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fundo, Pyra fechar. 

Moi? atracai turística" no centro de São Paulo 
Feita em fibra, escultura de touro que lembra a de Wall Street, em Nova York, pretende despertar interesse pela Bolsa, BS 

Imunização contra a covid-lS 

Plano do governo 
prevê dose de reforço 
a maiores de 18 anos 

Medida vale para os totalmente imunizados 
há pelo menos 5 meses; especialistas discordam 

om estoque “sufi- 
ciente" de vacinas, O 

Ministério da Saúde 
orientou a aplicação 

de dose de reforço contra co- 
vid-19em todaa população aci- 

ma de 18 anos completamente 
imunizada há pelo menos cin- 
co meses. À medida estã em vi- 

gor, mas depende do cronogra- 

ma de cada Estado e cidade. SP 
já está fazendo a aplicação para 

grupos específicos, como pro- 
fissionais de saúde e de educa- 
ção. Na opinião de especialis- 
tas, o Brasil deveria concluir o 

esquema vacinal em todas as 
faixas etárias e assegurar prote- 
ção extra aos mais vulneráveis 
antes da terceira dose. 

Imunizados com 
Janssen terão 
mais duas doses 

Previsão era de que a vaci- 
na da Johnson & Johnson 

seria em dose única, mas o 

governo prevê reforço. 
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Biden e Xi dinping trocam 
advertências sobre Taiwan 
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Es» Promessa Blob? 

Bolsonaro fala 
em reajuste 
para servidor 
caso PEC 
seja aprovada 
Presidenteafirmouque dará 
aumento de salário se a PEC 
dos precatórios passarno Se- 
nado. Orelator-geraldo Orça- 
mento na Câmara disse que 
não há espaço para reajuste. 

impar to 

RS 15 bilhões 
seria o custo de aumento 

de 5% aos servidores 

Educação — Al5e Alh 

Em interferência 
inédita, Planalto 
faz seleção de 
questões do Enem 
Inep passou a imprimir a pro- 
va previamente. Neste ano, 

24 questões teriam sido corta- 
das, mas 13 foram reinseridas. 

Es» Fertilizantes — B3 

“Sanções a Belarus 
podem encarecer 
alimentos no Pais”, 
diz Tereza Cristina 
Belarus responde por 20% 
do potássio usado na produ- 
ção de fertilizantes. O Brasil 
busca novos fornecedores. 

Notas é Informações A 

O pobre é 
so pretexto 

Fábio Alves Bá 

Renda do brasileiro cai 
em velocidade espantosa 

Leandro Kamal CA 

Ler ajuda a exorcizar 
2021, que foi um terror 

PRRENIVU DA SEGURANÇA 
VEJA NAS PÁGINAS 
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COLUMADDESTADADIEES ADÃO COM 
POLITICA ESTADAD COM BS BLÓGEICIA UM A-DO-ESTADAD! 

PL-PE é ponta do iceberg 
dos entraves eleitorais para 
Bolsonaro no Nordeste 

m dos motivos da desavença recente entre Jair 
Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o PL de Per- 

nambuco é só a ponta do iceberg dos proble- 
mas pré-eleitorais do presidente no Nordeste: 

muito pouca gente está disposta a se atrelar a um can- 
didato com altissima rejeição na região, incluindo a 

turma do PP, A autonomia conferida ao diretório do 

PL-PE, em nota assinada por Costa Neto, não foi bem 

digerida por Bolsonaro, e olha que Anderson Ferrei- 

ra, o presidente estadual, é historicamente ligado à 

centro-direita. O receio do Planalto é de que, uma vez 
confirmado o casamento de Bolsonaro com o PL, 

ocorra um efeito cascata de “autonomias estaduais”, 

dificultando a montagem dos palanques. 

e DOTES. Bolsonaro foiinforma- 

do da nota sobre Pernambuco 
horas antes de embarcar para 

Dubai, dia 12. Ele, que já estava 
incomodado, porém resigna- 
do, coma situação do PL de 
São Paulo, achou que acabaria 
rifado pelo partido antes mes 
mo de assinar a ficha de filia- 

ção. Por isso, resolveu entrar 

numa“DR” com anoiva e colo- 

car tudo em pratos limpos 

e COM QUEM SERÁ? Em bloco, di- 
rigentes e parlamentares do 
PL estão dizendo que o entre- 
veroentre Costa Netoe Bolso: 
naro não foi tão feio quanto 
andam dizendo por ai, Eles 
ainda acreditam no casório. 

Até porque seria deselegante 
deixar a noiva esperando no 
altar com a igreja lotada, 

SE ELE Comojámostrouva Colu- 
na, Bolsonaro costuma dizer 

que “Rodrigo Garcia não é Do- 
ria”. O presidente gosta do per- 
fil conservador do vice, pre- 

candidato ao Bandeirantes. 

o DOTES 2. Governistas contabi- 
lizam à migração de pelo me 
nos 15 parlamentares para o PL 

de Costa Neto se Bolsonaro 
disser o “sim” no altar. Quem 

também estã de olho nesse ti- 
me do presidente é o PSC. 

SVAPT. Umadasestratégias pa 

ra reduzir as criticas e aprovar 
com celeridade o projeto da de- 
soneração de folha é evitar 
emendas que aumentem os se- 
tores já contemplados pelo be- 
nefício, 17 atualmente. À ideia 
é manter o discurso de respon- 
sabilidade fiscal. Se não há ga 
nhos para Os cofres públicos, 
também não há perdas. 

SVUPT.Oprojetodeveservota- 
do nesta quarta-feira, 17, na 

CCJ da Câmara, de onde segui- 
rá direto para o Senado por ter 

carater conclusivo. O relator, 

deputado Efraim Filho (DEM- 

PB), diz ter sinalização positi- 
va do presidente Rodrigo Pa- 
checo (PSD-MG) sobre o anda- 
mento do texto no Senado. 

Coluna do 
Estadão 

SINAIS 
PARTICULARES 

cr Ripher Smes 

Valdemar Costa Neto, 
presidente do PL 

e AÍSIM, Pacheco receberá em 
nome do Congresso esta sema- 
na um prêmio internacional 
pela aprovação no Senado da 
lei sobre quebra de patentes 

de vacinas, considerada pela 
Global Summit on Intelectual 

Property and Access to Medici- 
nes uma iniciativa relevante 

para ampliar o acesso popular 
OS IMUTUZANTES, 

e AÍNÃO, A lei, porém, recebeu 
vários vetos, ainda não derru- 

bados, de Jair Bolsonaro e, na 
prática, está inócua. 

COM CAMILA TURTELLL 

Acompanhe o mercado de 

EOINIDIO NT DI TINA II INTRO 

no broadcast 

Efraim Filho (DEM-PB) 
Deputado federal 

“O maior desafio é criar postos de 

trabalho. Jormois é hora de o go- 
vero pensar em onerar quem 

gera empregos”, sobre a desone- 
ração do falho de pogomentos. 
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Rodrigo Agostinho 
Deputado federal 

Porlamentor do PSB-SP, atuon- 

te na área do meio ambiente, 

incrementou sua coleção de 

cortões de visita nã COP-26: 

porto-voz do cenário no Pais, 

Grande São Paulo: 11 3856.3500 

Outras localidades: 0800 011 3000 

| AGÊNCIA 
(AE) ESTADO broadcast 
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O pobre é 
só pretexto 
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epois de sua aprovação 
em dois turnos pela Cá- 
mara dos Deputados, a 

Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 

23/21, que limita o pagamento dos pre- 
catórios e altera as regras do teto de 
gastos, foi encaminhada ao Senado, À 
expectativa do governo é de que seja 
analisada pela Comissão de Constitui- 
ção e Justiça (CCJ) na semana que 
vem. 5e a proposta onginal já era um 
escândalo - sem fazer odever de casa, 0 

Executivo federal deseja institucionali- 
zar o calote -, a cada dia acrescem-se 

novos contornos de irresponsabilida- 
de e de oportunismo eleitoral. 

De cara, a PEC dos Precatórios € an- 
tirrepublicana. O governo Bolsonaro 
deseja uma autorização para não cum- 
prirobrigações reconhecidas pela Justi- 
ça, Durante o fim de semana, o presi- 
dente Jair Bolsonaro tratou uma vez 
mais o tema com inexatidão e irrespon- 
sabilidade. “O que é a PEC dos Precatoó- 
ros! São dividas que remontam 30, 40 

anos, e que de repente o STF falou que 
nós temos que pagar de uma vez só”, 
disse, 

Não foi de repente, tampouco foi o 

No País de verdade, 
sinais de recessão 

) ministro Paulo Guedes contou em Dubai 

uma história de crescimento e de bem-estar 

muito diferente da realidade brasileira 

uito diferente do mun- 

do mágico do ministro 
da Economia, Paulo 

Guedes, o Brasil conti- 
nua emperrado, com 

baixo crescimento, alta inflação e si- 
nais de mais uma crise recessiva. O mi- 

nistro repetiu em Dubai a história de 
um país muito próspero, com forte cria- 
ção de empregos e crescimento supe- 
rior à média mundial. Foi um discurso 

tão crivel quanto o de seu chefe, Jair 
Bolsonaro, sobre a Amazônia preserva- 
da e imune a incêndios. No diaa dia do 
brasileiro comum, o consumo vai mal, 

a indústria derrapa e os serviços enco- 
lhem, como confirmam os dados ofi- 

ciais eapontao Índice de Atividade Eco- 
nômica do Banco Central (IBC-Br). Es- 
se indicador serve ao mercado como 
prévia mensal do Produto Interno Bru- 

to (PIB), divulgado a cada três meses 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

Os negócios diminuíram 0,27% em 
setembro, segundo o indicador do BC, 

prosseguindo na queda já ocorrida em 
agosto, num movimento aparentemen- 
te ignorado pelo ministro da Econo- 
mia. Entre julho e setembro a atividade 
ficou em média 0,14% abaixo do pata- 
mar dos três meses anteriores. No se- 

gundo trimestre o indice já havia caido 
em relação ao primeiro. Produção em 
quedaem doistrimestres consecutivos 
caracteriza recessão. 

Apróxima atualização do PIB deve ser 
divulgada em 2. de dezembro, Se os núme- 
ros acompanharem o recuo do IBC-Br, 
umnovo episódio de recessão estará con- 
firmado, O ministro Guedes ainda terá 
algum tempo para criar sua explicação, 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETOR PRESIDENTE DIRETORA JURÍDICA 
PRESIDENTE FRANCISCO MESQUITA RETO PRETA, LE PAIRA SAMPA TO 
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MEMBROS EURÍPEDES ALCÂNTARA, PAULO BOTELHO PESSCA, 
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FRAMOTECO MESQUITA NETO MARCOS GUTER PA LEDRAMADO CONTADO À DE SbertA 

JULIO CESAR MESQUITA DIRETOR FINANCEIRO 
EUTE CARLOS ALENCAR 

Supremo quem decidiu que o governo 
tem de “pagar de uma só vez”, Todos - 
pessoas Ásicas ou jurídicas, de direito 
privado ou público - devem cumprir 
as obrigações reconhecidas pela Justi- 
ça. A manobra agora tentada pelo go- 
verno Bolsonaro (mudar a Constitui- 
ção para não ter de pagar o que deve) 
afronta a segurança jurídica e prejudi- 
ca o ambiente de negócios. Quer mu- 
daras regras do jogo depois de o jogo já 
ter terminado. 

A PEC 23/21 6 uma evidente irrespon- 
sabilidade, a merecer imediata rejei- 
ção. Para se tornar menos indigesta, O 
governo federal atribuiu-lhe suposta fi- 
nalidade social. Segundo o Palácio do 
Planalto, o calote dos precatórios, com- 

binado com o abandono da regra fiscal 
relativa ao teto de gastos, seria medida 
necessária para O pagamento do progra- 
ma de transferência de renda para a po- 
pulação carente. 

A pretensa finalidade social da PEC 
dos Precatórios foi desmentida várias 
vezes por especialistas em contas públi- 
cas, que apresentaram alternativas pa- 
ra a continuidade do programa social, 
sem precisar abandonar o teto de gas- 
tos. No entanto, o governo federal não 
se interessou por esses outros ca mi- 

nhos, uma vez que não dariam a Jair 
Bolsonaro precisamente o que ele mais 
almeja. 

Coma PEC dos Precatórios, o presi- 
dente Bolsonaro não quer dinheiro pa- 
ra pagar o Bolsa Familia (ou 0 Auxílio 
Brasil). Se fosse para isso apenas, não 
precisaria alterar as regras constitucio- 
nais. O objetivo do governo federal é 
ter autorização para realizar no ano 

que vem -ano de eleições - outros gas- 

talvez para negar os fatos e, em qualquer 
caso, para inocentar a si mesmo e, é cla- 
ro, ao presidente da República. 

Com ou sem recessão confirmada, 
os números continuarão mostrando 
um desempenho econômico muito 
ruim na maior parte do ano, Pelos da- 
dos oficiais, o PIB do primeiro trimes- 
tre foi 1,2% maior que o dos três meses 

finais de 2020. De abril a junho o resul- 
tado foi 0,1% menor que o do trimestre 
imediatamente anterior, de acordo 

com as contas nacionais já publicadas 
pelo IBGE. Mas o avanço no periodo 
de janeiro a março, embora vigoroso, 
foi muito desigual e socialmente mui- 
to mal distribuído. Sem auxílio emer- 
gencial, cerca de 20 milhões afunda- 
ram na miséria, nesse inicio de ano, ca 
fome só foi atenuada com o empenho 
de particulares, de organizações não 
governamentais e de movimentos liga- 
dos a religiões. 

Desocupação e subocupação perma- 
neceram elevadas em todo o primeiro 
semestre. Em Dubai, o ministro falou 

sobre criação de empregos durante a 
crise da pandemia. Mas o Brasil encer- 
rou 2020 com desemprego bem maior 
que o de antes da covidag. No trimes- 
tre móvel encerrado em fevereiro do 
ano passado os desocupados eram 
11,6% da força de trabalho. Um ano de- 
pois eram 14,4% da população economi- 
camente ativa, No trimestre móvel até 
agosto deste ano o desemprego ainda 

SERGIO MALGUEIRO MIRETRA 

tos, eleitoralmente interessantes. No 

mês passado, veio a tona a articulação, 
por parte de alguns deputados, para 
que aaprovação da PEC 23/21 permitis- 
se aumentar o Fundo Eleitoral de R$ 2 

bilhões para R$ 5 bilhões, além de in- 
cluir emendas de relator no valor de 
R$ 16 bilhões. 

Agora, a execução dessa modalidade 
de emenda foi suspensa por decisão do 
Supremo, Mas a questão de fundo per- 
manece. Com o discurso de que é preci- 
so ter dinheiro para programa social, 
tenta-se ampliar as verbas para outras 
finalidades. Algumas delas são tão escu- 
sas, tão pouco transparentes, que sua 
execução foi barrada pelo Judiciário. 

E o descaramento só aumenta. Du- 
rante a viagem a Dubai, o presidente 
Bolsonaro admitiu que o espaço fiscal 
aberto pela PEC dos Precatórios é mui- 
to maior do que o necessário para pa- 
gar o Auxilio Brasil e — vejam só - 
governo pensa até em conceder aumen- 
to ao funcionalismo público, “Dá para 
atender a população mais carente, dá 
para atender a questão orçamentária e 
pensamos até, dado o espaço que está 
sobrando, em atender até em parte os 
servidores”, disse. 

Este é o governo Bolsonaro: prefere 
não honrar as dividas reconhecidas pe- 
la Justiça para conceder aumento, em 
ano eleitoral, a servidor público. Eama- 
nobra é realizada sob suposta motiva- 
ção social, Jair Bolsonaro consegue ser 
a cabal farsa de suas promessas. Na 
campanha, vende antipetismo; no go- 
verno, entrega a essência do lulopetis- 
mo: vale-se dos pobres para seus inte- 
resses eleitorais, mesmo que isso des- 
trua o Paise 

estava em 13,2%. À média está pouco 

abaixo de 6% nos paises da Organiza- 
ção para Cooperação e Desenvolvimen- 
to Econômico (OCDE). 

O Brasil também aparece mal nas 
comparações sobre crescimento, com 
os números desmentindo, também 

nesse caso, o ministro Paulo Guedes. 
Pela última estimativa do mercado, re- 
gistrada na pesquisa Focus, o PIB brasi- 
leiro deve crescer 4,88% neste ano € 

0,93% no próximo. As ultimas proje- 
ções do Fundo Monetário Internacio- 
nal (FMI) apontam expansão de 5,2% 
para o Brasil, em 2021, e de 5,9% para 0 
mundo e 6,3% para a América Latina e 
o Caribe. Ainda segundo o FMI, o mun- 
do deve crescer 4,99% em 2022 e o Bra- 
sil, 1,5%. No mercado, há quem preveja 
a economia brasileira em recessão no 

próximo ano. 
Os números são maiores quando o 

confronto envolve periodos anuais, De 
janeiro a setembro, a atividade no Bra- 
silsuperou por 5,88% a de igual periodo 
do ano passado, segundo o IBC-Br. Em 
12 meses o crescimento foi de 4,22%. 
Mas a base é muito baixa. Alêm disso, a 

economia brasileira pouco avançou de- 
pois da recessão de 2015-2016 e ainda 
perdeu vigor já em 2019, O desempe- 
nho esperado para 2022, próximo de 
2%, de acordo com o Ministério da Eco- 
nomia, será, na melhor hipótese, um 

retorno à submediocridade, mas isso 
parece orgulhar o ministro Guedes.e 
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O anacrônico debate 

sobre o controle da mídia 

Flávio Lara Resende 

nvariavelmente, ao lon- 
godos tempos nos depa- 
ramos com opiniões 
que, sob o manto da de- 
tesa intransigente da li- 

berdade de expressão e de im- 
prensa, buscam pautar a opi- 
nião pública sobre a necessi- 
dade de estabelecer o contro- 
le dos metos de comunicação 
social, 

Assim, chama a atenção O 
artigo O concessionário de radio 
e TV é um servidor público, vei- 
culado no Estado em 39/10. 
No texto, O autor cita a necessi- 
dade de controle efetivo dos 
meios de comunicação social, 
ante o suposto uso proselitis- 
ta de parte dos veículos de mi- 
dia, em cenário constitucional 

aparentemente infiel aos pos- 
tulados do contraditório, da 

pluralidade de meios e da liber- 
dade do cidadão brasileiro de 
ser informado. 

Uma cantilena nada nova, 

porém agravada pelo descom- 
passo coma realidade e o fenô- 
meno global de transformação 
que atravessam a indústria de 
mídia e a sociedade moderna. 

O setor de rádio e TV, feito 

por brasileiros e para brasilei- 
ros, faz chegar informação e 
entretenimento gratuitos ato- 
dos os mais recônditos rin- 

cões deste imenso pais, divul- 
gando nossa tão diversa caltu- 
ra. São milhares de empresá- 
rios que, todos os dias, nas 

suas emissoras = grandes, mé- 
dias e pequenas - fazem dessa 
missão um verdadeiro sacer- 
dócio, gerando riqueza e em- 
prego, 0 que, sem qualquer jui- 
zo de valor, já 0s diferencia da 

figura juridica dos servidores 
públicos. 

Apluralidade dos meios e a 
liberdade de escolha do cida- 
dão, portanto, estão materiali- 

zadas por meio das mais de 5,5 
mil emissoras de rádio e televi- 
são comerciais, que levam dia- 
riamente informação, opi- 
mão, cultura é entretenimen- 
to à população. 

No campo da informação e 
da opinião, o jornalismo pro- 
fisstonal tem prestado um rele- 
vante e indispensável serviço 
à sociedade. Pesquisas recen- 
tes apontam que o rádio e a 
TV, veiculos de comunicação 
profissionais de massa, bem 
como suas extensões na inter- 
net, são considerados os 

meios mais confiáveis no com- 
bate às notícias falsas, À credi- 

bilidade, não ha dúvidas, é O 
maior patrimônio de um veicu- 
lo de comunicação. 

Temos responsabilidade ci- 

Mais do que regular o 
que já está regulado, 
temos o desafio de 

combater armadilhas 

algorítmicas e o uso 

industrial de fale news 

vil e editorial pelo conteúdo 
veiculado, Como toda ativida- 
de humana, obviamente, co- 

metemos erros. Porém, nojor- 
nalismo profissional, se erra- 
mos, temos compromissos e 
deveres, e quem quiser repara- 
ção ou exercer eventual direi- 
to de resposta sabe onde estãa 
nossa porta e pode bater. 

Osmecanismos legais de tu- 
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tela do cidadão existem e o Ju- 
diciário é o poder constituido 
para modular esses direitos. O 
ex-ministro Carlos Ayres Brit- 
to, relator da Arguição de Des- 
cumprimento de Preceito Fun- 
damental (ADPF 139, que jul- 
gou a Lei de Imprensa incom- 
pativel com o nosso sistema 
constitucional, já dizia que 
não existe liberdade de im- 
prensa pela metade. Ela é, no 
dizer da Constituição federal, 
plena. 

Não por menos, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) conso- 
lidou o entendimento de que a 
liberdade de imprensa goza de 
uma posição preferencial em 
relação a outros direitos, co- 
mo da intimidade, privacida- 

de demodoanão inibir ou em- 
baraçar o seu pleno exercício. 

Neste contexto social e ju- 
rídico, além de anacrônico, O 

debate sobre o controle dos 
meios de comunicação social 
se traduz numa tentativa de, 

ao fim e ao cabo, estabelecer 
uma censura prévia à livre cir- 
culação de informações, opi- 
niões ou ideias, sobretudo da- 

quelas que não nos agradam. 
E, por inconstitucional, deve 

ser veementemente repelido. 
Devemos evitar a maxima 

de H. L. Mencken de que “para 
todo problema complexo exis- 
te uma solução simples, ele- 
gante e completamente erra- 

da”, Mais do que regular o que 
já está regulado, temos pela 
frente o enorme desafio de 
combater armadilhas algorit- 
micas e o uso industrial de in- 
formações falsas que manipu- 
lam democracias, promovem 
polarizações e discursos de 
údio, 

No mundo digital, as empre- 

sas provedoras desses servi- 
cos passaram a deter o contro- 
le sobre a distribuição de boa 
parte do conteúdo, principal- 
mente audiovisual, consumi- 

do globalmente, tornando-se 
poderosas empresas de mídia. 
Atuam, portanto, no mesmo 
mercado de dois lados em que 
atuam as empresas de comuni- 
cação social: de um lado, a ofer- 
ta de informaçõese de entrete- 
nimento ao público e, do ou- 
tro lado, a venda de espaços 
publicitários a anunciantes, 

Ou seja, têm o mesmo pro- 
duto que temos € se finan- 
ciam no mesmo mercado, 
mas não se submetem à simila- 
ridade de regras, como, por 
exemplo, a responsabilidade 
civil e editorial. 

Devemos estabelecer res- 
ponsabilidades isonômicas a 
essas empresas, isto é, aos 

provedores de aplicações de 
internet que exercem essa ati- 
vidade de forma organizada 
profissionalmente e com fins 
econômicos na divulgação de 
conteúdos de caráter informa- 
tivo, noticioso ou de entrete- 

nimento. 
Avanços que combatam a 

desinformação, o discurso de 
údio e outras práticas nocivas 
à sociedade contarão sempre 
com oapoioda Associação Bra- 
sileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert) e do setor 
de radiodifusão. Somos res- 
ponsáveis pelo conteúdo que 
distribuímos e nada mais jus- 
to que nossos concorrentes 
também o sejam. Dessa rês- 
ponsabilidade não abrimos 
mão. O resto, é de livre esco- 
lha do cidadão. € 

PRESIDENTE DA AGERT 

TRFs mais gordos 
Muito oportuno o editorial Não 
éhora de engordar os TRES (16, 
A3), sobre O projeto que aumen- 
taonúmerode cargos de desem- 
bargadoresnos Tribunais Regio- 
nais Federais. Afinal, um dos 
mais caros Judiciários do mun- 
do, que consome, sabidamente, 
dez vezes mais que o dos EUA 
em termos de PIB, ao invés de 
buscar diminuir este gigantesco 
e injustificado custo para o po- 
bre contribuinte brasileiro, in- 

sensatamente o aumenta ainda 

mais! Sem contar a afronta es- 

candalosa aos princípios da 
Emenda Constitucional (EC) 
asi04, da reforma do Judiciário. 
Que vergonha! 

José Elias Laier 

josceliaslaierimigmail.com 

São Carlos 

'Neonobreza' 
O Estado argumenta que “não é 
hora de engordar os TRF”. O 
problema é combinar com os 

O Estado reserva-se o direito de selecionar e resumir as cartas. 
Cnrrespondêncas sem adentficação jnome RE endereço o telefone) cera desconsileracda e E-mail; foromibestadaocom 

“russos” acertadamente chama- 

dos de neonobreza pelo ex-de- 
putado Nelson Marchezan Jú- 
pior, sempre certos de que o di- 
nheiro do esfolado contribuinte 

brasileiro dá em árvore. 
Zandor Ferreira 

sandorterreiramibol com.br 

Crotária 
Rei A ido DESP ai a at ad LS tl E 
AIINPISIATO 

Bolsonaro vende um Brasil distan- 
te do real em Dubai e diz que “Ama- 
sêmia não pega fogo” (Estado, 
15/11). Ainda bem que temos Jair 
Bolsonaro para salvar a imagem 
do Brasil no exterior, afinal o 

mundo é que tem uma manifes- 
tada má vontade com o nosso 

pais, não é isso, presidente: Bol- 
sonaro tem absoluta razão, a 

Amazônia “não pega fogo” -pe- 
na que os homens e os raios vão 
lãe colocam fogonela. Ele pode- 
riaterido mais longe e ditoquea 
floresta não se desmata. Verda- 
de absoluta. Ainda bem que, no 

tocante à economia, o presiden- 
te estã bem assessorado, e só 

nãovéaverdade quem não quer, 
afinal, se o Congresso aprovar a 
leifora dalei dos precatórios, so- 
bra até um dinheirinho paraaes- 
mola aos famélicos, não é isso, 

presidente? Na sua mente, o seu 
governo é para ser imitado por 
todos os demais países da Terra, 
pois ele conseguiu atingir o cer- 
neda perfeição. Pena que opovo 
oatrapalhe com este maldito de- 
sejode querer comer. Onde já se 
viu, não é presidente? 

José Carlos 

jepicarrazó wiigmail.com 

sto Paulo 

Soluções adiadas 
Principal saldo da Conferência 
do Clima em Glasgow (COP- 
26), destrinchado em páginas 
do Estado: fica tudo para a 
COP-27, na cidade do Cairo, em 

novembro de 2022. Só não mar- 
quem novas COPs em Veneza, 
Amsterdã, Londres, Bangcoc, 

Nova York, Rio de Janeiro, Reci- 

fe e outras grandes cidades cos- 
teiras, que poderão estar inunda- 

dasaté lã, Nem Los Angeles, São 
Franciscoe Sidney, que poderão 
ter sido consumidas pelo fogo, 

Paulo Sergio Arisi 

paulo arisiirgmail, com 

Porto Alegre 

Crime na Amazônia 
O artigo de Pedro de Camargo 
Neto (Rastro atris, 15/11, AS) nos 
dá uma informação importante: 
opgarimpocamineração na Ama- 
zônia não estão sendo feitos por 
bandidos pés de chinelo, mas 
por empresas de mineração or- 
ganizadas. Então me ocorreu a 
seguinte pergunta: no mundo 
real, se uma muneradora recebe 
indicação de uma jazida, há um 
pagamento por essa informa- 
ção. Ena Amazônia, queogover- 
no Bolsonaro entregou de graça, 
quem levou esse dinheiro? 

Aldo Bertolucci 

aldohertoluccimpmail. com 

São Paulo 

Serviços ambientais 
No artigo Rastro atrás, com o 
qual concordo, Pedro de Camar- 
go Neto fala em “pagamentos 

por serviços ambientais”, O que 
seria isso, receber por cumprir a 
leienão desmatar? Pergunto: te- 
nho em meu pequeno quintal 

aproximadamente dez árvores 
sombrosas e frutiferas, também 

vou receber por isso? 
Paulo Tilelli de Almeida 

priteligigmail. com 

São José do Rio Preto 

Filiação suspensa 
O dote exigido por Jair Bolsona- 
roassustou Valdemar Costa Ne- 

to. O casamento foi suspenso, 
Das Arábias, mas nos confor- 

mes: entrou areia. 

A.Fernandes 

scandyballighormall com 

São Paulo 

Jair Messias compara a escolha 
de um partido político ao casa- 
mento. Mas são de natureza ab- 
solutamente distinta e misturá- 
los é ignorância ou má-fé. 

