER Renata Mendonça |GuA Tostão | qui. Juca Kfouri | sex Paulo Vinichos Coslho, Sandro Macedo |sás Marma lndro 

pontos. São u vitórias e dois 
empates atéagora, Messi te- 
ve 90 minutos apagados. 
A Argentina ocupa o se- 
Pá ii com 29, e tam 
êm está próximo de ser um 

dos quatro classificados da 
América do Sul para o tor 
nejo no Qatar, em 4022, 
A seleção brasileira man- 

teve também outra inven- 
cibilidade. A última derro- 
ta diante do seu maior rival 
emeliminatóriasaconteceu 
ema220s, nas qualificatórias 
para a Copa do ano sepuin- 
te, na Ale à 

ta Yago Felipe conduziu o bo- 
la livremente e finalizou de fo- 
ra da drea, enquanto oszoquet 
ros do Palmeiras se posiciona- 
vam dentro da área, 
No Atlético-MG , Cuca que 

se sempre fuz escolhas corre- 
tas, como colocar Mariano nó 

lugar de Gugu, manter o dei 
mo volante Allan e encontrar 
o posicionamento certo para 
a dupla de atacantes Hulk e 
Diego Costa. 

Fazer boas escolhas é funda- 
mental, no futebol e no vida Os 
Craques são os que unem a fan- 
tsio e à improvisação com a 
técnica e à lucidez para tomar 
decisões certas. Sempre foi as- 
sim. Garrinçha não era apenas 
um artista genial, sém regras é 
sem amarras. Tinha também 
ótima técnica. Em uma fração 
de segundo, driblava, arranca- 
vo é dava passes precisos porá 
os companheiros fazerem o gol. 
Existe arte sem técnico? 
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José Carlos de Assis expôs corrupção no fim da ditadura militar 
FOLHA, 100 
HUMANOS DA FOLHA 

Ricardo Balthazar 

são pauto O jornalista José 
Carlos de Assis estava irrequi- 
eto no início de 1983. Ele tra- 
balhava na sucursal da Folha 
no Rio de Janeiro eacabara de 
entregar uma reportagem ex- 
plosiva sobre o envolvimento 
de militares com negócios sus- 
peitos, mas ela ainda não fora 
publicada e isso o preocupava, 
Temendo que seu trabalho 

tivesse sido engavetado, Assis 
resolveu tr até a sede do jornal 
em São Paulo para tratar do 
assunto pessoalmente com o 
dono da Folha, o empresário 
Octavio Frias de Oliveira. O re- 
pórter não o conhecia, mas 
insistiu para falar com o pa- 
trão e conseguiu ser recebido, 
Assis disse que se arrisca- 

rã ao investigar a participa- 
ção dos militares numa hus- 
tória delicada e argumentou 
que publicá-la era a única for 
ma de garantir sua sepurança. 
“Tudo de que você tiver pro- 
va eu publico”, respondeu dia 
as. Dias depois, à report: 
apareceu na capa da Fo há 

O jornalista descobrira que 
um grupo ligado a oficiais do 
SNI (Serviço Nacional de In- 
formações), um dos pilares 
do aparelho repressivo cria- 
do pela ditadura militar, pla- 
nejava lucrar com a explo- 
ração de madeira extraida 

Como a matemática 

de uma área que seria ala- 
gada pelas obras da hidre- 
lérrica de Tucurui, no Pará. 
Crescândalo da Capemi sur 

giu em meio a uma sucessão 
de reportagens ruidosas que 
marcaram a passagem de As- 
sis pela Folha no fim da dita- 
dura, quando a abertura politi- 
va e dalrouxamento da cenisu- 
ra permitiram que os jornais 
explorassem temas espinho- 
sos que antes eram abafados. 
A primeira da série levou à 

derrocada o grupo Delfin, do- 
no da maior empresa de crédi- 
to habitacional da época, Ao 
revelar que o govemo a favore- 
cera com um empréstimo, As- 
sis pervu uma onda de descon- 
Hança que levou milhares de 
ni poi a sacar suas Eco- 

“Go FOLHA DE estuo 
E su 

E ==" is ion io 

alcança o infinito 
No princípio da indução, é possivel ver que uma 
afirmação é verdadeira para todos os inteiros positivos 

Marcelo Viana 

José Carlos de Assis, 73 

huntihi Sotritari PE apr 

Nascido em Maruéria (MG), começou no jornalismo nos 

anos 1960, Trabalhou nos Diários Associados e ro Jornal 

do Brasil e foi repórter da Folha ro Rio de lareiro de 
1980 a 1985, Publicou dezenas de livros, entre eles “A 

Chave do Tesouro” (1983), “Os Mandarins da República” 
(1984) e "A Dupla Face da Comupção” (1984) 

Diretor-peral do mst tuto de Metemárca Purse &pleada, garhador da Prémio Louis D, de nstitot de France 

No linguagem corrente, écho- 
mado “efeito dominó": sé ali- 
nharmos peças de dominó em 
pé, de talmodo que a queda de 
qualquer uma ocarrete a que: 
do da seguinte, e derrubarmos 
a primeiro peçú, então todas 

cairdo. Jú os matemáticos cha- 
mam de principio da indução: 
se uma certa afirmação é ver 
dadeira para o número, e se 
o fato de ser verdadeira para 
um numero inteiro N acarreta 
que também é verdadeiro para 
N+1, então ela é verdadeira pa- 
ra todos os inteiros positivos. 

O primeiro a usar q palo- 
vra “indução” nesse sentido 
foio inglés John Wallis (1626- 
1704), no obra “Arithmetica 
Infinitorum”, publicada em 
1656. O seu compatriota Au- 
gustus de Morgan (1806-1871), 

cunhou a expressão “indução 
matemático” em 1838, como 
titulo de verbete de umo en- 
ciclopédia, porém usava 
muis “indução sucessiva” 
Jão alemão Dedekind (1832- 

1916) preferia falar em “irudu- 
qdo completa” para realçar que 
com ela podemos provar rigo- 

rosamente afirmações para to- 
dos os mimeros, um conjunto 
infinito, enquanto as ciências 
experimentais estão limitadas 
averificarem suos leis apenas 
num ntmero finito de exemplos. 
Mus o princípio da indução 

foidescoberto muito antes: ele 
já foi usado, ainda que infor 
mulmente, nos trabalhos do 
persa Abú Bakr al-Raraji (953- 
1029), por volta do ano 1000, 
e do indiuno Bháskara (1114- 
n8s» O primeiro a usar rigoro- 

sumente foio matemático judeu 
Levi ben Gershon (1288-1344), 

mais conhecido como Gersoni- 
des. Em 1575, 0 italiano Fron- 
cesco Mourolico (1494-1575) 

usou indução pára provar que 
u somas dos N primeiros mime 
ros impores é igual a Nº, 

O primeiro a formular o prin 
cipio du indução explicitamen 
te foi o francês Blaise Poscal 
(1623-1663), no seu “Tratado do 

Triângulo Aritmético”, pubili- 
codo em 1565. Jacob Bernoul- 

li (1655-1705), decano da no- 

túvel fumília Rernoulli, usou- 
o regularmente em seus traba 
lhos, fuzendo com que se tor 
nasse amplamente conhecido. 

já Pierre de Fermat (1607- 
1665) usou bastante um prin- 
cípio relacionado, chamado 
método da descido infinito: 
ele consiste em mostrár que 
se umo equação tem digquina 

solução inteira positiva então 
existe outra solução menor; 
desso forma se mostra que no 
verdade não existe solução. Es 
se tipo de rociocinio remonta 
dos “Elementos” de Euclides, 
onde foi usado, por exemplo, 
paro provar que todo inteiro 
é divisível por algum primo. 

nomias dos cofres da Delhn, 
Poucos depois de expor as 

negociatas da Capemi, o re- 
pórter mostrou que o Banco 
Central obstruira ações de 
fiscais que haviam detectado 
fraudes nos halanços do grupo 
Corda-Brastel Com negócios 
no mercado financeiro euma 
rede de lojas de eletrodomes- 
ticos, ele foi à lona também, 
Embora os casos tenham 

se arrastado nos tribunais e 
os principais envolvidos ja- 
mais tenham sido punidos, o 
impacto das reportagens fui 
duradouro, “Consegui tirar 
todos eles do mercado finan- 
ceiro”, diz Assis, hoje com 73 
anos, “Os escândalos desmo- 
ralizaram a ditadura militar” 
Formado em economia, ele 

dedicava tempo ao estudo de 
documentos e balanços de 
empresas e ficava contrarnia- 
do quando a Folha o obrigava 
a buscar esclarecimentos com 
o outro lado, como manda o 
Manual da Redação. “Se eu es- 
tava apotado em documentos, 
não via por que fazer so”, diz. 

Suas histórias cabeludas pe- 
ravam tensões, "Assis era um 
ótimo repórter, mas as de 
núncias eram graves lembra 
Boris Casoy, que dirigia a Re- 
dação nessa épocas e fol visto 
muitas vezes por Assis cúmo 
um obstáculo, “Tormáviamos as 
precauções que o momento é 
o respeito ao leitor exigiam 
Em 1985, quando soube que 

o caso Delhn estava para Es- 

tourar, Paulo Francis, corres 
pondente da Folha em No- 
va York e amigo de Ronald 
Levinsohn, dono do grupo 
financeiro, telefonou a Fri- 
as para tentar deter a pobli- 
cação, Foi inútil, e Assis ga- 
nhou o Prêmio Esso de Re- 
portagem de mg8g como caso. 
Apesar do reconhecimen- 

to, ele ficou frustrado por não 
ter recebido o prêmio princi- 
pal do ano, entregue à revis- 
ta Veja pela divulgação de um 
dossiê dencado pelo jornalista 
Alexandre von Baumgarten, 
morto em circunstâncias mis- 
teriosas ná mesma época em 
que o grupo Delfin quebrou 

Assis deixou a Folha em 
1985 para voltar ao Jornal do 
Brasil, onde havia trabalha- 
dono início da carreira, mas 
topo se afastou das redações, 
cansado do jornalismo diá- 
rio, “Os editores esperavam 
que eu trouxesse um éscán- 
dalo novo por semana”, diz 
Assis. “Virou uma espécie 
de maldição e resolvi sair” 

[+ 
Série semanal 
apresenta perfis de 
profissionais da Folha 

O projeto Humanos da 
Folha conta a trajetória 
de repórteres, editores, 
fotógrafos, desigrers, 
cartunistas & outros que 
fizeram parte da história 
centenária do jornal Leia 
outros textos em folha 
com /folhal0danos 

TAÇA DE 
ÁLCOOL 
EM GEL 

Classificatórias 
da Copa do 
Mundo de 2022, 
que será no 
Catar, Ocorrem 

em meio a volta 
de restrições 
de circulação 
ao redor do 
mundo; Vietnã 
perdevuelal 
paraa Arábia 
Saudita no 
estádio My 
Dinh em 
Hanói na terça 
(16); seleção 
holandesa 
marcou 2 a 
O contra a 
Noruega em 
Roterdã em 
estádio vazio 
em meio à alta 
de casos na 
Holanda 
Hhai Mguyen/AFR 

ACERVO FOLHA 
Hã100 anos 1Lnov.1921 

Grupo viaja por Mato Grosso para 
planejar construção de ferrovia 

Hã cerca de oito meses, 
o governo de Mato Cros- 
so fez à concessão para 
a construção de uma via 
férrea ligando Cuiabá à 
estação de Água Clara, na 
Estrada de Ferro Noroes- 
te do Brasil 

ca, há pouco recebida pelo 
concessionário Oscar Mo- 
veira, informa que o grupo 
chegou a Rondonópolis, 
tendo antes se detido al 
guns cias em Santa Rita do 
Araguaia (atual Alto Ara- 
gusta). As populações des- 

Em julho, partiu paraa  seslocais acolheram a co- 
região uma comissão téc- missão com as mais vivas 
nica, tendo sido o ponto demonstrações de alegria. 
inicial a referida estação 
em Agua Clara. 
Comunicação telegráf- 

El LEIA MAIS EM 

acervofolha.com.br 

ATITUDE BE. da neem ron SS a Sa decietado 
A coação mto RE TER 



CONSCIÊNCIA NEGRA 

o 

Liu vas Eritida 

são pavio “Vem vem, dia 20 

de novembro/ Se todo dia é 
santo, neném/ Onda do mar 
me levou / Me levou, mas ho- 
je estou aqui, cantava Lazzo 
Matumbiem “Me Abraça e Me 
Beija, faixa de 1988 que refle- 
tiasobre a diáspora africana, 
citando o Dia da Consciência 
Negra. Mais de qo anos depois 

aquele reggae, que na 
Margareth Menezes se tornou 

um clássico do Carnaval bai- 
ano, ainda ressoa nos pensa- 
mentos de seu COMpostLos 

“Estava acontecendo um 

movimento no qual a gente 
tinha que pensar numa nova 

histór td, EM PEESCPEVET, [BEI 

uma nova história para a nos- 
sa gente” ele diz hoje, falando 
sobre o sonho de restaurar a 
autoestima da população ne- 
gra espalhada pelo mundo. Se 
osonho, na opinião dele, ain- 
da não se tornou realidade, 
a contribuição de Lazzo pa- 
rá sua realização permanece 
mais viva hoje do que nunca. 

Figura essencial da música 
afro-baiana, o cantor, compo- 
sitor e percussionista — que foi 
diretor de bateria de escola de 
samba, cantor no seminal blo- 
cole Avé, musico em turnês 
de Jimmy CHA e um dos pio- 
neiros do repgse e loraL en 
carreira solo-— está envolvido 
em uma série de novidades. 

SO neste ano, em que com- 
eta 40 anos de carreira so- 
o, voltou a gravar um dis- 
co de inéditas, “Aj0" além de 
ser tema de um filme musical, 
“Abo”, e homenageado no àl- 
bum “Ainda Atrás do Pôr do 
Sol”, em que nômes como Lu- 
edji Luna, Anelis Ass 
Curumine Lari 
vam faixas dele 1 Sem con- 
tara participação que fez em 
discos recentes de Pitty, Chi 
co César e do ex-vocalista da 
banda Eva, Saulo Fernandes, 
“Quando troco figurinhas 

ELADTA las ut Novos, COMO [4 11% - 

so Passapusso [BaianaSystem| 
ou Lued/i Luna, sou convidado 
por Pty, éacerteza de que es 
tou ng estradaácerta, e de que 
minha ancestralidade não me 
abandonou É a continuidade 
da minha missão ancestral” 

Essa missão começou na 
infância, entre os tambores 
do candomblé de Mãe Meni- 
tinha do Gantois, a escola de 
samba juventude do Garcia é 
o canto de sua mãe no samba 
de roda vindo do Recôncavo 
Baiano. À partir daí, Fo ligan- 
do o soul americano de Mar 
vin Gave, o alrobent nigeriano 
de Fela Kuti, o reggae jamai- 
cano de Bob Marley e 0 sam: 

ba de Neguinho da Beija-Flor. 
“Ficava encanado porque a 

tmbragem de voz, mesmo 
sementender a linguagem, era 
muito parecida, Esso me faria 
uma conexão de que negros, 
seja da África, seja da Améri- 
ca do Norte ou do Sul, tinham 
uma similaridade grande no 
canto. Era uma coisa meio 
que sofrida, mas um canto bo- 
nito que chamava a atenção. 
E eu ficava ná comparação: 
Lazzó conheceu a percus- 

são no samba da juventude 
do Garcia, em que fá diretor 
de bateria. "Sai porque perce- 
bi uma discriminação com o 
MA REL ECavA PET ES TILES 

blocos. Não eram tiuli ds CODTENL 

músicos. lsso me batia, esta: 

va ligado à visão que eu esta- 
vatendo coma questácracial) 

Lopo, montou um grupo de 
samba e também virou cam 

tor no bloco Bafo de Jegue, 
baseado no frevo. “No grupo 
de samba, sempre entráva- 
mos pela cozinha. As iguari- 
as e bebidas que nos serviam 
eram diferentes dos convida- 
dos. Para eles, era uisque. Pa- 
ranós, batidas de coco. Minha 
observação era muito atenta. 
De certa forma, a experi- 

ência com a música só re- 
Hetia o racismo que salta- 
va aos olhos de Lazzo. “Co- 
mecei a perceber essa rela- 
cão em tudo. A coisa percus- 
siva, que vem de África, era o 
fundão. Letieres Leite fez 
adiferença, pós o que chama- 
vam de cozinhanasala de visi- 
tas, fez dela o elemento prin- 
cipalna Orkestra Rumpllezz: 
E j a pe tap. ai 

“ancestral 
Herdeiro do sámba, exllê Aivêe BR 
pioneiro do reggae, Lazzo uniu... 
as pontas da música afro-haiana 
e completa 40 anos de carreira 
celebrado pelas novas gerações: 
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nona bergamiodgrupololha com.br 

Apossibilidade de Geraldo 

Alckmm (PSDB-SP) ser vi- 

cede Lula numa chapa pa- 
ra concorrer à sucessão de 

Jair Bolsonaro em 2032 pe- 

ra temor em algumas lide- 
ranças do PT: elas veem a 
possibilidade de a presen- 
ça do ex-governador esti- 

mular tentativas de derru- 

bada de um eventual futu- 
ro governo. 

curva à De acordo com es- 
se raciocinio, Alckmin é com- 
fiável e não faria movimentos 
para derrubar Lula. Mas o tu- 
cano seriaum nome palatável 
para a “direita” e para o mer 
cado financeiro, o que faci- 
litaria à movimentação pela 
queda de Lula caso O gover 
no enfrente uma grave crise 

PIORSEMELE Setores do par 
tido acreditam que o impe- 
achment de jair Bolsonaro 
não prosperou, em parte, por: 
que ovice presidente Hamil- 
ton Mourão poderia assumir 
à Presidência. Seria pior ter o 
general no comando do pais 
do que suportar Bolsonaro. 

CHEGADA Já lideranças que 
apoiam a chapa Lula - Alck- 
min afirmam que, para cair, 
é preciso estar em pé. Ou se- 
ja, para enfrentar ameaça de 
impeachment, o petista pri- 
meiro precisa se eleger, e à 
aliança ajudaria a liquidar a 
fatura até mesmo no primei: 
ro Eurtia, 

QUE HORBOR O senador An- 

gelo Coronel (PSD-RA), nela- 
tor da reforma do Imposto de 
Renda, diz que ela é “horrivel” 
e “mal escrita” e que não há ho 
pótese alguma de ser votada 
neste ano. Ele deu as decla- 
rações no Fórum Jundico de 
Lisboa, organizado pela FGV 
e pelo IDP 

GAVETA O parlamentar con- 
firmou as declarações à colu- 
nae afirmou que a reforma h- 
cará em sua “gaveta” até que 
o debate seja aprofundado, 

bisPaRO Coronel diz ainda 
que, além de apresentar um 
projeto de bei à parte para au: 
mentar a faixa de isenção do 
IR, de R& 2,560 previstos pe- 
lo governo para R$ 3,900, ele 
pretende criar um gatilho pa- 
rá corrigi-la, 

bispaRO2 “Toras as vezes em 
que a inflação passar de 10%, 
ele será disparado autoumati- 
camente”, afirma o senador 

DISPARO3 No debate, a refor 
ma recebeu críticas também 
do advogado tributarista Lu- 
iz Gustavo Bichara, Segundo 
ele, o IVA, imposto sobre o 
consumo, será um dos maio- 
res do mundo: caso seja apro- 
vado como estã, a alíquota val 
beirar os o%, 

LÁECÁ José Carlos Bernardi, 
comentarista da Jovem Pan 
News que disse no ar que o 
Brasil enriqueceria como a 
Alemanha “se a gente matar 
um monte de judeus ese apro- 
priar do poder econômico de- 
les” é funcionário comissiona- 
do no gabinete do deputado 
Campos Machado (Avante) 
na Alesp (Assembleia Legis- 
lativa do Estado de SP). 

LÁ 2 Bernardi foi contrata- 
do em maio como assessor 
de imprensa, com salário de 
R$ 12.144,27. Campos Macha- 
do repudiou os comentários 
do jornalista. Ele iria se reunir 
na noite de terça (16) com as- 
sessores para decidir se Ber 
nardi seguiria no pabinete. 

O vice- 
governador 
de SP 
Rodrigo 
Garcia 
(PSDB), 
eo apre- 
sentador 
Luciano 
Huck El 
estiveram no 
autódromo 
de Inter 
lagos, na 
capital 
paulista, 
parao GP de 
São Paulo 
de Fi, no 
domingo 
(14). à 
ginasta 
Rebeca 
Andrade FI 
ea apresen- 
tadora 
Luciana 
Gimenez 

Eltambém 
compare- 
ceram à 
corrida 

TROCA A Secretaria de Fomen- 
toe Incentivo à Cultura do go- 
vero Bolsonaro está integrar 
do um novo sistema à Platafor- 
ma +Brasil, do Ministério da 
Economia, que deverá substi- 
tuiro Sale (Sistema de Apoio 
às Leis de Incentivo à Cultura), 
da Lei Rouanet. A ideia é que 
ela funcione à partir de 2522. 

PALMAS A Comissão de Cul- 
tura da Câmara aprovou nes- 
ta terça (16) uma moção de 
aplausos ao ator e diretor 
Wagner Moura. A honraria re- 
conheceu sua defesa da cultu- 
re contribuição para o setor. 

PALMAS3 A proposição foi fei- 
ta pela deputada Sâmia Bom- 
fim (PSOL-SP), que exaltou 6 
trabalho de Moura à frente do 
longa “Marighella” “E funda 
mental que à nossa comissão 
se posicione reverenciando 
não só o diretor, (mas) 08 de- 
mais atores do filme pelo exce- 
lente papel que deserrvolveme 
pelo direito do povo brasileiro 
de conhecer a sua própria his- 
tória de luta”, disse Bomfim 

TACADA SOLIDÁRIA O Instituto 
Ronald McDonald volta a rea- 
lixar neste ano o seu torneio 
beneficente de golfe, após a 
edição de 2020 ter sido cân- 
celada por causa da pande- 
mia. O evento ocorre na sex- 
ta (19), no São Fernando Golf 
Club, em Cotia (SP), tendo o 
chef Carlos Bertolazzi como 
mestre de cerimônias. Todaa 
renda arrecadada será usada 
para as ações do instituto vol- 
tadas ao tratamento de cân- 
cer de crianças e adolescentes. 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 
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O cantor, compositor é percussionista Lazzo Matumbi cais tira Divulgação 

Missão 

ancestral 

Continudçãõo da pág. El 
Toda essa vivência encontrou 
sentido na cabeça dele quan 
do amigos dançarinos 0 com- 
vidaram, em 1974, para co- 
nhecer o bloço Dé Aryé, Res- 
saltando indumentárias afri- 
canas, tocando um samba, co- 
mo diz, “mais ralentado”, o lê 
Arye foi um marco na autoes- 
tima do povo negro da Bahia. 
Paralelamente, outros mo- 

vimentos de afirmação da au- 
tnestima negra se espalhavam 
pelo mundo. Dos Estados Uni- 
dos —e também do Brasil—, 
vinha o “black is beautiful”, Da 
Jamaica, à reggae, Da Nigéria, 
o par-africanismo, Pela fama 
no Bafo do Jegue, Lazzo se tor 

nou cantor e um dos lideres 
do Th Avé entre 1978 e gHa, 
“Era um levante de autoes- 

tima, Sou bonito do jeito que 
sou Mas quando-eu sabia que 
anossa sociedade pegava exa- 
tamente pela questão folelo- 
rica, eu tinha medo de ser fol- 
clorizado”, diz, lembrando que 
deixou o bloco porque tinha 
ideias divergentes para o fu- 
turo, “[Queria| escrever uma 
nova história. Minha ideia era 
ser bloco de Carnaval, partido 
político, ter cabeças pensan- 
tes. Decidi dar minha contri- 
buição de outras maneiras, 
Quando Gilberto Gil e Jim: 

my Ch levaram uma multi 
dão ao estádio da Fonte Nova, 
em Salvador emagÃão, Lazzo já 

enveredava pelo reggae, Em 
1981, lançou “Salve a Jamaica”, 
seminal para o reggae brasi- 
leiro, e graças a ela foi a São 
Paulo grávar dois discos solo; 
“Viver Sentire Amar”, de 1989, 
e “Filhos da Terra”, de 1985. 

Participou também dos pro- 
testos pelas Diretas Já, que 0 
fizeramlembrar da revolução 

que dersou em cursoem Salva- 
or “Se aquilo ainda estivesse 

quente, eu queria fazer parte. 
Para meu desencanto, quan- 
do cheguei, tinha uma músi- 
cachamada 'Fricote' batendo 
nos quatro cantos da cidade. 
Aquilo me frustrou muito” 
Herdeiro dosambae coma 

cabeça no reggae, Lazzoviaa 
célula ritmica criada pelo Ulo- 
dum —osamba-reggae— ere- 
forçada pelos blocos afro se 
tornarem axé music quando 
bandas de baile, como a Ban- 
da Mel, começaram a can- 

tar as músicas desses blocos 
com guitarras, baixos e ampli- 
ficadores em trios elétricos. 

“Fricote”, hit de Lutz Caldas, 
trazia no refrão a frase “néga 
do cabelo duro, que não gos- 
ta de pentear” “Falei 'cararm- 
ba, deixei Salvador com uma 
revolução social e racial e de 
repente chego aqui e encon- 
tro uma música que descreve 
uma destruição da mulher 
negra. Parte do movimen- 
to negro, as mulheres princi- 
palmente, bateram de fren- 
te, mas a sociedade em geral 
estava absorvendo aquilo” 

Por volta de 1987, convida: 
do a fazer um show no Rio de 
Janeiro, eleviajou no avião ao 

lado de Jorge Portugal, que 
compunha para Maria Bethá- 
mia, entre outros. “Sentei ab 

lado dele e fui falando da mi- 
nha indignação, Quando vol- 
tamos, eu o encontro na ave- 
nida Sete [de Setembro, em 
Salvador], e falo; “Parceiro, me 
desculpe, não teve papo. De- 
sabafei um monte no teu ou- 
vido. E ele falou que daquele 
desabafo rolou uma milsica 
chamada Alegria da Cidade” 
Mas Lazzo, que musicou 

a composição, ouviu de um 
produtor que aquela letra era 
“mediocre, idiota é babaca, e 
desistiu de gravá-la. “Eu já ti- 
nha visto racistas, mas eram 
atitudes subjetivas” lembra 
“Me assustei, Coloquei a le- 

tra no bolso e falei “não vou 
botar a música no disco, ela 
já cumpriu o papel dela, en 
controu um racista na frente 
dela, Duas semanas depois, à 
Margareth Menezes aparece 
me pedindo uma composição: 

“Alegria da Cidade” saiu em 
1988, no primeiro disco da can- 
tora, mas não sem uma mu- 
dança deletra pela gravadora. 
Em vez de “eusouosol da Ja- 
maica, eu sou a cor dessa ci 
dade” overso se transformou 
em “eusou 0som dessa cida- 
de”. Ironicamente, três anos 
depois, Daniela Mercury gra- 
varia à sucesso “O Canto da Ci- 
dade”, que imortalizou o ver 
sa “a cúr dessa cidade sou eu”. 
Mas foi em 1988 que Lazzo 

gravou seu principal disco, 
“Atras do Pór do SoF, álbum 
que hoje não está nos serviços 
de streaming e mesmo na épo- 
canão fez tanto sucesso, por 

que saiu por um selo pe 
no o Nosso Som, que fechou 
pouco depois. Com participa- 
ção de Gilberto Gil e Carlinhos 
Brown, o disco conecta a Áfri- 
ca da diáspora que floresceu 
na cabeça de Lazzo, com te- 
clados no estilo Stevie Won- 
der, cuica e baixos de reggae. 
“Me Abraça e Me Beija” — 

hit que só ficou conhecido 
em 1991, na voz de Marga- 
reth Menezes e em parceria 
com Jimmy Chfft—, integrava 
o repertório ao lado de “Abo- 
lição” “Lamento” e “Mexa-se”, 
uma versão em português ce 
"Str dt Up”, trazendo para a 
lingua do Brasil a mensagem 
de Bob Marley. “A galera estava 
se mexendo, dançando, mas 
mao estava pensando. Ai vema 

letra que Fala justamente que 
tinha gente passando fome” 
Do tempo que tocou com 

fimemy Clift, Lazzo lembra 
uma história para ele exem- 
plar de como um povo en- 
tende sua própria músi- 
ca. Era 1991, no Festival de 
jazz de Montreux, depois de 
uma jamsession de lendas co- 
mo Ray Charles, Chaka Khan, 
George Benson, Al Jarreau. 

“Eles sairam do palco, dei- 
xou aquele vazio. No alto-fa- 
ante disseram 'não vão embo- 
ra ainda porque temos a pre- 
sença do Mr. Jimmy CHIEF. E eu, 
como brasileiro, vendo nossa 
história negra ser massacrada 
eoprimida, falei, e apora, co- 
mo sobe no palco?” Alo baixis- 
ta da banda me disse, 'el, Laz- 
zo, relaxe, a gente toca miúsi- 
ca original da Jamaica, Aqui- 
tome deu um tesão! A gente 
não tem esse tesão no Brasil” 

Hoje, Lazzo vê um paisregre- 
dindo. “Um tempo atrás, achei 
que a gente tinha conquista- 
do uma série de coisas com 
cotas, a comunidade pobre e 
negra acessar auniversidade, 
e de repente muda tudo. So- 
mos tratados como arrobas. 
Me perguntam se euacho que 
existe racismo. No Brasil ele é 
forte, só que vive incubado” 
Mas ele não deixa de ser so- 

nhador. “Vou morrer choran- 
do atraves do meu canto. Mas 
não vou parar de cantar e de 
cantar chorando o meu canto 
de dor e o meu canto de ale- 
gria, por sonhar que a gente 
pode transformar tudo isso” 
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O sambista Riachão em sua casa no bairró Garcia, em Salvador, em 2018 Bode ga Sombra Iheprodução 

QUARTA-FEIRA 17 DE NOVEMBRO DE 2071 ca 

consciência negra ilustrada 

Riachão, símbolo do samba da Bahia, 
ganha filme para celebrar centenário 
Músico registrou dia a dia de Salvador em suas canções, regravadas por Caetano, Gile Cássia Eller 

Lucas Fróes 

saivaDor Boina, Óculos escu- 
ros, toalha ao redor do pesco- 
co, devidamente ornado por 
correntes, dedos cheios de 
aneis, calça e sapatos bran- 
cos. Bigodinho chapliniano, 
pose de malandro e alegria 
de criança. À imagem caris- 
mática do inquieto e dançan- 
te Clementino Rodrigues, o 
sambista Riachão, era incon- 

fundivel nas ruas-de Salvador. 
Morto em março do ano 

passado, aos 98 anos, Ria- 
chão completaria cem anos 
nó último domingo. Em sua 
homenagem, uma roda de 
samba na tradicional Canti- 
nada Lua no Pelourinho, ce- 
lebrou a data do centenário. 
Nomesmo evento, foi lança- 
do à documentário “Riachão, 
O Retrato Fielda Bahia”, diri- 
gido por Carolina Canguçu. 

Muitos dos sambas de Ri- 
achão, regravados por no- 
mes como Gilberto Gil, Cae- 
tano Veloso, Gal Costa, Càs- 
sia Eller e por seu amigo Jack- 
sondo Pandeiro, eram crôni- 
cas do dia a dia da cidade. É 
o caso de “Baleia da Sé” so- 
bre o burburinho de uma 
baleiamorta, exposta em um 
caminhão na praça da Se. 
Ou dos versos que fez após 

a visita da rainha britâni- 

ca Elizabeth 2º a Salvador, 
em 1969. “Sei que você tam- 
bem viu em plena avenida 
Sete/ Foi aplaudida no Pala- 
cio da Aclamação, foia maior 
emoção, a rainha Elizabeth” 
Na juventude, Riachão viu 

um pedaço de revista no chão 
com a frase “se o Rio não es- 
crever, à Bahia não canta”. In- 
comodado, começou à com- 
por no dia seguinte. Pelas suas 
contas, fez mais de 500 com- 

Riachão cantava em 

ônibus, em avião. 