Marize Carvalho Vilela 

marizecarvalhovilelaggmail.com 

São Paulo 
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clima exige realismo do Banco Central 

Sergio Leitão 

enos de três 
meses após 
consultas piú- 
blicas para re- 
gular no setor 

financeiro a aplicação de as- 
pectos ambientais, sociaise de 
eovernança (ESG, da sigla em 
inglês), o Banco Central (BC) 
divulgou três resoluções for- 
malizando novas regras. Mas, 
infelizmente, abdicou da opor- 
tunidade de alinhar o Brasil 
comomundo, nesta área deci- 

siva para os investimentos no 

século 21, 
Hã, em Brasilia, a crença de 

que a autorregulação protegerá 
o setor privado contra o desas- 
tre provocado pelas mudanças 
do clima. “Uma ideia ridicula, 

já que as mudanças climáticas 
são amplamente consideradas 
a maior falha de mercado que o 
mundo já viu”, criticou, em 

agosto, Tarig Fancy, ex-diretor 
de Investimentos Sustentáveis 
da Blackrock, maior gestora de 
ativos do mundo. Fancy, respei- 
tado executivo financeiro, é 
um dos maiores defensores de 

umaurgente intervenção dogo- 
verno para regular as chama- 
das ações ESG. 

Dias antes do alerta de 

Fancy, em seu Diário Secreto de 
um Investidor Sustentável, a 

emergência de uma catástrofe 
climárica havia sido descrita 

comabundância de dados cien- 
Uficos pelo Painel Intergover- 

TEMA DO DIA 

Imunização 

namental sobre Mudanças Cli- 
máticas, 01PCC, apoiado pelas 
Nações Unidas. O mundo não 
assiste parado a esses avisos. 

Iniciativas nesta área têm si- 
do anunciadas por empresas & 
instituições financeiras mun- 
do afora. Paralelamente, há um 
debate para que essas iniciati- 
vas não caiam no que seus criti- 
cos classificam de 
greenwashing: uma espécie de 
“banho de loja” para dar aos ne- 
gócios uma reluzente, mas su- 
perficial, aparência de preocu- 
pação com o meio ambiente, 

A necessidade de ações dos 
governos sobre agentes domer- 
cado nestes casos ja levou regu- 
ladores nós EUA e na Alema- 
nha, em agosto, a abrir investi- 

gação contra o Deutsche Bank 
por suspeita de maquiar relato- 
nos Est - o que provocou um 
tombo nas cotações dos papéis 
da gestora de ativos do banco, 

Eurgente fortalecer os critê- 
rios ESG nas decisões de finan- 
ciamento e investimento. O 

aquecimento global já pode ser 
considerado um “risco sistêmi- 

co” ao sistema financeiro, co 
mo definiu o BIS, conhecido co- 

mo o banco central dos bancos 
centrais. Medidas como a taxa- 

ção de carbono na União Euro- 
peia e a popularização de crité- 
rios ESG pelas classificadoras 
de risco podem, em breve, pu- 
nir paises e empresas que bus- 
cam vantagens contraa concor- 

Cátia CARMIELIRENTERS 

Ministério da Saúde anuncia dose de 
reforço contra covid para todos os adultos 

Aplicação será feita em quem tomoua se- 
gunda dose há mais de cinco meses. Reforço es- 

Novas regras ficaram 
muito aquém das 
propostas para que o 

setor financeiro se 
ajuste às exigências e 
tendências 
internacionais em ESG 

rência contando com ganhos 
de curto prazo. 

Não é tarefa fácil e envolve 
custos. Modelos de negócio no 
setor privado ainda legitimam 
a visão estreita que minimiza 
os riscos da mudança climáti- 
ca. Mas a crise hidrica ea amea- 
ça de um novo apagão, agrava- 
da pela falta de planejamento 
no Brasil, mostram como o ce- 

nário de negócios pode mudar 
radicalmente quando agentes 
públicos e privados subesti- 
mam as questões ambientais. 

O Banco Central do Brasil, 

em boa hora, decidiu novas re- 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e“Bom! Pandemia está longe dofimainda.” 
JOÃO ROCHA 

e “Claro! Agora que começa o periodo pré- 
eleitoral, as vacinas protegem, imunizam. 
O negacionista está mudando de ideia?” 
MAGDALENA NIGRO 

e “Ótima decisão, as crianças precisam ser 
imunizadas e devemos fazer diferente do 

que está acontecendo na Europa.” 
LUPPD WELL 

e “Tomar vacina não é apenas um cuidado 
individual. É um ato de saúde coletivo” 
KATIA CRISTINA BAPTISTA 

Mm) MAS REDES SOCIAIS 
Veja outros destaques e participe das discussões no 

gras para divulgação de infor- 
mações sobre aspectos ESG 
nas instituições sob sua super- 
visão. Também estabeleceu no- 
vas normas para políticas cor- 
porativas e gerenciamento do 
risco nestas áreas ESG. Mas 
elas ficaram muito aquém das 
propostas para que o setor fi- 
nanceiro se ajuste às exigências 
e tendências internacionais de 
maior eficácia contra os riscos 
ao próprio sistema trazidos pe- 
las mudanças climáticas. 

O BC deixou sem restrições 
os financiamentos a negócios 
denunciados por trabalho in- 
fantil, Foi timido, também, na 

prevenção contra práticas da- 
nosas ao meio ambiente, ao es- 
colher normas insuficientes, 

apegadas a formalidades e a 
processos de lenta tramitação 
no serviço público, especial- 
mente no atual governo: faz 
bem, por exemplo, em proibir 
financiamento a empreendi- 
mentos com Cadastro Ambien- 
tal Rural ausente ou cancela- 
do, mas permitiu emprésti- 
mosa quem, já com multas am- 
bientais ou por trabalho escra- 
vo, ainda se encontra com o 
seu processo administrativo 
em julgamento. Apesar das de- 
núncias de atraso na demarca- 
ção de terras indigenas, as re- 
vras do BC só proibem finan- 
ciar quem esteja em terra indi- 
gena já homologada, o que per- 
mite empréstimos a invasores 

e grileiros. 
om isso, 0 Banco Central 

deixou de fazer o que lhe cabia 
para realmente ser um ator rele- 
vante no combate ao desmata- 
mento na Amazônia. 

Continuamos carentes de 
critérios de aprovação dos fi- 
nanciamentos capazes de impe- 
dir que bancos apoiem ativida- 
des insustentáveis e adotem 
normasarbirráriasacavaliar re- 
sultados de empréstimos. A in- 
corporação desses novos pará- 
metros aos modelos de nego- 
cios financeiros também deve- 
rá exigir uma matriz de riscos 
capaz de orientar a escolha de 
clientes e oportunidades, Re- 
centemente, uma matriz desse 
tipo foi elaborada pelo Institu- 
to Escolhas, para servir de refe- 
rência ao setor financeiro, 

Os bancos centrais foram ca- 
pazes de mudar parâmetros de 
atuação para acompanhar 08 
novos desafios do século 21, co- 
mo-se viu na radical alteração 
das políticas monetárias após o 
impacto da covid-19. O que nos 
ameaça com a crise do clima é 
brutalmente pior que uma pan- 
demia. O Banco Central e toda 

à sociedade brasileira não têm 
a opção de se acomodar, na 
crença de que à falso conforto 
das rotinas tradicionais vai ga- 
rantir a estabilidade da econo- 
mia — e do Pais, € 

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO ESCOLHAS 

PRODUTOS DIGITAIS 

NILTON PURUDA ESTADÃO 

Como aproveitar a Black 
Friday sem cair em ciladas. é 
www estadao.com.br/e/blackfriday 

Quermaisnoticias deeco- 
nomia? Personalize seu app. € 
www estadao.com.br/efeconomiaapp 

Receba no seu e-mail con- tavaliberadoapenas para idosos, imunossupri- 
midose profissionais da saúde. Queiroga diz ha- 
ver “doses de vacinas suficientes”. & 

Eca Link ida Bão do Instagram do Estadão. 
“rercestadaçucom, br'eiinsiagram teúdos exclusivos. & 

www .estadao.com.br/ginews Siga o Estadao nas redes sociais 
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Advocacia 

POLÍTICA me 

Cumprimento de cotas raciais gera 
contestações nas eleições da OAB 

Associação Nacional da Advocacia Negra entra com impugnação em todas 

as seccionais da Ordem; ação afirmativa nas eleições internas divide entidade 

Integrantes da Ordem dos Ad- 
vogados do Brasil (OAB) parti- 
cipam, a partir desta semana, 
de eleições para as diretorias 
regionais eo Conselho Federal 
da entidade em meio ao desa- 
fio de cumprir cotas raciais e 
de gênero nas chapas inscritas, 
A regra prevê que metade dos 
integrantes seja composta por 
mulheres é ao menos 30% dos 
concorrentes seja de pretos ou 
pardos. Mas o cumprimento 
da cota racial se revelou espe- 
cialmente complicado para a 
entidade, que já registrou mais 
de 200 denúncias de supostas 
fraudes, e hoje estã rachada 
quanto à aplicação das pró- 
prias ações afirmativas. 

As denúncias foram recebi- 
das pela Comissão Especial de 
Mapeamento e Monitoramen- 
to da Advocacia Negra na Or- 
dem (Cemmano), órgão da As- 
sociação Nacional da Advoca- 
cia Negra (Anan) cujo interes- 
se assegurar que todas as cha- 
pas tenham advogados pretos 
na composição. 

Na tentativa de coibir o des- 
cumprimento, a Anan decidiu 
entrar com impugnação em to- 
das as seccionais da OAB, que 
correspondem às 27 unidades 

“As comissões eleitorais 
seccionais têm 
que aceitar a 
autodeciaração; 
e quando houver 
impugnação teriam que 
se bascar nos elementos 
que ela tem na ficha 
de inscrição,” 
Airton Molina 
Presidente da Comissão 
Eleitoral da OAB 

da federação. A ideia era pres- 
sionar as comissões eleitorais 

a dar atenção à regra. Mas, co- 
mo pelo regulamento esse tipo 
de pedido deve ser feito pelas 
chapas adversárias, apenas se- 
te unidades federativas deram 
retorno à Anan e a maioria re- 

jeitou a abertura de processos 
de investigação. 

Para o presidente da Cem- 
mano, Marcelo Toledo, os ca- 

sos suspeitos somariam muito 
mais do que as duas centenas 
de denúncias registradas, 
“Muitos (advogados negros) 

não querem apresentar denún- 
cia, preferem ficar no anonima- 
to”, afirmou Toledo, para 
quemo porcentual de participa- 
ção de advogados negros não € 
apenas uma cota, mas uma repa- 
ração, “Defendemos uma maior 
participação de negros em car- 
gos de liderança. Nós não quere- 
mos tirar espaço de ninguém. 
Se você não se vê representado 
emumadiretoria, acaba não per- 

tencendo aquela classe que vo- 
cé contribui,” 
Algumas chapas pediram o 

impedimento de concorrentes 
por supostas irregularidades 
com base no critério racial, No 
Paraná, por exemplo, a Justiça 
determinou a publicação aos 
concorrentes das declarações 
raciais de todos os candidatos, 
alegando a necessidade de 
transparência para execução 
de políticas públicas. 
Nachapa Artigo 5º, que con- 

corre à diretoria da seccional 
no Estado, o candidato Rômu- 
lo Quenehen se declarou bran- 

co quando foi candidato a vi- 
ce-prefeito de Curitiba em 
2020. Jã no processo eleitoral 
da OAB, este ano, ele se apre- 

senta como pardo. 
Em resposta ao Estadão, 

Quenehen afirmou que não 
mudou oentendimento.“A se- 
gregação nunca foi uma preo- 
cupação pessoal e ca primeira 
vez que me deparo com esta 
situação esdrúxula de imposi- 
ção que eu declare minha raça 
entre branco ou pardo”, disse 
em nota. “O que existe na ver- 
dade é uma imposição social 
para que o cidadão brasileiro 
se auto segregue.” Quenchen 
também enviou fotos e docu- 
mentos da família, indicando 

ser descendente de negros. 

IMPUGNAÇÃO. Para Marcelo 
Trindade, presidente da chapa 
Algo Novo e responsável pela 
impugnação, o suposto des- 
cumprimento das cotas revela 
“falta de respeito com aadvoca- 
cia”.“Não éuma questão de ser 

a favor ou não. É uma regra”, 
diz. O concorrente Romulo 

Quenehen diz que deve entrar 
com impugnação contra inte- 
grantes da Algo Novo, pois con- 
sidera que há candidatos que 
“não aparentam ser pardos”. 
No Distrito Federal, uma de- 

cisãounânime da comissão elei- 
toral contrariou um relatório 

feito pela Subcomissão de Hete- 
roidentificação da OAB local, 

ARQUIVO PESSOAL 

Marcelo Toledo, da Anan: 'Muitos não querem apresentar denúncia 

isso j 

o Eleições seccionais 
A Ordem dos Advogados do 
Brasil realiza eleições nas 27 
seccionais do Pais até 27/11; 

ontem, foram às umas RJ, PE, 
MA, TO, SE e AM. Hoje é a vez 

do Ceará. SP realiza seu pleito 
dia 25. Minas será a última sec- 

cional a votar. 

a Conselho federal 

O Conselho Federal da OAB é 

composto por 8 conselheiros 
representando as seccionais. 
Em janeiro, os eleitos em no- 
vembro se reúnem para a es- 
colha da nova presidência da 
entidade. Os mandatos vigo- 
ram de 2022 a 2024. 

que sugeriu o impedimento de 
13 dos 15 concorrentes da chapa 
Você na Ordem, presidida pela 
advogada Thais Riedel. À con- 
testação apontava “o claro in- 
tuito de burlar a ação afirmati- 
va instituída pelo Conselho Fe- 

& Novas regras de cotas 

Pela primeira vez em sua traje- 
tória, a OAB definiu políticas 
afirmativas para obter maior 
diversidade racial e de gênero 
no comando da categoria. 

O 50% de mulheres 

Publicada no início de 2021,a 
resolução de apoio à diversida- 
de determina que todas as 
chapas devem ter 50% de mu- 
lheres entre seus candidatos. 

630% de pretos e pardos 

Pelo menos 30% dos inte- 

grantes das chapas, conside- 
rando todos os postos e su- 
plências conjuntamente, de- 
ve ser composto por pessoas 

pretas e pardas. Vale o critê- 
rio da autodeclaração. 

deral da Ordem dos Advogados 
do Brasil”. 

Thais Riedel ressaltou que é 
favorável à política de cotas e 
que considera legitimo o ques- 
tionamento da Anan. “Jamais 
fraudaria um processo eleito- 

ral e muito menor usaria qual- 
quer subterfúgio para não cum- 
prir uma regra tão meritória 
quanto essa. Respeitei a auto- 
declaração e entendo que não 
cabe a mim questionar um as- 
pecto tão sensível da vida das 
pessoas”, disse em nota, 
A chapa também questio- 

nou o parecer da subcomis- 
são, que segundo ela, fez as 
análises com base em fotos de 
internet. 

CRITÉRIO. Ao Estadão, o presi- 
dente da Comissão Nacional 
Eleitoral da OAB, Airton Moli- 

na, lembra que para esta elei- 
ção o critério adotado é aauto- 
declaração.“As comissões elei- 
torais seccionais têm que acei- 
tara autodeciaração, e quando 
houver impugnação teria que 
se basear nos elementos que 
ela tem na ficha de inscrição. 
Sendo possível levar em consi- 
deração o fato fenótipo, que 
ai nortear a política de cotas 
em todos os sentidos”, disse. 

Para o próximo pleito, ele de- 
fende que o Conselho Federal 
nomeie um relator para amaté- 
riae normatize o caso, criando 

bancas de heteroidentificação. 
Esse tipo de critério é o mes- 

mousado em concursos públi- 
cos e processos seletivos para 
asuniversidades federais, esta- 

belecido em uma decisão do 

Supremo Tribunal Federal em 
2012. Para o presidente da Co- 
missão Especial de Validação 
da Autodeclaração de candida- 
tos pretos e pardos, da Univer- 
sidade Federal do Paraná, Pau- 
lo Silva, a ideia de se avaliar O 

fenótipo, e não apenas a heran- 
ça familiar do candidato, tem 
como base o fato de que as pes- 
soas são discriminadas no Bra- 
gil pela aparência e trata-se, 
portanto, da maneira com que 
são reconhecidas socialmente. 
“O primeiro passo é a autode- 
claração, mas ela não é suficien- 
te porque (as cotas) têm uma 
relação direta com ocupação 
de espaços de poder”, afirmou. 

Paraa Anan, a heteroidentfi- 
cação permite evidenciar os 
preconceitos e limitações vivi- 
dos pelos advogados negros. 
“Não basta você ter ascendên- 
cianegra. Tem que ter caracte- 
risticas negras. Quanto mais 
características, mais vai sofrer 

racismo, oque significa não po- 
der acessar certos cargos, cer- 
tos trabalhos”, afirmou Edna 
Ramos, da Cemmano. 
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Biografia detalha as prisões de Lula, mas 
omite processos de corrupção na Lava Jato 
Fernando Morais 
aborda a vida do lider 
petista sem tratar dos 
escândalos do partido; 
autor diz não querer 
interferir na eleição 

As primeiras 165 páginas da bio- 
grafia de Luiz Inácio Lula da Sil- 
va (Lula, biografia, Companhia 
das Letras, 447 págs.), do jorna- 
lista e escritor Fernando Mo- 
rais, descrevem detalhadamen- 

te as horas de tensão antes de o 
lider petista se entregar aos de- 
legados da Polícia Pederal que 
O levaram a Curitiba e sua vida 
na cadeia até a libertação, em 8 
de novembro de 2019. O relato 
é completado por cartas escri- 
tas do cárcere. Mas o leitor não 
encontrará a mesma análise 
das acusações, das provase dos 
processos que levaram à conde- 
nação do ex-presidente na Ope- 
ração Lava Jato. 

Aobra tratada prisão, portan- 
to, sem abordar a corrupção dos 
governos petistas. Morais diz 
que isso deve acontecer no se- 
gundo volume, previsto para 
ser publicado em 2023, conve- 
nientemente, depois da eleição 
do próximo ano, quando Lula se 
prepara para disputar mais uma 
veza Presidência. O autor justifi- 
caa decisão editorial afirmando 
quenão quer que o livro seja usa- 

Congresso 

dona campanha eleitoral. Cabe- 
ráaoleitor julgar essa afirmação 
do escritor. Morais diz não crer 

que seja uma ilusão pretender 
conhecer a vida de quem quer 
que seja por meio de uma biogra- 
fia. E o homem que se debruçou 
sobre as vidas de Olga Benánio, 
Assis Chateaubriand e Paulo 

Coelho e que, agora, pretende 
contar a vida do ex-presidente. 

Trata-se de um desafio a inte- 
gridade intelectual de qualquer 
autor publicar um livro sobre 
Lula a um ano da eleição, sem 
seracusado de detratar o perso- 
nagem ou de ser meramente 
laudatório. A obra começa com 
os seis capítulos sobre o petista 
na prisão. Morais justifica: “As- 

Complemento 
Segunda parte do 
livro será lançada 

somente após a eleição de 
2022, afirma autor 

sistiatudo de perto”. Apesar de 
sua proximidade ao biografa- 
do, ele nega que isso tenha in- 
Auenciado suas escolhas e análi- 
ses. “Lula só leu o livro nesta 

semana, depois de pronto,” 
Coma publicação de Lula, bio- 

grafia, haverá questionamen- 
tos à Companhia das Letras so- 
bre aopção de editar a obra que 
trata do petista feita por um es- 
enitor que declara simpatia pe- 
Ioex-presidente. Aos jornais, re- 

vistas e outros órgãos de im- 
prensa fica o desafio de como 
classificar o livro. Certamente, 

os críticos de Morais vão dizer 
que se inaugura aqui o gênero 
“militância”. A explicação disso 
pode estar em um ensaio do so- 
ciólogo Pierre Bourdieu. Em À 
Husão Biográfica, Bourdieu con- 
denavaa pretensão de se conhe- 
cera vida de um biografado pe- 
la simples disposição de fatos, 
como se fossem estações de 
uma linha de metrô. 

POLÊMICAS. Morais escreve 
sem notas de rodapé ou men- 
ções detalhadas às fontes. O li- 
vro salta da libertação em 2019 
para a primeira prisão de Lula, 
em 198o, no ABC, Ele relata 
com algum interesse, mas sem 
novidades, uma fase da vida de 
Lula longe das polêmicas que se 
avolumavam à medida que o PT 
se aproximava do poder. É pos- 
sivel reler sobre o apoio de Lula 
ao golpe militar de 1964, de sua 
oposição à politica e à esquerda, 
da participação nos cursilhos 
da Igreja Católica e do apoio 
que recebeu do governador Pau- 
lo Egydio Martins (Arena) por 
ter derrotado os comunistas no 

sindicato. Lula só se envolveria 
coma política ao apoiar a candi- 
datura de Fernando Henrique 
Cardoso ao Senado, em 1978. 

O primeiro volume se encer- 
raapósa derrota de Lulana elei- 
ção de 1982, para governador 
de São Paulo, Pensa, então, em 

Indicação de embaixador para 
Portugal abre disputa no TCU 

LAURIBERTO POMPEU 

BRASÍLIA 

Opresidente do Senado, Rodri- 

go Facheco (PSD-MG), tenta 
resolver um impasse na esco- 
lha do próximo nome para 
compor o Tribunal de Contas 
da União (TCU). O governo 
Bolsonaro deve oficializar, 

nos próximos dias, a indicação 
do ministro Raimundo Carrei- 
rocomo embaixador em Portu- 

gal e sua vaga será preenchida 
por indicação de senadores. 

Inicialmente, Carreiro só 
sairia do TCU em setembro de 
2023, quando completa 75 
anos, idade da aposentadoria 
compulsória. Mas sua escolha 
paraa embaixada tem por obje- 
tivo abrir espaço para que o go- 
verno tenha maior interlocu- 

DITA SAMPATOVESTADÃO 

Carreiro, do TCU; indicação para Lisboa já foi enviada ao Senado 

ção com o tribunal. 
O plano de Pacheco era dar 

a vaga ao senador Antonio 
Anastasia (PSD-MG), seu alia- 
do, mas dois outros senadores 

agora reivindicam o posto: Ka- 
tia Abreu (Progressistas-7O) 

eo lider do governo no Sena- 
do, Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PEY. As negociações 
são para que dois deles desis- 
tam e a vaga não precise ser 

decidida no voto. 
Nos bastidores, Bezerra 

Lula, biografia 

Autor: Fernando Morais 

Editora: Companhia das Letras 

16 páginas 

R$ 74,90 

desistir da política, mas é con- 
vencido do contrário, segundo 
o biógrafo, por Fidel Castro. O 
leitor não achará as campanhas 
presidenciais de Lula. Ainda fi- 
cará para o segundo volume o 
escândalo de corrupção nas pre- 
feituras do PT detonado pelas 
revelações de Paulo de Tarso 
Venceslau. Ali também não há 
mensalão ou Lava Jato. 

Mas isso não significa que o 
autor não tenha opinião sobre 
esses fatos. Para Morais, “hou- 
ve promiscuidade e corrupção 
nos governos petistas, mas Lu- 
la foi alvo de perseguição feita 
por Moro e pela imprensa”. Ele 
busca apresentar dados para 
medir a quantidade de manche- 
tes desfavoráveis ao ex-presi- 
dente. Mas o escritor, que via- 
jou com Lula para dezenas de 
paises a fim de entrevistá-lo du- 
rante os voos, não compara os 

Coelho, Kátia e Anastasia es- 

tão em campanha mas evitam 
falar do assunto porque Car- 
reiro ainda não deixouo TCU. 
O assunto deve avançar após 
Bolsonaro mandar a mensa- 
gem oficial ao Senado, 

O senador Alvaro Dias 
(PR), lider do Podémos no Se- 
nado, admitiu ter um favorito 

paraa cadeira, mas deixou cla- 
roque essa não é a posição ofi- 
cial da legenda. “Cada senador 
é livre. Eu estou apoiando o 
Anastasia”, afirmou. 

PEÇA-CHAVE. Kátiaé peça-cha- 
vena operação porque coman- 
daa Comissão de Relações Ex- 
teriores (CRE), responsável 
por analisar as indicações para 
embaixadas. A sabarina de Car- 

reiro será marcada para o esfor- 
ço concentrado que começa 
dia 30 e val até 2 de dezembro. 

Anunciado pelo presidente 
do Senado, esse periodo servi- 
rá para os senadores analisa- 
rem indicações para agências 
reguladoras e tribunais superio- 
res. No último dia 4, quando o 

governo realizou o leilão do 

dados de Lula com os de man- 

chetes sobre outros políticos 
que experimentaram dissabo- 
res, como José Sarney durante 
a Operação Boi Barrica ou os 
atos secretos do Senado, ou Fer- 

nando Collor na Lava Jato ou 
mesmo Michel Temer, preso 
após deixar a Presidência. 

MARINHA. Como revelação, o li- 
vrotraz informações obtidas em 
documentos da Marinha, que 
mostram que a decisão de pren- 
der Lula emagão foi tomada pe- 
lo Exército, que planejava um ar- 
rastão para deter lideranças de 
oposição identificadas com os 
comunistas. Por fim, Morais en- 

trevista nesse primeiro volume 
dezenas de fontes, a imensa 
maioria amigas e aliadas de Lula. 

Faltou dar voz aos adversá- 
rios e aos que investigaram o 
ex-presidente, pois só com as 
mais variadas fontes o biógrafo 
pode ter a pretensão de saber 
mais da vida de seu persona- 
gem do que o próprio biografa- 
do. O escritor promete fazê-lo 
no segundo volume, ouvindo 
Antonio Palocci, Fernando Col- 

lor e Fernando Henrique, Seria 
necessário acrescentar Deltan 
Dallagnol e Sérgio Moro à lista. 
Só então o leitor saberá se não 
foi uma ilusão buscar conhecer 
avida de Lula por meio de uma 
biografia. Por enquanto, até 
que as umas se fechem, fica a 
versão dos militantes e de um 
jornalista que tem lado. e 

RT ERES 

sG,0 presidente Jair Bolsonaro 
fez uma série de elogios a Car- 
reiro e mencionou sua indica- 
ção para Portugal, “Amigo de 
todo mundo, Se Deus quiser, 
vai para Portugal brevemente. 
Não por minha vontade, por 
mim não iria. Mas val porque 
merece”, disse Bolsonaro na 
ocasião. O Estadão apurou 
queo TCU e o Senado já foram 
avisados de que o governo já en- 
viou a indicação de Carreiro. 

PRECEDENTE. Não ca primeira 
vez que a operação para abrir a 
vaga no TCU acontece. No ini- 
cio do ano, o governo já havia 
tentado a indicação de Carrei- 
ro mas foi barrada por Renan 
Calheiros (MDB-AL). TEU, 
Em conjunto com Katia, Re- 
nan agiu para que a Comissão 

de Relações Exteriores não 
analisasse a indicação. Agora, 
a estratégia dos dois senado- 
res mudou e eles tentam levar 
a própria Katia para o posto. 
Pacheco a senadora estão em 
Lisboa em evento jurídico do 
Instituto Brasiliense de Direi- 
to Público (IDP). é 
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Eleições 2022 

Após ameaça, PSDB mantém prévias no domingo 

O PSDE manteve a data ongi- 
nal das prévias para a escolha 
de seu candidato à Presidência 
da República em 2022 À dispu- 
tavalocorrer mesmo no próxi- 
modomingo. O martelo foi ba- 
tido em reunião ontem após 
troca de acusações entre as 
campanhas dos governadores 
Eduardo Leite (R5) e João Do- 
ria (SP) sobre um pedido de 
adiamento feito por aliados do 
gaúcho. O ex-senador Arthur 
Virgílio também está inscrito, 
Ao todo, 44.700 filiados (me- 
nos de ç% do universo de 1,3 

milhão de filiados) poderão 
participar do processo de for- 
ma remota ou presencial, 

Viagem presidencial 

Areunião de ontem foi moti- 
vada por uma discordância en- 
tre as campanhas de Leite e Do- 
riaa respeito do uso doaplicati 
vo desenvolvido pelo partido 
para que os filiados sem man- 
dato possam votar. Na noite 
de anteontem, o deputado fe- 
deral Jutahy Júnior (BA), que é 
aliado de Leite, pediu o adia- 
mento diante de coordenado- 
res da campanha de Doria, que 
reagiram, Segundo afirmou Ju- 
tahy, as prévias não poderiam 
ocorrer diante de falhas no 
aplicativo, que foi desenvolvi- 
do especialmente para o pro- 
cesso pela Fundação de Apoio 
da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (Faurg). 

Desde que a plataforma foi lan- 
cada surgiram reclamações rela- 

Bolsonaro inaugura em Manama, no Bahrein, 
a primeira embaixada de seu governo 

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou ontem a em- 
baixada do Brasil em Manama, no Bahrein - a primeira ins- 
talada em seu governo. A abertura é parte da tentativa do 
Itamaraty de voltar aexpandir postos diplomáticosno exte- 
rior - quevinham sendo reduzidos em anos recentes. O Bah- 
reinabriu sua embaixada em Brasília em 2018. O novo posto 
é comandado pelo encarregado de negócios Alberto Luiz 
Pinto Coelho Fonseca. O comércio entre os dois paises che- 
ga, atualmente, perto de U$1 bilhão por ano. é 

Imprensa 

ALAN SANTOSIPR 

Novas restrições sanitárias do Catar impedem 
jornalistas de cobrir ida de presidente ao país 

Umarepentina restrição sanitária de viagens interna- 
cionais imposta pelo governo do Catar a passageiros vindos 
dos Emirados Árabes Unidos impediu jornalistas queacom- 
panham o giro do presidente Jair Bolsonaro pelo Oriente 
Médio de chegar a Doha paraa cobertura. Devido aum novo 
protocolo contra covid-19, veículos de imprensa credencia- 
dos junto ao governo brasileiro, entre eles o Estadão, fo- 
ram impedidos de embarcar para a cobertura. + 

TRF-3 confirma decisão que mandou Secom 
se retratar por homenagem a Major Curió 

A Quarta Turma do TRF-3, em São Paulo, confirmou a 

decisão que obrigaa Secretaria de Comunicação Social da Pre- 
sidência da República (Secom) a dar direito de resposta aum 
grupo de vitimas e familiares de vitimas da ditadura militar 
poruma homenagemao tenente-coronel da reservado Exérci- 
to Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o “Major Curió”, um 
dos lideres da repressão à Guerrilha do Araguaia (PA). e 

cionadas a seu funcionamento. 
O Estadão mostrou na semana 
passada que, segundo o presiden- 
te do PSDB paulistano, Fernan- 
do Alfredo, muitos filiados não 
estavam conseguindo baixar o 
aplicativo porterem celulares an- 
tigos, sem memória ou mesmo 
por não terem pacotes dados su- 
ficientes, Existem ainda casos de 
pessoas que não têm familiarida- 
de com esse tipo de tecnologia 
ouque tentaram fazer o cadastra- 
mento, mas não conseguiram 
por motivos técnicos. 