Ele era artista em 

tempo integral 

Paquitó 

produtor do disto 

Humanenóchum 

posições ao longo da carreira. 
Mas só teve q oportunida- 

de de gravar seis discos, Em 
3000, depois de 27 anos sem 
lançar um álbum de inéditas, 
gravou *Humanenochum” 
— titulo que, segundo Ria- 
chão, significa “o homem ne- 
gro humano que adora e não 
fala mal da mulher”. O disco 
chegou às plataformas de 
streaming no fim de semana. 
“Uma vez eu fui com ele 

na fila do banco e ele come- 
coua cantar Aleu disse: 'es- 
sa tem que entrar no disco”, 
lembra Paquito, produtor de 
“Humanenochum 30 lado de 
1. Velloso, À música era “VA 
Morar com o Diabo, que em 

3001 ol regravada por Cássia 
Eller, Os dois chegaram a se 
apresentar juntos, O disco 
e a canção foram indicados 
ao Grammy Latino em 2202, 
Nos anos 1950, quem tam- 

bém ficou fã da canção foi 
a então primeira-dama bai- 
ana, Tsylla Ralhino, que 
pedia a Riachão para can- 
tar “a nossa música” no 
palácio do poverno estadual. 
“Riachão cantava em ôni- 

bus, em avião, Ele era artis- 
ta em tempo integral”, diz 
Paquito. “Como ele não to- 
cava instrumentos, a manei- 
ra que tinha de memorizar 
lts E ch IÇÕES era repeti-las ii 

tensamente” Certa vez, lerm- 

bra Paquito, ao ver Riachão 
em ação, O compositor Ro- 
berto Mendes disse que “ele 
não é músico, ele é música” 

Parte do processo de gra- 
vação de “Humanenochum” 
toimostrado no documentá- 
rio “Samba Riachão”, de Jor- 
ge Alfredo, em 2001, vencedor 
do Festival de Brasília daque- 
le ano. Mas a experiência de 
Riachão no cinema vinha de 
muito antes. Em 1961, parti- 
cipou do hlme"A Grande Fei- 
ra”, de Roberto Pires, suces- 
so de hilhetéria em Salvador. 
Maior sucesso da carreira 

de Riachão, a música “Cada 
Macaco no Seu Galho” sur 
glu depois do término de 
LTL sociedade puma bar- 

raca que ele tinha com um 
amigo, Em 1972, após a vol- 
ta do exílio, Gil e Caetano a 
gravaram num compacto, 

“Eu estou cantando esse 
samba e daqui a pouco eu es- 
tou vendo a equipe suspen- 
dendo o dedo [polegar |. Da- 
qui a pouco, fofa, eu só vi foi 
um grito deles todos: 'é essa, 
é essa, e todo mundo com o 
dedo pra cima”, contou Ria- 
chão, numa entrevista à tele- 
visão, sobre quando apresen- 
to a música à Gil e Cartano. 
Em 2016, em um show no 

Carnaval do Pelourinho, Ria- 
chão Se nnosLrava PEL, Upred= 

do com como o público vol 
taria para casa tarde da nod- 
te, “Vocês pára mim são Je- 
sus Cristo”, elogiava o artista, 
“Essa alegria desmedi- 

da de buscar agradar o pú- 
blico de toda forma, isso é 
cosa de um cantor de trio. 
Na verdade, de um anima- 
dor”, observa ainda Paquito. 
Morador mais famoso do 

bairro do Garcia, em Salva- 
dor, onde nasceu e moúrreu, 
Riachão foi por décadas es- 
trela dos desfiles de Carnaval 
do bloco Mudança do Garcia, 
que é conhecido pelos pro- 
testos e pelo tom sarcástico, 
“Um momento marcante 

foi quando a gente saiu do 
largo do Garcia, passamos na 
frente da casa dele e ele en- 
trou nó trio. Ele foi até o Cam- 
Hi Grande cantando ds sam 

os dele. Nús começamos às 
13h e fomos até às 20h, com 
ele em cima do trio queren- 
do cantar mais” conta o neto 
Milton Júnior, que foi produ- 
tor-do avó nos últimos anos. 
Em“Somente Ela”, Riachão 

homenageou Dalvinha, sua 
segunda esposa. Em 2008, 
Dalva e dois de seus filhos 
com Riachão morreram em 
um acidente automobilisti- 
co no Bio de Janeiro. 
A escolha do nome artisti- 

co “Riachão” veio por causa 
da palavra que ele usava na 
mocidade como sinônimo 
de valentia. Em 2cn, quan- 
do completou 9c anos, Ria- 
chão compôs o samba “go”, 
em que cantava OS versos “go 
anos, parabéns/ Se Deus qui- 
ser, vou chegar à cem. 
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Jonathan Majors e Zazie Beetz em cena do filme Vingança e Castigo, faroeste que Jeymes Samuel dirige para a Netflix FotosDieulgação 

Vingança e Castigo é fábula original do oeste 
Ao enxergar a realidade através do excesso, filme fala sobre negritude e mostra que ha western após Clint Eastwood 

STREAMING 

Vingança e Castigo 

dd dr dr 

ELA, 2071, Dir. Jeyrees Samuel 
(The Bulltes) Com Regina King, 
lr Elha e soratham Mapars. tá 
anos Disponivel na Metfia 

Inácio Araujo 

É como se 0 western spaghetti 
tivesse dado uma cambalho- 
tae caido no Arizona paranos 
lembrar que, afinal, nem tudo 
foi feito em matéria de velho 
veste. Isto é, em poucas pa- 
lavras, “Vingança e Castigo” 

E, no entanto, parece que tu- 
do ali já vimos em alguma par: 
te, comose o filme de jeymes 

Samuel — também conhecido 
como The Bullitts— fosse uma 
espécie de rearranjo de pro- 
cedimentos já usados no ban- 
sue-bangue ou no párgster. 
Parece haver ali dezenas 

de fragmentos roubados de 
velhos faroestes. Mas o rou- 
bo faz parte dessas duas coi 
sas, o faroeste & o cinéma, O 

importante é que o produto 
dessa colagem resulta origi- 
nal, provocador, intrigante. 
Como ato de provocação, 

“Vingança e Castigo” afirma, 
já na abertura, que seus per 
sonagens são extraídos da vi- 
da real. Nada ali, no entanto, 
pertence à tradição, a come- 
car por seu argumento opor 
duas gangues de personagens 
negros, as de Nat Love —Jjuna- 
than Majors— e Rufus Buck 
—Lúris Elba —, em cidades 
ocupadas pur pesa tas DEpras 

Não falta ousadia à emprei- 
tada de Samuel, Ele começa 
or desprezar à verossimi- 
hançá — isto é a tradição— e 
abdicar de todo apelo realista, 
ao mesmo tempo em que pro- 
jeta a ideia de que nossa ima- 

gem do mundo hoje vem das 
imagens, não do mundo —o 
que De Palma já nos ensinou 
Com isso, Samuel mane- 

já seus recursos com à apa- 
rente consciência de que 0 
faroeste, como género, exis- 
tiu para criar o mito da na- 
ção americana e seus valores. 
Foi com essa mitologia que, de 
certa forma, Clint Eastwood 
acertou as contas em “Us lm- 
perdodveis, do criar caubúis 
bebados, idiotas ou sádicos. 

Seria esse o veste "real? Qu, 
como diz um personagem de 
David Lynch, “não laça pare: 
cer real até que se torne real” 
Eis a proeza a que "Vingança 
e Castigo” chega: pelo cami- 
nho do excesso, se torna real, 

Basta ver a primeira sequên- 
cia para observar o estranho 
caminho que Samuel trilha- 
rã lá estã a casinha toda arru- 
mada, pintadinha, bonitinha, 

| dr 

onde vive 0 jovem Nat Love. E 
depois chegamos às cidades, 
de uma perfeição insultuosa, 
Também os pistoleiros en- 

volvem-se nesse jugo de espe- 
táculo que tem por ponto alto 
— pu baixo— os maneirismos, 
os planos de 18c graus, os án- 
gulos “rechercheés” o acúmulo 
de extravagâncias da câmera. 
Com essas e outras, O que 

poderia ser notado até co- 
mo defeito acaba se tornan- 
do não raro virtude, trans- 
formando nosso olhar, sub 
vertendo às formas conheci 
das, pois da soma de exape- 
ros e movimentos ostentato- 
rios, o resultado é original, 

Isso sem falar do encontro 
final entre os dois rivais, mo- 
mento em que já não é preciso 
criar algo parecido com o re- 
al, pois tudo já se tornou real 
Ou, como queria Wilham Bla- 
ke, o caminho doexcesso leva 

Ruth Negga e Alexander Skarsgard em cena do filme Identidade; da Netflix, que tem direção de Rebecca Hall 

ao palácio da sabudoria, Jey- 
mes Samuel parece acreditar 
nas palavras do conterrâneo, 
Com tudo isso, não é possi- 

vel dizer que "Vingança e Cas- 
tigo” seja um filme perfeito, 
Existe, por exemplo, uma in- 
flação de personagens no ro- 
teiro a que Samuel mal conse- 
gue dar forma. Como decor 
rência, surgem tempos mor 
tos desnecessários. No entán- 
to, tais problemas são resga- 
tados par coisas como à in- 
tervenção de um persona- 
gem abertamente andrógino 
Cullee —Damelle Degdwyer— 
ou do surpreendente xerife 
Hass Reeves — Delroy Lindo, 
Ou ainda pela percepção de 

que, sim, existe vida no ban- 
gue-bangue depois de Clint 
Eastwood (não vale citar Kel- 
by Reicharde, que não trabalha 
cinema de massas). Isso sem 
falar, naturalmente, da mú- 

Identidade”, da Netflix, mostra racismo com sutileza e inteligência 

ANÁLISE 

João Pereira Coutinho 

É um dos grandes filmes do 
ano. Falo de “Identidade”, es- 
crito e dirigido por Rebec- 
ca Hall, a partir do roman- 
ce de Nella Larsen, “Passing. 
Está disponível nã Netflix. 
É a história de duas amigas 

de infância, Irene —pape! de- 
Tessa Thompson, notável— e 
Clare —Ruth Nepya, idem—, 
que se reencontram na idade 
adulta em Nova York. São am- 
bas mulheres negras, mas Cla- 
re —nome irônico— é mais 

“clara” do que lrene, o que lhe 
permite “passar” por branca é 
ter todos os privilégios cor 
respondentes na sociedade 
americana da década de 1920. 

E ela “passa” —conheceum 
homem branco, de impeca- 
veis credenciais racistas, e vi- 
ve a sua fantásia como bran- 
cade cabelos loiros. O mi: 
do, por brincadeira, diz que 
a conheceu branquissima e 
queela, coma idade, foi fican- 
do mais escura. Mas ele sabe 
que ela não é negra retinta e, 
por isso, se permite a brincar. 

Fato: nessa fantasia, exis- 
tiram momentos tensos, co- 

mo o em que Clare foi mãe. 
Mas a criança, sabemos pe- 
la boca aliviada da persona- 
gem, não tem traços negros. 
Foi um risco, que Clare não 
tenciona correr novamente. 
Apesar disso, Clare inveja 

Irene. Desde lopo, inveja o fato 
de Irene não viver a mentira 
— tem um marido negro, dois 
hlhos negros, vive no Harlem. 
Irene é feliz e sente-se segu- 
ra, ou Clareacredita que sim. 
É também uma ilusão, que 

o reencontro das amigas vai 
desfazer. A felicidade e a se- 
gurança de Irene são ape- 
nas um solipsismo autoim- 

posto para não lidar com a 
realidade do racismo. Mes- 
mo nas tarefas do cotidia- 
no, lrene mantém o olhar 
baixo, o chapéu bem enfiado 
na cabeça, como se precisasse 
dessa especie de máscara, de 
escudo, de véu, para se prote- 
ger de um mundo hostil 
O filme de Rebecca Hall é 

uma obra inteligente e sutil 
sobre a perversidade do ra- 
cismo. Tradicionalmente, es- 
sa perversidade é apresenta 
da nas suas encarnações mais 
clássicas — escravidão, sepgre- 
gação, discriminação etc. Re- 
becca Hall muda de ângulo e 

opta pela experiência subjeti- 
va dessa perversão, mostran- 
do como a internalização de 
uma suposta inferioridade 
destrói os individuos negros. 
Ninguém escapa a esse mi- 

asma moral, Clare é o mais 0b- 
vio destroço: a sua barganha 
faustiana tem todos os con- 
tornos dá tragédia, sobretu- 
do quando ela tenta desfazer 
os termos desse contrato pe- 
lo resgate da sua identidade. 
Mas Irene tambem partici- 
pa dessa tragédia. Quando a 
conhecemos, já a vemos em 
sufoco —fisico, mas também 
metafísico. É um sufoco que 

sjca escrita pelo o prio Jey- 
mes Samuel (inglês e músico 
devrigem, que musicou o en- 
joativo 0 Grande Gatsby”, de 
Baz Luhrmann), que ora evo- 
ca e subverte o oeste já visto, 
ora passeia por ritmos que 
consagraram a música negra, 
Com toda franqueza, o úni- 

co defeito imperdoável de 
“Vingança e Castigo” é estar 
entrando em cartaz pela Net- 
flix —sua produtora, admita- 
se, Espera-se que um dia se- 
ja possível ver essa surpreen- 
dente fábula do oeste e da ne- 
gritude onde devia estar: mu- 
ma bela e grande tela de cine- 
ma, muma sala cheia de gente, 
O importante é que, de to- 

do o suco de excessos, espeta- 
culasidades, ostentação, o sal 
do é novo. Sim, havia vida de- 
pois de Clint Eastwood, Resta- 
va descobrir onde estava, Sa- 
muel parece que descobriu. 

se prolonga —e que será ete 
no depois da sequência final 
do time, um “tour de force” 
de revolta e ambiguidade. 
Décadas atrás, um filósofo 

francês popularizou o contei- 
to de “má-fé”. E a forma como 
negamos anossa hberdade pe- 
kiadoção de papéis inautênti- 
cos, socialmente convenien- 
tes, mas destrutivos da nos- 
sa personalidade. O hlme de 
Rebecca Hall mostra como o 
racismo alimenta essa “má- 
fe” — essa sabotagem interi- 
or que transforma as vitimas 
nos Seus próprios carrascos. 

Identidade 
Reino Unido /ELA, Mit 
Dir: Rebecca Hail Com Tessa 
Thompson, Ruth Negga e Andre 
Holland. 72 anos. Dspondel na Netfia 
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Obra do cronista 
Antônio Maria é 
de um lirismo e 
humor ímpares 
Trabalhos da coletânea 'Vento Vadio 

amenizam o vira-latismo de fanáticos 

pelo jornalismo literário americano 

LIVROS 

Venta Vadio 

ddr dd ch 

Autor Antônio Nara Ed: Todavia 
A$.89 90 (469 págs); R$ 54.90 (ebook) 

Claudio Leal 

Morrer meia hora depois do 
instante marcado, para re- 
vressar a pequenas aleprias, 
era SO O que pedia o cronis- 
ta Antônio Maria. A antolo- 
gia “Vento Vadio" organizada 
por Guilherme Tauil, concede 
mais de meia hora de eterni- 
dade 40 “menino grande” da 
crônica, autor de clássicos do 

samba-canção, como "Manhã 
de Carnaval” com Luiz Bonfá, 
Mestre em literatura brasi- 

leira pela Urdversidade de São 

Paulo, Tauil reuniu 185 crón- 
icas e acolheu o titulo de um 
projeto de coletânea esboçado 
por Maria. Em relação às anto- 
logias precedentes, o garimpo 
de “Vento Vadio” redimensio- 
na a literatura do autor 
Naintrodução, Tauilesclare- 

cesuas obscuras passagens hi- 
ográficas em Fortaleza, Reci- 
fe e Salvador. Um Maria brasi- 
leiro, não circunsento à noite 

Carioca, aflora nos [EXLOS 

gastronômicos emas lembran- 
cas de engenhos e terreiros, 

Suas vivências no Rio não 
superem uma cidade idílica. 
Demitido da Rádio Ipanema 
por causa do sotaque nor- 
destino, o cronista e locu- 
tor retornou tracassado ao 
Recile, em 19,41. Oito anos mais 
tarde, ele regressou em deh- 
nitivo à então capital federal. 
Aascendência negra de Ma- 

ria ganha relevo no traba- 
ho de Tail, que menciona 
um ataque racista de Flávio 
Cavalcanti, apresentador de 

[v, à mulatiçe do pernam 
bucano, "Se Maria era cha 
mado em tom agressivo de 
mulato, termo hoje recusado 
pela carga pejorativa, é por 
que tinha o dado racial visivel 
—p único, aliás, dos cronistas 
da sua geração” afirma Tauil. 

Estrela de prestigio mais 
discreto na constelação de 
cronistas modernos, Anto- 
nio Maria ganhou a admira- 
cão indiscreta dos escritores 
Ivan Lessa, Joaquim Ferreira 
dos Santos, Humberto Wer- 
pecke Xico Sá Luis Fernando 
Verissimo se destaca em sua 

Registro do cotidiano dos trens em 2019 invme mata 

ântônio Maria em foto dos anos 1960 

Poemas de Vão registram romances e 
caos do cotidiano nos trens paulistanos 
Jairo Malta 

são pauLO Vidas inteiras pas- 

sam pelos trens da capital 
de São Paulo, Todos os dias, 

pessoas vão dy escola, à facul 

dade, ao trabalho e circulam 
pelos vagões da CPIM, 

lessica Moreira, escritora é 

cofundadora do Nós, Mullhe- 
res da Periferia, site jormalis- 
tico de mulheres negras pe- 
riféricas, observou por anos 
Esse universo muitas VEZES 
cadtico. O resultado é o livro 
“Vão: Trens, Marretas e Qutras 

Histórias”, da editora Patua. 
Com poemas ecrônicas cur 

tas, a obraapresenta ao leitor 
personagens — como marre- 
teiros e oshopping trem— co- 
muns nó cotidiano dos trens. 
Ajornada de observação de 

Moreira começou em 2009, 
depois de uma frustração no 
vestibular da Universidade de 
São Paulo e de ter iniciado um 
curso popular deteatro na pe- 
nferia de Perus, bairro da re- 
gião norceste da cidade. 

“Eu fazia vocacional de di- 
reção teatral e o exercicio era 
andar de treme anotar tudo o 

que euvia. Na época eu per- 
sei: “como não hz isso antes”, 
Otempode cerca de duas ho- 
ras indo e voltando das esta- 
ques Perus e Luz passe mais 
rápido” afirma a escritora 

Úmarco zero de suas publi- 
cações foi em 2012, quando a 
eSCriora Ci HREhEÇCI LI | postais 

Em Sta redes CRU LOS DS TIO 

tações feitas nos vagões dos 

trens, O que gerou repercus- 
são, “A partir da reação das 
pessoas, eu via do que elas 
gostavam, qualtipo de narra- 
tiva era interessante”, explica. 
“Eu busquei colocar nos ver 

sos o cotidiano real de den- 
tro dos trens —com pessoas 
às vezes comendo com mar 
mitas na mão, outras estu- 
dando com cadernos elivros, 
paqueras... Gosto de pensar 
que a estação hnal é tambem 
a primeira”, afirma Moreira, 

Vale lembrar que mesmo 
nos momentos mais críticos 
da pandemia de Covid, em 
2020, os trens e ônibus da ca- 
pital exibiram cenas de gran- 
des aglomerações. Moreira, 
que começou a escrever aos 
seisanos, diz que o fato de ser 

uma mulher negra e de peri- 
teria mais ajudou do que atra- 
palhou sua jornada na escrita 

“Na quebrada a gente é ro- 
deado de referências, prin 
cipalmente na música, RZO, 
um grupo de rap fundado na 
região oeste, tem uma musi- 
ca chamada 'O Trem) emque 
eles denunciam o cotidiano 
que muitas vezes pode ser 
violento nos trilhos”, afirma, 

Seu livro, dividido em qua- 
tro partes — Cuidado com o 
Vãcentreo Treme a Platafor 
ma”, “Shopping Trem”, “Amor 
de Trem é Passageiro” e “Ú- 
tima Estação — é um estudo 
de pelo menos dez anos. A au- 
tora diz que de 2012 até hoje, 
precisou parar algumas ve- 
zes COM O projeto por causa 
do trabalho e da insegurança. 

Mas, enfim, o livro saiu. “É 
uma forma de repassar nos- 
sa memáória, não a apagar 
DU esquecer, como sempre 
foi feito com os negros e 
periféricos no Brasil, conclui. 

vão: Trens, Marretas 

& Outras Histórias 
Autora: Essica Moreira 

Ed: Patuã ES 40 

Bepródução 
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consciência negra ilustrada 

valorização critica, pois rom 
pe gnsinimmiciade em corno 

de Rubem Braga é o recónhe- 
cecomo o número um da crô- 
pica. “Maria era o mais com- 
pleto, para não dizer o me- 
lhor e puxar briga. Ele fazia a 
crômica lírica e literária dos 
outros, mas fazia humor supe- 
rior”, diz Verissimo na quarta 
capa da nova antologia. 
A prosa de Maria absorvia os 

assuntos minúsculos e a arte 
da falta de assunto. No nado 
curto dá crônica, ele meditáva 
sobre o barulho da chuva, as 
delícias de um restriado, sua 
corpulenta solidão ca tristeza 
dos pedestres às qhas da tar 
de, Melancolia e humor apu- 
Fubá li + TELAT ETA SAS voz pessoal, 

Emi medo, reconhecia-se 

como o mais leio da LEMA, 

“Menino só sabe que é feio, no 
colégio, quando o padre esco- 
he os que vão ajudar à missa, 
os que vão sair de anjona pro- 
cissão e os que vão constitu- 
ir à diretoria do Grêmio Ma- 
riano” O desconforto com a 
obesidade e à penúria finan- 
ceira baseavam seu humor, e 
a alegria dominava seu papo. 
São cirúrgicos e cheios de 

graça seus perfis de Aracy de 
Ameida, Dorival Caymmi, Di 
Cavalcanti é outros. O efeito 
de "Vento Vadio” se assemelha 
ao da clássica antologia “209 

Crônicas Escólhidas”, de Ru- 
bem Brapa, Esses dois livros 
podem amenizar o vira-latis- 
mo de quem só exalta o jor 
nalismo literário americano, 
Em 5 de outubro de 1964, 

numa fase de solidão amo- 
rosa, Maria saiu para trocar 
um cheque no restaurante 
Le Rond Point, em Copacaha- 
na, e teve um infarto na rua. 
Morreu 205 43 anos Na ar 

te da sedução em boates, ele 
admitia às mulheres que era 
feio, mas pedia que lhe des- 
sem 15 minutos de conver- 
sa. Quem lê “Vento Vadio” 
se deixa levar por essa lábia. 

VE 

2021 
Participe de uma 
reflexão em 

torno do racismo 

estrutural existente 

na sociedade 
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do debate da 

temática central: 

me) nie 
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Peças apresentadas pela prife P Andrade no primeiro dia 
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Estilistas fundem arquitetura e folclore brasileiro 
Palco de desfile inaugural da P Andrade, Pinacoteca é invadida por luxo moderno no primeiro dia do evento de moda 

Pedro Diniz 

são raio Entra temporada, 
sai temporada, estilistas hra- 
sileiros se digladiam na ten- 
tativa de traduzir em roupas 
a versão do tipo exportação 
da cultura popular brasileira. 
Muita linha já foi gasta tentan- 
do conjurar o que seria o no- 
vo huxo para um jovem afeito à 
modaurbana, mas cansado do 
mesmo combo de moletom e 
têris das vitrines. Pedro An- 
drade quis dar uma resposta, 
A estreia da grife homônima 

conduzida por ele e sua mu- 
lher, a também estilista Pau- 
la Kim, fundiu referências da 
arquitetura brasileira a um es- 
tudo minucioso de pesos, re- 
cortes e estampas quase im- 
perceptíveis no primeiro dia 
da São Paulo Fashion Week. 
Entre as paredes de uma 

Pinacoteca tomada pela 
instalação encomendada a 

Pom Escrimin, em que blo- 
cos de rocha adornados com 
desenhos 1 Upestres É cn- 

tremeados 4 uma vegeta- 
ção nascente simulam um 
recóndito intocado do pais, 
os modelos exibiram a pes- 
quisa de dois anos da dupla. 
Como nômades em busca 

do desconhecido, os mode- 
los vestiam uma espécie de 
look expedicionário, de vies 
utilitário, com bolsos, folga 
e amarrações expansiveis, tu- 
do tingido pelo monocroma- 
tismo em branco, variações 
de cinza e verde esmaecido. 
Mas são os detalhes que reve- 
lam além do campo de visão. 

As amarrações que parecem 
saidas do corselet feminino 
são releituras das cordas usa- 
das pela italiana Lina Bo Bardi 
em sua linha de cadeiras cri- 
adas no final dos 1940 para à 
Fabrica de Móveis Pau-Brasil. 
Menos conhecida do que o 

modelo "bow" desua gutoria, 
a peça, dobrável, adornou 0 
auditório do Masp quando ele 
ainda se localizava na rua vide 
Abril, miolo central da cidade, 

O tricô vazado que cobre o 
torso é a cópia tecida dos de- 
senhos de Oscar Niemevyei 
para à Palácio da Alvorada, 
numa união de matemática 
e tecnica textil usada em fa- 
vor de uma visão fashionista. 

Os losangos são combina- 
dos a uma bermuda de alfai- 
ataria, num resgate da arqui- 
tetura modernista de aliar a 
estética em prol da busca in- 
cessante por funcionalidade. 
As curvas do Pedregulho, o 

conjunto residencial fincado 
no Rio e desenhado por AÉ- 
foriso Eduardo Reidy ganham 
corpo num suporte enrolado 
na cintura que prende a co- 
luna —no caso da coleção, a 
vertebral, claro— numa su- 
til referência ao corpo como 

um prédio funcional e de be 
leza complexa, À versão de 
luxo cr fada por essa grife en- 
contra em Mendes da Rocha, 
herói de Pedro Andrade e ar 
quiteto responsável pela Pi 
nacoteca, seus fundamentos. 
Origor das linhas, a beleza 

etérea e a simplicidade bru- 
tal, assim como os tênis, as 
capas matelassadas é os pa- 
letús cuja beleza está nosfor 
ros costurados com linhas 
aparentes, os debruns, ilu- 
minamaverborragia silenci- 
osa da coleção, que diz mui 
to sem mostrar quase nada. 

Telas de seda e tinta des- 
colorida quase escondem as 
raras estampas, desenhadas 
pelo artista plástico Walmor 
Corrêa. Elas ilustram con- 
tos do imaginário popular, a 
exemplo de uma sereia, que 
pode ser lida como lara, a len- 
da das águas amazônicas ho- 
je fustigadas pelas cinzas do 

logo e que, na roupa, Aparece 
dissecada com os órgãos pa 
ra tora, Pura natureza morta 

Os pés invertid do Curupi- 
ra, a entidade das matas, ilus- 
tram a parte de baixo de cal- 
ças leves, como se transfor- 
massem quem as veste no 
ser pronto para o combate à 
quem ameaça a floresta. Ne- 
nhuma relação com a urgen- 
cia climática é coincidência 
Do ponto de vista sustentá- 

vel, a coleção é um banho de 
pesquisa textil, como o tecido 
de cacto que simula 0 couro 
e, produzido por dois irmãos 
artesãos no México, serve de 
base para os calçados. A seda, 
brasileira, e o algodão, impor 
tado, parecem prontos paraas 
lojas de hoc internacionais. 
É que assim-como aconte- 

ceu com os icones do design 
homenageados na coleção, 
Andrade acredita que é fora 
do pais que encontrará pú- 

blico disposto a desembolsar 
quatro digitos por suas peças. 
A reportagem, ele diz que 

está em tratativas para leva 
a coleção às multimarcas que 
já vendem às peças de sua ou- 
tra marca, à Piet, famosa en- 
tre os amantes do streetwear, 

“Queria experimentar mais, 
traduzir sobriedade e alfaia- 
taria tecnológica em uma rou- 
pa que não seria absorvida 
pela Piet. Essa marta é mais 
sobre sensações, texturas e 
silhuetas”, explica Andrade. 

As sensações, porém, só se- 
rão disponibilizadas por aqui 
no mercado online, no site da 
marca e na plataforma Igua- 
terni 365, que garantiu exclu- 
sividade para a venda. Ao que 
parece, “o Brasil não visto”, 
como o texto do desfile def 
neotom do cenárioe da pró- 
priaapresentação, continua- 
rá restrito e desconhecido pa- 
ra a maioria dos brasileiros. 
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Morrendo de 'fomo' 
A angústia da escolha tem séculos de idade, mas o Instagram estragou tudo 

Gregorio Duvivier 
E ator esstrto: Também é um dos crosdases da partial de humor Porta dos Fundos 

Há quem diga que o alemão 
tem palavra prá tudo, mas u 
infinidade vocabular alemã 
não passa de um golpe de mar 
keting. Os alemães inventam 
vocábulos aglomerando po- 
lavras, uma em cima do ou 
tra, Fazem palavras como fu- 
zem salsicha. “Intolerância 
alimentar, por exemplo, vira 
uma palavra só: “malrungsmit 
telunvertráglichkeit, ou me- 
hor “intolerância relacionada 

à comida”, só que tudo junto, 
Os alemães não têm mais pa 
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E HOJE 
EM CASA 

Tony Goes 
toryfoesgtuol com de 

Relação difícil 
entre terapeuta 
e paciente é tema 
de série da Apple 

O Psiquiatra ao Lado 
Apple Tu+ tá anos 

Um homem procura um tera- 
peuta para superar seus me- 
dos e limitações. Os dois h- 
cam amigos, No entanto, aos 
poucos, o psiquiatra passa a 
controlar a vida de seu paci- 
ente. Will Ferrell e Paul Rudd 
estrelam esta série cômica 
com toques dramúricos, ba- 
seada num caso real. Um no- 
vo episódio toda sexta; os três 
primeiros já estão disponíveis, 

Moscow 

durazon Prime Eden, td amas 

Com estética inspirada pelas 
HQs, o longa de Mess Santos 
se passa em uma cidade asso- 
lada por gangues. A protago- 
nista é a gerente de um clube 
de jazz, papel de Thaila Ayala, 

O Silêncio da Chuva 
Elo boplay, É anos 

Dois investigadores suspei- 
tam que um aparente suicidio 
foi, na verdade, um assassina- 
to. Já disponível para compra 
e aluguel, o thriller de Dani 
el Filho chega à plataforma. 

2º Dia Juntaé 
Gloob, a panirde Th, livre 
Na segunda edição do even- 
to dedicado ao Juntaé, causa 
social adotada pela Unidade 
Infantil da Globo, o canal exi- 
be um dia inteiro de filmes e 
séries que valorizam. traha- 
lho em equipe. 

1&º Balada Literária 
toutube da Balada Literária, 19h30 

Totalmente online, a edição 
de 2cu do evento homena- 
pela as escritoras Geni Gui 
mardes e Eliana Potiguara. 
Um dos destaques é a autora 
trans argentina Suzy Shock, 
que fala nesta quinta (18), às 
ez horas, Programação com- 
pleta em bit.ly /3CjZhQu. Até 
mu de novembro. 

Debate entre Tucanos 
CN Brasil 21h30, Lire 

Marcando o início do projeto 
CNN Eleições 2022, à emisso- 
ra transmite ao vivo o debate 
entre Arthur Virgílio, Eduar- 
do Leite é João Doria, os três 
pre-candidatos do PSDB à 
Presidência da República, 
Mediação de Carol Nopueira, 

Acqua Movie 
Canal Brasil 22h, Manos 

Uma maudher e seu filho atra- 
vessam de carro o sertão nor 
destino para jogar as cinzas do 
pai do garoto nas águas do no 
São Francisco. O novo filme 
de Lirio Ferreira é uma espé- 
cie de continuação de “Arido 
Movie”, lançado hã 15 anos. 

lavras que q gente, eles ape- 
nas evitam usar a tecla do es- 
paço. Existem palavras co- 
mo “grundsticksverkehrsge- 
nehmigungszustândighkeit- 
súbertragungsverordnuna”, 
que no Brasil sipnifica apenas 
que o gato dormiu no teclado, 

Por isso não acredite quan- 
do um alemão disser: “Temos 
palavra pra tudo, até prodes- 
crever a saudade que sentimos 
dacosa da nossa falecida avó”. 
Qual? “Saudadeguesentimos- 
dacasadanossafulecidavó” 

QUADRINHOS 

Daiquiri Caco Galhardo 

Piratas do Tietê Laerte 

Os anglo-saxões, ainda mais 
práticos, ou preguiçosos, cos- 
tumam abolir não apenas à 
tecla do espaço mas tam: 
bém diversas silabas. Cha- 
mam de “portmantegu” o ca- 
samento de duas palavras em 
que uma devora parte da ou 
tra: brunch, hrexit, bromance. 
O Brasil também tenta cri- 

ar palavras assim. Mas não 
dá certo, São as palavras mais 
irritantes da lingua portugue- 

sa, como “ulmojunta; “numo- 
rido" ou, à pior, “hehemorar” 

VAMOS TOMAR UMA | 
vitamina DE ABACATE, VOVÔ? 