Para garantir o maior número 

deadesões, o diretório do PSDE 
da capital, que está fechado 
com Doria, montou um muti- 

rão com 20 voluntários para 
orientar as pessoas sobre como 
utilizar o aplicativo ao longo do 

Eleitorado 

11.700 
é o número de filiados 
que estão, de acordo com 
a sigla, aptos a votar nas 
prévias que decidem o 
nome do partido que vai 
disputar a Presidência 

final desemana. Cerca de o pes- 
soas participaram do trabalho, 
A campanha de Leite fez o mes- 
mo, oferecendo uma estrutura 

de apoio para quem tinha difi- 
culdades em acessar o sistema. 

SEGURANÇA. O PSDB reforça 
que o aplicativo é seguro. De 

acordo com a executiva nacio- 
nal, houve um processo deaper- 
feiçoamento realizado nos últi- 
maos 20 dias, quando foram iden- 
tificados 43 ataques a perfis tu- 
canos cadastrados no periodo, 
Durante a reunião a equipe de 

Leite não insistiu no adiamento. 
Ogovernador gaúcho reagiu nas 
redes à tentativa de aliados, di- 
zendo que não tinham o seu con- 
sentimento, Ao tomar conheci- 
mento da presença de Dória em 
Porto Alegre - o governador pau- 
lista jantaria com empresários 
gaúchos que o apoiam -, Leite 
disse, no Twitter, em tom de iro- 

nia, que não poderia recebê-lo 
noacroporto pais ambos têm es- 
tilos diferentes de ação política e 
acentuou que estava no Palácio 
Piratini, trabalhando. é 

INFORME PUBLICITÁRIO 

COLUNA SETPESP4 */ 
Sindicato das Empresas de Transporte Público Regular de Passageiros - SP | de 

Regulação setorial - Parte II 

Plataformas digitais, transporte (ir)regular e a mitigação de riscos 

e] 3º Turma do TRF-4 reconheceu a 

egalidade das operações de transporte 

rodoviário de passageiros realizadas 

por empresas de fretamento em parceria com 
plataformas digitais. É a primeita decisão com 

análise de mérito proferida por órgão colegiado 

da Justiça Federal que aborda a quase totalidade 
dos temas que orbitam em outras ações em 
râmite e, em síntese, estabeleceu-se que, tanto 

as plataformas virtuais, como as transportadoras, 

estariam praticando ilegalidades. A 4º Câmara 

Civel do Tribunal de Justiça do Espirito Santo 

teve entendimento parecido, proibindo empresas 

de fretamento de divulgarem c comercializarem 

passagens andividuais entre os municipios 

capixabas por meio de aplicativo de “fretamento 

colaborativo”. 

Para os irregulares, a justiça parece não ser 
suficiente. Continuam desrespeitando as decisões & 

quem sofre é o usuário & consumidor. O aumento 

expressivo de reclamações nas redes sociais e em 

sites especializados demonstra a insegurança nas 

viagens e as situações de risco presenciadas pelos 

passageiros. À mitigação de riscos (é a consequente 

segurança de uma operação) é sustentada por um 

inipé bem detimedo: regulação adequada, tecnologia 

aplicada e treinamento. Ai começa nossa jormada 

objetiva e de simples entendimento. 

A primeira base, a regulação, é de suma 

importância e conta como fator decisivo a atuação 
enérgica e dentro dos parâmetros da lei dos gestores 

e agentes fiscalizadores para seu completo êxito, 

O segundo tema, tecnologia aplicada, situa as 

empresas regulares e legalizadas de transporie 

público coletivo de passageiros em uma posição de 

liderança. Algumas centenárias, as empresas vieram 

ao longo dos anos absorvendo conhecimento & 

capacitação técnica em conjunto com os principais 

fornecedores da cadeta, Diametralmente opósto, um 

aplicativo de “Petamento colaborativo” não tem 

condições de realizar uma simples gestão de frota, 

pelo óbvio fato de não ser proprietário de um único 

ônibus sequer, Inicia-se ai, O Tisco para o passageiro 

em relação à segurança é condições dos veiculos 

que realizam essas viagens de forma irregular. 

O terceiro tema, treinamento, de forma 
semelhante ao anterior, requer investimentos, 

respeito às leis v constante aprimoramento. Vamos 

tomar como exemplo a função do motorista, As 

empresas regulares, em conjunto com SEST/ 

SENAT, treinam o atualizam esses profissionais, 

altamente qualificados. em modernos simuladores 

de última geração. Nos ônibus, estão instalados 

equipamentos antifadiga e as jornadas de trabalho 

são rigidamente controladas. Quando olhamos 

para um aplicativo de “fretamento colaborativo” 

é impossível imaginar controle, conhecimento 

ea gestão indispensável junto a esses recursos 

humanos, uma vez que esses profisstonais não 

fazem parte de seu quadro de colaboradores. 

Em resumo, os aplicativos de “fretamento 

colaborativo” aniquilam qualquer possibilidade de 

mitigar Seus risços e enterram 05 conceltos mais 

básicos de ESG, pois abrem sitios e aplicalivos na 

mtemet, vendem passagens de ônibus para horários 

e destmos que melhor lhe convém, não emite 

nota fiscal dos bilhetes vendidos, não praticam 

as gratuidades exigidas por lei, utilizam terrenos 

iwregulares para embarque e desembarque, não 

possuem sequer um ônibus, muito menos motoristas 

registrados, e quando fiscalizados, desviam as roias 

das viagens pondo em risco a integridade dos 

passageiros. 

Fundamental o poder público, em conjunto com a 

soçiedade, desmascarar a falsa inovação e valorizar 

a vida E segurança dos passageiros, 

à Antonio Laskos 

Exiretoar Executivo 

[5] Eecdniosmijenaibua fnceberebo coro Saanosidais Oribe w Aivilber ci metres 

Avenida Paulista, nº MI73- Cerqueira César = São Pauls | CHILI NOTE | tip etpes piora hr! 



A 

Nova Guerra Fria 

 INTERNACIONA Xi Jinping adverte que 
tensões na Asia-Pacífico 

lembram Guerra Fria 

Em cúpula, Biden e Xi trocam 
advertências sobre Taiwan 

Presidentes de EUA e China conversam por mais de tres horas e 

meia para reduzir tensão entre as duas maiores potências globais 

FENBGSHU NANE/REUTERS 

Imagens da cúpula virtual entre Biden e Xi vistas em um restaurante de Pequim; tensão sobre status de Taiwan e direitos humanos 

Os presidentes dos EUA, Joe 
Biden, e da China, Xi Jinping, 
passaram mais de três horas € 
meia em uma videoconferen- 

cia na noite-de segunda-feira, 
após meses de tensões, para 
mostrar que podiam adminis- 
trar suas disputas e evitar uma 
espiral de confrontos. O mo- 
mento mais tenso da conversa 
foi sobre Taiwan, quando os 
dois trocaram advertências, 
Como não foi divulgada a 

transcrição da conversa, o que 

se sabe do conteúdo foi o que 
ambas as presidências divulga- 
ram. Segundo a imprensa esta- 
tal chinesa, Xi advertiu Biden 
que estimular a independên- 
cia de Taiwan seria “brincar 
com fogo”. “E quem brinca 
com fogo pode se queimar”, ad- 
vertiu Xi, segundo transcrição 
distribuida pela chancelaria da 
China, 

Biden também falou alto, 
Em comunicado, a Casa Bran- 

ca defendeu a autonomia da 
ilha, “O governo dos EUA se 
opõe de modo veemente às 
tentativas unilaterais de mu- 

As razões da expansão 
nuclear da China 

ANALISE 

THE NEW YORK TIMES 

a > evidente que Pequim 
[ F | está expandindo seu 

“+ arsenal nuclear. Ima 
gens de satélites sugerem que a 
China está construindo mais 
de 100 novos silos para misseis 

balisticos Intercontinentais, 
Relatos dão conta de que o pais 

testou um missil hipersônico 
com capacidade de ser armado 
com ogivas nucleares que cir- 
cum-navegou o planeta. 

As preocupações com a Chi- 
na são compreensíveis. Sem a 
disposição de EUA e China de 
entabular um diálogo claro, os 
resultados podem ser catas- 
tróficos. Especialistas dizem 
que a China estã testando ar- 
mas nucleares porque busca 
contornar a defesa acrea ameri- 
cana. À interpretação pode es- 
tar certa, mas não da conta do 

dar o status quo ou dizimar a 
paz e a estabilidade no Estrei- 
to de Taiwan”, diz a nota. 

TENSÃO. Em outubro, Pequim 
enviou aviões para sobrevoar a 
zona de defesa aérea talwane- 

sa. Biden respondeu, garantin- 
do sua disposição de ajudar mi- 
litarmente Taiwan se ailhafos- 
se atacada —- uma aparente mu- 

dança de posição oficial dos 
EUA, que vinham se abstendo 
de indicar claramente em 
quais circunstâncias intervi- 
riam militarmente. 
Qutro tema que causou cer- 

panorama geopolítico. O de- 

senvolvimento dos sistemas de 
defesa dos EUA não explica a 
sede atômica da China. 
Aordem de XiJinping, de ace- 

lerar a construção de sistemas 

de dissuasão, reflete a preocu- 
pação de que a capacidade nu- 
clear inferior da China possa en- 
corajar um ataque americano. 
Mas, acima de tudo, ofortaleci 

mento muclear de Pequim é 
uma tentativa de forçar a Casa 
Branca a aceitar a relação de 
“vulnerabilidade mútua” - na 
qual nenhum dos paises teria a 
capacidade de ameaçar o outro 
comuma guerra nuclear semar- 
riscar a própria destruição, 

Reconhecer a vulnerabilida- 

de nuclear mútua ajudaria es- 
tabilizar a relação bilateral 

to atrito na conversa foram os 

direitos humanos. Biden ex 
pressou preocupação com “as 

práticas da China em Xinjiang, 
Tibete e Hong Kong”. Washing- 
ton acusa Pequim de violações 
dos direitos humanos de mino- 

rias nas duas regiões do ceste 
chinês c pela deterioração das 
liberdades da ex-colônia britá- 
nica. 

Curiosamente, o comunica- 
do chinês sobre a conversa 

com Biden não menciona esse 
ponto, mas garante que Xi afir- 
mou estar disposto a dialogar 
sobre questões de direitos hu- 

mais importante do mundo e 
daria a Pequim a garantia de 
que os EUA estão dispostos a 
aceitar a coexistência pacífica. 
Claro, existem riscos, À China 

poderia concluir que seu acú- 

Hipótese 
Para especialistas, China 

testa armas nucleares 
para contornar defesa 

aérea americana 

mulo nuclear funcionou como 

uma tática de pressão e exigir 
concessões maiores dos EUA, 

Aliados americanos na Ásia te 
mem um aumento da ameaça 

convencional da China assim 
que o risco de escalada nuclear 
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manos “com base no respeito 
mútuo”, “No entanto, rejeita- 
mos que os direitos humanos 
sirvam de pretexto para interfe- 
rirnos assuntos internos de ou- 

tro pais”, teria dito o presiden- 
te chinês. 

CORDIALIDADES. Apesar dos 

ruidos, os dois lados também 
fizeram promessas de coopera- 

ção e trocaram cordialidades, 
comXichamando Biden de “ve- 

lho amigo” e recebendo a pro- 
messa de ser tratado com “ho- 

nestidade” pelo americano. 
“Precisamos estabelecer salva- 

guardas, ser claros e honestos 
onde estamos em desacordo € 

colaborar onde nossos interes- 
ses coincidem”, declarou Bi- 

den. “China e EUA devem se 
respeitar mutuamente, coexis- 

tir de forma pacifica e colabo- 
rar para que ambas as nações 

se beneficiem”, respondeu Xi, 

“Apoiar a 
independência de 
Tatwan é brincar com 
fogo. E quem brinca com 
fogo pode se queimar” 
Xi Jinping 

Presidente da China 

Analistas interpretaram a 
conversa como o primeiro pas- 
so de uma série de tentativas 
de aparar arestas entre as duas 
potências. “Quando se trata de 
EUA e China, as diferenças são 
tão grandes que o toque pes- 
soal não consegue muita coi- 
sa”, disse Matthew Goodman, 

ex-conselheiro de segurança 
nacional nos governos de Ba- 
rack Obama e George W. Bush. 

Outros apontaram que as ex- 

pectativas em relação ao en- 
contro já eram baixas. Mais do 
que construir uma colabora- 
ção, Biden e Xi tentaram en- 
contrar maneiras de não agra- 
var as hostilidades. “A cúpula 
serviu para evitar uma deterio- 
ração ainda maior na relação 
entre os dois paises”, disse 
Wang Huiyao, diretor do Cen- 
tro para a China e Globaliza- 
ção, de Pequim, 6 ap, REUTERS cNTT 

estiver resolvido, 
Masreconhecer avulnerabili- 

dade mútua não precisa ser um 
ato de fé cega. Existem medi- 
das que os EUA podem tomar 
para mitigar esses riscos. Biden 
deve extrair da China compro- 
missos reciprocos para a aceita- 
ção formal da vulnerabilidade 
mútua, Quanto mais cedo os 

dois lados perceberem que é 0 
entendimento não ocacúmulo 

nuclear - que estabilizarã a rela- 
ção, mais rápido eles encerra- 
rão a escalada nuclear e pode- 
rão colocar recursos para en- 

frentar desafios urgentes como 
a pandemia e as mudanças cli- 
máticas. 6 

É AMALISTA DO CARNEGIE ENDOWMENT FOR 
INTERMATIDNAL PEACE 
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Regras duras 

Europa aperta 
cerco aos não 
vacinados após 
chegada da 4º 
onda de covid 

Países adotam 
restrições de 

movimento para os 
que não se vacinaram 
e tentam convencê-los 

a mudar de ideia 

Conforme as temperaturas bai- 
xam e as infecções aumentam 
por toda a Europa, alguns pai- 
ses estão introduzindo cada 
vez mais restrições direciona- 
das a pessoas não vacinadas, 
responsáveis por uma nova on- 
da de contágios que coloca em 
risco a retomada econômica, a 

saúde pública e um possivel re- 
tornoas liberdades pre-pande- 
miá. 

Na segunda-feira, a Austria 
estabeleceu um novo padrão 
paramedidas desse tipo. Dian- 
te de um aumento de 134% dos 
casos de covid nas duas últi- 

mas semanas, O governo aus- 
triaco aplicou restrições às 

vbire ERRO ER EST] 

LESS NANLDI DA EAR 

Fernando Simón 

Conscientização levou Espanha a vacinação 

ENTREVISTA 

Chefe da unidade de 
emergências sanitárias 
da Espanha diz que 

pandemia deixará lição 
de que saúde é um 
problema multilateral 

VINÍCIUS VALFRÉ 

A e, esde 2012 à frente da 
| DD | unidadedecogrdena- 
“ção de emergências 
sanitárias do governo da Espa- 
nha, o médico epidemiologis- 
ta Fernando Simón tornou-se 

um rosto muito conhecido du- 
rante a pandemia. Em entrevis- 
ta ao Estadão, ele diz que o 
relaxamento das medidas de- 

ve ocorrer com base em estu- 
dos sobre seus impactos. Ele 

pessoas não vacinadas com 
mais de 12 anos, restringindo 

seu movimento em viagens, 
trabalho, escolas, comércios e 
assistência médica, “Nossa ta- 
refa enquanto governo é prote- 
ger o povo da Austria”, afir- 
mou, no domingo, o chanceler 
Alexander Schallenherg. “Es- 
tamos cumprindo essa obriga- 
ção,” 
A decisão da Áustria condiz 

com o padrão entre os gover- 
nos europeus de aprovar re- 
gras para dificultar a vida dos 
não vacinados, com o objetivo 

vacinarem. Conjuntamente, es- 
sas medidas são um triste sinal 
de que o virus que pareceu bre- 
vemente parte do passado da 
Europa ainda está em seu pre- 
sente e em seu futuro, 

EPICENTRO. A Organização 
Mundial da Saúde alertou re- 

centemente que à Europa se 
tornou outra vez o epicentro 

da pandemia e 500 mil pessoas 
poderão morrer de covid no 

DRIDISINEAAEA E 

atribui o êxito da vacinação 
dos espanhóis à mensagem cla- 
ra de que apenas por meio da 
imunização o mundo poderá 
superar a crise, 

Hoje são quase 807 dos es- 
panhóis vacinados com as 
duas doses, mais do que em 
países como os EUA. Como 
chegaram a esse nível? 
A alta cobertura era esperada. 
É uma questão de educação, 
do tipo de população que te- 
mos, de solidariedade. Desde 

o primeiro dia da pandemia, 
uma das mensagens lançadas 
para a população é a de que 
não sairiamos dessa até ter- 

mos as vacinas. 

Os movimentos antivacina 
não atrapalharam:? 
Eles não têm um impacto im- 
portante na Espanha. Aqui tra- 
balhamos muito para explicar 
o que era a vacina, 

INTERNACIONAL A 

LIST MIESMER REUTERS 

Policial checa status de vacinação de cliente em shopping de Viena: Lockdown para conter nova onda 

continente nos próximos me- 
ses, à Europa registrou um du- 
mento de 10% nas mortes e de 
7 nas novas infecções na pri- 
meira semana de novembro, 

em comparação COM ad Semana 

anterior. 

Mais rigor 
tria restringira 

movimento de viagem, 
trabalho, escola e comércio 

para os não vacinados 

Hospitalizações e mortes 
ocorrem principalmente no 
Leste Europeu, mas a nova on- 

da ameaça a recuperação eco- 

nômicae as férias de fim de ano 

em todo o continente, Um re- 
torno á normalidade decorren- 

te do sucesso das campanhas 
de vacinação está cada vez 

IRSILANRANIDAPaS nao 

O senhor tem dito quea va- 
cinação obrigatória não é 
necessária em algumas cir- 
cunstâncias. Quando ela 
deve ser obrigatória? 
Na Espanha, nenhuma vacina 

e obrigatória e temos cobertu- 
ras muito boas. E verdade que 
ha paises onde ainda hã uma 
incidência muito alta do virus, 

com muitas pessoas vulnerá- 
veis morrendo, e a população 
tem acesso à vacinação e não 
se vacina, Nessas situações, 
faz sentido os Ministérios da 
Saúde proporem a obrigação. 

Quando o mundo vai poder 
parar de usar máscara? 
A situação é muito diferente 
em cada pais. Para que o mun- 
do inteiro fale que não são ne- 
cessartas as máscaras temos 
de ter mais gente vacinada. E 
temos de aprender que as mãs- 
caras são ferramenta de con- 
trole de doenças respiratórias. 

mais ameaçado pelas pessoas 
que não se vacinam, oferecen- 
do espaço para o virús se proli- 
ferar. 

ALEMANHA, E por este motivo 
que-as restrições estão voltan- 
do, principalmente para pes- 
soas não vacinadas. Na Alema- 

nha, que enfrenta um ressurgi- 
mento dos contágios, em parte 
por conta da lentidão na aplica- 
ção das doses de reforço, autori- 
dades esperavam que obrigar 
as pessoas a testes frequentes 
às motivaria a se vacinar. 
O pais, no entanto, tentará 

novamente manter registros 
mais precisos do virus ofere- 
cendo testes gratuitos para to 
dos os adultos. O governo re- 
cém-eleito afirmou que impo- 
rá medidas mais restritivas a 

pessoas não vacinadas, até mes- 
mo obrigá-las a apresentar tes- 

Ê 1 
DEDADANDAAEALEA EmA INEMPEIIEDIDAS 
CESSNA NEEIIDACA LES 

Mal] MEDINA REUTERS 24 /E/2D2O 

Simón: conscientização sobre 

a importância das vacinas 

Quando o senhor estima 

que voltaremos à normali- 
dade pré-pandemia? 
O que aconteceu foi muito tris 
te, mas aprendemos algumas 
coisas. Podemos ter uma vida 
com algumas coisas diferentes 

tes negativos para coronavirus 

para poder viajar de ônibus e 
trem. 

Na França, doses de reforço 
se tornarão pré-requisito para 
pessoas com mais de 65 anos 
obterem passaportes sanitã- 
nos. Às infecções também au- 
mentaram no norte da Trália, 

aolongo da fronteira coma Aus- 
tra ca Eslovenia. Por isso, a 

vacina, prova de recuperação 
recente outestes frequentes se- 

rão obrigatórios para as pes- 
soas poderem trabalhar. 
Alguns lideres europeus, po- 

rém, consideram excessivas as 

novas medidas. O primeiro-mi- 
nistro, Boris Johnson, do Rei- 

no Unido, que tem sofrido uma 
nova onda de casos nas últimas 

semanas, ainda resiste aobriga- 
toriedade de uso de máscaras € 

de passaportes sanitários. em, 
TRADIÇÃO DE AUGUSTO CALIL 

elevada 
do que faziamos antes. Apren- 
demos que em muitas profis- 
sões, porexemplo, o teletraba- 
lho é possível, 

Com o conhecimento que 
se tem hoje, era possível 
cuidar dos problemas eco- 
nômicos e sanitários ao 
mesmo tempo? 

O que fizemos no ano passado 
erao que tinhamos de fazer. Se 
tivermos outra pandemia da- 
qui a alguns anos, possivelmen- 
te, poderemos fazer o impacto 
ser menor na economia é na 
saúde das pessoas. 

Apolítica de confinamento 
era a única saida? 
Naquele momento, sim. O pro- 
blemaé como implementar es- 
sas medidas. O confinamento 

foi possivelmente um pougui- 
nhomais duro, mas era aúnica 

possibilidade de não ter injusti- 
ças na sua aplicação. & 
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As escolhas 
dos argentinos 

Urnas revelaram o desejo de abandonar 

os erros do peronismo — mas também o 

risco de trocar a política por aventuras 

epetir a mesma coisa esperando 
outros resultados” é uma célebre 
definição de insanidade. Ha 75 
anos os argentinos buscam satis- 
fazer seus anseios por justiça so- 

cial, independência econômica e soberania política 

66 

recorrendo a intervencionismos, estatismos e pro- 

tecionismos, recorrentemente intoxicados pelos 
ressentimentos e teorias conspiratórias que 
compõem a atmosfera do peronismo. Ao conferir 
um dos mais duros golpes a essa ideologia nas elei- 
ções legislativas, a Argentina dá sinais de querer 
resgatar sua sanidade política. À questão é se os 
peronistas persistirão em seus erros. 

Há um século, a renda per capita argentina era 
superior a quase todos os países europeus. Mas os 
gastos públicos, que nos anos 40 correspondiam a 
10% do PIB, chegaram a 30% nos anos 70 e em 2015 

atingiram 469%. O crônico déficit fiscal é responsá- 
vel por recordes mundiais em duração da inflação, 

“Pelo lado dos recursos, à Argentina mantém 
intacto todo o seu potêncial, talento e capacidade 
de esforço de sua população”, disse o cientista po- 
lítico Alejandro Poli, resumindo o cenário argenti- 
no. “Mas estes elementos positivos são compensa- 
dos pela presença de um Estado hipertrofiado em 
gastos e diminuto em serviços, hiperativo em regu- 

lações, mas ausente de sua função de criar âmbitos 
propícios ao desenvolvimento e à equidade; de um 
Estado cooptado pela corrupção, que é um pesado 
lastro para a sociedade civil.” 

Pela primeira vez em quatro décadas os peronis- 
tas perderam o controle do Senado. Na Câmara, fica- 
ram com duas cadeiras a mais que a oposição, mas 
perderam a maioria. O dilema do governo é buscar 
composições ou radicalizar, como quer a vice-presi- 
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dente Cristina Kirchner. Jão presidente Alberto Fer- 
nândez falou em um “diálogo construtivo”. Ao mes- 
mo tempo, disse que o ordenamento das contas do 
Estado não exige ajustes dos gastos públicos. 

Isso sugere que a perspectiva para os próximos 
dois anos é de um governo sem margem para mais 
insanidades, mas sem pulso para promover refor- 
mas ou abertura da economia. Se uma composição 
no Congresso realizar ajustes econômicos que con- 
trolem a inflação e viabilizem a renegociação da 
divida de US$ 44 bilhões com o FMI, será uma vitó- 
ria que criara as condições para a renovação que se 
desenha para as eleições de 2023, 

Não será facil. Além das dificuldades de consen- 
soentre governo é oposição, as eleições manifesta- 
ram um mal-estar com a classe política, e mesmo 
com a politica, nos avanços inéditos de movimen- 
tos antissistema, como a esquerda trotskista ou os 
ultralibertários. 

Reverter o declínio socioeconômico argentino é 
possível se os peronistas rejeitarem seus membros 
radicais e se os eleitores rejeitarem outro mandato 
peronista em 2023. Essas rejeições serão humilhan- 
tes para o peronismo, mas lhe darão uma oportuni- 
dade de experimentar a humildade, resgatar o que 
há de positivo em sua história e buscar consensos. 
Mas, se os argentinos optarem pela rejeição à politi- 
ca, o circulo vicioso em que estão metidos poderá 
se perpetuar em uma espiral mais longa e devasta- 
dora. € 

Crise política 

Senado do Chile 
rejeita impeachment 
de Sebastián Pifiera 
Ministério Público 
investiga presidente 

chileno pela venda de 
uma mineradora nas 
Ilhas Virgens, um 
paraiso fiscal 

O Senado do Chile rejeitou on- 
tem o impeachment do presi- 
dente Sebastián Pifiera. A vota- 
ção aconteceu uma semana 
após a Câmara dos Deputados 
ter aprovado a abertura do pro- 
cesso por suspeitas de corrup- 

ção. Para ser destituído, eram 
necessários dois terços dos vo- 
tos - 29 dos 43 senadores -, 
marca que não foi atingida. 
O presidente estaria ligado 

a venda de uma mineradora, a 
Dominga, nas Ilhas Virgens, 
um paraiso fiscal, O caso foi 
revelado pelas reportagens do 
Pandora Papers. O negócio 
ocorreu em 20109, quando Pifie- 
raestava em seu primeiro man- 

dato como presidente. O Mi- 
nistério Público abriu uma in- 

vestigação para apurar se hou- 
ve pagamento de propina e 
fraude tributária na transação. 

Esta foi a segunda tentativa 

de destituição do presidente 
chileno, que assumiu o cargo 
em março de 2018 e, após a cri- 
se social de 2019, foi perdendo 
popularidade rapidamente e 
não conseguiu se recuperar de 
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Manifestante acusa Pifiera de vender o pais; caso afeta eleições 

um dos periodos mais dificeis 
em 31 anos da democracia pós- 
Pinochet, 
O processo de impeach- 

ment de Pifiera, no entanto, 
serviu para desgastar ainda 
mais a imagem do presidente, 
a poucos dias das eleições pre- 
sidenciais e legislativas no Chi- 
le, marcadas para domingo. 
Uma pesquisa divulgada na se- 
mana passada apontou que 
67% dos chilenos comncorda- 
vam com a acusação contra 
Pihiera, quenão concorre áree- 
leição. 

DISPUTA. Seucandidato, no en- 

tanto, Sebastián Sichel, corre 
sério risco de nem sequer pas- 
sar para o segundo turno, Os 
votos da direita chilena pare- 
cem-ter migrado para José An- 
tonio Kast, um advogado ultra- 

conservador, que elogia a dita- 
dura, o ex-presidente dos EUA 
Donald Trump e o brasileiro 
Jair Bolsonaro. 

Kast lidera as pesquisas se- 
guido de perto pelo esquerdis- 
ta Gabriel Boric. O instituto 
Criteria dava uma vantagem 
de 24% a 2256 ao ultraconserva- 
dor. O Data Influye indica 
uma folga maior de Kast na li- 
derança — 32% a 27%. À elei- 

ção, provavelmente, seria deci- 
dida em segundo turno, no 
qual os outros candidatos, Co- 

mo a democrata-cristã Yasna 
Provoste co próprio Sichel se- 
riam os fiéis da balança. À si- 
tuação, no entanto, ainda é 
fluida já quea metade dos elei- 
tores ainda está indecisa e ou- 
tros 15% disseram que decidi- 
riam ovoto noúltimo momen- 
TO. MP AP, EFE e REUTERS 

Belarus 

Polícia polonesa usa jatos d'água e gás 
lacrimogêneo contra imigrantes na fronteira 

As autoridades polo- 
nesas usaram canhões de 
água e bombas de gás lacri- 
mogêneo ontem pararepe- 
lir os migrantes que tenta- 
vam cruzar a fronteira da 
Polônia com Belarus, em 
meio a uma batalha cada 
vez mais profunda com a 
União Europeia, que na segunda-feira impós novas sanções 
contrao governo belarusso, à quem acusou de usar imigran- 
tes vulneráveis para atingir o bloco, O governo polonês dis- 
se que havia advertido os imigrantesa nãoultrapassar a bar- 
reira e eles começaram a atirar pedras nos agentes. € 

Argentina 

Governo Fernández tenta aprovar mais de 
100 decretos antes de mudança no Congresso 

Enquanto a oposição argentina comemora a vitória 
nas eleições legislativas de domingo, nas quais foi a mais 
votada na maioria dos distritos do pais, o governo do presi- 
dente Alberto Fernândez tenta aprovar até o fim da semana 
n6 decretos urgentes na Câmara dos Deputados, A ideia, 
segundo o jornal La Nación, Caprovar os decretos na Comis- 
são de Trâmite Legislativo, que a partir do dia 10 pode pas- 
sar para o controle da oposição. Deputados e senadores da 
oposição acreditam que o governo queira usar o tempo que 
tem, pois a partir do dia 10 Fernández enfrentará um Con- 
gresso com forte paridade entre o partido no poder ea prin- 
cipal oposição, e 

EUA condenam teste “perigoso e imprudente” 
de arma antissatélite feito pela Rússia 

Os Estados Unidos acusaram ontem a Rússia de testar 
umaarma antissatélite que deixou milhares de destroços es- 
paciais. Os detritos, afirmamos americanos, pjem em xeque 
não só o funcionamento de outros satélites, mas também a 
segurança deastronautas e cosmonautas no espaço, Deacor- 
do com especialistas, armas desse tipo são perigosas porque 
podem criam uma nuvem de fragmentos que podem colidir 
com outros objetos. Com isso, há o risco de haver uma rea- 
ção em cadeia, ameaçando objetos já em órbita e viagens € 
lançamentos espaciais futuros. Segundo o porta-voz do De- 
partamento de Estado, Ned Price, o teste realizado por Mos- 
cou contra um de seus satélites foi “imprudente”. é 
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Ensino superior 

Gestão Bolsonaro já cortou 
questões do próximo Enem 

Desde a eleição, presidente busca controlar conteúdo, por meio de 

impressão prévia da prova, análises e até comissões externas ao Inep 

RENATA CAFARDO 
JÚLIA MARQUES 

O governo de Jair Bolsonaro 
vem usando diversas estrate- 
gias, como a impressão de pro- 

vaseganálise de pessoas exter- 
nas ao Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep), para tentar contro- 
lar o conteúdo do Exame Na- 
cional do Ensino Médio (E- 
nem). Servidores que pediram 
exoneração do órgão falam em 
pressão para trocar itens e O 
Estadão apurou que já houve 
supressão de “questões sensi- 
veis” na prova que será aplica- 
da nos dias 21 € 28, 

Na segunda-feira, em meio 
acrise dos 37 pedidos de exone- 
ração de servidores do Inep, 
que criticaram essa pressão e a 
“fragilidade técnica” da cúpu- 
la da autarquia responsável pe- 
las provas, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou que o 
Enem começa agoraa“teraca- 
“do governo. Acrescentou 

que “ninguém precisa estar 
preocupado com aquelas 
questões absurdas do passa- 
do”. O vice-presidente Hamil- 
ton Mourão negou ontem in- 
terferência, com a alegação de 
que esse era o jeito de o presi- 
dente falar. O ministro da Edu- 
cação, Milton Ribeiro, primei- 
ramente, afirmou que teria 
acesso prévioas perguntas. De- 
pois, recuou, Ontem, disse que 
“não houve interferência”. 

Na realidade, o Inep passou 
a imprimir a prova previamen- 
te, em um procedimento não 

a Inst 
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O local onde a prova é guardada em Brasília; militar teria entrado na sala segura para ver as questões 

adotado em anos anteriores, 
para permitir que mais pes- 
soas tenham acesso ao exame 
antes da aplicação. Quem exa- 

Acesso e troca 
Diretor teria retirado 24 

itens considerados 

'sensíveis', mas 13 foram 

recolocados 

minou uma primeira versão 
foi o diretor de Avaliação da 
Educação Básica do Inep, An- 
derson Oliveira — que está no 
cargo desde maio. Segundo re- 

latos à reportagem, 24 ques- 
tões foram retiradas após uma 
“leitura crítica”. Algumas fo- 
ram consideradas “sensíveis”. 

As comissões de montagem 
da prova sugeriram outras per- 
guntas para substituí-las, mas o 
Enem acabou descalibrado - o 
exame tem uma quantidade de 
questões consideradas fáceis, 
médias e dificeis. Assim, 13 das 
questões suprimidas foram rein- 
seridas. Oliveira não quis dar en- 
trevista. Em 2020, segundo apu- 
rou o Estadão, um dos que en- 
trou na sala segura para ver as 
questões foi o general da reser- 
va Carlos Roberto Pinto de Sou- 

za, ex-comandante do Centro 
de Comunicação do Exército. 
Ele morreu de covid e foi substi- 
tuido pelo tenente-coronel-avia- 
dor Alexandre Gomes da Silva, 

As questões são feitas por 
professores contratados. Se- 
gundo servidores, porém, o 
atual presidente do órgão, Da- 
nilo Dupas, deixou claro que a 
prova não poderia ter pergun- 
tas consideradas inadequadas 
pelo governo. Essa pressão era 
entendida por servidores co- 
mo umassédio morale fez par- 
te das denúncias. Eles afirma- 
ram ainda que o clima de pres- 
são atual já levou a uma auto- 

censura dos grupos que esco- 
lhem as questões. 

HISTÓRICO, A intenção do go- 
vero de mexer no Enem paira 
no Inep desde a eleição de Bol- 
sonaro, em 2018, quando ele 
criticou uma questão quemen- 
cionava um dialeto de gays e 
travestis. A então presidente 
do Inep era Maria Inês Fini, 
que criou O exame no governo 
Fernando Henrique e voltara 
ao orgão na gestão Temer. Ela 
conta que sempre leu o Enem 
antes porque esse era o seu pa- 
pel, mas no computador e em 
“um trabalho técnico e não fis- 
calizador”. “Essa coisa de con- 
siderar questões sensíveis nun- 
ca existiu”, diz. “Hoje, quem cs- 

tá lendo não entende nada de 
avaliação.” À reportagem con- 
sultou outros ex-presidentes e 
todos afirmaram nunca anali- 
sar a prova previamente. Pro- 
curado sobre o assunto on- 
tem, o Inep não se manifestou. 

COMISSÃO. No primeiro ano 
do governo Bolsonaro, uma 
comissão foi criada para ava- 
liar à pertinência do Banco Na- 
cional de Itens do Enem com 
a “realidade social” do Brasil, 
O ministro da Educação à épo- 
ca, Abraham Weintraub, afir- 
mou que as questões não vi- 
nam carregadas “com tintas 
ideológicas”. Essa comissão 
chegou à desaconselhar, em 
2019,0 uso de 66 questões por 
promover “polêmica desne- 
cessária” e “leitura direciona- 
da da história” ou ferir “senti- 
mento religioso”. 

Neste ano, houve nova ten- 
tativa de criar comissão para 
avaliar as questões, O Inéppre- 
parava uma portaria para for- 
mar um grupo permanente 
que deveria barrar “questões 
subjetivas”, A ideia era que se 
abstivesse de “itens com vie- 
ses politico-partidários e ideo- 
lógicos”, O caso foi levado ao 
Ministério Público Federal, 

que recomendou, em setem- 
bro, que o Inep desistisse des- 
sa comissão. Em resposta, o ór- 

gão afirmou que a recomenda- 
ção foi atendida. € 

Convocação dos supervisores de provas atrasou 
A quatro dias do Enem, os ser- 
vidores do Inep que farão omo- 
nitoramento da prova nos Es- 
tados ainda não foram convo- 
cados para o trabalho nem tive- 
ram passagens compradas. 
Eles fazem parte de um grupo 
de logistica que acompanha a 
liberação dos malotes para os 
locais de prova em todas as ca- 
pitais. No dia do exame, ficam 
em um centro de controle e re- 
cebem alertas sobre a aplica- 
ção a todo instante. 
A convocação deveria ter si- 

dofeita antes, com capacitação 
e um curso online para os fun- 
cionários designados. Eles 

atuam como um “ponto focal” 
do Inep nos Estados, disse um 
dos servidores que já partici- 
pou desse monitoramento em 
anos anteriores. Nesta edição, 
ainda não recebeu aviso sobre a 

viagem. “Seria um grande risco 
se não acontecesse”, afirmou. 

Esses funcionários nos Esta- 
dos trabalham em conjunto 
com as empresas aplicadoras, 
as policias e os Correios. Em 
casos complicados, como sus- 
peitas de vazamentos da pro- 
va, devem acionar imediata- 
mente os superiores. Também 
resolvem problemas, como fal- 
ta de energia em uma regiãoou 

falhas do consórcio contrata- 
do para a aplicação, O trabalho 
começa às 8 horas e vai até as 
22 horas, 
Segundo apurou o Estadão, 

a definição da equipe que vai 
aos Estados ocorreu só na sex- 
ta à tarde. Houve demora, de 

acordo com funcionários, por- 
que o presidente do órgão, Da- 
nilo Dupas, quis mudar a com- 
posição das equipes de monito- 
ramento. À intenção dele teria 
sido a de não participar do gru- 
po responsavel por toda a lo- 
gistica e segurança no dia da 
prova. Ele acabou desistindo, 
mas as discussões sobre a pos- 

“Seria um grande risco se 

não acontecesse.” 

“A morosidade onera a 
administração.” 
Servidores do Inep 

sibilidade jurídica dessa mu- 
dança acabaram impedindo 
que se definissem as equipes 
regionais. Com a demora, o 
custo das passagens vai aumen- 
tar. “Essa morosidade onera a 
administração pública”, disse 
uma servidora, 

Na edição passada do Enem, 

26 foram enviados para os Esta- 
dos, conforme mostra o plano 
de ação aprovado pelo Inep. 
Em geral, a viagem é feita na 
véspera do exame, masa defini- 
ção sobre quem vai participar 
OCOTTE amtes. 

Para esta edição, a previsão 

era de que os planos de ação, 
com a escala dos servidores 

em cada área para atuar no 
Enem, estivessem prontos até 

odiatze o planejamento geral 
consolidado, com as tarefas 

dos servidores convocados, 
até o dia 19. Indagado sobre a 
convocação dos servidores, O 
Inep não respondeu. € Rc. EsM. 
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O Enem, na visão 
de Bolsonaro 

Presidente confirma as críticas dos 

técnicos do Inep, que o acusam de tentar 

interferir politicamente no órgão 

om a insensatez é a demagogia que o 
caracterizam, o presidente Jair Bolsona- 

ro reagiu à crise do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (1- 

nep) afirmando que o pedido de demis- 
são em massa de seus técnicos decorreu do fato de 

Pandemia do Coronavirus 

Pfizer anuncia acordo de licença para remédio oral 

A farmacêutica americana Pfizer anunciou ontem um 
acordo de licença voluntária que vai permitir a fabricação e o 
fornecimento de genéricos de seu comprimido para a covid- 
19 para 95 países. O Brasil está fora dessa lista. € 

REALIZAÇÃO: 

ESTADÃO lt 

Eta 

que a próxima prova do Exame Nacional do Ensino 

Medio (Enem) “começa a ter a cara do governo”. 

Em entrevista nos Emirados Árabes, ele também 
disse que “ninguém precisa agora estar preocupado 
com aquelas questões absurdas do passado”. 

Com essa declaração, o presidente cometeu de 
uma só vez três praves equivocos. Em primeiro lu- 
gar, não compreendeu que essa prova, que sera apli- 
cada nos dois próximos domingos a 3,1 milhões de 
estudantes, a maioria com idade entre 17 e 19 anos, 

é a principal porta de entrada do ensino superior 
público. Por isso, as perguntas preparadas pelo cor- 
po técnico do Inep refletem a realidade social e 
econômica em que esses jovens estão inseridos, € 
não às valores ide ológicos da cúpula do Ministério 
da Educação (MEC). 

Em segundo lugar, Bolsonaro mais uma vez de- 
monstrou que não sabe distinguir o que é uma politi- 
ca de Estado, que envolve políticas públicas de mé- 
dio e longo prazos, e politicas de governo. Caso 
tivesse um minimo de preparo e informação, sabe- 
ria que; nos países que levam o ensino básico a 
sério, a política educacional é questão de Estado. 
Nesses paises, além disso, as avaliações são promo- 
vidas por técnicos respeitados e experientes, e não 
sob a supervisão de um ministro sem experiência 
em gestão pública, como ocorre em seu governo, 

Em terceiro lugar, Bolsonaro, com sua declara- 

ção insensata, acabou reconhecendo que eram pro- 
cedentes as críticas dos servidores do Inep que se 

REUTERS 

Trânsito 

À TRA NSFORMAÇÃO 

2(7' 19/11, 

DE NOVEMBRO DE 202 

ESTADO DE S. PAULO 

QUARTA-FEIRA, 17 

exoneraram. Eles acusaram o ministro da Educa- 
ção, Milton Ribeiro, e o presidente da autarquia, 
Danilo Dupas, de terem tentado interferir no prepa- 

ro da prova, pressionando os técnicos a prioriza- 
rem questões ideologicamente alinhadas aos inte- 
resses políticos do Palácio do Planalto. Com isso, 
teriam comprometido a credibilidade dos resulta- 
dos. 

“A fala do presidente é o indício de que houve 
interferência do governo na prova, o que reforça a 
necessidade de que o Inep passe a ser um órgão 
independente do Ministério da Educação, a fim de 
evitar possiveis ingerências de qualquer corrente 
ideológica em seu trabalho. Quem avalia resultados 
educacionais não pode ser subordinado a quem im 
plementa políticas educacionais”, afirma a presi- 
dente do movimento Todos pela Educação, Priscila 
“ruas. 

A ideia de converter o Inep num órgão indepen 
dente não é nova. Se já tivesse sido posta em práti- 
ca,o Enem, que foi criado em 1998, não teria enfren- 

tado a atual crise. O processo de preparação das 
questões é complexo, envolve centenas de educado- 
res € exige um rigido esquema de vigilância, para 
evitar vazamentos. Desde o primeiro Enem, os go- 
vernos sempre respeitaram a autonomia informal 
do órgão. Com a ascensão ao poder de um presiden- 
te da República despreparado e demagógico, ficou 
claro que essa autonomia tem de ser formalmente 
prevista por lei,e 

No feriado, SP tem roubo de fios de 46 semáforos 

Entre sexta e ontem, foram registradas pela Compa- 
nhia de Engenharia de Tráfego (CET) 46 ocorrências de fur- 
to de cabos e equipamentos semafóricos em cruzamentos da 
capital paulista. Ao todo, foram levados 2,5 km de cabos. é 
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Estado de SP 

€ Uma massa de ar seco 

vai manter o tempo firme e 
ensolarado na capital paulista. 
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Litoral paulista 

Tubarões: ataques em 
apuração crescem, mas 
técnicos não veem risco 

Houve ao menos três 
relatos nas últimas 
duas semanas; mas 
caso de Ilha Comprida 
não é compatível com 
essa espécie 

TELINHA 

SOROCABA 

Oregistro de ao menos três ata- 
ques a banhistas nas últimas 
duas semanas no litoral de São 
Paulo tem preocupado mora- 
dores e turistas às vésperas da 
alta temporada nas praias. A 
presença de tubarões na re- 
gião e a ligação deles com os 
casos ainda está sob apuração, 
mas oque especialistas ponde- 
ram é que, até aqui, os indicios 
não são suficientes para confi- 
gurar um padrão de risco, 

Os ciclos naturais dos ani- 
mais na busca por alimento e 
reprodução, além de mais gen- 
te dentro da água, podem estar 
favorecendo os registros vis- 
tos neste més, apontam pes- 
quisadores. Também deve ser 

FALECIMENTOS 

Maria Bernadette Carvalho Certain 

- Dia 16,205 108 anos. Deixa parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 
mitério Venerável Ordem Terceira 

Nossa Senhora Carma. 

Ana Aparecida de Jesus Marrao 

Tt Maria Adelaide Novaes 

de Souza (Malaide) 
Dia LL, aos 26 anos. 

Viva de João Amorim de Souza, 

deixa filho João e mora Cecilia, 

netos Jnde e Raul, é hisnetos. 

Crenterro foi cealizado no 

Cecmatório Horto da Paz, 

considerada a possibilidade de 
os casos envolverem outras es- 

pécies. No dia 3. e no dia1s des- 

te mês, pessoas se feriram em 
ataques em Ubatuba e em Ilha 
Comprida, respectivamente. 
É apurado um terceiro caso, 
também em Ubatuba no dia 15. 

VERÃO, Otto Bismark, profes- 
sor de biologia de peixes mari- 
nhos da Universidade Esta- 
dual Paulista (Unesp), diz que 
são esperados mais relatos de 

Explicação 
Busca por comida e 

reprodução, além de mais 
gente na água, pode 

favorecer os registros 

casos no verão, “Us tubarões 
aparecem mais próximos da 
costa nesse periodo para se re- 
produzir e nesta época tem 
mais gente na água, o que au- 
menta a possibilidade de con- 
tato.” Pesquisador de tuba- 
rões hã mais de 20 anos, ele 

afirma que esses eventos exi- 

dos Santos - Dia 15, aos Bl anos. Era 

viúva, Deixa os filhos Daniel, Carlos Al- 

berto e parentes. O enterro foirealiza- 

do no Cemitério Jardim do Pêssego. 

Amara Margarida Silva - Dia 15, aos 

Tá anos. Era viúva de Noelio Silva Oli- 

veira. Deixa os filhos Ana, Marca, Olivia 

e parentes. O enterro foi realizado no 

Cemitério e Crematório Primaveras, 

Wanda Maria de Lima - Dia 16, aos TO 

anos. Filha de Antônio Lázaro de Lima 

e Sebastiana Cândida de Jesus. Era 

solteira. Denterro foi realizado no Ce- 

mitério Municipal de Bebedouro. 

Josias Mendes da Silveira — Dia 14, 

aos 75 anos. Filho de Jordão Mendes 

gem investigação cuidado- 
sa. “A divulgação apressa- 
da, sem confirmação, ajuda 
a criar clima de histeria, em 
que as pessoas ficam mais 
atentas a qualquer acidente 
na água. É um fenômeno 
mais psicológico,” 
Segundo o oceanógrafo 

Rodrigo Cordeiro Mazzole- 
ni, nas últimas décadas a po- 
pulação de tubarões foi re- 
duzida pela pesca predató- 
na.“Nãoacredito que os aci- 
dentes recentes estejam re- 
lacionados a ter mais tuba- 
rão perto das praias. O risco 
de contato sempre existiu, 
mas hoje a maioria das es- 
pécies está ameaçada de ex- 
tinção.” 

CARDUME DE RAIA. Nó caso 

da Ilha Comprida, um garo- 
rode anos relatou ter sido 
ferido por um tubarão. A 
equipe do Projeto Elasmo- 
categorias, que analisou o 
incidente, concluiu ontem 
que o ferimento é compati- 
velcom um cardume de raia 
ou outro peixe Ósseo.6 

da Silveira e Alice Lopes Silva Silveira. 

Era casado com Evelyn Ewel Schulke 

Silveira. Deixa os filhos Guilherme, Pa- 

tricia, Felipe e parentes, O enterro foi 

realizado no Cemitério da Paz. 

MISSAS 

Guilherme de Arruda Camargo - Ho- 

je. às Wha0, na Igreja Nossa Senhora 

do Perpétuo Socorro, na R. Honório Li- 

bero, 90, Jardim Paulistano (7º dial. 

Edgar Gusmão Dias da Silva - Ama- 

nhã, às 10 horas, na Paróquia São do- 

se, na R. Dinamarca, 32 (7º dia), 

Paulo Carneiro Maia Filho - Ama- 

nha, às 1 horas, na Paróquia São do- 

sé na R. Dinamarca, 32, (7º dia). 
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SÃO PAULO RECLAMA 

Problemas com 

compra de vitaminas 

Reclamação da leitora Pé- 
rola Rawet Heilberg:“Rea- 
lizei uma compra no site 
das Lojas Americanas no 
dia 19 de outubro. Comprei 
duas vitaminas de 500 mg. 
Entregaram duas vitaminas 
de 1000 mg. Pedi para de- 
volver. Enviaram o código 
de troca, tudo certo, Fiquei 
com crédito em conta. Re- 
solvi tentar novamente. No 
dia1.º de novembro, refiz o 

pedido. Outra vez, no dia 4, 
o produto veio errado. Em 
vez de 500 mg, vieram cai- 
xas de 1.000 mg. À partir 
dai, venho tentando solici- 
tar o reembolso pelo site. 
Impossivel. Não funciona 
direito. Em uma das tentati- 
vas, consegui falar com uma 
atendente no dia 10. Foi ge- 
rado um protocolo para 0 
pedido. Hoje, entrono site e 
dizem que não podem aten- 
der a minha solicitação. Só 
querooqueeé meu devolta.” 
Resposta das Lojas Ameri- 
canas: “A Americanas infor- 
ma que providenciou o can- 
celamento da compra, de 
acordo com a solicitação da 
cliente Pérola Rawet Heil- 
berg. Pedimos desculpas pe- 
lo transtorno.” 

E) Taro sigum direito como cidaiião 

1 qu consumidor desresgeltado? O 
1 blog seus Direitos pode ajudar, 
a Envie suas recianáções, com gu 

[devidos documentos, dados pes 
sogis e contatos, além do nome 
dos enoluldos ma questão, para o 
“spreclamadiestadas, com 

Repórter do 'Estadão' 
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HÁ UM SÉCULO 

A ação de dois vigaristas 

O negociante syrio Miguel Ab- 
dul, residente em Monte Azul 

veiu ante-hontem a esta capi- 
tal afim de tratar de negocios e 
hospedou-se em casa de um pa- 
tricio, à rua Vinte e Cinco de 
Março. Hontem, à tarde, o sr. 
Miguel Abdul se dirigia para a 
casa em que se hospedara, 
quando, naquella mesma rua, 
toi abordado por dois desco- 
nhecidos, que lhe contaram a 
velha historia de um legado 
que deviam entregar à Santa 
Casa, e que, mediante certa 
quantia, se promptificavam a 
confiar-lhe. O ingenuo com- 
merciante deixou-se levar pe- 
las labias dos dois individuos, 
quenada mais eram que refina- 
dos “vigaristas” entregando- 
lhes, em troca do classico “pa- 
co", aquantiade3:20008000€ 
depois, quando se deu por con- 
ta que tinha sido victima de 
uma esperteza, foi, então, quei- 

xar-se à policia. 6 

CORREÇÕES 

Estr espaço se desta à correção de erros 
nublicados na edição impressa do ESTADÃO. 
Você pode colaborar enviando e-mail para 
correcoes estadias E «Som, Ms iorreções abrar- 

gem erros come de informação, nome, carga, 
dados mumericos, entre outros, 

e Para ver tá resaltados, aponbe a cima- 

seo ra do seu celulas para o DR Code ou 
+ acesso: httpsuiloterias. esta- 

Es dadcombrimega-sena, 
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por 4 décadas, Mauro 
Mug morre aos 77 anos 

O jornalista Mauro Mug mor- 
reu domingo, aos 77 anos, por 

complicações deuma cirurgia | Mug se destacou pela 
feita em agosto para tratar agilidade na apuração 

uma ulcera. Mauro Carvalho 
da Silva era conhecido como 

Mug por causa da semelhança da, como rádio escuta no 
como boneco de pano domes- Estadão, onde trabalhou 
mo nome, da década de 60.Co-. por qo anos. Deixa mulher, 

meçou a carreira naquela déca- três filhos e três netos. 6 



mig SAÚDE Brasil supera EUA na 
proporção de pessoas 
totalmente vacinadas 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE S, PAULO 

Pandemia do Coronavirus 

População 
com mais de 
18 anos terá 
dose extra 

Aplicação vale para quem tomou 2.º 

dose há mais de 5 meses; especialistas 
criticam e dizem que foco deveria ser em 
quem não completou a imunização 

JULIA AFFONSO 

BRASÍLIA 
ROBERTA JANSEN 

RIO 

O governo federal orientou a 
aplicação de dose de reforço 
da vacina de covid-19 para to- 
da a população acima de 18 
anos. À medida já está em vi- 
gor, mas a aplicação vai depen- 
der do cronograma de cada Es- 
tado e cidade. São Paulo, por 
exemplo, já estã fazendo essa 
aplicação para grupos especifi- 
cos, como profissionais da sau- 
de e da educação. Outra mu- 
dança é que aaplicação será pa- 
ra quem tomou a segunda do- 
se há mais de cinco meses, Ho- 
je, é após seis meses. 
Segundo o ministro da Sau- 

de, Marcelo Queiroga, há “do- 
ses de vacinas suficientes” pa- 
raabastecer as 3ê milunidades 

básicas de saúde do Pais. O Bra- 
sil tem 125,5 milhões de pes- 

soas totalmente imunizadas, 

segundo o consórcio de veicu- 
lós de imprensa. Inicialmente, 
o reforço estava sendo aplica- 
doa adultos acima de 66 anos, 

imunossuprimidos (doente 
crônico, por exemplo) eprofis- 
sionais de saúde, 
Aotodo,10,7 milhões de pes- 

soas acima de 60 anos e traba- 
lhadores de saúde já recebe- 

AGENDA COVID 
ASETRAÇÃO MO PAÍS, COM DADOS DO CONSÓRCIO DA IMIPRERSA E DO MIBISTÉREO DA SAÚDE (RECUPERADOS) 

611,524 
TEA 

TE-MSETES 

140 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 
A capital continua com a dose 
suplementar disponivel para 
ostrabalhadores da Guarda Ci- 
viiMetropolitana, aos sepulta- 
dores do Serviço Funerário e 
agentes das subpretfeituras, as- 
sim como para idosos acima 
de 60 anos e profissionais de 

MENUS dERSA EDS 
NE.HOARES EM ar” 

ram reforço, Pelo Ministério 
da Saúde, outros 12,4 milhões 
estão aptos a receber mais 
uma aplicação neste mês. 

“Agora, graças às informa- 
ções que temos advindas dos 
estudos científicos, principal- 
mente estudos de efetividade 
realizados em parceria com a 
Fiocruz e deum estudo que en- 
comendamos em parceria 
coma Universidade de Oxford 
para avaliar a aplicação da 3.º 
dose, que já temos dados preli- 
minares, nós decidimos am- 
pliar essa dose adicional”, res- 
saltou Queiroga, 
A intenção da pasta é aplicar 

o reforço em 103 milhões de 
pessoas até maio. Segundo Ro- 
sana Leite de Melo, secretária 

de Enfrentamento à Covid, a 

ideia é que até o meio do ano 
que vem todos acima de 18 
anos tenham recebido a dose 
extra. De acordo com Queiro- 

ga a dose adicional será aplica- 
da com uma vacina diferente 

daquelas recebidas inicialmen- 
te, a chamada imunização hete- 
róloga. Até o momento, ape- 
nas pessoas que tomaram As- 
traZeneca e Coronavac estão 

aptas a receber o reforço, Por 
isso, a aplicação é feita com as 
vacinas da Pfizer. 

SEM ANVISA, A decisãonão pas- 
sou pelo crivo da Agência Na- 

244 
MEDA MiMEL 
[RUA 

saúde com 18 anos ou mais. Os 
profissionais da educação en- 
tré 40 e 59 anos são elegíveis, 
assim como imunossuprimi- 
dos acima de 18 anos, Esses 
grupos devem ter tomado a 2.º 
dose há seis meses. 

CAMPINAS 

O município vai continuar 

Posto em Guarulhos; entre 20 e 30 anos, 2º dose está abaixo de 30% 

Imunizados com a 

Janssen terão mais 
duas aplicações 

Pessoas que tomaram a vaci- 
na da Janssen, da farmacêuti- 

ca Johnson & Johnson, preci- 

sarão tomar uma segunda 
dose do imunizante. A aplica- 
ção deverá ser feita dois me- 
ses após a primeira dose, O 
reforço para essas pessoas 
será feito cinco meses após o 
esquema vacinal completo. 
“No início, a recomendação 
era de que essa vacina fosse 
de dose única. Hoje, nós sabe- 
mos que é necessária essa 
proteção adicional, Esses 

cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) nem pelo Conselho 
Nacional de Secrerários de 

Saúde (Conass), “Esse comu- 
nicado em específico não foi 
conversado com agente, masa 
gente vinha cobrando, há al- 
guns meses, Esse cronograma 
para 2022 e entêndia que tinha 
mesmo de dar a dose de refor- 
ço em todo mundo acima de 
18”, afirmou o presidente do 
Conass, Carlos Lula. 