Péssimas Influências Estela May 

ANTES 

e Nos 

dE ASRIREM FE 

CeRTIFIQUEM-SE DE QUE 

Es 
E 

Gosto de uma palavra de- 
les que não temos. É a “fomo” 
acrônimo pra “fear of missing 
out —a angustia porndo con 
sequir estar em todos os lu 
gares 00 mesmo tempo. Aqui- 
lo que os alemúes devem cho: 
mar de “angustiapormdocon- 
sequirestaremtodoso slugare: 
suomesmotempo"e os brasilei 
ros chamam de “fogo no nabo” 
A angústia da escolha tem 

séculos de idade, mas o Insta- 

gram terminou de estragar tu 
do. Nos stories todo o mundo 

Ei É UMA MELMgRIA — 
Ee eM Relação 

Cio AO SILÉN 
mo” 
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estú se divertindo mais que vo- 
cê. A segundo dose da vacina 
juntou a “fomo” à vontade de 
comer A pandemia deu lugar à 
euforia. O resultado é que o Bira 
sil voltou au mapa da “fomo”, 
Com uma filha pequena que 

ucorda às seis da manhã, te- 

nho sentido uma enorme ale- 
gria de não estar onde não 
consigo estar Não sobrevive- 
ria à uma retomada dessas. 
Se eu tivesse 26 é poucos anos 
jú teria morrido de "fomo” 

Resta-me aconselharos jovens 
q fazerem aquilo que eu não 
consegui. Bebam muita água. 
Não misturem bebida. Não co- 
mam maconha. Não aceitem 
drogas de desconhecidos. Revo 
Ihamtse pra cosa antes do ama 
nhecer, Nada de bom acontece 
depois das quarro da manhã. 
E por favor nunca, mas nun- 
ca, usem o termo “bebemorar”. 

SUDOKU 
tecto arthr/iso 

barca 

O Sudotar é um tipo de desafio 
húgico com delgem europt a é 
aprimorado pelos ELA a pela 
rapãe du negra ho dbrephes 
D jogador dim profnches o 
quadrado main que eat dl 
sadido aim move grid, dom no 
vm Logus Caela um, da femrina 
que Lodi da eupaçõã em 
branco contenham uimuêsas 
Dea Ds algartimás não 

podem se cepetir a mesima 

otuma, linha au prod 

CRUZADAS 
HORIZONTAIS 

covpleiros dos pampas 

VERTICAIS 

( Tortar compan 

= imo o” CRER. MEC RICE, 

f 

ooo es 

e | | -l oii o—Oi= 

== - .—s 
RS E IR 

Es d E é bos 

1. Um refrigerador para vinhos / Orgão que consulta crédito 2. 
Lim apelido para Teresa / Por + aquela 3. As letras que prece- 
dem 0 valor dos dólares americanos / Morrer ou matar por asfi- 
ma imergindo rum hiquido 4. (Alto-] Diz-se de ocasião positiva, 
Favorável | Melsor Cavaquinho, sambista 5. Modo de considerar 
| Muito ampla 6. Afastar dos demais 7. Aquele que limpa com 
água ou outro liquido 8, Cidade de Pernambuco 9. Vaso em que 
arde um fogo simbólico / (peças) Traje feminino que comblna 
saia o blusa 10, Ulysses Guimarães (1916-1952), político das 
“Diretas Já” (Abertura estrelta a tor gitudiral 11, Habilidade de 
corversa, para convencer alguém / Ertre Saxe Dom TA. (Pop) 
Estrangeiro / Pena, com paixão 13, imitar às costuras dos 

1. Influenciável / Inseto cuja picada gera coceira 2. Uma 
contração de preposição com pronóme pessoa! masculiro 

ir fiel 3. Eva Todor (1919-2017), atriz 
Frear, brecar / (Ingl.) Crande 4. Congelar-se (o orvalho) / À 
matéria-prima da vela 5. Um prato feito com certas sementes 
de leguminosas, costelinha, linguiça etc. / Carne ensopada 
com legumes e molho abundante 6. Máquina fotográfica que 
imprime a foto na hora / (Sigla) Ondas Curtas 7. Abreviatura 
de segurança / O compositor austriaco Johann (1825-1899), 
de “Danúbio Azul” &. (Arquit.) Desenho que representa uma 
obra / Grade com que se susterta à parreira 9. lima ave de 
rapina / O sentido do gosto do paladar 
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Negro “'morvivo' em caixa de concreto 
Poeta britanico nascido na Nigeria faz livro de estreia 'bonito como o medo! 

1 7] F TN 

Marcelo é | RE TTEE 

Autor dos remarnões Jancándo quer Melvin e 'Motue no, É MaNtie Em qocntoga péia USP 

A foto poderia ser de uma su- 

perquadra de Brasília, mas é de 
um conjunto habitacional dza 
radissimo num bairro pobre de 
Londres. Charo, aquilo está lon 
ge de ser uma favela. Mus ra- 
cismo policial, querra de trofi- 
cantes e pencas de adolescen- 

tesassassinados fazem parte do 
cotidiano dali, como em qual- 
quer grande cidade brasileira. 
Uma diferença é que, no In- 

A MEGERADO 

glaterra, há dezenas de pré- 
mos púro escritores, é Cu- 

teh Femi, britânico muscido 

na Nigéria em 1990, acaba de 
ganhar o de melhor livro de 

estreia para poesia neste ano, 
“Poor” ou pobre, foi editado 

pela Penguin, eentremeio os po 
emas com fotografias tiradas pe- 
to próprio autor Retratoúm a vi 
da é o ambiente dos jovens ne- 
gros do bairro de Peckham, [u- 

1] rir ço ,, à tai: ai | Coutinho | qua To l h 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
FABIO BRANDI TORRES E ISSER KORIK 

DIREÇÃO GERAL 

TEATRO 

FOLHA 
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p— 

| qui. Drauir 

moso pelo precariedade econó 
mica esocial de seus habitantes. 
Mas o livro podera tam- 

hem se chamar “Concreto” 
unes tio ma sequidamente ul 

cequeirá do urbanismo mo- 
dernista, que em Londres co- 
mo em outros lugares cons- 
truiu mega edificios de apu- 
rência presidiário, achando 
quecriava soluções “humanas” 
pará à habitação po pular 

o Varella, Farnanda Torres 

Do que é feito à concreto? O 

poeta responde, enumerando 
FEL DOIS CEMEÊNCO, MEM, 

chiclete, cordão de isolamen- 
to policial, Ovomaltine derro- 
mudo, água sanitária... Quais 
suas propriedades? Recolho 
duos respostos: a capocida- 

de de resistir 00 peso de um 
cortejo fúnebre, capacidade 
de absorver o som dos socos 
de uma mãe desesperado 

MINISTÉRIO DO TURISMO APRESENTA 

LEONARDO MIGGIORIN LETICIA TOMAZELLA LISANDRA CORTEZ EDUARDO LEÃO SÉRIO RUFINO 

50% de 
desconto 

Essa ligação entre materni- 

dadee queto aparece ainda com 
maior força imagética em ou 
tro poema, onde o sanque de 
umadolescente assessinando Es 
corre pelo concreto do conjun 
to habitacional: é como-se jos- 

se um parto, diz Femi ed dor 

dessa morte é um dente podre 
“que tem de ser arrancado” 
Quem gostaria, afirol, de ter 

um filho para que dalia uns 15 
unos ele seja assassinado pe- 
la polícia ou por traficantes? 
Terrivelmente, surge à ideia de 
tia cida FrIDE É METRO CT DUM tor 

de mortos, “de mortes. 

EmA Primeira Vez em que Vo 

ce Pego numa Arma, Calet Fe 

mr des TEVE LENTIO SENSAÇÃO de TH 

qurança eocolhimento, O caho 
do reválver “era suave / como 
seo da minha mãe, Minhas gen 

qivas/ ainda se lembravam da- 
quela sensação /e transmiciram 
para minha mão essa memória” 
É assim, nessa ideia de per 

pétuo nascimento para a mor. 
te, que a sucessão de chetes de 
ganque assussinados se tra- 
duz em linguagem bíblica: 

Fulano, que gerou Beltrano, 
que gerou Sicrano... 

Olivro apresenta então uma 

sequência de retratos dos“du 

ões, “duronas” e dos vítimas 
da vizinhança, um pouco co 
mo as letros de milonga em 

que Jorge Luis Borges homena 

geavu ironicamente os rmalfei 

tores da velha Buenos Aires, 
É o caso de um tal Marlon; 

“quando a polícia finalmen- 
te/ pegou ele, dizem/ que ti- 
nho munição/ suficiente po- 
ra dor cabo de Deus” 
Em Agricultura do Concreto” 

Caleh Femi conta como se fuz 
para drar o seu território: “jun- 
tamos revólveres /e facas/ e pe- 

MADA 
UMA COMÉDIA DE 

WILLIAM SHAKESPEARE 

COMPREI 
ONLIME 
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SITE E TENHA ACESSO À 
ams 
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dros/e chamamos eles de férri 
mentos / pura tincabeadhoar a terra” 

E um mundo de amedças, an 
tros de crock e execuções sim 

ludas “Dois segundos untes do 

tiro, O menino d ser executado 

“inspira fundo um bocado de 
ar/ na esperança de que o aro 
mute antes do que 0 revólver”. 
Em “O Negro de Schrôdin- 

ger; Coleh Femi faz referência 

ao conhecido paradoxo da fisica 
quántica, em que se imagina um 
guto preso dentro de umo caio, 
sobre o qual não se pode dizer 
seestivivo oumorto, Nessa ten 
ria, 0 “gato de Schródinger" de- 
VE REF desci Ho Com W fumo 

po; du vivorio, du morvivo. 

Polis bem, O poeta desçré 
ve então outra calma — il de 

um aparelho de TV— em que 
são transmitidas noticias so- 
bre um episódio de suque € 
vandalismo na cidade. Apare- 
cem imagens de um ônibus pe- 
gundo fogo, de garotos usan- 
do agasalho com capuz, e de 
um Céu "que se recusa d trázer 
chuva é se recusa à mostrar O 
sol, uma vez que “resolveu cui- 

dor do próprio vida” 
A ci teler Ledo mostro rosto 

de um jovem negro, Mark Du 

gan, assassinado pela polícia 
no conflito. “Era uma foto de 

LET RES, ainda ajue EL rio 

estivesse morto” diz o poeta, € 

contimum: Cass im que E ser ne 

gro por aqui: tipo estar morto 
e vivo do mesmo tempo” 
E o copuz de um ugasa- 

lho parece, pára ele o bo- 
tão de uma flor que vai de- 
sabrochar, em garátos “ho- 
nitos como o medo”; dormin- 
do não mais num prédio de 
concreto, mas em outro lugar, 
“verde, eternamente verde” 
Longa vida à Coleh Femi. 
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Pandemia causou um despertar coletivo com relação a prioridades culturais ger Koniel/The hem vork Times 

Após meses de trabalho remoto, 
noção de produtividade é reavaliada 
Para muitas pessoas, produzir por um maior número de horas deixou de ser uma grande meta 

Sydney Embrer 

THE NEW YORK TIMES Seudia foi 
produtivo? Essa é uma per 
gunta complicada, especial- 
mente para algumas das mui- 
tas pessoas que passaram os 
últimos 19 meses trabalhan- 
do remotamente | 

Parte do problema é a deh- 
nição do que quer dizer pro- 
dutivo. Como indicador ma- 
eroeconômico, a termo sign 
fica a produção total por hora 
trabalhada, Ou seja, o núme- 
vo de, por exemplo, frigidei- 
ras que um crabalhador con- 
segue produzir emuma hora, 

Esses dados são reportados 
em base trimestral aq Servi- 
co de Estatisticas do Trabalho 
dos EUA, e 05 economistas os 
empregam para determinar o 
grau de eficiência de uma so- 
ciedade, e se o seu padrão de 
vida está subindo. 
Emumnivel mais profundo, 

medir produtividade é mui- 
to mais complicado. Como 
se mede a produtividade de 
um segurança, por exemplo, 
ou a de um neurúcientista? 
De qualquer forma, esse t- 

po de produtividade da mão 
de obra parece ter crescido 
durante a pandemia. 

“Estou mais otimista quan- 
to ao crescimento da produ- 
tividade agora, na metade de 
20u, do que estava dois anos 

atrás, antes da pandemia” dis- 
se Chad Syverson, professor 
de economia na Escola Booth 
de Administração de Empre- 
sas, Universidade de Chicago. 
Produtividade tem outro 

significado, porém, que termi- 
nou por chegar às estantes de 
livros de autogjuda. Produtivr 
dade, nesse sentido, se tornou 
um jargão valorizado, com to- 
do um ecossistema de consul- 
tores para ajudar as pessoas à 
ticar mais itens em suas listas 
de tarefas a cada tarde, 

Adncda que a palavra seja a 
mesma, a produção da eco 

nomia em um trimestre não 
É a mesma coisa que aquilo 
que um individuo qualquer 
consegue realizar em um dia, 
Mas a disparidade entre essas 
duas formas de pensar sobre 
produtividade pode estar dis- 
torcendo nosso senso pessoal 
daquilo que estamos realizan- 
do, Ea pandemia não ajudou. 
“Um teste de produtivida- 

de para a economia da era da 
pandemia é perguntar a um 
grupo de pessoas se elas es- 
tão em situação melhor ho- 
je do que estavam dois anos 
atrás, e acho que a maioria 
das pessoas responderia que 
está muito pior” disse Grego- 
ry Clark, professor de econo- 
mia na Universidade da Cali- 
tórnia em Davis. “De alguma 
forma, não estamos capturan- 
do certos elementos da situa- 
cão, quando usamos indicado- 

res convencionais . 
Os trabalhadores em geral 

declaram, em pesquisas, que 
são mais produtivos traba- 
lhando em casa. Mas aqueles 
que trabalham remotamente 
precisam lidar com mais inter- 
rupções e preocupações ime- 
datas, como cuidar de filhos. 
A perda de distinção entre 

vidae trabalho torna mais di- 
ficil avaliar quanto trabalho 
uma pessoa faz por hora, ao 
longo do dia, A falta de moti- 
vação, depois de 19 meses de 
tédio causado pela pandemia, 
também pode estar reduzin- 
do a capacidade de pelo me- 
nos uma parte dos trabalha- 

Há muita discussão 
e reflexão em curso 

sobre o que propicia 
uma boa vida, e não 

creio que o resultado 
dessa discussão 
penda para o lado do 
“seja mais produtivo' 

Jeffrey Sanchez-Burks 

cientista Com portaim ental 

dores para realizar suas táre- 
fas, E mesmo aqueles que aftr 
mam que são tão produtivos 
em casa quanto eram no es- 
eritório podem se sentir mais 
solitários emenos engajados. 
Os americanos há muito en- 

cárama produtividade como 
uma virtude comparável à de 
acordar ao raiar do dia, ou 
comer saladas nas refeições, 
Benjamin Franklin, em sua 
autobiografia, delinecu uma 
agenda diária que começa: 
vam por uma pergunta: (ue 
bem farei ao mundo hoje? e 
incluía acordar às 5h e ocupar 
todas as horas até as 22h com 
trabalho ou outras tarefas. 