Paraa Anvisa, “as discussões 

sobre a dose de reforço são de- 
bates técnicos que estão a to- 

157.000.828 | 21.964.292 
Tiras DE 
LN 

ENTAL DE 
TESTES POSTAIS 

com a campanha “Campinas 
Vacina Mais”. A ação vai ocor- 
rer durante esta semana € 08 
elegíveis não precisam de agen- 
damento. Entre os grupos es- 
tão sendo chamados aqueles 
que precisam da 1.º da2.*e da 
32dose, como idosos acima de 

bo anos, profissionais de sau- 
de e imunossuprimidos. 

que tomaram a vacina da 

Janssen vão tomar a segunda 
dose do mesmo imunizan- 

te”, afirmou o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga. 
“Lá na frente, a sequência é: 
completou cinco meses da 
segunda dose, receberá uma 
dose de reforço, preferencial- 
mente, com vacina diferente, 
a vacinação heteróloga.” De 
acordo com a secretária de 
Enfrentamento à Covid, Ro- 

sana Leite de Melo, o Minis- 

tério da Saúde vai seguir a 
recomendação do Food and 
Drug Administration (FDA, 
dos Estados Unidos). A Jans- 
sen já se reuniu com a Anvi- 

| sa para discutir a 2.º dose. & 

do momento em curso”. Até o 
momento apenasa Pfizer soli- 
citou alteração do esquema 
previsto em bula para sua vaci- 
na. O pedido de terceira dose 
está em análise na agência e 
pendente de complementação 
de dados pelo laboratório para 
que tenha prosseguimento. 

Cabe à Anvisa mudar as bu- 
las das vacinas a partir de pedi- 
dos dos laboratórios fabrican- 
tes. Após a entrega dos dados, 
aagência autoriza ou não as al- 
terações propostas. 
O Estadão apurou que o Mi- 

5.986 PARTA RS Ti 
NEM CAOS UIMERO DE 

ETC TRES E MI EDePFRADE 

RIBEIRÃO PRETO 
Aaplicação da? dose é para os 
municipes de 12 4 17 anos ou 
mais. Os maiores de 18: anos 

que devem receber a 2.º aplica- 
ção da Pfizer podem buscar 
atendimento. Além disso, es- 
tão sendo aplicadas as doses ex- 
tras em profissionais de saúde 
e idosos de 68 a 79 anos. 

nistério da Saúde tomou a deci- 

são de aplicar mais 103 mi- 
lhões de doses adicionais até 

maio de 2022 sem ouvir tam- 
bêm a Câmara Técnica de As- 

sessoramento em Imunização 
da Covid-1g (CTAN). 

REAÇÃO. Naopinião de especia- 
listas ouvidos pelo Estadão, o 
Brasil deveria concluir o esque- 
ma vacinal contra a covid-19 
em todas as faixas etárias e ga- 
rantir uma proteção extra para 

os mais vulneráveis, antes de 
ampliar aoferta da terceira do- 
se para toda a população maior 
de 18 anos, De acordo com os 
últimos números do consór- 
cio de veiculos de imprensa, 
8,7% dos brasileiros estão 
com o esquema vacinal (de 
duas doses ou dose única) con- 
tra covid-19 completo. 

“Há uma baixa procura pela 
terceira dose entre os grupos 
que mais precisamidosos, pro- 
fissionais de saúde e imunossu- 
primidos; a adesão está bai- 
xissima”, afirmou a ex-coorde- 

nadora do Programa Nacional 
de Imunização (PNI; Carla Do- 
mingues. “Mesmo a segunda 

Aval científico 
Segundo Queiroga, estudos 

da Fiocruz e de Oxford 
comprovaram a 

necessidade de 3 doses 

dose está baixa ainda; entre os 
20€0530 anos, a segunda dose 
está abaixo dos 30%. Como va- 
mos falar em terceira dose se 

não completamos a segunda? 
Estamos perdendo o foco.” 
Em todo o mundo, um dos 

únicos países que já está ofere- 
cendo a dose para todas as fai- 
xas etartas é Israel, No entan- 
to a vacinação detoda a popu- 
lação foi completada ainda no 
meio do ano. Isabella Ballalai, 

da Sociedade Brasileira de Imu- 
nizações (Sbim), ressalta que 
“queremos discutir a terceira 
dose para todos, mas a priori- 
dade agora é concluir a segun- 
da dose”, “Do jeito que foi 
anunciado, parece que todo 
mundo vai ser vacinado ama- 
nha”, disse. “Estamos, mais 
uma vez, falhando na comuni- 

cação”, completou Carla Do- 
mingues. & 

Ne) MA WEB 
E Ed Confira mais algures cidades 
tea E 0 avanço da imunização 

MINEMES hetpsjibitylicom/7JErsR 

RIO DE JANEIRO 
Hoje,as mulheres acima de 60 
anos continuam contempla- 
das com a dose de reforço. Os 
homens serão vacinados ama- 
nhã. Também estão receben- 

doa aplicação adicional os pro- 
fissionais e trabalhadores da 

saúde que tomaram a 2.º dose 
em maio. € 
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Campeonato Brasileiro 

Palmeiras 

Boxe: hospital que luta 
contra o câncer infantil 
recebe USS | mi de Canelo ESPORT 

pode colocar o 
São Paulo na zona da degola 

Equipe de Rogério Ceni chega pressionada para o clássico na casa 

do rival após cobrança da torcida por reação contra o rebaixamento 

O São Paulo entra bastante 

pressionado para enfrentar o 
Palmeiras no clássico pelo Bra- 
sileirão, hoje, às 20h30, no Al- 
liang Parque, O vexame diante 
do Flamengo deu um choque 
de realidade no clube do Mo- 
rumbi, que agora tem como 
único objetivo se livrar do re- 
baixamento à Série B. A derro- 

ta para o rival pode até colocar 
o time na zona de degola, de- 

pendendo dos resultados de 
Juventude e Bahia. 

A equipe do técnico Rogério 
Ceni soma apenas 38 pontos. 
Primeiro integrante da zona 
de rebaixamento, o Juventude 

tem 36, mesma pontuação do 
Bahia, o primeiro fora. Às duas 
equipes têm um jogo a menos 
do que o São Paulo. Nesta roda- 
da, o time de Caxias do Sul re- 
cebe o Fluminense, hoje, no Al- 

fredo Jaconi, enquanto os baia- 
nos visitam o Sport, amanhã, 

na Arena Pernambuco, 
Para piorar, o São Paulo 

abriu espaço para que integran- 
tes da principal torcida organi- 
zada do clube pudessem co- 

RUBEML CHIRIEADA ALULOPE MET LE B/2021 

Ceni admite: precisa encontrar uma maneira de fazer o time reagir 

brar o elenco. À reunião acon- 
teceu ontem à tarde, antes do 

último treino para o clássico. 
Os torcedores pediram para 

conversar com Miranda, Rei- 
naldo, Luciano, Volpi e Bruno 

Alves, além do técnico Rogério 
senie docoordenador de fute- 

bol, Muricy Ramalho, Volpi e o 
treinador não participaram da 
reunião que durou cerca de 90 
minutos. O presidente Julio 
Casares também não estava 

presente por causa de compro- 
missos no Morumbi, 

A principal cobrança foi em 
relação ao comportamento do 
elenco. Eles pediram mais ati- 
tude aos jogadores nas últimas 
seis partidas do Brasileirão. 
Por enquanto, eles prometem 
apoiar à time nesté momento 
complicado. Tudo isso, claro, 

pode mudar com uma derrota 
para o Palmeiras no clássico. 
Nodomingo, após perder pa- 

SP RODADA DO BRASILEIRÃO 

o Ni 

PALMEIRAS SÃO PAULO 

PALMEIRAS: Neverton; Marcos 
Rocha, Kuscevic. Luan e Victor Luls; 
té Rafael, Danilo, Raphael Veiga é 
Gustavo Scarpa; Wesley = Rony, 
Técnico: Abe! Ferreira. 
SÃO PAULO: Volpi Bruno Alves, 
Miranda e Léo: Igor Vinicius, Rodrigo 
Nestor, Gabriel Sara, Igor Gomes e 
Reinaldo: Regoni e Luciano. 

Técnico: Rogério Ceni, 
Juiz: Marcelo de Lima Henrique 
IR). 
Horário: 20h30 
Local: Allianz Parque, 
TV: Premiere, 

rao Flamengo por 440 no Mo- 
rumbi, Rogério Ceni afirmou 
que o caminho para salvar o ti 
me do rebaixamento seria di- 

ficil. “Com tranquilidade não 
vai acontecer nada. Muito tra- 

balho, sofrimento. Passando 
sufoco, mas vamos ter que de 
uma maneira ou outra fazer 
com que esse time vença”, afir- 
mou o treinador, “Vamos ter 
de jogar um campeonato à par- 
te, não era o que o torcedor 

Para subir na tabela 

Santos aposta na força da Vila 
para embalar e derrotar a Chape 

Bastante irregular em casa, O 
Santos aposta na força da sua 
torcida na Vila para finalmen- 
te embalar no Brasileirão. O ri- 
val da vez é a Chapecoense, 
que já está matematicamente 
rebaixada a Serie B do próximo 
ano. O técnico Fábio Carillete- 
ra bons reforços para o con- 
fronto de hoje às 19h. 

Oscilação é a marca do san- 
tos no Brasileirão. Nos últi- 
mos cinco jogos, alternou en- 
tre vitórias, derrotas e um em: 
pate no último compromisso 
diante do Atlético-GO, em um 
jogo bastante comprometido 
pelo campo afetado pela chuva 
que caiu em Goiânia. Na Vila 
Belmiro, a história se repete. 
Desde julho que o time não 

consegue duas vitórias segui- 
das em casa . 
O Santos ainda segue amea- 

çado pela zona de rebaixamen- 
to. E o 12º colocado com 39 
pontos. O Juventude, que é o 
primeiro time dentro do Z-4, 

soma 36. Ainda restam seis ro- 

dadas para o fim da competi- 
ção e uma vitória justamente 
contra a equipe que ocupa à 
lanterna do torneio pode ser o 
que precisa para à equipe praia- 
naafastar de vez o fantasma do 

rebaixamento. 
Paraisso, Fabio Carille pode- 

rá contar com dois nomes im- 
portantes de seu elenco. O 
principal reforço deverá ser 
Marinho. Pouco antes do com- 

promisso em Goiânia, o joga- 
dor apresentou um quadro gri- 
pale sequer deixou o hotel ru- 
mo ao estádio. Ele ficou então 

Ss RODADA 

SANTOS CHAPECOENSE 

SANTOS: João Paulo; Robson, Luiz 
Felipe e Danilo Boza; Madson, Vini- 
cos Farocelo, Felipe Jonathan, Ga 
brlel Pirani e Morses; Marinho.e Die 
go Tardelli. Técnico: Fábio Carille 
CHAPECDENSE: Judo Paulo; Ese- 
quiel, Laércio, Jordan e Busanello 
Moisés Ribeiro, Anderson Leite e 
Denner, Mike, Kaio Nunes (Bruno 
&ival é Henrique Almeida jánselmo 
Ramont Técnico: Felipe Endreos 
Juiz: Paulo E. Zanovelli Silva (MO) 
Local: Vita Belmiro, em Santos, 

Horário: 12h. 
NA TV; Premiere, 

sob observação do departa- 
mento médico. Porém, já vol- 
tou a treinar normalmente e 
deve ser peça chave para otrei- 
nador, 
Outro reforço é Diego Tar- 

delli, que também não enfren- 

tou o Atlético-GO pois foi pou- 
pado. As baixas, no entanto, 

também preocupam. No setor 
defensivo, Carille não poderá 
contar com Kaiky, que recebeu 
o terceiro quartão amarelo no 
últimojogo e cumprirá suspen- 
sãoautomática, e Emiliano Ve- 
lázquez, que segue sem previ- 
são de retorno por sofrer de 
uma contusão no músculo pos- 
terior da coxa esquerda. Lucas 
Braga também é ausência pois 
também sé recupera de um des- 
conforto. 

RETROSPECTO. Santose Chape- 
coense já se enfrentaram 13 ve 
zes em toda a história. O time 
paulista venceu oito partidas, 
houve dois empates e os catari- 
nenses sairam com a vitória 
em três oportunidades. Na Vi- 
la, foram cinco jogos € cinco 
vitórias da equipe santista. € 

queria, mas temos que enfren- 

tar de cabeça erguida.” 
E o treinador tem razão. O 

São Paulo terá pelo menos três 
confrontos diretosna briga pe- 
lo rebaixamento, entre eles 

contra o Juventude, dia 12 de 

dezembro, no Morumbi, À 
equipe tricolor ainda enfrenta 
Athletico-PR (casa), Grêmio 
(fora), Sport (c) e Ameérica- 
MG (f), na última rodada. 

OUTRO MOMENTO, Sc 0 são Pau- 
lo entra pressionado, O Palmei- 
ras vive momento positivo. 
Apesar de perder para o Flumi- 
nense no domingo, o time do 
técnico Abel Ferreira vinha de 
seisvitórias seguidas cocupa o 
terceiro lugar, posição que não 
vai perder nesta rodada, 

Retrospecto ruim 
Rogério Ceni nunca venceu 

o Palmeiras no Allianz 
Parque, seja por São Paulo, 

Fortaleza ou Cruzeiro 

Além disso, o foco principal 
não é o Brasileirão, em que 0 
Atlético-MG está próximo de 
confirmar o titulo, O Palmei- 
ras trabalha para enfrentar o 
Flamengo, em 27 de novem- 
bro, no Centenário, em Monte- 

vidéu, pela final da Libertado- 
res. O clássico é mais um jogo 
de preparação, mas existe o fa- 
tor rivalidade. O Alviverde po- 
de colocar o São Paulo na zona 
de rebaixamento. 

Para este compromisso, 

Abelnão terá Dudu, Felipe Me- 
lo é Deyverson, todos suspen- 
sos. Já Rogério Ceni perdeu 
Calleri, expulso contra o Fla- 
mengo, mas terá o importante 
retorno de Gabriel Sara. 6 
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Eliminatórias da Copa 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 202 

Seleção mantém invencibilidade 
com empate na Argentina 
Sem Neymar, Brasil 
suporta seu teste mais 
difícil até agora; time 
anula Messi e mostra 
pulso firme diante de 
bom adversário 

ini 

hihi 

A seleção brasileira manteve a 
invencibilidadenas Eliminato- 
rtas ao empatar poroa o coma 
Argentina ontem, em Sam 
Juan. Mais dó que isso, passou 
no teste mais dificil até agora, 
Contra umadversário bom tec- 
nicamente, mas violento, O 

Brasil, sem Neymar com vá- 
rios jogadores jovens, jogou 
com personalidade, não se 
amedrontou. Fabinho, por 
exemplo, anulou Messi. 
O Brasil já está classificado 

para a Copa do Catar. Tem 35 
pontos em 13 partidas. A Argen- 
tina, com 29, está quase lá. 
“Tivemos muito bem em to- 

dos os jogos, é o que a gente 
passa no vestiário, solidez de- 

fensiva. Hoje infelizmente não 
fizemos gols, mas foi mais 
uma grande partida”, disse o 
volante Fred, 
Sem Neymar, desfalque por 

causa de dores na coxa esquer- 
da, Tite escalou Vinícius Ju- 
nior aberto pela esquerda, 
com Raphinha pela direita. Pa- 
quetá ficou na articulação. 

Campeonato Brasileiro 

Hi RODADA DAS ELIM SUL AMERICANAS 

to) 

ARGENTINA 
O 

õ 
BRASIL 

0 

ARGENTINA: Martinez: Molina, 
Romero (Pezzellal, Utamendi e 
Acura, Paredes [Lizandro 
Martinez), De Paut e 
La Celso (Dominguezy, 
Lautaro Martinez (Correa), 
Messi e Di Maria (Alvarez), 
Técnico: Lionel Scaloni, 
BRASIL: Alisson; Danilo. 
Marquinhos, Eder Militão e 
Alex Sandro; Fabinho, Fred e 
Lucas Paquetá (Gerson); 
Raphinha (Antony), Matheus 
Cunha Gabriel Jesus/e 

Vinieius duntor, 
Técnico: Tite. 
Juiz: Andrés Cunha (URU 
Amarelos: Paquetá, Paredes, 
Romero, Perrella e Fabinho. 
Local Estádio Bicentenário, em 
Sr Jur, 

Insuflado pela torcida, a Ar- 
gentina buscou tomar o con- 
trole do jogo, mas o Brasil, 
bem posicionado, conseguiu 
segurar a pressão inicial. O ti- 
me da casa procurava cons- 
truir jogadas pelo lado direito, 
mas não conseguia penetrar e 
os CTuzamentos paravam nas 

mãos de Alisson. 
A seleção, por seu turno, jo- 

gava apenas pelo lado esquer- 
do, explorando as bolas longas 
para Vinicius Junior e armada 
o contra-ataque. Conseguiu 
um, o primeiro, aos 12 minu- 

No Rio, o clássico dos 
técnicos sob pressão 

A tabela do Brasileirão deixa 
claro que Flamengo e Corin- 
thians, que se enfrentam hoje 
as 21h30 no Maracanã, têm ob- 

jetivos diferentes na competi- 
ção, mas contam com algo em 
comum: os técnicos de ambos 
sofrem pressão por um me- 
lhor rendimento em campo. 
Tanto Renato Gaúcho como 

Sylvinho vêm sofrendo com 
críticas da torcida, que pede 
atuações mais convincentes. 
A equipe paulista tem pela 

frente dois longos jejuns: não 
derrota o time carioca hã oito 
confrontos (sete derrotas e 
um empate) e não vence fora 
de casa no Brasileirão desde 28 
deagosto, quando bateu o Grê- 
mio por 2a 1,em Porto Alegre, 

Acampanha ruim como visi- 
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FLAMENGO CORINTHIANS 

FLAMENGO: Hugo: Matheuzinho, 
David Luiz, Gustavo Henrique e Re- 
nê; Arão, Andreas Pereira, Everton 
Ribeiro e Michael; Bruno Henrique e 

Gahigol Técnico: Renato Gaúcho. 

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, 
João Victor, Bite Fábio Santos [Lu- 
cas Piton); Gabriel. Guliano, Gabriel 
Pereira, Renato Augusto é Róger 
Guedes: do, Técnicos Sylvinha, 

Juiz: Anderson Daronco (RS; 

Horário: 21h30. 

Local: Maracanã. 
TV: Globo e Premiere. 

tanteatrapalhaos planos do ti- 
me paulista de entrar no G-4. 
Sylvinho poderá contar com a 
volta do lateral esquerdo Fá- 

ANDÕES LAMRONERE É AFP 

Brasil fez boa partida, anulou Messi e mostrou força na Argentina 

tos, mas Fred, que puxou bem 
a jogada, demorou para tocar 
para o atacante, que depois se 
atrapalhou com a bola. 
O Brasil equilibrou a partida 

e teve boas chances. Vini Ju- 

nior perdeu à melhor delas, ao 
chutar torto na frente do golei- 
ro; pouco depois, Matheus Cu- 
nha quase fez um golaço, ao 
tentar encobrir Martinez chu- 
tando de antes do meio de cam- 
po, Errou por pouco, 

AGRESSÃO. O defeito da sele- 
ção era não explorar Raphinha 

bio Santos, que cumpriu sus- 
pensão, na vaga de Piton. O 
meia Willian, que estava fora 
rratando de lesão, pode ser a 
novidade no banco, 

“OQ time tem várias forma- 
ções que vamos tendo conheci- 
mento de causa. Eu conheço a 
construção toda. Dezesseis jo- 
gadores são mais utilizados e 
as possibilidades nos últimos 
jogos se abrem para todos”, 
avalia o treinador. 

JEJUM, O Corinthians não ven- 
ce o Flamengo desde a semifi- 
nal da Copa do Brasil de 2018 € 
rem uma missão dificil para en- 
cerrar o jejum de vitórias. Com 
o melhor ataque do Brasilei- 
rão, com é1 gols, o time rubro- 
negro ainda estã em busca do 
lider Atlético-MG pelo título 
brasileiro, mas tem os olhos 
voltados para a final da Liberta- 
dores, contra o Palmeiras, no 
dia 27 de novembro — sábado 

da semana que vem. À equipe 
carioca vem de goleada sobre o 
São Paulo, no Morumbi, por 4 
ao,e aposta na grande fase de 
Michael, atual artilheiro do 
Brasileirão, com 13 gols. & 

pelo lado direito, o que passou 
afazer a partir dos 25 minutos. 
O jogador do Leeds, sumido 
até então, começou a apare- 
cer. E esteve no lance que mos- 
trou a covardia do violento za- 
gueiro Otamendi, que numa 
disputa de bola deu uma coto- 
velada no brasileiro, que san- 

grou bastante — precisou levar 
cinco pontos no queixo, 

Mais covardes que Otamen- 
di só O juiz uruguaio Andrés 
Cunha, que nada assinalou, e 
seu compatriota Esteban Osto- 
jich, árbitro de vídeo, que se- 

O MELHOR DA TV 

TÊNIS 
e Nitto ATP Finals 
Fase de Grupos 
10h / ESPN 
Fase de Grupos 
17h | ESPN 

BASQUETE 

e Euroliga 
Barcelona x CSKA Moscou 
17h | BandSports 

FUTEBOL 

e Campeonato Brasileiro 
Cuiaba x Internacional 

19h / SporTV e Premiere 
Santos x Chapecoense 
19h | Premiere 
América-MG x Atlético-GO 

19h / Premiere 

BASQUETE 

e NBB 

Unifacisa x União 

Corinthians 

19h / YouTube NEB 

VÔLEI 
e Superliga Masculina 
19h [Goiás x Sesi-SP 
19h / SporTV 2 
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ELIMINATÓRIAS 

PG 
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Bolívia 30 Uruguai 
VWeneniela 147 Pe 

Exilômiia 0 10 Periquel 

drgêntina Dx Brasil 

Chita 4 Equador” 

querochamou para vero lance 
que deveria ser punido com ex- 
pulsão para o zagueiro, 

Messi procurava puxar as jo- 
gadas da Argentina, Mas os lan- 
ces pelo meio, dele e de seus 
companheiros, não prospera- 
vam, pois Fabinho e Fred esta- 
va muito bem na marcação e à 
zaga bastante segura. Ainda as- 
sim teve boa chance com Lau- 
taro Martinez e De Paul. 
O Brasil continuou bem na 

etapa final. Fred acertou o tra- 
vessão com belo chute da en- 
trada da área aos 14 minutos, 
Mas o lance mais belo foi a car- 
retilha que Vini Junior deu em 
Molina em jogada na linha de 
fundo. Na sequência, Paquetá 
pegou malna bola, O jogo con- 
tinuou bastante disputado, 
Messi teve boa chance aos 44 - 
Alisson pegou - mas o empate 
acabou ficando de bom tama- 
nho para as duas equipes.e 

FUTSAL 
e Camp. Catarinense 
ADFT x Joaçaba 

19h | BandSports 

FUTEBOL 

e Campeonato Brasileiro 
Fortaleza x Ceará 
20h / TNT e Premiere 
Juventude x Fluminense 

20h30 | Premiere 

Palmeiras x São Paulo 

20h3o | Premiere 
Flamengo x Corinthians 
21h30 / Globo, SporTV e 
Canal Premiere 

VÔLEI 
e Superliga Masculina 
Natal x Minas 

21h30 / SporTV 2 

BASQUETE 

e NBA 

Los Angeles Lakers x 
Milwaukes Bucks 

21h30 / ESPN 
Dallas Mavericks x 
Phoenix Suns 

oh / ESPN 
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Tênis 

E se 2 e pe DR 

Djokovic é o 
maior de todos 

os tempos, 
Pete Sampras 
Um dos grandes 
nomes da história 
na modalidade, 
americano afirma 

que sérvio de 34 anos 
é incomparável 

O debate sobre 'o melhor de 
todos os tempos' no tênis mas- 
culino divide opiniões hãanos, 

mas o norte-americano Pete 
Sampras não tem dúvidas de 
que o Novak Djokovic é o esco- 
lhido. O sérvio está empatado 
com o suíço Roger Federer e o 
espanhol Rafael Nadal com 20 
titulos de Grand Slam cada um 
e os fãs e especialistas conti- 
nuam a discutir sobre quem de- 
ve ser considerado o melhor 

de todos. 
Sampras chegou à sua con- 

clusão baseado no que o sérvio 
apresentou durante a carreira. 

Djokovic, de 34 anos, o mais jo- 
vem dos trés, tem sido incom- 

parável em consistência e su- 
cesso nos Ultimos anos e já con- 
quistou o recorde de Federer 
de manter o número um do 

ranking mundial masculino na 
maioria das semanas. Este 

mês, O sérvio rompeu o empa- 
te com seu idolo de infância 

Automobilismo 

Sampras, garantindo a lideran- 
ca doranking ao fim da tempo- 
rada pela sétima vez. 

“Terminar sete vezes como 
o melhor da temporada é algo 
que ele verá como um bônus 
em relação a todos os Grand 
Slams que ganhou”, disse Sam- 
pras, vencedor de 14 títulos de 
Grand Slams — ele se aposen- 
tou após o Aberto dos Estados 
Unidos de 2002. “Mas acho 
que ele vai apreciar mais o es- 
porte e suas próprias conquis- 
tas à medida que envelhecer. 
Ele fez isso em um momento 
em que ao mesmo tempo domi- 
nava Roger e Rafa e também 
lidou muito bem com a próxi- 
ma geração de jogadores - to- 
dos ao mesmo tempo.” 

LIÇÕES. É exatamente isso que 

Djokovic tem feito nas últimas 
temporadas em suas exibições 
pelo circuito: tirando proveito 
dos seus maiores rívais e tam- 

bém de suas contusões e “ensi- 
nando” tênis aos mais jovens 
que, como ele um dia fez, alme- 
jam subir no ranking e se me- 
ter entre os principais tenistas 
do mundo. 

“Eu acho que o que Novak 
fez nos últimos dez anos, Ven- 

IBTIVANTA RÃ 

Fórmula 1 vai ter o 1º 
piloto chinês em 2022 

HINWIL, SUÍÇA 

A China vai ter um piloto da 
Fórmula pela primeira vez na 
história na próxima tempora- 
da. Guanyu Zhou, de 22 anos, 
vai correr pela Alfa Romeo, Se- 
rã o substituto do italiano An- 
tonio Giovinazzi e terá como 
companheiro de equipe o fin- 
landês Valtteri Bottas, atual- 
mente na Mercedes. Com isso, 

as dez equipes estão com suas 
duplas definidas para a próxi- 
ma temporada. 

Piloto de testes da Alpine e 
correndo na Fórmula 2, Zhou 
dirigiu o carro de Fernando 
Alonso no começo da tempora- 
da da Fórmula 1 e desde então 

interessava à Alfa Romeo. 
Comaideia da equipe em mes- 
clar a experiência de Bottas 
com um jovem talentoso, 

GUAM ZHOL TWITTER 

de 
Zhou chamou a atenção ao 

pilotar o carro de Alonso 

E mn 

£hou acabou escolhido. 
“Eu sonhava desde muito 

jovem a escalar o mais alto 
que pudesse em um esporte 
pelo qual sou apaixonado e 
agora o sonho setornou rea- 
lidade”, disse Zhou. “Sinto- 

me bem preparado, Ser o 
primeiro piloto do pais na 
Fórmula 1 éumavanço para 
a história do automobilis- 

mo chinês”, enfatizou o jo- 
vem piloto. é 

RT Ra DO ER DURA A DOT 

Mi ESPORTES 
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s 

Djokovic e Sampras se encontraram em setembro, no US Open: americano vê sérvio muito consistente 

Recorde 

Ls 

É temporadas 
seguidas o tenista sérvio 
Novak Djokovic termina na 

primeira colocação do 
ranking da Associação dos 
Tenistas Profissionais (ATP) 

cendo os campeonatos, sendo 

consistente, terminando em 
primeiro lugar por sete anos, 
pára mim é um sinal claro de 
que ele é o maior de todos 05 
tempos”, disse Sampras. 

Djokovic, que também con- 
quistou o 37.º titulo de ATP 
Masters em Paris nos últimos 

dias, foi presenteado com o tro- 
féu de número 1 do mundo na 

última segunda-feira em Tori- 
no, na Itália, após sua vitória 
sobre Casper Ruud, da Norue- 
ga, no ATP Finals, torneio que 
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reúne os grandes tenistas do 
ano no fim de temporada. 

“Eu fui 'o cara" dos recordes 
por muitos anos e ele tem sido 
“o cara” muito mais do que eu”, 
disse Sampras, “Acho que ele 
tem sido mais consistente, ga- 
nhou mais torneios e mais 
Grand Slams, tem mais ma- 

jors. Eu poderia continuar fa- 
lando sobre a carreira dele. 
Não acho que veremos alguém 
terminar sete anos como ome- 
lhor do mundo de novo,” 
O americano lamentou que 

atletas de esportes coletivos re- 
cebam mais atenção do que os 
demais. “No tênis, dao contrá- 
rio dos esportes coletivos, vo- 
céestá sozinho. Mentalmente, 
se cair de ritmo em um jogo, O 
treinador não poderá lhe dizer 
o que fazer. Os tenistas preci- 
sam ter o pacote completo. Vo 
cé precisa ter uma atitude para 
seronúmero1e Novakatem”, 
finalizou Sampras. € 

Medvedev vence 
Zverev e fica perto da 
semifinal do ATP Finals 

Daniil Medvedev segue fir- 
me em busca do bicampeo- 
nato do ATP Finals. Atual 

campeão e número 2 do 
mundo, o russo derrotou o 

alemão Alexander Zverev, 
terceiro do ranking, por 2 
sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 

(7/3) e 7/6 (8/6), em ah3s,€ 
encaminhou a classificação 
para a semifinal, em Turim, 
na ltália. 

Como havia derrotado o 

polonês Hubert Hurkacz na 
estreia, Medvedev é o único 

do grupo vermelho com 
10075 de aproveitamento. A 
torcida, inclusive, é para 

Hurzkacz vencer Berrettini 

para ele conseguir a classifi- 
| cação antecipada. é 
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À FUNDO pone: 

Emendas de relator se tornam 
trunfo no governo Bolsonaro para 
a obtenção de apoio parlamentar 

Como o Congresso 
Nacional capturo 
Orçamento 

BRENO PIRES 

BRASÍLIA 

umamanhã ensolara 
da de fevereiro de 
2020, O presidente 

Jair Bolsonaro e ministros as- 
sistiam ao hasteamento da ban 
deira, no jardim do Palácio da 

Alvorada. Era uma terça-feira 
com poucas nuvens e prenún- 
cio de mau tempo político. O 
Congresso havia aprovado o 
Orçamento Geralda União da- 

quele ano com R$ 307 bilhões 
em emendas de relator, meca- 
nismo de distribuição de ver- 
bas para redutos de parlamen- 
tares, Foi então que a transmis- 

são oficial ao vivo captou a fiú- 
ria do ministro-chefe do Gabi- 
nete de Segurança Institucio- 

nal (GSI, Augusto Heleno. 
“Não podemos aceitar esses ca- 
ras chantageando a gente. Fo- 

da-se!” esbravejou o general, 
Em 2018, durante a campa- 

nha de Bolsonaro, Heleno jáha- 
via cantarolado uma música 

na qual substituia a palavra “la- 
drão” por “Centrão”, ao se refe- 
rirao grupo de partidos fisioló- 
gicos, de longeva atuação na 
política. Eleito, Bolsonaro con- 
tinuou dizendo que rejeitaria 
negociações no varejo, em tro- 
ca de votos no Congresso. 
Aquela altura, no entanto, o 
presidente já tinha dado entra 
da nos papeis do “casamento” 
com o Centrão, bloco que his 
toricamente adere ao governo 
para capturar o Orçamento. 
Enquanto a frase de Heleno 

animava as redes bolsonaris- 
tas, o então ministro da Secre- 

CIDA SAM PATNESTADÃD- ET 2] 

taria de Governo, general Luiz 
Eduardo Ramos, construia o 
que seria a base de sustentação 
dogoverno, mantidaà custa de 
verbas públicas. Contava, para 
tanto, com o aval do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

O dinheiro do orçamento se- 
creto- esquema de barganha po- 
lírica revelado pelo Estadão - 
teve corte, mas, no áno passado, 
o Congresso bateu recorde em 
emendas parlamentares, verbas 

previstas em lei e de destinação 
conhecida, executando R$ 35 hi- 

lhões. Foi uma conquista do 
Centrão, que sonhava com um 

controle mais amplo dos recur- 
sos. Com o apoio do bloco, Bol- 

sonaro começou a movimentar 
sua campanha à reeleição. 

COALIZÃO. O manejo das ver 
bas orçamentárias é uma “fer- 

ramenta” do presidencialismo 
de coalizão para construir hase 
de apoio na Câmara e no Sena- 
do. Mesmo sem a obrigatorie- 
dade de o governo executar as 
indicações feitas por parlamen- 
tares-já que, no modelo brasi 
leiro,o Orçamento é autorizati- 
vo-=,a prática do toma lá, dá cá 
está por trás dessa relação fisio- 

Emenda de relator 
O mecanismo permite 

que parlamentares 

imponham o que fazer 
com os recursos. A 

decisão de liberar a 

verba é do Executivo, 

lógica e há tempos o Pais en- 
frenta escândalos de desvio de 
recursos, como o dos anões do 

Orçamento (1993), 0 das má- 
fias dos vampiros (2004) € O 

dos sanguessugas (2006), 
A captura do Orçamento por 

um grupo de políticos come- 
cou a ser ampliada a partir de 
2014, quando Henrique Eduar- 
do Alves (MDB-RN) presidia a 

Gâmara. Naquele ano,0 debate 
da Proposta de Emenda à Cons- 
tituição (PEC) que tornaria 

obrigatória a execução das 

emendas parlamentares indivi- 
duais amadureceu. À PEC foi 

aprovada na Câmara sob o co- 
mando de Eduardo Cunha 
(MDB-RI, em 2015, tornando 

essas emendas impositivas. Cu- 
nha, mais tarde, seria cassado. 

Em2019,no primeiro ano do 
governo Bolsonaro, com Rodri- 
go Maia (então no DEM-RN à 
frente da Câmara e Davi Alco- 
lumbre (DEM-AP) no Senado, 
mais duas emendas à Consti- 

tuição ampliaram esse poder. 
Aprimeira também tornou im- 
positivas as emendas de banca 
das estaduais, apresentadas 
por parlamentares de uma 
mesma unidade da Federação. 
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A segunda os desvencilhou da 
supervisão do governo ao per- 
mitir que as emendas indivi 
duais pudessem ser transferi- 
das diretamente a fundos mu 
nicipais. Nessa transferência 
especial, conhecida como “Pix 
orçamentário”, não havia ne- 
cessidade de convênios. 
Com o argumento da inde- 
pendência, a divisão proporcio 
nal de recursos — imune a con- 
tingenciamentos e desburocra- 
tizada — impediria o Executivo 
de barganhar apoio em troca 
da liberação de recursos. Na 
Emenda Constitucional1o0,0 

Congresso estabeleceu que a 
execução desses repasses deve- 
ria observar “critérios objeti- 
vos e imparciais”. 

ORIGEM. Depoisdefincara ban- 
deira no Orçamento, porém, O 

Congresso dobrou a aposta. O 

Centrão avançou sobre os re- 
cursos, aproveitando a fragili- 
dade da articulação do gover- 
no e com Bolsonaro ameaçado 
por pedidos de impeachment. 

O Congresso aprovou a cria- 
çãodo identificador de resulta- 
do primário (RP) n.º 9, para 
emendas de relator do Orça- 
mento, em cutubro de 2019. À 

ideia era garantir que o gover- 
no executasse os valores con- 
forme indicação do Congres- 
so, na figura dorelator-geral. O 
Palácio do Planalto vetou a 
criação do RPg ao sancionar a 

Lei de Diretrizes Orçamentaá- 
rias (LDO) de 2020, mas vol- 

tou atrás após acordo político 
costurado pelo general Ramos. 
A época, o governo prepara 

vaum combo de PECs:a Emer- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

gencial, a do Pacto Federativo 
eados Fundos Públicos, apre- 
sentadas em novembro, O Pla- 
nalto, repleto de ministros e as- 
sessores fardados, também 
buscava aprovar a reforma da 
Previdência dos militares. Fal 
tava, ainda, o Orçamento de 
2020. Para aprovar as propos- 
tas, o Congresso queria uma fa- 
tia maior de investimentos. 
Uma reunião com políticos 

do Centrão, na Casa Civil, aju- 
dou a selar o acordo. Além de 
Ramos e da equipe econômica, 
estavam presentes os lideres 
dogovermno no Senado, Fernan- 
do Bezerra Coelho (MDEB-PE), 
e no Congresso, Eduardo Go- 
mes (MDB-TO). O governo en- 
caminhou, então, novo proje- 

topara alterara LDO, estabele- 

Reportagens 
Serie do “Estadão” 

mostrou como o governo 
usou emendas para obter 

apoio no Congresso 

cendo as emendas de relator. 
Desta vez, barrou a obrigação 

de aceitar as indicações de be 
neficiários e as prioridades de 
pagamentos. Como veto, man- 
tido em sessão do Congresso, 
orelator-geral poderiaremane 
jar bilhões do Orçamento, mas 
o Executivo não tinha obriga- 
ção de executar os repasses. 
Sem uma regulamentação 

definida, as emendas de rela- 

tor viraram um monstrengo, 
Como oveto desobrigou o go- 
verno de acatar as indicações 

do Legislativo, o Planalto te- 
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Linha do tempo 

Histórico de desvios, 

fraudes e sobrepreços 

e Anões do Orçamento 

(1983) 

Um grupo de parlamentares, 
comandado pelo então rela- 

tor-geral do Orçamento, depu- 
tado João Alves (PFL-BA), 

usou emendas parlamentares 

para desviar recursos destina- 

dos a obras de assistência so- 

cial, De acordo com a CPI que 

apurou o caso, o esquema mo- 

vimentou cerca de US$ 100 

milhões. Seis parlamentares 
foram cassados, 

SIS E PAULO ESLERORE ST ADÃO MN0/1193 

Ir, 

“ve a chance de liberar recur 
sosapenas para os aliados. Sur- 
iu ai O orçamento secreto, 

ELEIÇÃO. O esquema aumentou 
o poder dos presidentes da Ca- 
mara e do Senado e dos princi 
pais lideres, além dorelator-ge- 
ral do Orçamento. No ano pas 
sado, a caneta estava com o de- 

reportagens sobre o 
orçamento secreto 

Leia a série de 

Congresso tem 

mais poder com 

emendas RP-B 

o Máfia dos vampiros 

(2004) 

A Operação Vampiro investi- 
gou uma quadrilha que teria 
desviado R$ 2,3 bilhões por 

meio de fraudes no Ministério 
da Saúde na compra de medica- 

mentos, em sua maioria na 

área de hemoderivados. 

As irregularidades teriam 
iniciado em 1998. De acordo 

como Ministério Público, ha- 

via violação do sigilo das pro- 

postas e combinação prévia 
dos preços ofertados. A investi- 

gação resultou em denúncia 
criminal pelo Ministério Públi- 

co Federal contra 33 pessoas 
envolvidas no caso. 

MARCOS MTVETAA AGENCIA SEHADO-DO PAO ZO 

putado Domingos Neto (PSD 
CE). Um total de R$ 140 mi- 
lhões foi reservado pelo gover 
no para o município de Tauá 
(CE), onde a mãe do deputado, 
Patricia Aguiar (PSD), se ele- 
geu prefeita. O deputado Ar 
chur Lira (AL), então lider do 

PP, enviou mais de R$ 100 mi 
Ihões do orçamento secreto pa- 

e Máfia dos sanguessugas 

(2006) 
O escândalo dos sanguessugas 
estourou com a noticia de que 
uma quadrilha atuou para des- 
viar mais de Rá no milhões des- 

tinados à compra de ambulân- 

cias superfaturadas em deze- 
nas de municipios brasileiros, 

segundo a Polícia Federal. 
De acordo com órgãos de 

controle, a máfia das ambulân- 

cias causou prejuizo de pelo 

menos R$ 15,5 milhões ao era- 

rio, com superfaturamento em 

70% dos convênios analisados. 

O caso foi investigado na CPI 

dos Sanguessugas, que acusou 

72 parlamentares. 

ra contemplar aliados com 
obras e máquinas. Mas o maior 
benefício de Lira está ligado aos 
recursos despejados pelo gover- 
no para elegê-lo presidente da 
Camara, em fevereiro deste 

ano. À poucos dias das eleições 
no Congresso, o Estadão reve- 
lou que o governo liberou R$ 3 
bilhões, a pedido de 285 deputa- 

OTDA SAMPATOIESTADAD-? PEGA 

Fole pi 

& Orçamento secreto 

(2021) 

Mais de R$ 3 bilhões em ecmen- 

das de relator-geral foram dis: 
tribuidos em dezembro, antes 

das eleições para as presidén 
cias da Câmara e do Senado. 

Investigação apontou que os 
preços para compra de máqui- 

nas estavam ate 2595 acima 

do valor de mercado. 

Apuração dos órgãos de 
controle detectaram mais de 

R$ 150 milhões de sobrepre- 
ços. Na sexta-feira, o Estadão 

também mostrou que o gover- 

no liberou R$ 1 bilhão na se- 

mana em que seria votada a 

PEC dos precatórios. 

ADALBERTO MARQUES /MDR-26/6/2020 

dos é senadores, O que eviden- 
ciouanegociação para eleger Li- 
ra. Uma planilha secreta regis 
trava nomes, beneficiários, va- 

lores e situação do repasse. 

“TRATORAÇO!. Ao longo do ano, 
o jornal mostrou a existência 
de dezenas de convênios para 
compra de tratores e equipa- 

AZ À FUNDO 

mentos agricolas com valores 
acima dos praticados pelo mer: 

cado. A Controladoria-Geral 

da União e o Tribunal de Con- 
tas da União apuraram, até ago- 
ra, risco de sobrepreço que atin 
ge mais de R$ 150 milhões. O 
“tratoraço” também irrigou em: 
presas ligadas a políticos. Além 
disso, parlamentares direciona 
ram repasses para Estados lon- 
ge daquelesonde foram eleitos. 
Dos Rá 3 bilhões liberados pelo 
Ministério do Desenvolvimen 
to Regional, somente 49 foram 
para opositores de Bolsonaro. 

Transparência 
Semana passada, o STF 
manteve decisão que 
suspendeu repasses 
do orçamento secreto 

Apesar de o governo dizer 
que emendas de relator são 

prerrogariva do Congresso, O 
ministro do Desenvolvimento 

Regional, Rogério Marinho, in- 
dicou R$ 4 milhão paraa obra 

de um mirante turístico vizi- 

nho a um terreno onde ele pre: 

tende construir um condomi- 

mio privado, em Monte das Ga- 

meleiras (RN). Jáogovernador 
do Distrito Federal, Ibaneis Ro- 

cha enviouverhas do orçamen- 
to secreto para o Piaui, Estado 

onde tem familia e proprieda- 
des. Os dois negam irregular 
dades nas transações. 

'NEGÓCIO". Para a procuradora 

de Contas do Estado de São 
Paulo, Elida Graziane Pinto, as 

emendas de relator “implo 
dem” o processo legislativo or- 
camentário. “A participação 
da minoria e dos parlamenta- 
res da oposição é esvaziada. É 
como se a gente questionasse 
a possibilidade de haver parida 
de de armas, de haver equida- 
de na distribuição dos recur- 
sos”, disse a procuradora. 

Naavaliação do cientista po- 
lítico Murillo de Aragão, coma 
modalidade do orçamento se- 
creto o parlamentar “passou a 

gerir uma espécie de unidade 
de negócio, que termina por fa- 

vorecera reeleição de quem es- 
tá no exercicio do mandato”. 

O Planalto e a cúpula do Le- 
gislativo sempre alegaram não 

haver nada secreto nem ilegal 
nesses repasses. No último dia 

s, porém, liminar da ministra 
Rosa Weber, do Supremo Tni- 

bunal Federal, suspendeu a exe- 
cução das emendas de relator- 

gerale determinou que houves- 
se transparência na destinação 

do dinheiro. No julgamento do 
plenário virtual, sete ministros 
acompanharam a relatora. 

Para o ministro aposentado 
do Supremo Celso de Mello, a 
decisão de Rosa não represen 
ta interferência no Legislati- 
vo. “A ocorrência de desvios 
juridico-constitucionais nos 
quais incida o Congresso Na 
cional não pode nem deve ser 
tolerada”, disse ao Estadão o 
ex-decano da Corte. é 



WESLEY GONSALVES 

Aos 14 anos de idade, Vânia 
| Filgueiras deixou sua casa 
na cidade de Tutoia, na re 
gião do Baixo Parnaiba, no 
Maranhão - a 320 km de São 
Luis —, para buscar trabalho 
no Rio de Janeiro. Depois 
quechegouaá cidade, a mara- 
nhense foi recreadora infan- 
til, sacoleira, babá, cuidado- 

ra de cachorros, faxineira e 
empregada doméstica. 
Foinuma das casas em que 

trabalhava que ela conheceu 
uma espécie de bolo de cho- 
colate, que não levava fer- 
mento, tinhaum nome dificil 
emudaria sua vida. “Quando 

eu comi pela primeira vez, eu 
não sabia nem o que ecra, não 
sabianem falar ónome. Era o 
tal do brownie, eu não sabia 

nem como pronunciar, mas 
era uma delicia”, conta. 

A então empregada do- 
méstica da família Quinde- 
ré, à época com 22 anos, pas- 
sou a ser a responsável por 
produzir o doce levado pelo 
filho do patrão, Luiz, então 
comiçanos, como lanche pa- 
rão intervalo da escola. Mas 
o sucesso que o doce fazia 
entre os colegas era tão gran- 
de, que acabou virando um 
negócio - o Brownie do Luiz, 

ESCOLA. Muito antes dos 
brownies vendidos na lata — 

uma especialidade hoje da 
empresa -, Vânia produzia 
aproximadamente 25 unida- 
des da sobremesa, que eram 
comercializadas por Luiz en 
tre os estudantes e funciona- 

rios da sua escola, no Rio, 
Com ocrescimento na de- 

manda, a dupla passou da es- 
cola para vender o doce em 
uma faculdade. Em seguida, 
começou a receber enco- 

mendas para festas infantis 
Cc casamentos. O projeto 

cresceu e ganhou corpo co- 
mo um negócio rentável, Em 
2012, Quinderé, então com 

23 anos, decidiu formalizar a 

empresa. Mas, em vez de ape- 
nas assinar a carteira de tra- 

ERE oco RIA 
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Vânia, que como empregada aprendeu a fazer o doce, recebeu convite para ser sócia do Brownie do Luiz 

De empregada e 
patrão a sócios 
nos brownies 

Vânia e Luiz transformaram a 
venda do doce na escola em uma 

empresa que não para de crescer 

E 

balho da ex-empregada, op- 
tou por oferecer sociedade a 
Vânia. “O Brownie do Luiz 
não seria o que é hoje se não 
fosse a Vânia”, afirma. 
“Quando eu o conheci, eu 

estava em uma fase muito di 
ficil. O Luiz mudou a minha 

vida para sempre, se tornou 
parte da minha familia”, diz 
Vânia. “Nós dois somos liga- 
dos no 220, por isso damos 
tão certo trabalhando juntos 
24 horas.” 

Depois de 16 anos de histó- 
ria, a companhia produz ho- 
je aproximadamente 16 mil 
brownies por dia, que são co- 
mercializados em seis lojas 
fisicas em São Paulo e no 

Rio, em outros 1,5 mil pon- 

tos de revenda e no e-com- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

merce da marca. Os sócios 

não divulgam o faturamen- 
to da empresa. 

EDUCAÇÃO. Maisdoquecres- 
cimento financeiro, o encon- 
tro entre Luize Vânia trouxe 

à ex-empregada a possibili 
dade de realizar outros so- 

nhos, como o de voltar a es- 
tudar -na verdade, de come- 

car sua vida escolar. Incenti- 
vada por Luiz, a empresária, 
que deixou o Maranhão anal- 
fabeta, foi cursar os primei- 
ros anos do ensino funda- 
mental em uma escola com 

oferta de Educação de Jo- 
vens e Adultos (EJA), 

Após uma pausa, ela ainda 
voltaria aos estudos para 
concluir o ensino médio, 
que, segundo Vânia, é de lon- 
ge uma das maiores conquis- 

“O Brownie 

do Luiz não 
seria o que é 
hoje se não fosse 
a Vânia.” 

Luiz Quinderé 

Empresário, fundador 

do Brownie do Luiz 

tas da sua vida, “Eu cheguei 
ao Rio sem saber ler nem es- 

crever, nunca tinha frequen- 
tado uma escola”, lembra. 

“Ter conhecido o Luiz mu 
dou o rumo da minha histó- 

ra, eu sou muito grata a tu 
do que construímos juntos.” 

Depois de se descobrir co- 
mo empresária, além da com- 
panhia de brownies, aos 38 
anos, Vânia também se aven- 

tura em outros empreendi- 
mentos. Entre um negócio e 

outro, a ex-empregada que 
nunca tinha ido à escola e vl- 

rou patroa não descarta a 
possibilidade de voltar à sala 
de aula para cursar sociolo- 

gia e, quem sabe, mais uma 
vez mudar completamente 
o rumo da sua vida, 6 
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PEC pode bancar reajuste a servidor 
Bolsonaro diz que, se o texto que modifica precatórios e regra do teto de gastos passar no 

Senado, usará parte dos recursos liberados para aumentar salários do funcionalismo em 2022 

FELIPE FRAZÃO 
ENVIADO ESPECIAL 4 DUBAI 

O presidente Jair Bolsonaro 

disse ontem que vai dar reajus- 
te de salárioa todos os servido- 

res públicos federais em 2022, 
ano de eleições, caso o Senado 

aprove a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) dos pre- 

catórios. Ele não explicou, po- 
rém, de “ju amnito Set RR] aume! I- 

to, nem que fatia exata dos re- 
cursos poderia ser destinada 

ao funcionalismo. 
O texto abre um espaço de 

R$ 91,6 bilhões no Orçamento 
bio adiar Li pagamem LE de parte 

das dividas judiciais e mudar a 
correção do teto de gastos, ck 

regra que impede que as despe- 

&as Cresçam em ritmo SUpe- 

nor à inflação. Bolsonaro dis 
se que a inflação acima de dois 

digitos (o IPCA já acumula 
10,67% nos últimos 12 Meses) 

justificaria o reajuste. 
“A inflação chegou a dois 

digitos, então conversei com 
Paulo Guedes Cministra da Eco- 

nomia). Em passando a PEC 
dos precatórios, tem de ter um 

pequeno espaço para dar al- 
gum reajuste, Não é o que eles 

(servidores) merecem, mas é O 

que nós podemos dar. À todos 

os servidores federais, sem ex- 

ceção”, disse Bolsonaro, du 
rante visita ao Bahrein. 
Como o Estadão informou 

em junho, uma correção de 576 
teria custo de R$ 15 bilhões no 

Orçamento do ano que vem, 

segundo cálculos feitos pelo 
governo a pedido do presiden- 
te. O último reajuste dado às 

chamadas carreiras de Esta- 

dos (que não encontram cor- 

respondência na iniciativa pri 
vada, como no caso de diplo- 

matas) foiem 2019. Paraogros- 

so do funcionalismo, o último 

aumento foi em 2017, 

[e] aprovada no ano passa- 

“Tem de ter um 
pequeno espaço para 

dar algum reajuste (dos 
servidores públicos)” 
Jair Bolsonaro 

Presidente da República 

do pelo Congresso congelou 
os salários dos servidores até 
dezembro deste ano, Uma tra- 

va importante é que essa mes- 
ma lei limitou o alcance de um 

reajuste escalonado, sem po- 
der entrar no próximo manda- 

todo governante. Mas o proje- 
to de Lei de Diretrizes Orça- 

mentárias de 2022 já autoriza 

o reajuste, abrindo o caminho 

para a medida. 
“Relator geral do Orçamento 

de2z022,0 deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ) disse ao Estadão 

que não ha espaço nas contas 
do AVE TT para O dunento, 

principalmente porque se tra- 
t aria de LETIA gasto periman ETIte:, 

COMPARAÇÃO, De acordo com 

estudo do Banco Mundial de 

2019, no Brasil os servidores 

públicos federais ganham em 
média quase o dobro (96%) 

dos trabalhadores que exer- 
cem função semelhante nas 
empresas do setor privado. 

Na comparação internacio- 

nal, o estudo indica que o Pais 
também gasta mais do que 

seus vizinhos: enquanto o go- 
verno federal alocou cerca de 

4,326 do PIB com salários, Méxi- 
co pagou 1,6%, Colômbia, 

2,3%, € Argentina, 2,5%. 

que a reforma administrativa, 
também em discussão no Con- 

gresso, “não atingirá os atuais 
servidores”, € 

PROPOSTA GERA RUÍDO HO CONGRESSO 
E ENTRE DS SERVIDORES PAG. BZ 

(o bradesco 
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A eficácia da reforma tributária 

Professor de Economia da 

EAESP-FGV, autor do livro “Ok. 

Roberto. Você venceu! O pensa- 
mento econômico de Roberto 

Campos' (Editora Topbooks, 2018) 

aprovação do texto da re- 
forma tributária (PEC 
110/2019), de relatoria 

do senador Roberto Ro- 
cha, seráum grande feito históri- 
copara o crescimento econômi- 
co futuro do Pais. 
Um dos méritos desta PEC é a 

criação do Imposto sobre o Va- 
lor Agregado (IVA) Dual da 

União, dos Estados e munici- 

pios, que consiste na substitui- 
ção das contribuições federais 
PIS e Cofins pela Contribuição 
Social sobre Bens e Serviços 

(CBS) e na unificação dos im- 
postos estaduais e municipais 
ICMS e 155 no Imposto sobre 
Bense Serviços (1BS), Por segui- 
rem múdelos internacionais de 
IVA, os tributos são apurados 
com base no valor agregado dos 
bens e serviços consumidos. 
Atualmente, a aliquota do ISS 

varia de 29% a 9955 e a do ICMS é, 

em geral, de 18%. À primeira vis- 
ta, um leigo argumentaria que, 
se somarmos 155, ICMS, PIS e 
Cofins, o IVA chegaria a uma 

aliquota de 3095, Em vista disso, 
a unificação do ICMS e do 158, 
somada àcriação da CBS, causa- 

ria grandes prejuízos ao setor de 
serviços, Alega-se que este teria 
umaumentode carga tributária, 
oquetraria efeitos deletérios no 
emprego enovalor final da ven- 
da dos serviços e estimularia a 
pejotização. Essas afirmações 

da PEC 110/19 

não correspondem ao realismo 
sociveconômico da reforma. 
O setor de serviços não será 

prejudicado pela unificação, 
Grande parte dele integra o sis- 
tema Simples (algo em torno de 

80%), já que se trata de micro, 
pequenas ou médias empresas. 
Elas respondem por 92%. do em- 
prego no Brasil, Como o Sim- 
ples permanecerá inalterado na 
reforma, o custo final dos servi- 
cos não aumentará. 

Nosistema IVA, ocreditamen- 

to ao longo da cadeia promove- 
rá anão cumulatividade dos tri- 
butos, de modo que será desone- 
radoo setor produtivo. Ao fim, O 
consumidor é quem arcará com 
o ônus econômico do tributo, 

Ademais, O imposto será co- 
brado no destino, no local do 
consumo — não mais no local da 
produção, Isso implicara uma 
efetiva distribuição da receita 
tributária no Pais, dando a Esta- 

dos e municipios pobres e aos 
consumidores uma maior dispo- 

nibilidade de recursos fiscais. |s- 
so lhes possibilitará desenvolvi- 
mento local e regional, 

A arrecadação do BS sera fei- 
ta de forma centralizada pelo 
Conselho Federativo é repassa- 
da aos Estados e municípios de 
destinodas operações. A partici- 
pação neste conselho será pari- 
tária, de modo que não havera 
qualquer preponderância dos 
Estados, muito menos depen- 
dência dos municipios, e isso as- 
segurará a autonomia dos entes 
governamentais co federalismo 
cooperativo na gestão do impos- 

to. Essa sistemática terminará 
com um dos maiores focos da 
corrupção brasileira em relação 
às receitas da União, dos Esta- 

dos e municípios: a sonegação 
fiscal dos contribuintes, 

Contas públicas Reajuste em ano eleitoral 

Promessa gera 
ceticismo entre 
servidores e ruído 
no Congresso 
Oferta de Bolsonaro 
de aumento em 2022 
contraria proposta da 
equipe econômica, que 
quer congelar salários 
e reduzir gastos 

ADRIANA FERNANDES 
IDIANA TOMAZELLI 

A promessa do presidente Jair 
Bolsonaro de garantir um reajus- 
te salarial aos servidores públi- 
cosem 2022 anodeeleições, cau- 
sou ruído e ceticismo. Entre os 

servidores, a avaliação é a de que 
o presidente acenou com o fim 
docongelamento dos salários pa- 
ra pressionar pela aprovação da 
Proposta de Emenda Constitu- 
cional dos precatórios, que en- 
frenta resistências no Senado e 
sofre oposição dos partidos de es- 
querda ligados aos sindicatos. Já 
o Ministério da Economia avalia 
que a decisão do presidente vai 
implicar o corte de outras despe- 
sas, porque o espaço no Orça- 
mento com o texto já esta dado. 
A PEC, que prevê a mudança 

do cálculo do teto de gastos e o 

adiamento do pagamento de dívi- 
das judiciais, pode abrir um espa- 

ço para o govemo gastar mais R$ 
91,6 bilhões no ano eleitoral, 

quando o presidente vai buscar a 
reeleição. A depender do tama- 
nhodo porcentual de correção, o 
reajuste pode custar praticamen- 
te Os recursos necessários para 
ampliar o programa social dogo- 
verno, o Ausiho Brasil, 
Enquanto o lider do governo 

no Senado, Fernando Bezerra 
(MDEB-PE), indicou a possibili- 

dade de o governo conceder o 
reajuste, o relator-geral do Or- 
camento, deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ), avaliou que não há 
espaço para novas despesas de 
caráter permanente, 
“Não hã espaço orçamentá- 

rionas contas do governo, prin- 
cipalmente porque esse é um 
gasto permanente”, disse o re- 
lator ao Estadão, Leal afirmou 
que o reajuste dos salários não 
consta em nenhuma das plani- 
lhas preparadas pela Comissão 
Mista do Orçamento (CMO). 
O ministro da Cidadania, 

João Roma, repetiu a mesma 
avaliação do relator. “Isso não 
esta no nosso elenco. À PEC, o 
recurso dessa PEC está sendo 
destinado para a área social do 
governo, Ela estabelece justa- 
mente a viabilização do paga- 

mento de R$ 400, no mínimo, 
para cada beneficiário do Auxi- 
lio Brasil”, disse Roma, 

Já Bezerra -queéorelatorda 
PEC dos precatórios - afirmou 
que o governo pode conceder 
reajuste a servidores públicos 

“Ndo há espaço nas 
contas do governo 
porque esse é um gasto 
permanente,” 
Hugo Leal (PSD-RJ) 
Relator-geral do Orçamento 

“O presidente fala 
uma coisa, a equipe 
econômica fala outra 
e a equipe técnica da 
equipe econômica 
fala diferente.” 
Israel Batista (PV-DF) 

Frente Parlamentar em 
Defesa do Serviço Público 

em 2022, mas indicou que as 

“prioridades” serão discutidas 
no Orçamento. Senadores te- 
mem que O governo use o espa- 
ço fiscal que se abrirá em caso 
de aprovação da proposta. 