Franklin com certeza não 
era a única pessoa que divi- 
dia rigorosamente seu tem- 
po. “Na verdade, muita gen- 
te no século 18 (homens emuo- 
lheres) tendia a diadir as ho- 
ras do dia de maneira a criar 
a maior oportunidade pos- 
sivel para concluir tarefas”, 
afirmou Carla Mulford, pro- 
fessora de inglês na Univer 
sidade Estadual da Pensilvá- 
nia e pesquisadora especiali- 
zada em Franklin, por email. 
“Se elas não tinham relógio 

em casa, prestávam atenção 
aos sinos das igrejas. Ouacom- 
panhavam o percurso do sol 
lá no alto para saber quando 
era hora de deixar fazer uma 
coisa e começar outra”. 
Aversão pessoal de Franklin 

paraa produtividade — aquilo 

que uma pessoa de fato faz du- 
rante o dia— vem sendo à de- 
finição operacional, e se apli- 
ca a numerosas indústrias. À 
medida que q mundo se tor 
nou mais complicado, e que 
as pessoas passaram à Se Ver 
como muito mais do que a só- 
ma-dastarelas que tinham de 
executar a cada dia, aplicar es- 
se indicador de produtividade 
aos individuos foi se torman- 
do um desafio cada vez maior, 
Chris Bailey, consultor de 

produtividade é autor de “The 
Productivity Project” definiu 
a produtividade como “sir 
plesmente fazer 0 que você 
determinou que faria” 
Quando adolescente, ele de- 

vocava livros sobre produti- 
vidade, uma obsessão que o 
consumia a tal ponto que ele 
chegou a recusar ofertas de 
emprego em periodo integral 
aose formar na universidade, 
para poder dedicar um ano à 
escrever sobre produtividade. 
Como parte dessa busca, ele 

se usou como cobaia em ex- 
periências —trabalhando 90 
horas por semana, ou “me tor 
nando um completo vagabun- 
do por uma semana”, ou ga- 
nhando cinco quilos de peso 
somente em massa muscular. 
Há pessoas que encontra- 

ram desafios especialmen- 
te complicados para man- 
ter a produtividade duran- 
te a pandemia. Metade dos 
pais que ficaram trabalhan- 

do em casa é que tém filhos 
de menos de 18 anos de ida- 
de, e quase qc% das pessoas 
dos 18 aos 49 anos que traba- 
lhavam remotamente, disse- 
ram que era dificil para elas 
realizar seu trabalho sem in- 
terrupções, de acordo como 
Pew Research Center. 
Assim, é possivel que as pes- 

soas que trabalham de casa 
também tenham uma sensa- 
ção falsa sobre o quanto es- 
tão trabalhando. Na verdade, 
as pessoas que trabalham de 
casa talvez estejam usando à 
denominador errado ao cal- 
cular a proporção de seu term 
po que dedicam ao trabalho, 
disse Syverson, da Universi: 
dade de Chicago, 

Isso pode fazer com que elas 
sintam estar trabalhando me- 
nos quando na verdade têm à 
mesmo volume de trabalho, 
“Creio que haja algo a con- 

siderar no fato de que muitos 
trabalhadores que estão em 
casa não dividem seu dia em 
horas de trabalho e horas de 
lazer”, ele disse. “Em lugar de 
dividir o dia de uma forma que 
os faz passar oito horas traba- 
lhando, eles dividem o traba- 
lho pelas 16 horas do dia que 
passam acordados”. 
Enquanto os empregado- 

res tentam descobrir manei- 
ras de redespertar o engaja- 
mento de seu pessoal Pia var 
as pessoas de volta aos escri- 
por DOS VILLÕCA, trt qedi e] de: tt 

trair máximo de uma força 
de trábalho se tornaram um 
quebra-cabeças para os pesto- 
res, com implicações profun- 
das para a econgamia, 
Alguns desses empregado- 

res jáanunciaram planos para 
dar mais flexibilidade ao em- 
pregados. O Twitter anunciou 
que os trabalhadores que con- 
seguirem podem trabalhar de 
casa de forma definitiva. 

Brigid Schulte, diretora do 
Better Life Lab na organiza- 
ção de pesquisa New America 
cautora de um livro sobre pes- 
suas sobrecarregadas de tare- 
fas, disse que a cultura ameri- 

CuITA dE redita há muito temp 
que trabalhar por mais term- 
po quer dizer trabalhar com 
mais afinvo e ser mais produ- 
tivo, a despeito de falhas nes- 
se raciocinio. Ela ressalta o fa- 
to de que há um “precipício de 
produtividade":trabalhadores 
sÓ são produtivos por um de- 
terminado mimero de horas, 
e depois disso sua produtivi- 
dade cai e eles podem come- 
car a cometer erros, 

“Há muito tempo fazemos 
uma conexão errônea entre a 
ideia de trabalhar por muito 
tempo e à de trabalhar com 
afinco, e acreditamos que is- 
so representa mais produti- 
vidade, mas essa ideia mun- 
ca foi verdade”, disse Schulte, 
A pandemia causou um des- 

pertar coletivo com relação à 
prioridades culturais, nasci- 
do de um medo constante de 
contágio e morte, Para muita 
gente, especialmente os tra- 
balhadores que mantiveram 
seus empregos e puderamtra- 
balhar remotamente, a produ- 
tividade pessoal —pelo menos 
no sentido de produzir mais, 
pelo maior número de horas— 
deixou até de ser uma meta. 
Algumas pessoas tiveram 

mais tempo para explorar 
hobbies e passar mais tempo 
com suas famílias, o que po- 
de ter ajudado a eds hs sta 
forma de imaginar como es- 
peram passar seus dias, Mui- 
tas perderam entes queridos 
ou viram parentes adoecer. 
Aqueles que têm filhos pe- 

quenos em casa é trabalharam 
remotamente durante a pan- 
demia podem ter redefinido 
completamente o significado 
de produtividade de forma a 
conciliar o papel hibrido de 
trabalhadores e cuidadores. 

“D que é que mais importa”, 
disse Jefirey Sanchez-Burks, 
cientista comportamental da 
Escola Ross de Administração 
de Empresas, Universidade 
de Michigan. “É a carreira? 
É ter um horário Aexivel? É 
passar tempo com a familia? 
Hã muita discussão e reflexão 
em curso sobre o que propi- 
cia uma boa vida, e não creio 
que o resultado dessa discus- 
são perda para o lado do 'se- 
jamais produtivo”. 
Tiadução de Paulo Mipl-acci 
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Pessoas apagam fogo em carros causado por uma explosão de bomba perto do edifício 

Ataque suicida em Uganda deixa 
do Parlamento em Kampala, Uganda vas natupe/are 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Nenhum grupo assumiu autoria, mas polícia suspeita de Forças Democráticas Aliadas, alinhadas ao Estado Islâmico 

MUNDO 
KAMPALA | REUTERS Um ataque 
suicida triplo matou ao menos 
três pessoas no coração da ca- 
pitalde Uganda, Kampala, nes: 
taterça (16), fazendo com que 
membros do Parlamento cor 
ressem em busca de proteção, 
As explosões em Kampala 

chocaram à país, conhecido 
como simbolo da luta contra 
terroristas islâmicos no leste 
da África e cujo lider passou 
anos cultivando apoio do Oei- 
dente na área de segurança, 

Pelo menos 43 pessoas es- 
tão recebendo cuidados meê- 
dios, incluindo cinco que &s- 
tão emsituação grave, segun- 
doa porta-voz da polícia Fred 

Saifal-Islam (sentado), filho do ex-dita 

Enanga. Um diplomata disse 
à dgência de notícias Reuters 
que dois agentes estão entre 
as vitimas, informação con- 
firmada por Enanga, que se 
recusou a dar detalhes. 
Não houve, até o momen- 

to, reivindicação da autoria 
do ataque, ainda que a poli 
cia indique que os responsá- 
veis são membros das Forças 
Demecráticas Aliadas (ADF) 
alinhados ao Estado Islâmico. 
As explosões —a primeira, 

perto da delegacia central, e 
a segunda, próxima ao Par 
lamento— fizeram com que 
funcionários ensanguentados 
corressem para buscar pro- 
teção em meio à cacos de vi- 

dro e a uma nuvem de fuma- 
ca branca que subia no cen- 
tro da capital. 
Com uma mochila, um dos 

homens-bomba realizou o 
ataque próximo à barreira 
montada na delegacia, dei- 
ando dois mortos. O segun 
do ataque, com dois homens: 
bomba emmotos, matou ou- 
tra pessoa. 

“Vejo umsom estrondoso, O 

chão balançou e os meus ou- 
vidos ensurdeceram”, disse O 
guarda Peter Olupot, 28, que 
trabalha num banco e estava 
perto daação realizada nos ar 
redores do Parlamento. 
Um jornalista da Reuters 

viu carros queimados atrás 

ua 

Get 

do cordão policial formado no 
local do ataque, é um repór 
ter do canallocalNTV Uganda 
ahrmou ter visto dois corpos 
na rua. De acordo com Enan- 
ga, o porta-voz, à polícia anti- 
terrorismo prendeu uma ou- 
Era priest CJuio Lo) prepariva 

para realizar um outro ataque, 
A facção somali al Shaba- 

ab, ligada à al-Qaeda, reali- 
zou uma série de atentados 
em Uganda no passado, inchu- 
indo um, em 2010, que deixou 
70 mortos, em uma provável 
reação à participação de sod- 
dados de U A no comba- 
te ao al Shabaah como parte 
de uma força de paz da União 
Africana com apoio da ONU 

HE Luta ii! 
Pntial Elections 

dor da Libia Muammar Gaddafi, registra sua candidatura à Presidência do pais Whaleá dl-Indy/Sesten 

já as ADF, fundadas por 
uganderises muçulmanos, são 
hoje muito ativas nas mon- 
tanhas da vizinha República 
Democrática do Congo, on: 
de vêm sendo Pi pe: 
la morte de milhares de civis 
No mês passado, o Estado 

Islâmico assumiu pela pri- 
meira vez à responsabilidade 
por uma explosão em Upan- 
da — um atentado a uma de- 
legacia em Kampala em que 
ninguér foi morto. 
Posteriormente, a facção 

também afirmou que um des- 
tacamento de segurança” nu- 
ma “provincia da África Cen- 
tra” colocou uma bomba em 
um restaurante. Segundo a po- 

RT] ETR a, ES ENTIT A ob = SUinisca 

Filho de Gaddafi anuncia candidatura à Presidência 
TRipoLI | Asp O filho do dita- 
dor líbio Muammar Gaddaf, 
assassinado em 20u durante 
um levante popular, apareceu 
publicamente pela primeira 
vez em uma década no do- 
mingo (14) para se registrar 
como candidato à Presidên- 
cia, em uma eleição planeja- 
da para acabar com anos de 
caos no pais. 

Saif al-Islam Muammar 

Gaddah, 49, apareceu em vi- 
deo com a tradicional túnica 
marrom, turbante, barba gri- 
salha e óculos, assmando do- 
cumentosno centro eleitoral 
nacidade de Sebhha. 

Ele é uma das figuras mais 
proeminentes e controversas 
entre os concorrentes do plei- 
to, previsto para dezembro. A 
lista inchai o comandante mi- 
litar oriental Khalifa Haftar, o 

primeiro-ministro Abdulha- 
midal-Dbeibahe a presidente 
do parlamento, Aguila Saleh. 
Na sexta-feira (12), uma con- 

ferência em Paris acordou po- 
nir qualquer um que inter 
romper ou impedir a vota- 
ção, que espera-se que colo- 
que um ponto final nos com- 
bates entre grupos rivais nos 
últimos anos. Mas, faltando 
menos de seis semanas para 

a data do pleito, ainda não hã 
acordo sobre as regras para 
decidir quem pode concorrer. 
Apesar de seu nome ser um 

dos mais conhecidos na Libia 
e de ter desempenhado um 
papel importante na formu- 
lação de políticas antes dole- 
van te que destituiu o regime 
de sua família, Saif al-Islam foi 
mai foi visto por uma década. 
A única aparição pública de- 

le desde que foi capturado du 
rante o conflito em 200 foivia 
videolink diante de um tribu- 
nal de Tripoli que o condenou 
a morte por crimes de guerra. 
Apesar dessa decisão, ele 

nunca deixou a região monta- 
nhosa de Zintan, que fica fora 
do controle das autoridades 
de Tripoh, onde seus captores 
posteriormente permitiram 
que ele saisse em liberdade. 

lícia, a ação matou um garçom 
e feriu outras três pessoas. 
Também no último mês, à 

polícia de Uganda divulgou 
que um homem-bomba explo- 
diuum ônibus, matando ape- 
reis a si mesmo, Sua afiliação 
eraincerta. Dino Maltani, do 
think tank International Crisis 
Group, diz que o foco das ADF 
era, antes, limitado a acertos 
de contas e a controlar guer- 
ras econômicas locais. 
“Com à mais recente liga- 

cão com o Estado Islâmico, 
um número de estrangeiros 
do leste da África com agen- 
das jihadistas mais globais 
tem se dirigido aos campos 
das ADF”, afirmou ele. 

O filho do ditador também 
é procurado pelo Tribunal Pe- 
nal Internacional, 
Embora Saif al-Islam pro- 

vavelmente jógue coma nós- 
talgia da era anterior ao le- 
vante de 221 que tirou seu 

pai do poder e deu início à 
uma decada de caos é vio- 
lência, analistas dizem que 
ele pode não ser um favonito. 
A era de Muammar Gaddah 

ainda é lembrada por muitos 
Hbios como uma severa auto- 
cracia, e Saif al-Islam e outras 
figuras do antigo regime esti- 
veram fúra do poder por tan- 
to tempo que podem ter dih- 
culdade para mobilizar tan- 
to apoio quanto seus rivais 
O ditador toi capturado 

por combatentes di oposi- 
ção em outubro de 2017 e su- 
mariamente baleado, Suit al- 
Islam foi preso dias depois 
por combatentes de Zintan, 
enquanto tentava fugir da Li- 
bia para o Niger, 
O agora candidato à Presi- 

dência é um mistério para os 
bibios. Os combatentes de Zin- 
tano mantiveram por anos fo- 
ra da vista do público e suas 
opiniões sobre a crise no pa- 
E não são conhecidas. 

Ele deu uma entrevista ao 
New YorkTimes no início des- 
te ano, mas ainda não fez ne- 
nhuma aparição pública fa- 
lando diretamente aos libios. 
Graduado na London 

School of Economics e fa- 
lante fluente de inglês, Saif 
al-Islam já foi visto por mui- 
tos governos como um alia- 
do do Ocidente na Líbia. 
Mas quando a rebelião es- 

tourouems20n contra olongo 
regime de seu pai ele escolheu 
a lealdade à família e ao clã. 
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Executivo da Nike diz ter assassinado 

jovem negro, mas não cita seu nome 
Larry Miller se abriu sobre o episódio em um livro de memórias e familiares pedem reparação 

jeré Longman 

E Kevin Draper 

FILADÉLFIA | THE MEW TORE TI: 

mes Edward David White, 18, 
caminhava de volta para a ca- 
sa onde vivia com sua familia 
no bairro de West Philadel- 
phia, tarde da noite de 30 de 
setembro de 1965, depois de 
terminar seu turno de traba- 
lho num restaurante. Conhe- 
cido por seus familiares e ami- 
gos como David, tinha um filho 
de oito meses, e sua namora- 
da estava grávida. Eles preten- 
diam se casar na primavera, 
White não chegou em casa, 

Um rapaz de 15 anos, membro 
de uma gangue, bebado com 
viaho barato e buscando vin- 

jança pela morte de um mem 
ro de seu grupo assassina- 
do a punhaladas, atirou nele 
com uma arma de calibre 38, 
perfurando seu coração e seu 
pulmão direito, White estava 
desarmado e não tinha ficha 
policial. Foi abandonado pa- 
rã morrer na rua. 

Seu assassino acabaria ten- 
do uma vida próspera como 
executivo esportivo e de mar 
keting. Ele é Larry Miller, que 
hoje tem 72 anos, é ex-presi- 
dente da equipe de basque- 
te profissional Portland Tra- 
À Blazers e diretor da marca 
Michael Jordan, da Nike, 

Miller manteve segredo so- 
bre seu passado assassino por 
mais de meio século, abrin- 
din-se SOR () EASSoL O TALLTTOSA 

entrevista recente na revista 
Sports Mustrated e em um li- 
vro a ser lançado em breve, 
No livro, Miller se assombra 

por ter tido a sorte de deixar 
seu bairro antigo. Mas, num 
exemplar do livm ainda inédi- 
to ao qual o New York Times 
teve acesso, ele não cita óno- 
me de sua vitima em nenhum 
momento e fala pouco sobre 
as implicações devastadoras 
para White, que nunca teve a 
oportunidade de segurar sua 
filha no colo, não púde ver seu 
filho virar astro de basquete 
no colegial nem teve a chan- 
ce de mimar seus netos. 
Cmquenta e seis anos apos 

amorte de White, seus fami- 
liares disseram que tiveram 
sua vida virada do avesso por 
Miller mais uma vez é volta- 
ramachorar a morte de Whi- 
te. Foram pegos de surpresa, 

sem ter conhecimento do ar- 
tigo na revista nem saber que 
o livro seria publicado. 
Um parente topou com o 

artigo da Sports Illustrated 
online, por acaso. O nome de 
White foi mencionado no arti- 
go, e Miller disse que preten- 
dia buscar contato com a fa- 
mília. Mas parentes de Whi- 
te disseram que ainda não fo- 
ramprocurados por Miller, Es- 
tão revoltados pelo fato de ele 
não ter mencionado no livro 
o nome de White nem qual- 
quer detalhe sobre sua vida. 
White é retratado apenas su- 
perficialmente como uma vi- 
tima anômima. 
Edward White foi escoteiro 

lobinho quando criança; ain- 
da garoto, ganhava dinheiro 
ajudando pessoas a carregar 
suas compras do supermerca- 
do para casa. Ele também fa- 
zia travessuras ocasionais. De 
vez em quando dirigia o Che- 
vy anõóigão de sua irmã, ape- 
sar de ainda não ter carteira 
de motorista. 

Certa vez, depois de sair de 
carro e voltar apenas no dia 
seguinte, teve que explicar a 
seus pais como voltara com 
uma cesta de comida da ca- 
sa de sua avó, em Maryland. 
White conseguiu seu empre- 
gomum restaurante por meio 
do programa Youth Corps de 

Foto de Edward David White em um álbum gua rdad 
CR DO ini 

o pela irmã 

Filadélfia seis meses antes de 
sermorta, contaram seus país 
na época, é sonhava em se tor 
nar chef de cozinha, 
A família gostaria no mini- 

mo queo nomeea história de 
White sejam inseridos no livro 
de Miller antes de ser publica- 
do. Escrito por Miller com sua 
filha, Laila Lacy “Jump: My Se- 
cret journey From the Strevts 

to the Boardroom” está pre- 
visto para sairem janeiro pela 
William Morrow, um selo da 
editora HarperCollins, 

“Você conhece o nome dele. 
Dê-lhe esse respeito pelo me- 
nos, especialmente porque vo- 
cé lhe tirou a vida”, pediu Ma- 
riah Green, professora primá- 
ria em Filadélfia e sobrinha- 
neta de Edward White. 

Miller não respondeu a 
mensagens pedindo decla- 
rações. Contatada pelo telefo- 
ne, sua assistente pediu a um 
repórter que lhe enviasse um 
email, que nem ela nem Mil- 
ler responderam. Um repre- 
sentante da William Morrow 
tampouco respondeu a emails 
pedindo declarações. 

Miller foi preso na noite do 
crime. Ele se confessou culpa- 
do de homicídio em segundo 
grau, foi colocado numa pri- 
são para infratores jovens e foi 
solto apús quatro anos emeio. 
Cumpriu mais cinco anos de 

prisão por umasérie de assal- 
tos à mão armada. Mas, com 
30 é poucos anos, estabilizou 
sua vida, obteve diploma de 
bacharel, fez mestrado em 
administração de empresas e 
começou a galgar degraus no 
ambiente corporativo, contra- 
ternizando com atletas famo- 
sos como Michael jordan e De- 
rek Jeter e produzindo desh- 
les para a grife de moda praia 
Jantzen com modelos como a 
Miss Universo e Tyra Banks. 

Miller se considera beneli- 
ciário de uma redenção que 
é possível quando as autori- 
dades do sistema carcerário 
oferecem educação, reabili- 
tação e esperança aos deten- 
tos, em lugar de apenas man- 
tê-los encarcerados. 
No livro, ele expressa remor 

so. Reconhece que cassassina- 
to que cometeu foi sem provo- 
cação e sem sentido, que ele 
não conhecia a vitima é não 
sabia se ela faria parte de uma 
gangue rival. Diz que seu ar 
rependimento “nunca vai di- 
minuir, nem deveria”, dizen- 
do ainda: “Chorarei a morte 
dele para sempre”. 

Miller diz que começou a 
se libertar de pesadelos e en- 
xaquecas quando escreveu o 
livro. Ele espera que o livro 
ajude jovens a entender que 
uma encruzilhada turbulen- 

Você conhece 
omome dele, 
Déhe esse 

respeito pelo 
INN, EM 

pectalmente 
porque você 
[he tiro 

a vida 

Mariah Green 

sobrinha-neta 

de Edward 

wWRite 

ta na vida não precisa neces- 
saniamente signilicar um be- 
co sem saida. Mas familiares 
de Edward White dizem que, 
enquanto Miller pôde avan- 
car na vida, eles próprios se 
viram algemados 4d passado. 

Josaphine Hobbs, 75, a mãe 
dos filhos de White, contou 
que hcou tão atordoada e de- 
sesperada quando White mor 
reu que tentou se jogar dentro 
do túmulo dede no funeral, Ela 
abandonou um curso de en- 
fermapgem para criar seus fi- 
lhos pequenos como mãe solo 
e não conseguiu receber au 
dio da previdência social para 
seus filhos. E, pelo fato de não 
ter concluido o ensino secun- 
dánio, perdeuseu emprepo de 
escritório numa seguradora. 
“Acho que minha mãe nun- 

ca superou aquele trauma”, 
disse Aziah Arline, 55, filha 
de Hohbs e White, que é do- 
na de uma creche e vive em 
Pennsauken, em Nova Jersey. 
“O que aconteceu mudou to- 
do o rumo da vida dela: 
A irmã mais velha de Whi- 

te é Barbara Mack, que hoje 
tem &4 anos. Ecoando outros 

membros da familia, comenta 

que não entende como Miller 
pôde ser solto depois de cum- 
prir apenas 4 ános e meio de 
prisão, apesar de ser menor de 
idade quando cometeu o cri 

folhamais 

me, “Isso mostra que ninguém 
dava mito ur ij HEMP ncia a CrI- 

mes de negros contra negros” 
Hasan Adams, só, 0 filho de 

White, homenageou seu pai 
dando a seu próprio filho mais 
velho o nome de Hasan David. 
Até ler o artigo na Sports Uhus- 
trated, sósabia que seu pai ti- 
nhasido baleado quando vol- 
tava do trabalho. 
“A última coisa que eu po- 

deria imaginar era que o às- 
sassino de meu pai fosse um 
empresário rico e bem-suce- 
dido e que está escrevendo 
um livra” 
Rarbara Mack, a irmã dé 

White, escreveu à William 
Morrow dizendo que o fato 
de um ato cruel ser trazido à 
tona outra vez “reabriu uma 
ferida, o sofrimento, as lágri- 
mas” do que aconteceu déca- 
das atrás. Ela quer que a edi- 
tora e Larry Miller saibam que 
seu irmão não foi aperias um 
desconhecido baleado sem 
razão, mas um jovem amado 
porseus pais e quatro irmãos. 
A família de White diz que 

quer mais do que remorso 
de Miller. Quer algum tipo de 
expiação, Um pedido lormal 
de desculpas. Uma carta. Um 
encontro com a familia. Uma 
bolsa de estudos no nome de 
White. Talvez alguma repara- 
ção financeira para os filhos de 
White com os Jucros do livro, 

Miller merece elogios por 
ter reconstruído sua vida, opi- 
nou Willam Gray, 79, amigo 
de longa data da familia White, 
Mas, para ele, “se ele quisesse 
realmente se redimir, antes de 
escreverele teria buscado en- 
trar em contato com os mem- 
bros remanescentes da fami- 
Ha, transmitido a eles comóla- 
menta 0 que fez e pergunta- 
do “será que voces consegui- 
riam me perdoar?”. 

Miller é White viviam a oi- 
to quadras de distância um do 
outro. Ambos eram de fami- 
las grandes de classe média. 
O pai de Miller trabalhava nu- 
ma fábrica de pesso laminado; 
sua mãe era dona de casa. O 
pai de White era pintor de pa- 
redes, sua mãe era enfermei- 
ra, Nenhum dos dois rapazes 
postava da escola, 
Miller se descreve como alu- 

no que só tirava notas altas 
mas que se sentia mais par- 
te de um grupo na gangue do 
que em sala de aula. Dois anos 
apos o crime, folescolhido pa- 
ra ser o orador da turma dos 
157 detentos adolescentes que 
receberam seus diplomas do 
ensino secundário no institu- 
to correcional, 
White não chegou a se for- 

mar no ensino secundário, 
optando em vez disso por tra- 
balhar Era conhecido por sua 
elegância: um chapéu de feltro 
usado em ângulo irreverente, 
óculos de so), calças comvinco 
bem passado, sapato social de 
um tipo conhecido localmen- 
te como “oldiman Comborts”, 
Antes de sair para o traba- 

lho em 30 de setembro de 
1965, White passou numa lo- 
ja e comprou dois suêteres. 
Quando voltava para casa na- 
quela noite, topou com Miller 
evários outros aliados da pan- 
gue Cedar Avenue, 

No início daquele mes, um 
integrante dessa gangue tinha 
sido morto a facadas por um 
membro da gangue rival das 
ruas 49 é Pine 

Miller escreve no livro que 

portava uma arma de calibre 
48 que sua namorada lhe de- 
ra, Ele e trés companheiros 
cercaram White na esquina 
das ruas 59 e Locust, 
White disse que não fazia 

parte de uma gangue e ergueu 
as mãos. Miller atirou em seu 
peito e continuou a caminhar, 
pensando “esse é umamenos” 
e que estava à caça de outro 
membro da gangue rival. Ape- 
nas décadas mais tarde con- 
seguiu reconhecer que mata- 
ra “um garoto que era exata- 
mente como eu”. 
White foi sepultado no Rol- 

ting Green Memorial Park, a 
12 km de distância, em West 
Chester, Pensilvânia, perto de 
seus pais, George e Pearl Whi- 
te, e de seu irmão, George Jr 
Faria 75 anos no próximo 21 

de novembro. “Nunca cheguei 
a conhecê-lo”, disse sua filha, 
Arlene. “Não é justo” 
Tiatução de Clara Allan 
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Rússia ataca satélite com míssil e 
destroços geram alerta em estação 
Teste de arma foi condenado pelos Estados Unidos, mas considerado seguro pela agência russa 

MUNDO 

Igor Glelow 

são pauio Emumacena digna 
dos melhores dramas espaci- 
uis, vs sete integrantes da Es- 
tação Internacional em drbita 
terrestre tiveram de DEDO 

procedimentos de emergén- 
cia e se refugiar em cápsulas 
que funcionam como salva- 
vidas da estrutura, 
O incidente ocorreu na se- 

gunda-feira (15), depois que a 
Rússia destruiu Com um missil 
um antigo satélite espião so- 
viético dos tempos da Guerra 
Fria, lançando uma nuvem de 
destroços em diversas órbitas. 
A ISS (sigla inglesa para Es- 

tação Espacial Internacional) 
abriga hoje quatro america- 
nos, um alemão e dois russos, 
“D teste perou mais de 1,500 
pedaços rastreáveis de des: 
troços e centenas de milha- 
res de pedaços menores que 
agora ameaçam todas as na- 
cões”, disse Ned Price, porta- 
voz do Departamento de Es- 
tado americano. 
A Rússia deu de ombros e 

afirmou que em nenhum ma- 
mento houverisco direto à ISS, 
Um pedaço maior teria entra- 
do em uma trajetória suspeita 
e por isso o procedimento de 
evacuação, quando escotilhas 
entre módulos também são fe- 
chadas, foi acionado. 
Segundo à Roscosmos, 

agência espacial russa, isso é 
padrão, Jão Ministério da De- 

Turistas 

da SpaceX 
revelam belas 

fotos da órbita 

do planeta 

Rr CIÊNCIA 

são pauLo À tripulação da 
missão espacial Inspirationa, 
da empresa SpaceX, do bili- 
onário Elon Musk, divulpou 
nesta segunda-feira (15) no- 
vas fotos da viagem pela órbi- 
ta terrestre realizada Cm SE: 

tembro, As imagens, em alta 
resolução, mostram à Terra 
de um ângulo privilegiado. 
Ovoo comerçial, que deco- 

lou dos Estados Unidos em 
15 de setembro, com qua- 
tro passageiros, colocou no 
espaço pela primeira vez 
uma tripulação formada 
apenas por civis. 
Hayley Arceneaux, jared Isa- 

acman, Sian Proctor e Chris- 
topher Sembroski passaram 
três dias na órbita terrestre 
em uma missão que foi consi- 
derada um passo além do que 
toi beito recentemente naarea 
de turismo espacial, 

O foguete reutilizável Fal- 
CLA 9 carregando RR! 

la Crew Dragon, decolou do 
Centro Espacial Kennedy, da 
Nasa, na Flórida 

Os quatro tripulantes com- 
pletaram uma volta ao redor 
da Terra, a uma velocidade 
cerca de 23 vezes maior que 
a velocidade do som, a cada 
o minutos, e O pásseio ren- 

deu imagens surpreendentes 
do planeta Terra. 
Outras missões comerci- 

ais foram feitas em 2021, po- 
rém, como voos suborhbitais. 
Esse foi o caso das realiza- 
das em julho pela Virgin Ga- 
láctic, empresa de Richard 
Branson, e pela Blue Origin, 
de Jeff Bezos (dono da Ama- 
zon). Nesse tipo de voo, a ve- 
locidade não costuma exte- 
der 05 4.000 km/h. 
A Inspirationa, por sua vez, 

toi um voo orbital, na qual 
a cápsula precisa chegar a 
velocidades maiores do que 
ag milkm/h. 

A 

A 155 fotografada de uma espaçonave russa Soiuz, que levava novos tripulantes para à Estação masa 4 mer th /fescsemer via Pantor 
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fesa do país afirmou, em no- 
ta nesta terça (16), que os EUA 
estão apenas fazendo propa 
panda russolóbica 

À Nasa, sua contraparte 
americana, disse ter ficado 
ultrajada com o teste, que 
usa uma tecnologia empre- 
gada por Rússia, EUA, Clha- 
na e India. O governo francês 
tambêm criticou, chamando 
o movimento de desestabili- 
zante e irresponsável, 
Basicamente, um missil an- 

tissatélite é disparado de solo 
para atingir seu alvo em órii- 
ta. No caso, era um velho sa- 
télito Tselina-D, lançado em 
1982.€ inativo há antes. 

Para a pasta da Defesa rus- 
sa, à queixa americana é hipó 
erita, dado que o pais também 
faz testes desse tipo. Mais: foi 
criada no ano passado a For 
ca Espacial, um novo ramo 
armado dos EUA para expan- 
dir suas capacidades militares 
nO Espaço. 
"Os EUA estão abivamen- 

te desenvolvendo e testan- 
do, sem nenhuma notifica- 
ção, vários tipos de armas de 
combate e ataque em órbita”, 
afirmou o ministério. 
A China, pais que mantém 

uma estação espacial própria, 
havia solrido críticas seme- 
lhantes em 2017. À acusação 
de militarização incluiu o tes- 
te de um misterioso avião or 
bital no ano passado, seme- 
ante a um modelo em tes- 
te nos EUA desde 2010, 

O lixo espacial, 64 anos após 
o início da exploração pelo 
homem, é um problema bas- 
tante real Segundo a Nasa, 
hã cerca de 1 milhão de obje- 
tos potencialmente perigo- 
sos, capazes de danificar ou 
destruir satélites. 

No caso da 158, a situação é 
mais dramática, dado que ser 
abalroada por um desses des- 
troços pode significar vm pe- 
queno rombo no casco — dai 
a ideia dos salva-vidas, 

Imagens divulgadas pela tripulação da Inspiration4, missão da empresa de Elon Musk que ficou girando ao redor do planeta em setembro  covesinsprationa/Divolgação 
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Breaking vai ao CO 
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e discute Jogos de Paris 
Atrás de um publico mais jovem, COI incluiu modalidade, que terá sua estreia olímpica em 2024, na capital francesa 

ESPORTE 

Edgard Alves 

são ramo Ainclusão da dan- 
ça breaking nos jogos Olimpi- 
cos de Paris, em 2024, de cer 
ta forma surpreendeu os es- 
portistas em geral que nor 
malmente costumam focar 
suas atenções em modaltda- 
des mais tradicionais. É que o 
CO! (Comité Olimpico Inter 
nacional) mudou um pouco 
seus interesses nomundo dos 
ESpONtes E Apúra Procura Com 
templar atrações para jovens. 