Paraopresidenteda Frente Par- 
lamentar Mista em Defesa do Ser- 

viço Público, deputado Professor 
Israel Batista (PV-DF”, Bolsonaro 
quer aplacar a oposição e gerar 
constrangimento para as associa- 
ções dos servidores que criticam 
aPEC. “O presidente falauma coi- 
sa, a equipe econômica fala outra 
coisa ea equipe técnica da equipe 
econômica fala diferente.” 

QUESTIONAMENTO. No merca- 
do financeiro, a fala do presiden- 
te causou ruido porque é mais 
incerteza em relação ao Orça- 
mento de 2022. À reposta da 
equipeeconômica para os ques- 
tionamentos dos investidores, 
segundo apurou o Estadão, foi 
ade que o espaço fiscal para no- 
vos gastos será dado pela PEC,e 
as escolhas das despesas terão 
de caber neste espaço. 
A promessa do presidente 

contraria a política do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, de 
congelamento dos salários dos 
servidores, A ideia do ministro 
era não dar o reajuste até o final 
dogovemo como forma de redu- 
zir a economia nessa rubrica do 
Orçamento, que está entre os 
trés principais gastos do gover- 
no, ao lado das despesas com ju- 
ros e pagamento de benefícios 
da Previdência. € 

Auxílio Brasil, substituto do Bolsa 
Família, começa a ser pago hoje 

O governo começa hoje os pa- 
gamentos do Auxilio Brasil, 
programa social que substitui 
o Bolsa Familia após 18 anos 
de sua criação. Por enquanto, 
vs recursos necessários para 
um benefício mensal de ao me- 
nos Rê 490, como prometeu o 
presidente Jair Bolsonaro, ain- 
da não estão garantidos e de- 
pendem do Congresso, 

Em novembro, o valor médio 

do Auxilio Brasil será de apro- 
xmimadamente R$ 224. Muitas 
famílias ainda não sabem exa- 

tamente quanto vão receber, 

mas O governo promete que 
ninguém terá redução nomi- 
nal imediata: a lei prevê um be- 
neficio compensatório detran- 
sição para os benefictarios que 
sofreram um cortena nova es- 
trutura do programa. 

QUEM TEM DIREITO. Terão direi- 

to ao beneficio social famílias 
em situação de extrema pobre- 
za, caracterizada pela renda fa- 
múiliar de até R$ 100 mensais 

por pessoa, 
As famílias em situação de 

pobreza, aquelas com renda fa- 
miliar de até R$ 200 mensais 

por pessoa, também poderão 
receber, desde que tenham em 
sua composição gestantes ou 
pessoas com até 21 anos. 

Para ser elegível ao progra- 
ma,O primeiro passo é estar re- 

gistrado no Cadastro Único de 
programas sociais, serviço fei- 
to pelas prefeituras ou por uni- 
dades do Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), 
Para as famílias que já recebem 
o Bolsa Familia, a transterên- 

cia será automática, ou seja, 
não haverá recadastramento, 

CONSULTA. Para saber se estão 

incluidas, as familias podem 
consultar a situação no aplica- 
tivo do Bolsa Familia, já atuali- 
zado agora para Auxílio Brasil, 
no app do Caixa Tem ou por 
meio de ligação gratuita para a 
central 111. Em novembro, o 

Ministério da Cidadania prevê 
pagar o benefício a 14,6 mi- 
lhões de familias. Em dezem- 

bro, a previsão é ampliar o pú- 
blico a 17 milhões de famílias, 

VALORES. O presidente Jair 
Bolsonaro prometeu pagar ao 
menos R$ 400 mensais até de- 
zembro de 2022 mas o dinhei- 

ro para bancar a ampliação ain- 
da depende de uma mudança 
na principal regra fiscal do 
Pais, o teto de gastos, que limi- 
ta O avanço das despesas à in- 
flação. Por ser uma alteração 
na Constituição, tem tramita- 
ção diferente e ainda precisa 
ser aprovada em dois turnos 
pelo Senado Federal. Só aí o 
governo terá os R$ 51 bilhões 
adicionais, que são necessá- 
rios ao pagamento da parcela 
mator. Gr. 
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Tereza Cristina 

Sanções a Belarus 
podem encarecer 
mais os alimentos 

Ministra da Agricultura diz que 
governo espera garantir fertilizantes 
para a próxima safra de verão 

ENTREVISTA 

Tereza Cristina é 
engenheira agrônoma. 
Foi eleita em 2014 
deputada federal por, 
Mato Grosso do Sul. É 
ministra desde 2019 

FELIPE FRAZÃO 
do ESPECIAL À DURA) 
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E 

a ministrada Agricultu- 
, | ra, Tereza Cristina, 
“+ afirma que o governo 
se antecipa para evitar que as 
sanções econômicas contra Be- 
larus, de onde sai 20% do potás- 
sio usado no campo brasileiro, 
provoquem novo aumento no 

preço dos alimentos e prejudi- 
quem o fornecimento de fertili- 
zantes para a safra de verão. 
Ela deu entrevista exclusiva ao 
Estadão nos Emirados Árabes 
Unidos, onde acompanhou o 
presidente Jair Bolsonaro. 

SORLAHO MACHADO/RELTERS Horia 

Estamos nos antecipando para ter fertilizantes afirma a ministra 

O presidente estã preocu- 
pado com o fornecimento 
de fertilizantes ao Brasil, 
Como evitar impacto na 
produção de alimentos? 
Existe uma preocupação, por- 
que importamos de 20 paises, 
entre eles 20% de Belarus, que 
vai sofrer sanções econômicas 
dos Estados Unidos e da União 
Europeia no dia 8 de dezem- 
bro (em razão da crise de imigra- 
ção na fronteira com a Polônia). 
Não é que vamos ter proble- 
mas de fornecimento, mas va- 

mos ter problemas quanto ao 
pagamento. E mais ou menos 
o que já acontece com o Irã e 
que traz alguns transtornos na 
hora do pagamento. Estamos 
nos antecipando a isso, conver- 

sando com outros parceiros pa- 
ra que a gente tenha um por- 
centual nas exportações de 
produtos, para que a gente te- 
nha segurança que nossos ferti- 
lizantes vão chegar a tempo, 

Quando teria impacto? 
Não temos problemas nesta sa- 

ECONOMIA | * 

fra, inclusive mais de 70% está 

plantada. Já temos produtos 
chegando para a segunda sa- 
fra, não há também problemas 
maiores, mas estamos nos an- 
tecipando para a safra de ve- 
rão, que vem daqui a um ano, 
em setembro, outubro e no- 
vembro. Saio daqui e vou para 
a Rússia conversar com alguns 
fornecedores, para garantir 
que teremos 100% dos fertili- 
zantes de que precisamos. 

Isso vai impactar o preço 
dos alimentos no Brasil 
agora? 
Tudo impacta, mas a gente está 
trabalhando antecipadamente pa- 
ra que não aconteça, 

Qual a situação do embar- 
go da carne na China? 
Estamos aguardando. Forne- 
cemos todos os esclarecimen- 
tos porque, infelizmente, ir- 
responsavelmente, deram 
uma notícia de que teriamos 
dois casos de BSE (o chamado 
como mal da vaca louca) em hu- 
manos, o que não é verdade, 
Foi logo esclarecido, mas tu- 
do isso causa algum tipo de 
desconfiança, e a gente preci- 
sa passar novas informações. 
Já passamos todas as informa- 
ções à China. Agora, estamos 
aguardando a resposta deles 
sobre mais essa notícia desen- 
contrada. é 

esesenmoros DEAL Technologies 

Inteligência emocional no currículo 
Ter habilidades socioemocionais é tão importante quanto dominar a tecnica para alavancar seus negócios 

Você talvez não saiba, 
mas a sua comunicação, 
a sua criatividade e o seu 
pensamento critico po- 

dem te diferenciar não só 
na vida pessoal, mas na 

carreira. Essas competên- 

cias hoje são consideradas 
essenciais para O sucesso, 

assim como ter muitos 
diplomas ou falar outros 

idiomas. “As habilidades 
comportamentais, cha- 

madas de soft skills, são 

tão importantes quanto as 

hard skills, que são as ha- 

bilidades técnicas”, explica 
Nora Mirazon Machado, 

sócia fundadora da Trilo- 
gie Branding e Carreira. 
“Todos ganham quando 

a pente evidencia as sofi 
skills: você vai ser uma 

pessoa muito mais fácil de 
conviver quando dominá- 

las, em qualquer ambien: 
te”, completa. 

Empatia, liderança, ati- 

tude, criatividade, adap- 
tabilidade. Essas foram 

algumas das soft skills 
exigidas ao longo da pan- 

demia da covid-19, Diante 

de um cenário de vulne 
rabilidade mundial, 84% 

das brasileiras viram uma 
oportunidade de reavaliar 
suas vidas e carreiras, É 

isso que mostra um estudo 
recente da Pearson com à 

Morning Consult, realiza: 
do em seis paises. 

A pesquisa mostrou que 

a maioria das mulheres 
afirmam estarem apostan- 

do em si mesmas para O 
futuro e planejam abrir o 

próprio negócio em 2022, 
Além disso, elas estão inte- 

ressadas em aprender no- 

vas habilidades (88% das 

brasileiras). “Mesmo com 

os desafios, as mulheres se- 
guem buscando melhores 
oportunidades - além de 

desenvolverem novas ha- 

bilidades, principalmen- 

tê aquelas com foco em 
empreendedorismo e em 

liderança”, afirma Heloisa 

Avilez Guerato, diretora 

comercial da Pearson. 

Acesse seus poderes 

Para Dani Graicar, CEO 
da agência Pros, foram as 

Dari Junco 
“Já Eram 

suas habilidades socioe- 

mocionais que fizeram 
com que ela chegasse tão 

longe como empreende: 
dora. Foi a partir de sua 
experiência que ela fundou 

o Movimento Aladas, que 
mantêm uma plataforma 

de apoio a mulheres que 
querem empreender e que 

agora oferece um curso 
para ensiná-las a conhecer 
e desenvolver as soft skills. 

“Não à toa, o curso-se cha- 
ma Acesse seus poderes”: 

a gente vai ensinar as mu- 
lheres a identificarem suas 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studia com patrocínio da Dell Technologies 

forças e mostrar o que elas 
já têm de melhor”, explica. 

Ao lado dela nessa nova 
empreitada estã Dani 

Junco, CEO da E2Mamy. 
“As soft skills podem ser 
usadas em várias esferas 

da sua vida, em todas as 

suas relações interpes- 

soais. Diferentemente de 
você aprender Excel, que 

é uma hard skill, apren 
der a criar um ambiente 
seguro, a saber liderar um 

time e a ter criatividade 
você usa pra tudo, E aqui- 

lo que você aprende nin 
guém tira de você", diz cla. 

Para inspirar outras mu- 
lheres, Dani Graicar e Dani 

junco, ao lado de outras 

lideres e empreendedoras, 
marcam presença no even- 

to online “O voo delas, a 
transformação de todos”. 

Promovido por Aladas e Es- 
tadão, será no Dia Mundial 

do Empreendedorismo Fe- 

minino, 19 de novembro, 
a partir das 9h, e pode ser 

acompanhado nas redes 
sociais do Estadão. 
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“Prévia” do PIB indica recessão técnica no País 

Indicador medido 
pelo Banco Central 
tem queda de 0,14% 
no terceiro trimestre 

e leva mercado a 
revisar projeções 

Conhecido como uma “prévia” 
do Produto Interno Bruto 

(PIB), o Índice de Atividade 
(IBC-Bry medido pelo Banco 
Central registrou queda de 
0,145 no terceiro trimestre do 
ano, na comparação com os 
três meses anteriores. Como o 
indicador também já haviamos- 
trado recuo no período de abril 
ajunho (de 0,35%), ficou carac- 
terizado o que os economistas 
chamam de recessão técnica, 
O resultado levou o mercado 

arevisar para baixo suas estima- 
tivas para o ritmo de atividade 
tanto no terceiro trimestre co- 

mo no fechamento do ano e em 
2022. De acordo com levanta- 
mento do Projeções Broadcast, à 
mediana das previsões para O 
terceiro trimestre passou a ser 
de variação zero. Antes, amedia- 

na para o periodo era de cresci- 
mento de 0,3%. Para o fecha- 

mento deste ano, a expectativa 
do mercado caiu de 5% para 
48%, enquanto para 2022 re- 
cuou de 1,5% para 0,5%. 

O resultado oficial do PIB 
no País é medido pelo IBGE, 
que só vai divulgar nóinício de 
dezembro os números referen- 

tes ao terceiro trimestre, 
Em setembro, na compara- 

ção com agosto, o IBC -Br teve 
queda de 0,27% na série já livre 
de influências sazonais (uma 
espécie de compensação que é 
feita para comparar periodos 
diferentes). De agosto para se- 
tembro o IBC-Br passou de 
138,93 pontos para 138,56 pon- 

tos, no menor patamar desde 
dezembro do ano passado 
(138,27 pontos). 
OTBC-Br serve como parâme- 

tropara avaliar o ritmo da econo- 
mia brasileira ao longo dos me- 
ses. À projeção atual do BC para 
aatividade doméstica em 2021 é 
de crescimento de 4,7%. Esta es- 

Himativa foi atualizada no últi- 
mo Relatório Trimestral de In- 
flação (RTT), em setembro. 
O coordenador do departa- 

mento econômico do Banco 
ABC Brasil, Daniel Xavier, redu- 

ziua projeção de crescimento do 
PiBnotrimestre de o,25% para ze- 
ro. Para o economista, a contra- 
ção de 0,14% do IBC-Br na mar- 
gem do trimestre confirma um 
viés de baixa para à atividade. 

Nas contas de Xavier, O cresci 

mento de 3% do volume de ser- 
viços prestados no terceiro tri- 
mestre deve garantir uma ex- 

pansão de 1,5% para o PIB do 
setor no periodo. Em contrapar- 

tida economista prevê contra- 
ção de 1% do PIB industrial e 
uma queda da agropecuaria, 

RETRAÇÃO. Para 2021, Kavier re- 
duziu a projeção de crescimen- 
to do PIB de 5% para 4,895. Em 
2022, O economista diminuiu a 

estimativa de 0,5% para 0,1%, 
mas não descarta uma contra- 

ção da atividade. “A mensagem 
principal é a que existe uma desa- 

Governo deve manter 
previsão de alta acima 
de 2% para PIB em 2022 

Na contramão do mercado, O 

govemo deve manter uma esti- 
mativa de crescimento do PIB 

acima de 2% em 2022, segun- 
do apurou o Estadão /Broad- 
cast. À nova projeção será di- 
vulgada hoje pela Secretaria 

de Política Econômica (SPE) 
do Ministério da Economia. 

O governo trabalha atual- 
mente com uma expectativa 
de alta de 2,5% para o PIB no 
ano que vem, número acima 

das projeções do Boletim Fo- 
cus - uma compilação do 
Banco Central — divulgado 

ontem. À previsão dos analis- 

tas para o PIB em 2022 re- 

cuou de 155 para 0,935. 

Para defender o múmero 
“nitidamente” mais otimista, 

a equipe econômica vai argu- 
mentar que a retomada do 

mercado de trabalho será 
mais forte do que o esperado. 
A previsão é de que serão gera- 
dos cinco milhões de postos 

de trabalho, formais e infor- 
mais, até o fim do ano que 

vem, o que daria sustentação à 
atividade econômica. Git.ear. 

celeração contratada no ano 
que vem, com juro real para ci- 
ma, incerteza econômica é pau- 
ta fiscal que não ajuda. A pers- 
pectiva da safra está boa e deve 
segurar um pouco o PIB, mas 

existe chance de queda”, afirma. 
Jáa XP Investimentos projeta 

variação zero para o PIB no ter- 
ceiro trimestre, com crescimen- 

tode 4,32é na comparação anual, 
“Há algumas semanas, chega- 
mos a esperar crescimento de 
o,5Sena margem, mas, dada a de- 

cepção com os indicadores de 
atividade, principalmente em se- 
tembro, a previsão passou porre- 
visões baixistas” afirma oecono- 

mista Rodolfo Margato. 
Para 2022, a expectativa é de 

crescimento de 0,8%, também 
com viés de baixa. “O comporta- 

mento inflacionário recente 

tem surpreendido, Com base 
nisso, talvez o Banco Central 

precise apertar mais sua politi- 
ca monetária, mesmo diante do 

quadro de enfraquecimento da 
atividade doméstica”, afirma 

Margato, que projeta Selic ter- 
minal de 11,0%, em março de 
ZOZ2. (9 EDUARDO RODRIGUES, GUILHERME 
ELAMCHINI é CÍCERO COTRIM 
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Big data e IA vao atuar 
cada vez mais na saude 
Edvaldo Vieira, CEO da Amil, e Fabio Costa, da Salesforce, falam sobre telessaúde 

nbs dA 

Poucas indústrias estão sendo tão afetadas pela transformação di- 
gital quanto a da saúde. Assim como poucas foram tão impactadas 
pela pandemia. Ninguém conta melhor essa história do que Edvaldo 
Vieira, CEO da Amil. E uma história que inspira — de resiliência em- 
presarial e gana de mudar, À indústria, ele conta nessa conversa com 
o Estadão Blue Studio e Fabio Costa, general manager no Brasil da 

Estamos vivendo a pande- 
mia num mundo digital. A 
telemedicina veio para ficar? 

Edvaldo Vieira - Vimos du 
rante a pandemia uma acele- 
ração fantástica na adesão a 
nossos aplicativos, que subiu 
para perto de 95% em algumas 
funcionalidades, como agen- 
damento e reembolso. Dispo 
nibilizamos aplicativos para 
nossos 5,7 milhões de benefi- 
ciários — 3,4 milhões de saúde, 
e os demais na área dental. 
Então, a experiência do cliente 
é importante, e a necessidade 
fez com que a adesão a esses 
aplicativos evoluisse. Acredi- 
tamos que a telessaúde veio 
para ficar Ela é importante, e 
o cliente a aceito, 

Pode nos dar um exemplo? 
Antes da pandemia fazia- 

mos perto de mil teleconsultas 
por mês. Hoje estamos perto 
de 90 mil mensais, e o acumu- 

lado chegou a 2 milhões, E 
enviamos as receitas de for- 

ma segura. Em termos de ex- 

periência, é possivel evoluir, 
pois, uma vez que você tem a 
receita, pode haver o link au- 
tomático com a farmácia, O 
medicamento chegar por deli- 
very e a experiência do cliente 
vai sendo cada vez mais consi- 
derada. O setor de saúde tem 
que evoluir para isso, 

Havia um motivo para essa 

integração, que era o isola- 
mento social, mas lentamen- 

te o estamos deixando... 
Eu tenho a esperança de 

que no caso da telessaúde 
esse hábito veio sim para 
ficar. E nosso papel é como 
garantimos a evolução des- 
sa experiência. Para mim o 
segredo está na experiência 
do cliente e na resolubilida- 
de da necessidade dele. E, 

importante, 05 clientes en 
tenderam que não precisam 
sempre ir para o hospital; 
apenas 5% acabam indo. Mas 
o objetivo da telemedicina 
não é evitar que o cliente vá 
ao hospital, é dar uma como: 

Edvaldo Vieira, Fabio Costa, general 
CEO da Amil manager no Brasil 

no da Salesforce 

didade de resolver a necessi- 
dade dele, e os clientes têm 
entendido isso. Esse é o cami- 
nho que imaginamos trilhar. 

A impressão é que a indús- 
tria da saúde é uma das que 
mais se digitalizaram? 

Fabio Costa - Com certe- 
za. Eu tenho a impressão de 
que no caso de dor no joe- 
lho, por exemplo, você tem 
de ir ao hospital, porque o 
médico tem de examinar, 
fazer exames. Mas nos casos 

de dor decabeça, coriza, esse 
tipo de coisa, e principal- 

mente nos de saúde mental, 
fazer tratamento, consultas 

e terapias via tecnologia se 
provou UM sucesso. 

Outro ponto: com tanta 

informação, Edvaldo, será 
que o big data c a inteligên- 
cia artificial (IA) não vão ter 
um papel ainda mais pre- 
ponderante na antecipação 
de doenças? 

Edvaldo Vieira - Sem dúvi- 

da. Nos nossos modelos pre- 
ditivos, com IA e big data, tem 
havido outra evolução. Temos 
muito mais dados, e os mode- 

los estão evoluindo para che- 
garmos perto dessa prevenção 

e da criação de programas. 
Temos um de saúde mental e 
vimos a adesão a ele, durante 
a pandemia, aumentar 50%, 
60%. Mais ou menos 20% das 
consultas com psicólogos têm 
sido por meio de telessaúde, E 
LA, big data e machine learning 
vão nos ajudar, porque não há 
uma solução para todos, tem 

de ser segmentada de acordo 
com o problema e a idade. 

Como se pode deixar de 
ser um plano de saúde para 
ser um extensor de vida para 
as pessoas? 

Os modelos preditivos nos 
ajudam. Conseguimos saber 
pelo tipo de exame, pelo tipo 
de solicitação, para onde o 
cliente está indo e qual é o 
caminho, e assim criamos 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocimo da Salesforce 

Salesforce, muda porque estamos todos mudando de muitas maneiras. 
Pelo cansaço que o baque dos últimos anos traz — saúde mental está 

se tornando mais importante. Também pela praticidade que o digital 
impõe. Consultas via apps vão ficar cada vez mais comuns. E, do jeito 
que Vieira conta, essa não é só uma história de gestão. É, também, a 
história de todos nós. 

programas. Temos alguns 
como o de obesidade e o de 
saúde mental. Fazemos uma 
abordagem convidando o pa- 
ciente a entrar no programa 

de prevenção, que é desenvol- 
vido por um comité clínico. 
Além das consultas com es- 
pecialistas, o paciente recebe 
orientações sobre que tipo de 
atividade fisica eventualmen- 
te tem que fazer e qual é a ali- 
mentação ideal, por exemplo, 
tudo isso com a sua evolução 
sendo acompanhada. 

Fabio, a sua experiência é 
essa? Inteligência artificial 
consegue melhorar a vida 
das pessoas? 

Fabio Costa - Sem dúvida al- 
guma. Na verdade, o grande va- 
lor adicionado são os insights, 
que normalmente em nosso 
dia a dia não conseguimos ti- 
rar, mas a TA consegue. Então, 

eu diria que há um potencial 
de melhoria de qualidade de 
vida absurdo. 

Salesforce.com/br 
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combinação de infla- 

ção mais acelerada e 
reajustes salariais 
aquém dos indices de 

preços ao consumidor, como 
reflexo de um mercado de tra- 
balho ainda muito fraco, está 

levando os brasileiros a amar- 
gar uma perda de renda em ve- 
locidade espantosa. 

Não à toa, os indicadores de 

vendas do varejo e de serviços 
registraram em setembro uma 
queda mais acentuada do que 
os analistas esperavam. Essa 
perda de renda pode afetar a 
atividade econômica neste 
quarto trimestre e em 2022. 

segundo o Salariômetro da 
Fipe, que acompanha os dissi- 

dios salariais no mercado de 
trabalho, o reajuste mediano 
resultante de acordos e con- 
venções coletivas em setem 
bro apesar de nominalmente 
elevado, de 8,5% - ficou 1,9 
ponto porcentual abaixo do 
Indice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), maior 
perda nos últimos 12 meses. 

Uma parcela de 67% dos rea- 
justes com data-base em se- 
tembro ficou abaixo do INPC, 

e apenas 9,5% das negociações 
resultaram em ganhos reais. 
Ou seja, o mercado de traba- 
lho ainda está operando num 
nivel muito aquém para que os 
sindicatos de trabalhadores 
consigam negociar reajustes 

suficientes para compensar a 
perda no poder de compra. 

Além disso, o repique da in- 
flação tem sido tão intenso, 
que vem surpreendendo não 

Quando a inflação 
ultrapassa os dois 
dígitos, deixa uma 
fatura amarga 
para os mais pobres 

somente o Banco Central, co- 

mo também todos os analis- 
tas. No mais recente Relatório 

Trimestral de Inflação (RTT), 
o BC projetoualta de 0,45% pa- 
ra o IPCA em outubro. Mas a 

F a 

Fábio Alves E-mail: fabio.alvesthestadao.com; Twitter: Grolunafabioalve 

+ 

A renda se esvai 

inflação para o mês foi mais do 
que o dobro: 1,259, acumulam 
do 10,575 em 12 meses. 

Nos cálculos de Fernando 
Fenolio, economista-chefe da 

gestora WHG, amassa real am- 
pliada no Brasil, somando as 
transferências com os auxílios 
emergenciais a todos. os ou- 
tros tipos de renda, como apo- 
sentadorias, deve sofrer uma 

contração de 11,39 neste ano, 
em razão da redução não so- 
mente do valor dos beneficios 
pagos em relação aos primei- 
ros meses da pandemia, em 
2020, mas principalmente pe- 
la aceleração rápida da infla- 
ção. Para 2022, ele projeta um 

crescimento de 1,7% dessa 

massa real ampliada. 
“A poupança feita pelas pes- 

soas durante a pandemia che- 
gou a amenizar um pouco a 
mordida da inflação no bolso”, 
diz. “Mas, pensando no cresci- 
mento da economia em 2022, 

vemos o consumo afetado pela 
perda de renda via inflação ele- 
vada e crédito caro, com a alta 
maior dos juros.” 

Oque poderia suavizar esse 
cenário sombrio seria uma de- 

saceleração da inflação, mas, 
quando cla ultrapassa os dois 
digitos, essa tarefa fica bem di- 
fícil e deixa uma fatura amarga 
para os mais pobres. 
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Contas públicas Responsabilidade fiscal 

Economistas pedem novo código para normas fiscais 
Como resposta ao colapso do 
processo orçamentáriono Bra- 
sil, economistas passarama de- 

BE Windows? 

fender a criação de um código 
fiscal para modernizar a Lei de 
Responsabilidade Fiscal 

(LRF. O código reuniria toda 

norma fiscal de natureza cons- 
titucional, permitindo enxu- 

gar o seu texto. Ele teria cará- 
ter nacional, válido para as 
três esferas de governo. 

A proposta está sendo lança- 
da agora pelos economistas Jo- 
sé Roberto Afonso e Leonardo 
Ribeiro na revista técnica Con- 
juntura Econômica, do Institu- 
to Brasileiro de Economia (I- 
bre-FGV), num momento em 
que a política fiscal foi coloca- 
da em xeque com a Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) dos precatórios - que 
posterga o pagamento de uma 
parte das dividas judiciais € 
muda a regra do teto de gastos 
para abrir espaço de R$91,6 bi- 
lhões no Orçamento de 2022, 
ano eleitoral. 

Outras normas que cons- 

tam em resoluções do Senado e 
mesmo provisoriamente repeti- 
das nas leis de Diretrizes Orça- 
mentárias (LDOs) da União 
também poderiam ser consoli- 
dadas nesse novo código. 

AGENDA. Um dos pais da LRF, 
Afonso diz que uma nova agen- 
da institucional terá de ser im- 
plementada no País para res- 
taurara credibilidade doarran- 
jo orçamentário brasileiro. 
“Não parece haver outro cami- 
nho para assegurar a sustenta- 
bilidade fiscal”, diz ele, que é 

professor do Instituto Brasilei- 
ro de Ensino, Desenvolvimen- 
to e Pesquisa e pesquisador da 
Universidade de Lisboa, 

Segundo eles, a PEC anteci- 
pouum debate que só era espe- 
rado para mais tarde; sobre a 
revisão das regras fiscais. “Es- 
sa PEC não gera bons incenti- 
vos para a gestão fiscal, e isto 

pode comprometer a perfor- 
mance das contas públicas no 
médio prazo”, diz Leonardo Ri- 
beiro, analista do Senado e es- 
pecialista em Orçamento. 

Segundo ele, a criação do 
código, além de modernizar a 
LRF, cobriria a lacuna que exis- 

te pela não revisão da Lei 4.320, 
de 1964, que trata denormas pa- 
ra elaboração e controle do Or- 
camento pela União, Estados e 
municipios, (f ADRIANA FERNANDES 
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Sistema financeiro Pagamentos 

Pix faz um ano com 
novo dispositivo 
para devolução 
em caso de fraude 
Ferramenta permite 
ressarcimento das 
vítimas; no fim do mês, 
diz o BC, passam a 

funcionar o Pix Saque 
eo Pix Troco 

THAÍS BARCELLOS 

BRASÍLIA 

O Pix, sistema de pagamento 
instantâneo do Banco Central 

(BC), completou um ano on- 
tem com melhorias, Entra em 
vigor hoje um mecanismo que 
deve agilizar o ressarcimento 
ao usuário vitima de fraude ou 
de falha operacional das insti- 
tuições financeiras. 

No fim do mês, começam a 
funcionar o Pix Saque e o Pix 
Troco, que permitirão aos 
clientes fazer pagamentos por 

Novas ferramentas 

o Pix Saque 

Com essa ferramenta, O 

cliente pode fazer saques 
em qualquer ponto que ofe- 
rece o serviço, Na modalida- 
de, o correntista deverá 

apontar a câmera do celular 
para um código QR -uma 
versão avançada do código 
de barras =, fará um Pix para 
o estabelecimento comer- 
cial ou para a instituição fi- 

nanceira e retirará o dinhei- 
róona boca do caixa 

» Pin Troco 

O cliente de um estabeleci- 
mento comercial poderá fa- 

zer um saque em dinheiro 

durante o pagamento de 
uma compra. Nessa opera- 

ção, a pessoa que fará a retira- 
da de dinheiro deve fazer um 
Pix com o valor equivalente à 
soma da compra e do saque € 
receberá a diferença como 
troco em espécie, O extrato 

do cliente especificará a par- 
cela destinada à compra ca 
quantia sacada como troco 

produtos e serviços & receber 
troco ou fazer saques nas re- 
des varejistas credenciadas. 
Para o médio prazo, estão pre- 
vistas a possibilidade de paga- 
mentos instantâneos de com- 
pras em outros paises, 

“O Pix ainda não atingiu to- 
dooseu potencial”, disse o pre- 
sidente do Banco Central 
(BC), Roberto Campos Neto, 
em evento de comemoração do 
aniversário de um ano do siste- 
ma. Ele disse ainda que é preci- 
soadaptação do sistema de em- 
presas. “Hánovas funcionalida- 
des previstas para Os próximos 
anos, como pagamento offli- 
ne”, afirmou, citando também 

que, nomédio prazo, o Pix deve 
ser interligado a sistemas de pa- 
gamentos de outros paises, 

SEGURANÇA. O mecanismo de 
segurança que entrou em fun- 

emas eins 
o É ECONOMIA 

CRIS FAGA-R/VIVSRRO 

Pix facilita pagamentos e poderá ser feito offline em breve; operações internacionais estão nos planos 

cionamento hoje foi anuncia- 
do em junho, mas, desde en- 
tão, as instituições financei- 
ras estavam se adaptando aos 
procedimentos. 

Até agora, em uma eventual 
fraude ou falha operacional, 
os bancos envolvidos precisa- 
vam estabelecer procedimen- 
tos operacionais bilaterais pa- 
ra devolver o dinheiro. Segun- 
do o BC, isso dificultava o pro- 
cesso € aumentava O tempo ne- 

cessário para que o caso fosse 
analisado e finalizado, 

SAQUES. No Pix Saque, oclien 
te poderá fazer saques em 

qualquer ponto que ofertar o 
serviço, como estabelecimen- 

tos comerciais e caixas ele- 

trônicos, tanto em terminais 

Até o fim de outubro, 0 Pix 
tinha 348,1 milhões de 

chaves cadastradas por 
12,65 milhões de usuários 

compartilhados quanto da 
própria instituição financei- 
ra. Nessa modalidade, o cor- 
rentista apontará a câmera do 
celular para um código QR 

(versão avançada do código 
de barras), fará um Pix para o 
estabelecimento ou para a ins- 
tituição financeira e retirarã o 

dinheiro na boca do caixa, 
O Pix Troco permite o sa- 

que no pagamento de uma 
compra. O cliente fará um Pix 
equivalente à soma da compra 
edosaquee receberãa diferen- 
ça COMO TrOÇO EM ESpecie, 

Até o fim de outubro, segun- 
do os dados mais recentes do 
BC, o Pix tinha 348,1 milhões de 

chaves cadastradas por 112,65 

milhões de usuarios. Desse to- 
tal, 105,24 milhões são pessoas 
fisicase 7,41, pessoas jurídicas. 6 
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Eneruia Menos risco de racionamento 

Chuva antes do previsto alivia 
térmicas, mas conta segue alta 
Depois de meses no 
máximo da potência, 
ONS diz que sistema 
será mais seletivo 

no acionamento de 
usinas termoelétricas 

DENISE LUNA 

RIO 

WILLIAM MIRON 

SÃO PAULO 

Apartir desta semana, o Opera- 
dor Nacional do Sistema 

(ONSjestá mais seletivo no 
acionamento de usinas ter- 
moelétricas, após meses fun- 
cionando com o máximo da po- 
tência do sistema elétrico bra- 
sleiro para evitar racionamen- 
to ou apagões no horário de 
ponta, informou o diretor-ge- 
ral do órgão, Luiz Carlos Cioc- 
chi. Mas, até abril, o brasileiró 
aindareceberáa conta pressio- 
nada pela tarifa de escassez 
hidrica, referente à seca regis- 
trada este ano, e o impacto do 
custo das termoelétricas con- 

Et To = Es 

FOTO TLAGO QUEIROZ / ESTADÃO-s4 7/2021 
mt 

Sm da 

Represa da Hidrelétrica de Caconde (SP); conta mais alta até abril 

tratadas para atravessar O pe- 
riodo seco, de abril à outubro. 
As chuvas vieram antes do 

esperado, disse Ciocchi, que 
projetava um fim de ano como 
ode 2020, quando elas só che- 
garam em dezembro e foram 
insuficientes para recuperar 
osreservatórios das hidrelétri- 
cas. Este ano, chegaram dois 
meses antes, para alívio do Sis- 

tema Interligado Nacional 
(SIN), operado pelo ONS, 
“Com.essa chegada (das chu- 

vas) antes, e com todo o prepa- 
ro para uma situação mais ex- 
trema, à chuva foi muito bem- 
vinda, e hoje a gente pode di- 
zer com tranquilidade que, do 
ponto de vista de escassez 
hidrica, a gente não tem mais 
nenhuma indicação de proble- 

ma, nem de energia nem de 
ponta, está equacionado”, dis- 
se, ao Broadcast Estadão. 

PREPARADO PARA O PIOR. Ele 

ressaltou que o operador se 
preparava para uma situação 
mais adversa, e que, apesar de 
não se falar em racionamento, 

antes do início das chuvas já 
havia alertas de que poderiam 
ocorrer problemas no horário 
de ponta (meio da tarde). 

“Todas as ações que a gente 
vem tomando desde outubro 
do ano passado fazem com 
que essa chuva agora seja mui- 
to bem-vinda, porque agora a 
gente pode armazenar (água 
nos reservatórios), pode ser um 
pouco mais seletivo nos despa- 
chos, não precisa levar os reser- 
vatóriosa um nivel de estressa- 
mento agudo, como a gente ia 
ter que fazer”, explicou. 
O ONS ordena a entrada de 

unidades geradoras de energia 
por ordem de mérito, ou seja, 
primeiro são liberadas as mais 
baratas, até chegar às mais ca- 
ras. Às termoelétricas, princi- 
palmente as movidas a com- 
bustível fóssil, são as que cus- 
tam mais ao sistema, enquan- 
toas hidrelétricas e outras fon- 
tes renováveis, como solar e 

eólica, têm menor custo, 
Elevar o nível de armazena- 

gem de água nos reservatórios 
das hidrelétricas agora é obri- 

Redução na pressão 

( 6% era o nível em que mn que 

estavam, em setembro, os 

reservatórios das usinas 

do subsistema Sudes- 
te/Centro-Deste, e hoje 

operam em torno dos 

20%. 

10%, era o nível previs- 
to por especialistas para 
o final de 2021, no pior 
cenário, ou seja, se as chu- 

vas repetissem o que ocor- 
reu em 2020, 

TO da geração hídrica 
do Pais está concentrada 
nos reservatórios das usi- 

nas do subsistema Sudes- 
te/Centro-Deste, o que 

mostra à impacto que o 
aumento no volume de 

água tem para o sistema. 

gatório, lembrou Ciocchi, refe- 

rindo-se à emenda incluida na 
lei que aprovou a privatização 
da Eletrobras, e que deu qua- 
tr anos para a recuperação 

dessas usinas. Segundo Cioc- 
chi, esse é um processo que 
não se faz em umano, mas ava- 
liou que em três anos os reser- 
vatórios já estarão em bons ni- 
veis. € 
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MINAS IFRS TA 

ES GERAIS 

UT de narembro de PhF1 

À função er do ia imobiliário 
Em conjunto com o poder público, atuação do setor amplia acesso à moradia popular 

e 2M4 a 20200 desempenho do setor privado 

foi decisivo para aumentar a oferta de Ha- 

bitações de Interesse Social (HIS) na cidade 

de são Pauli. 

É à que informa a Coordenadoria de Planeja- 

mento Urbano (Planurbe) no relatório "Monito 2015 Ba 

ramento e Avaliação da Implementação do Plano 2016 34 

Diretor Estratégico de 2014", j 5a 

Dentre outras informações, traz indicadores Té: 

que mostram, ano a-ano, e por natureza do pro- eunjE: GT 

motor (ver tabela). o volume de empreendimen- 

tos licenciados em ZEIS [Zonas Especiais de Inte- 

resse Social), dedicadas à produção de moradias: 

populares e à regularização de áreas ocupadas 

por residências precárias. 

“A quantidade de empreendimentos de HIS li- 

cenciados não significa que todos tenham sido 

ainda totalmente concluídos, Todavia, é nítida a 

função social do mercado no atendimento aos me: 

nos favorecidos”, considera Eduardo Della Man- 

na, coordenador-executivo da vice-presidência de 

Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano 

do Secovi-SP. 

Ano Poder Público Iniciativa Privada 
2014 tia Tb 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 353/2021 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 167,/151/2021 = EMBERH 

OBJETO; Contratação de empresa especializada para 0 fomecimento de Água Minaral Galão de 20 | 
Eiras para alencar o Hóspial da Ihia, unidade de saúde pdminisirada pela Empresa Macenbense de 
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Eairo da Calhau, São LuisttAo no horária de dh às 12h e das td às 18h de segunda a sesta, pelos | 

e-mails colgpemsamh. ma gowbr eiou vinicius feoltacac amserhigmal com ou pelo balefone (3H) 

3235-7334. | 

Tudo indica que, em 2021, 0 setor imobiliário 

continuará respondendo substancialmente pela 

promoção de HIS, uma vez que mais de 50% dos 

lançamentos se concentram nas faixas de renda 

do programa Casa Verde é Amarela, o que reafir- 

ma a relevância da parceria entre as áreas públi- 

ca e privada no combate ao déficit habitacional. 

São Luls (MA) (de nôeembro de 2021 

vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Licitação dia CELEMSERH 

nr Ria rp PRE EIA 
E PLANEJA 

COORDENADORIA DE ADMINES ISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE SUPRIME 

E INFRAESTRUTURA 
Comunicamos qua acha-sa abera, nesta | 
Secreinria da Fazenda e Plangjamento, 

Rua Doutor Bacelar, 1043 - Vita Mariana - São Paulo - &P 

ET) 5591-1200 | uma secou Som br ESTADÃO mf $ SECOVISP 
dE CSA DO MPRCADO NHQUULLÍRTO 

= Ferreira Gomes Energia 5.A. — 
Eritação ra medalidade CONCORRÊNCIA | 
NO nº Querer, do tipo MENOR PREÇO. para 

la CONTRATAÇÃO Pará EXECUO [Er 
BRAS DE ADEQUAÇÃO DAS AlTAS DE | 

| Fuga DO EDIFICIO SEDE DA SECRETARIA 
Dá FAZENDA E PLANEJAMENTO, 
PALÁCIO CLOVIS ABEIRO E DO AMEXO 
-- AMBULATÓRIO, SITUADO MA AVENIDA 
RaNnEL PESTANA, Nº 300, CENTRO DE 

| SÃO PAULO, cuja abertura esa mancada para 
o da 2b1%2021, &s 10h00 O Edtal poderá 

| ger retirado mo NO - Muceo de Compras, sito 

na Avenida Fangel Pestana, 200, 4º amar, 

Canho São Pardo de 2º à 6º fera no horário 

das ShDO às 1ThDO & das 14h00) &s 1BhDO. Da 

rleressados deverão trazer 07 MÍDIA, virgem | 
é formatado para gravação do emilal ou sé 

spotictal com.br. prefenir, dcéssar O ana rmprén 
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é ic) sótsa disisar q siido rerertesgordo da lucro hquido coreano apuração EO ipeescido coGgl escirado po MARA, caclrido 6 

mariarto destrado à insana legal, à sesenca do nogréro Fescale à disinbesção de diodêndos, no montante da Pá 6 BP IDO, à mesas 
da locros Em desarsbiaia Coral Extrageginara: Fo! spequada a remendração anual inialgos reemôros da Dieta pera 0 Eomáçido social 
da 2020 (1 TEDED a MÁVEDED! no montánie da aja AE 30 DOLL DO. Da membras do Conselho de Adminisivação renunceram a qualquer 
Petas ação coedama Mervraxa Eosipasdoe a atopreados na saga da Compashia Nada seis Mesa José Liiz da Godoy Pereira - President: 
Enio Luigi Nus - Secretário. JUCESP nº SE daSTid er uniao. Geaa Sima Ceschin - Gopeliri Gural 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

Amuleto 

Bolsa brasileira 
agora tem o seu 

touro dourado 
Escultura que lembra 
a de Wall Street tem a 

missão de despertar 
interesse das pessoas 
pela B3 e valorizar o 
Centro de São Paulo 

CRISTIANE BARBIERI 
ALTAMIRO SILVA JÚNIOR 

REBECA SOARES 

Desde ontem, quem transita 
pela sede da B3, a Bolsa brasi- 
leira, depara com a imagem 
de uma fera domada em me- 
tal. Trata-se do Touro de Ou- 
ro, símbolo do mercado finan- 

ceiro presente em bolsas de 
outros paises, A escultura fi- 
ca em frente ao prédio da B3, 
na Rua KV de Novembro, no 

Centro de São Paulo. 
A obra foi inaugurada on- 

tem pela manhã, a partir de 

B3 cai 1,82% e 
dólar sobe 

0,78% diante 
do risco fiscal 

A melhora dos principais 
indices das bolsas em Nova 

York durante a tarde ameni- 

zoua queda, mas não o sufi- 
ciente, e o Ibovespa, princi- 

palindicador da Bolsa brasi- 
leira, fechou em forte que- 
da, ontem. Os temores com 

o risco fiscal, a inflação e a 
atividade fraca mantêm à 

cautela dos investidores. 
O Ibovespa recuou 1,827 

e encerrou o pregão aos 

104.403,66 pontos, Em No- 

va York, o indice Dow Jones 

fechou emalta de 0,16%, en- 

quanto S&P soa, de 0,39% e 
Nasdag, de 0,765. 
No câmbio, odólar fe- 

chou em alta de 0,78%,a R$ 

s 4997. O real também sofre 
com o fortalecimento da 

moeda americana no exte- 

(O SIMONE CAVALCANTI nor. 

uma iniciativa do economista, 

operador e apresentador Pa- 
blo Spyer, sócio da XP, com o 
artista plástico Rafael Branca- 
tell. Fotos da cerimônia fo- 

ram postadas nas redes pelo 
fundador da XP, Guilherme 

Benchimol, e pelo presidente 
da plataforma, Thiago Maffra, 

Na inauguração, o presiden- 
te da Ba, Gilsom Finkelsztain, 

definiu o touro como um pre- 
sente paraa cidade e, em espe- 
cial, para o Centro, região que 
marca a história do mercado 

financeiro do Brasil. 
Construído sobre uma estru- 

tura metálica tubular com mul- 

ticamadas de fibra de vidro de 
alta densidade e pintura de al- 
ta temperatura anticorrosiva, 
o touro tem 4,10 metros de 
comprimento, por 3 de altura e 
2 de largura. O economista Pa- 
blo Spyer espera que, ao atrair 
visitantes, o animal dourado 

ECONOMIA 

TIAGCHALETRDE s ESTAnáO 
Ta 

Procurado para poses em fotos, o “Touro de Duro' é a nova atração turística da cidade 

desperte ainda mais o interes- 
se das pessoas pela Bolsa e pe- 
lo mercado financeiro, 

O artista plástico Rafacl 
Brancatelli disse que é apaixo- 
nado pelo centro de São Paulo 
e sempre imaginou formas de 
tentar valorizar a região e 
atrair visitantes. Para criar o 
touro, ele contou que pensou 
em um animal com expressão 
de estar “um pouco bravo”, 

mas ao mesmo tempo sereno e 
consciente de sua força, prepa- 
rado para os desafios. 

à Pósitivo recomenda & Vindos 1 Pro pará ompresas. 

EXCELÊNCIA EM PRÓS-VESIDA, 

OM A LOCAÇI 
CONSEGUI 
COMPUTADORES 
DE ÚLTIMA GERAÇÃO 
A BAIXO CUSTO 
Bruno Eleutero 
Coordenador do dida Creme tal Sor 

POSITIVO 
PAS à SERVICE 

deli 

bh 

Edo 

SIMBOLOGIA. O animal é simbo- 
lo de otimismo e prosperida- 
de. O mais famoso fica em 
Wall Street, maior centro fi- 

nanceiro do planeta. Aobra, in- 
titulada Charging Bull (“touro 
atacando”, é doescultor italia- 
no Arturo Di Modica, que mor- 

reu em fevereiro deste ano, 

aos Ro anos. Ele gastou mais 
de US$ 350 mil para produzir o 
touro de bronze em 1989. Na 
época, foi instalado ilegalmen- 
te em frente à Bolsa de Valores 
de Nova York (Nyse), ao mar- 

AVES THNEnOS. 

armas Ou acesse. 

ligue 0800 721 7765 

caro renascimento domerca- 
do após a quebra de 1987, 

Em seguida, o touro foi pa- 
ra o local onde está hoje, a 

alguns metros da Nyse, qua- 
se no crugamento da 
Broadway. Reza a lenda que 
coçar o focinho do touro é 

pegar seus chifres outesticu- 
los traz sorte e dinheiro. Por 

isso, é dificil passar por lá e 
não ver uma fila de turistas 
para tirar fotos da escultura, 
simbolo do mercado em alta, 
o “bull market”. é 



Dais, Hora e Local; ST0SD] dé to lá, na gade social. Presençõã: 1005 do Capital mocal Mesa: Presidente: E 
Ceos Abero mara! de Ceira Perepao Secretário Sr dicas Guéros Bibencouil Deiberdpões: à 

ECONOMIA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
de Licitação . 

PE DrOZna1; PAN G599/2027, Objeis: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE LISO TEMPORÁRIO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO URBANA, 

INTEGRANDO SERVIÇOS, CERTIDÕES, LICENÇAS E OSRAS PARTICULARES, SEM LIMITE 
DE USUARIOS, INCLUINDO SERVIÇÕE DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO, 
SUPORTE E INFASESTAUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO EM AMBIENTE WEB 
Abmstura 281/2021 ds 00h 

Dredital encontra-se no sie vn maia sp gov bre ara comprashe com be, Enf: (11 dai 2 FaDa. leao 
Diretor ca Divisão de Compras — Setran de Finanças. da Sta Juntar — 

Fundação Butantan 
CNPJ 51/180,445/0001.58 

COMUNICA: Abertura da Seleção da Fornecedores 

EDITAL d262021, Modalidade: Alo Convocatória - Presencial Tipo: Menor Preço. DBJETO 

DA SELEÇÃO: Contratação de empresa espectalizada para prestação de serviço de 
adequação da rede de efluentes do prédio 32 - Banco Infigenga e Prédio 6 Descontarminação, | 

DATAM AND HORA: AOhSbmin, LOCAL: ControAdmenistratvo!AvenidadalLinversidade, 

210 - Cirade Universitária - Butantã - São PaukySP), O Edital estã disponivel no site 

COBRAPE - CIA. BRASILEIRA 
DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

CMPALME: Góes SHUoVi-2a = NIRE “95200 tn Sos 
Entinho. da Ata a dssombleia Geral Extraordinário. 

Bfecação ck 
ermdaráço da Tial tocaizada em CunbbaPA CMEI GR eds ZHBGOA-DA para a Amenida São Joca, GAA, 2 Andar Salos 
30h, SoM a Bb, Crklo Rei. CuribaPR - CEF RoD50-350. Encerramento: Fongiidanes legais Mastral: Diretor 
Presente aros Alberto Amir da Ceara Perara. Secretário Alau Guárica Eiieepot Diretores sem cacignação 

especial Achesto Donzeth Veim a Farcldo Hbero qe Oveia. Acionistas: álceu Quenos Etlencou-e Caros Alberto 
amaro! da sir Porra na gua traldade GAzTemaA Esta ala em peu igio decr enconte-se arquivada cá 
JUCESP mê ATA SA 1 em DE TNEDS Gen Smiema Ceschin - Sacratária Geral 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021 — REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR E 
AGUCAR. Disputa: dia 30/11/2021 às 10:00 horas. 
Edital(is) através do site www. bbmnetlicitações.com.br e também através 
do site oficial do Municipio www prefeituradearuja.sp.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone (11] 4652-7609 Depariamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Arujá, 16 de novembro de 2021 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

- AVISO DE PENALIDADE 
o eniaia Resgicriai de Medica do Estado de São Palda, em corntármicade com o dispasta na Les 
nº 3.006, de 20 de sebembro de 1857, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo 

| Elico-Profigsional n" 12:200-356/15, julgado na Câmara do Conselho Regional de Medicina do Estado 
| te São Paulo, torna pública a apicação da penahdade de Censura Pública em Publicação Oficial, 
prevésta na atingia “o” do Ar, 22 da mencionada Lel, por infração aos artigos 5º, 30, 80 e 87 do Cónigo 
da Eca Médica (Aesclução CFM nº 1,8312008], cujos fatos também astão previstos nos artigos 5º, 
30, Be 87 da Código de Ética Médica [Rasolução CEM rop 2772018) ao Dr.Victor Fábio Damião 
de Araújo, inscrito neste Consecho sob à nº BIA 

São Paulo. 17 de novembro de 2021 
Dr. Rodrigo Lanentote Alberto Dra, lrene Abramorlch 

Conselheiro Corregedor Presidenta do Cremes 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITUVERAVA - CNPJ s9b nº 85.002 587/0001- 
0 - EDITAL Dá COMPOSIÇÃO DE CHAPA BEGISTRADA « O prosiderde da entidade sindical 

q 

supracitada. pelo prásente Edital e, nos termos do arligs O, parágrato único, do Estalido Social | 
do Eandicabo dos. Empregados no Comendo da lbverava. com soda slhuado ma sito & rua Capião 
Ribeiro dos Santos nº 182. Centro. Ibuverava-SP, faz sabor que no dia 12 de novembro de 20, 

ENCeIrOU-SE O prazo para & insisição de chapas, conforme adia! puslicado no jcemei OD Estado de 5. 
Paulo”. página 87, edição do dia UF da revembro de 2021 comperecendo na Secretaria da Erdiiade, 
apenas uma chapa com mbaressados erm participar do pleito nó dia 220122021, pará composição é 
rancvação dos órgãos de admenistração. deliberação a Recalização desta entidade, que digurará em | 
cédula unica, com nomenciajura da CHAPA 1 LIM), astando asse composta; DIRETORIA EFETIVA. | 
PRESIDENTE: Marçal Advincula Juazeiro: SECRETÁRIO: Marcio Aquiar Galdiano; TESOUREIRO: 

Luiz Eduardo de Sousa. SUPLENTES DA DIRETORIA: Marcos Advincula doazeio, Adriano Rodri- 
pues de Uiveira e Erário Barbosa dé Morsts, DELEGAÇÃO FEDERATIVA- EFETIVOS: Marçal 

Advincula Juazeiro, e Lulz Eduardo de Sousa DELEGAÇÃO FEDERATIVA- SUPLENTES: Marcos 
Advincula Jogceira, q Marcio Aguiar Gaddiano CONSELHO FISCAL - EFETIVO: Ciro Rodrques 
Ribeiro dirvor. Ardre Júho da Silva Barbosa. e Alexandre Auguato da Sihãa CONSELHO FISCAL - 

| GUPLENTES: vanessa dgarecida Martina Sugliano, Claiton licshal Hivizi, a Caros Roberto Dlas. É 
prago pára impugiação de candidaios é de DA jhrês), contados do da seguinte à pubboação deste 
edital, contome prevê o artigo TR. do Estatulo Social. Iuverava, 17 de rovembro de 2021. Marçal 
Acuincuia Jonzeiro -« Dirator Presitenta 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2021 
PROCESSO Nº 1B4SB0ZDES 

Objeto: Aguiição de equipamentos para monitoramento ambiental de COvID-18 em esgoto e afluentes 

conforme as especificações » condições estnbelecaas no Termo de Referência Abertura; (MPR, 
ds 40 (horário de Erasdia). 
iiipa dunas por bricompras/pi-be!) 

Informações: Comissão Setorial Permanente do Licitação = CEL, localizado na Av Professor Caros | 

Cusha, sm, facscaly São Luisa CEP ES:075-020. Email: cslisaude magoebr. fones: (98) | 
3105-5558 a 410E-555A. 

São Luis «AM, 11 de nevembro de 2021 

CHRISANE OLIVEIRA BARROS 

Pregoera da CSLGES 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇÕE HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

. AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 384/2071 - CBLEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1E.B37/2021 — EMSERH 

DEBJETO: Contratação de empresa a prestação de seriçõe de saúde para atender à demanda das | 

UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DO INTERIOR DO ESTADO — Coróalá, Codó e São João | 

dos Patos, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM, 

DATA DA ABERTURA: 00022021, 45 Bh, horario de Brasilha 

Local de Realização: Sistema Licgações-e (aves litacoes-e com br | 

Extial ne demais informações estão disponiveis estara cms orhma.gowbr e mesma licitacons e com.br.) 
Informações adiconde serdo prestadas na CSUEMSERH, lbcairada na fue Borborema, Cxhdb, nº 26, | 

Baimo do Calheu, 380 LuisMa, no horário de Bh às d2h e das tdn ds ton de segunda a penta, pelos 

e-maits caslidamserh, mago br algu igor. rochacsibomailcom cu polo telefona [SE gas pada, 

São Luis (MA) 11 de novembro de 2072 

gor Mangal Sousa Rocha 

Agente di Licitação dá EMBERH 

Local: Ste do Portal de Compras do iGovérmo Federal | 

QUARTA-FEIRA 17 DE NovEMBRO DE 2021 O ESTADO DE 5. PAULO 

| Unssp - Campus de Franca 
ABERTURA DE LICITAÇÃO — acha-se aberto sa Faculdade de Ciências Humanas a Gochala - Câmpus 
[de França - Unesp - 0 Convite nº 5iDO2I-CF. ohjalivando a congetação da Se | 
| bes ação das Cabines de Energia da Fecuidade. no valor ealimado de R$ 10602106. 4 sossão 

se dará às Bh do dia 2542021, na Soa de Licitações de Seção Técnica de Malesiais, locefizaça na 
| Avenida Evêrésia Monteiro Pelrágiia, 900 — Jar Dr. Antônio Peiráçãa, Franca - SP O Edilal poderá 
| or gbido praLuitam erite ros erdereçõs eeiriniirs am imprença feialcombr > E-prsgóciba pretos, | 
ei roesp rictadão E uam lranca unesparficiiacões cu, ainda, mediante simples raguermento à | 
Urina dies Coma leite (inata ras fraca Eures. be erdaraço supra, tel. TE Z70E-BTES) Prós AGP Cr. 

AvISO DE LICITAÇÃO 
O Departamento Regional de São Pautodo Senço Naconal de Aprendizagem Indusires [SEMANSP] 

comuna a abenura da licitação: 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2852021 
Objetos Aguisção da aquipamentos de rada Joâmeras IP, racks. safiches aootoadores). 
Retirada do edital; a partir do 17 de novembro do D021, abavés do portal mew sp.sorai br iopção LICITAÇÕES! 
Sessão de disputa de preços (lances): 25 de novembro do 2071 às Sh30, exclusuamento pala inhernes, to 
endereço mera DrtaçoRs-e com br 

í Fr] 

= 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ) 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paço em cortormigade com o disposto na Lai 
| Mó 2268, de 20 de salambro de 1057. tendo em vista a decisão prolatada nos aulas do Progasso 
| Etia- Prafiasanal RE O Sha-28b12. jul do na Câmara do Tribunal Supérar de Ela Médica do 
 Corgalho Fedeni de Medicina, torna pública & apicação da perabdade de Suspensão do Exercicio 

| Profissbonal por 30 (trinta) dias, a sor Cumprida no Periodo de 29/11/2021 a 2M 2202, presista 
| na álinoa “7 do Art, 22 da mencionada Leal, por infração aos artigos 29.8 44 do Código de Etica 
] mio pigs do CEM nd. scan À Cujós falta