Foi nesse pacote de novida- 
des, e coma nova visão da car 
tolagem, que aescalada espor 
tiva, o skate e o surte também 
entraramnas Olimpiadas, e ti- 
veram disputas nos recentes 
Jogos de Tóquio. 
O Brasilviu a iniciativa com 

bons olhos, já que tem atletas 
de alto nivelno skate e no sur- 
te, com ficou evidente com as 
medalhas conquistadas nos 
logos Olimpicos do Japão. 
Também vislumbra sucesso 
na dança breaking, 

O presidente do COI, o ale- 
mão Thomas Bach, justificou 
a inclusão dos quatro espor 

É 

O brasileiro Mateus Melo, o Bart, em torneio de break em Mumbai LignelBarssentuee duos HIN/AFE 

HOLANDA VENCE NORUEGA EM ROTERDÁÃ E CONFIRMA VAGA NA COPA DO MUNDO DO QATAR 
Depois de ficar fora da Copa-2018, a seleção holandesa espantou a zebra e marcou 2 a O na Noruega, gols de Bergwijn (foto) e Depay, segunda no grupo, a Turquia val para à repescagem sctnTiy/arr 

Funcionários do Hebei, time da China, aceitam 
trabalhar de graça para evitar falência do clube 
O MUNDO É UMA BOLA 

Luis Curto 

são PauLO À crise financei- 
ra que atingiu o Jiangsu Su- 
ning, atual campeão chinês, 
obrigando-o a fechar as por 
tas em fevereiro chegou a ou- 
traeguipe da elite da China, o 
Hebei FC, de Langfans. 
No final de outubro, o clu- 

be fundado em 2010 anunciou 
que não tem como dar conti- 
nuidade às operações até que 
um novo investidor apareça e 
injete dinheiro nele. 
Nesse cenário, os funcioná- 

rios do clube avisaram que, na 

tentativa de colaborar e evitar 
a falência do Hebei, aceitarão 
trabalhar de graça. 
O comunicado, de acordo 

com a agência de notícias Xi- 
nhua, tem a assinatura de 60 
empregados, que afirmaram 
aceitar hcar sem salário até 
que haja uma reestruturação. 

“O clube não pode pagar 
contas de água, de luz e as 
despesas com viagens” diz a 
carta. “Enquanto ele puder so- 
breviver queremos trabalhar 
sem qualquer pagamento, até 
que a reforma estrutural seja 
concluida, como fim da crise” 
O proprietário do Hebei, 

desde 2015, é a incorporado- 

ra China Fortune Land Deve- 
loprment, uma dasvitimas do 
estouro da bolha imobiliária 
no pais asiático. Suas ações 
despencaram, e as dividas es- 
tariam na casa dos US 42 bi- 
lhões (quase R$ 230 bilhões). 
Na fase classificatória da 

Super Liga, a primeira divi- 
são chinesa, o Hebei termi- 
nou em quarto lugar no Gru- 
po B, entre orto times. 
A posição assegurou a clas- 

sificação para à etapa decisi- 
va da competição, que come- 
cará em dezembro. 
Treinado por um sul-core- 

ano, Kim Jong-boo, o Hebei, 
cuja melhor colocação na Su- 

per Liga foi o quarto lugar em 
2017, conta com quatro estran- 
geiros no elenco. Umdeleseo 
atacante brasileiro Leo Souza, 
24, que atuou no Japão de 2018 
a2020e neste ano se transfe- 
riu para a China. 
Os outros são O zagueiro 

bósnio Samir Memisevic, O 
volante norueguês Ole Sel- 
naes e O atacante português 
João Silva. 
Os principais jogadores bra- 

sileiros na China são o meia 
Oscar —autor do pol do Bra- 
sil no 7 a 1 para a Alemanha 
na Copa-2014— e os atacan- 
tes Henrique Dourado, Ricar- 
do Goulart e Alan Kardec. 

tesno programa olimpico ale- 
gando que eles contribuem pa- 
ra tornar os Jogos mais equili- 
brados em termos de gênero 
e mais urbano, além de ofere- 
cerem aoportunidade de uma 
conexão coma geração jovem. 
O que é o breaking? Um es- 

tito de dança de rua que des 
pontouem Nova York, nos Es- 
tados Unidos, na década de 
1970, em encontros de afro- 
AME rRiCcants dé latinos. E LEE 

cutada 20 som do hip-hop, 
funk ou breakbeat, 
Com a aproximação da 

Oimpiada de Paris não há 
mais tempo a perder para 
que o COB (Comité Olímpico 
do Brasil) coloque o breaking 
dentro do seu planejamento 
para o evento na França. Com 
essa preocupação, na quinta 
(11), 0 comitê promoveu a pri- 
meira reunião presencial com 
o CNDD (Conselho Nacional 
de Dança Desportiva). 
Fundado em 26 de feverei- 

ro de 2014, 0 CNDD é associ- 
ado ao World Dancesport Fe 
deratione promove, orienta, 
regula Cl valie | Cm pena tis 

de dança esportiva nó pais, se 

gundo informação do COB, O 
presidente da GNDD, Patric 

a 

Hu Rentian celebra gol do Hebei  zhuzheng- 10 mai Xinhua 

Machado Tehaldi, ressaltou 
que a modalidade é chamada 
de dança breaking no Brasil 
O esporte foi introduzido 

nos Jogos da Juventude, em 
Buenos Aires, em 2018,€ cha- 
mou a atenção, O torneio na 
Argentina não teve apresença 
de B-boys e B-girls brasileiros, 
denominações pelas quais os 
competidores são conhecidos. 
A exemplo do skate e dosur 

te, Paulo Wanderley Teixeira, 
presidente do COB, manifes- 
tou entusiasmo com a nova 

mudalidade por ser “muito 
interessante, com uma plás- 
tica sensacional” e destacou 
que o comité tem uma boa ex- 
pectativa sobre os resultados, 
A entrada no programa 

olimpico simboliza para o 
breaking uma vitória contra 
o preconceito, assim como 
foi com o skate e como surfe. 
O pernambucano Nelson 

Triunho, 67, 0 precursor da 
modalidade no Brasil, disse 
que à internet tez 0 breaking 
e o hip-hop ganharem proje- 
ção mundial e padronizou as 
nomenclaturas em inglês, E 
mais: ele diz que hoje o Brasil 
influencia os passos do mun- 
do, tal qual foi com o futebol. 

— 
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Wes Bentley em cena da 4º temporada de “Yellowstone, série disponível no Paramount+  pwetgação 

Yellowstone” está de volta após final explosivo 
Wes Bentley afirma que seu personagem pode estar por tras de atentados a diferentes membros da familia Dutton 

Vitor Moreno 

são pauLo “Mal posso espe- 
rar para voltar ao Brasil”, diz 
Wes Bentley, 44, ao se despe- 
dir do repórter do Ps. Enquan- 
to os planos não se concreti- 
zam, o ator pode ser visto no 
pais na 4” temporada da sé- 
nie “Yellowstone”, disponível 
no serviço de streaming Pa- 
ramount+, 
A serie detém o titulo de pro- 

dução mais vista da TV a ca- 
bo dos EUA atualmente, mas 
o elenco estrelado — ercabe- 
cado por Revin Costner= Ea 

trama que atualiza as produ- 
ções sobre o Velho Deste não 
garantiram a mesma repercus- 
são fora do país. Seria uma his- 
tória muito americana? 
"Acho que, mais do que na- 

da, as pessoas se prendem à0 
drama familiar cas brigas so- 
bre hierarquia e patriarcado, 
tudo isso é muito fácil de se co- 
nectar”, conta Bentley, conhe- 
cido por “Beleza Americana” 
(1999) e pela saga “logos Vo- 
razes, entre outros. Em “Yel- 

lowestone” ele interpreta Ja 
eme, o filho desgarrado e que 
tem uma relação complicada 
comoresto da família Dutton. 
“Certamente é uma história 

bastante americana, mas acho 
que ela é contada deum porn 
to de vista que vemos pouco”, 
avalia: “Eu fico sempre muito 
intrigado com a trama, e não 
seinada sobre a expansão para 
o Deste. Também estou apren- 
dendo. Mas acredito que tem 
umlugar em que todos nos er 
contramos, em que todos es- 
tamos lutando a mesma luta” 
A terceira temporada, exi- 

bida entre junho e agosto do 
ano passado nos EUA, teve um 

final explosivo, Lima série de 
ataques coordenados, inclu- 
indo um a bomba, atinge di- 
ferentes membros da familia 
Button, Jamie é o tmico a ser 
poupado, à que o faz ser um 
dos suspeitos pelos crimes 
“Acho que Jamie seria ca- 

paz de fazer algo assim”, afir- 
ma o ator. “Não estou dizen- 
do que foi ele quem fez, mas 
o Jamie é estrategista, usa à 
lúgica e essa seria uma joga- 
da interessante à se fazer em 

Criador de “Round 6º prevê 
segunda temporada da série 
LOS ANGELES | REUTERS O cria- 
dor de “Round 6º, distópica 
série sul-coreana da Netílix 
que se tornou sucesso global, 
expressou confiança de que a 
produção terá mais uma se- 
quência de episódios. 
“Estamos nas negociações 

para a segunda temporada”, 
afirmou o diretor e roteirista 
Hwang Dong-hyukementre- 
vista na segurula passada (8). 

“Está tudo na minha cabe- 
ca. Eu tenho o enredo básico, 
o plano mais amplo, então es- 
tamos na etapa de brainstor 
ming. Eu vou dizer que have- 
rá uma segunda temporada, 
mas eu não posso dizer ago- 
ra quando ela será” 
Hwang é outros envolvidos 

na produção compareceram 
a exibição em Hollywood pa- 
tacelebrar o sucesso daobra, 

“Ele vai voltar, val voltar é 
tará algo sobre esse mundo”, 
disse o diretor, em referência 
ao protagonista Seong Gi-hun, 
interpretado por Lee Junp-jae. 
Em “Round 6”, pessõas en- 

dividadas competem em um 
jogo mortal por uma fortuna. 
Asérie já inspirou fantasias de 
Halloween e protestos temã- 
ticos na cúpula global do cli- 
ma da ONU em Glasgow, na 
Escócia, entre outras coisas. 
“Parece tão surreal, disse 

Hwang, sobre o impacto cau- 
sado por sua criação. “E qua- 
se como se eu estivesse viven- 
do emum mundo fantástico”. 
Osucesso repete o do filme 

vencedor do Oscar em 2020 
“Parasita”, do diretor Bong 
Jjoon-ho, que também explo- 
ra as diferenças entre ricos e 
pobres na Coreia do Sul. 

um momento em que ele não 
vê outra saidas 

isso porque, ac longo da ter: 
ceira temporada, o persona- 
gem descobriu que foi adota- 
do, o que tornou sua relação 
com 0 pai e com os irmãos 
ainda mais conturbada, “Ele 
sente que não faz mais parte 
da familia e acha que não vai 
herdar nada, então se sente 
destruido”, diz. 

"E você sabe que um ho- 
mem poderoso e destruido 
é um tipo perigoso”, lembra, 
“Ele está sendo influenciado 
negativamente pelo paí bio- 
lógico, que estã dando q ele 
péssimos conselhos —e ele 
pita ECC estar Ties ML eprivo 

a recebé-los” 
“Descobrir que ele é adota- 

do fez o mundo dele desmo- 
ronar”, avália, "O pouco chão 
em que ele se mantinha de 
pé sumiu e agora ele está em 
queda livre. Ele já estava lidan- 
do com uma crise de ident- 
dade e se sentindo rejeitado 
pela família, mas agora nem 
faz mais parte dela. Isso esmi- 
galhou os sentimentos dele e 
levou embora qualquer ves- 

tígio de sensibilidade que ele 
ainda tinha, 
Sobre a nova temporada, O 

ator diz o que os fãs podem és- 
perar, “O primeiro episódio é 
um estouro, no começo não dá 
nem para respirar de tão in- 
tenso”, conta. “A medida que 
vamos adentrando na tempo- 
rada, vemos que estão se cru- 

As pessoas se 

prendem ao drama 
familiar e às brigas 

sobre hierarquia e 
patriarcado, tudo 

isso é muito fácil 
de se conectar 

Wes Bentley 

ator 

Hwang Dong-hyuk (de mascara) no set Dulgação Nerfiis 

zando linhas das quais os per 
sonagens talvez não possam 
voltar atrás, que algo grande 
Vai OCOFTEr E que ninguém es- 
tá mais de brincadeira: 
Logo no primeiro episódio 

uma troca de farpas coma ir 
mã adotiva Beth (Kelly Reil- 
ky) dã o tom de como a rela 
ção de amor e ódio entre os 
dois vai pender mais para a 
segunda opção, "Eu e à Kelly 
somos muito próximos, so- 
mos bons amigos e conhamos 
um no outro”, conta. *Traba- 
lhamos muito duro para che- 
gar na volatilidade da relação 
entre os dois” 

Crator acredita que um dia 
os dois personágens poderão 
fazer às pazes, mas não será 
agora, “O rancor entreeles es: 
támaior do que nunca e acho 
que mais perigoso também, 
antecipa. “Hã o risco real de 
uma briga que os coloque em 
tados bem opostos 
Outro tema que deixou fãs 

ávidos na internet foi a pos- 
sibilidade de Jamie ter vira- 
do pai. Isso porque na segun- 
da temporada uma ex-nameo- 
radá do personagem apareciá 

dizendo-se grávida, Porém, o 
fato não foi mais mencionado, 
Recentemente, fãs desco- 

briram que, durante a sele- 
ção de atores para novos per 
sonagens da 4” temporada, foi 
anunciado que a produção es- 
tava buscando gêmeos para 
gravarem algumas cenas. Ime- 
diatamente, associaram à his- 
tória do personagem. 
“Não posso dizer se é verda- 

deiro ou falso [que o filho de 
Jamie entrará na trama/, co- 
menta. “Mas posso afirmar 
que essa é uma parte da tra- 
ma em que sempre penso 
“Acho que tem um segredo 

que o Jamie esconde, que é 
o desejo dele de ser pai, diz, 
“Acho que ele quer muito mos- 
trar oc amor que ele não rece- 
beu e talvez isso o ajude a se 
curar ea achar sua redenção. 
Agora, para saber se isso vai 
mesmo acontecer, vocês te- 
rão que assistir. 

rellowstone - 4º temporada 
Eriadores: John Linson e Taylor 

Sheridan Com: Rev n Costner, 

Luke Erimes e Kelhe Reilly 

Desponível no Pararoount+ 

“Gossip Girl” ganha data de 
retorno dos episódios inéditos 
são rauLo À HBO Max divul- 
gou a data para o retorno da 
série "Gossip Girl, que teve 
sua primeira temporada divi- 
dida em duas partes. Enquan- 
to Os seis primeiros episóci- 
os foram ao ar entre julho e 
agosto, o restante vai estrear 
no dia 25 deste mes. 
além da data, foi divulgado 

um trailer que antecipa alguns 
conflitos que estarão no cen- 
tro dos novos episódios. Nas 
cenas, é possivel ver que a rek- 
ção das meio-irmãs Julien (Jor 
dan Alexander | e Zoya (Whit- 
ney Peak) estarácada vezmais 
complicada, após a primeira 
beijar Obie (Eh Broumn), namo- 
rado da segunda. 
Também aparecem novos 

personagens, como um ra- 
paz que é visto beijando Au- 
drey (Emily Alyn Lind), euma 
moça que, tudo indica, irá se 

envolver com Max (Thomas 
Doherty). Já Aki (Evan Mock) 
aparece rapidamente dando 
um beijo em outro rapaz, 
De acordo com 0 materi- 

al de divulgação, nos novos 
episódios, a série “continua- 
rã a explorar o quanto as mi- 
dias sociais —e a própria pai- 
sapem de Nova York— muda- 
ram conforme os anos”. 
“Gossip Girl” é um “rebo- 

ot” (nova versão) da série que 
fez sucesso entre 2007 E 2002, 
mostrando jovens ricos de 
Manhattan, Nova York. 
Escrita e produzida por Jo- 

shua Safran, a série é base- 
ada nos romances de Cecily 
von Ziegesar, desenvolvida 
por Josh Schwartz & Stepha- 
mie Savage. Também estão nó 
elenco Eli Brown, Tavi Gevin- 
san, Zion Moreno e Savannah 
Lee Smith, entre outros. 


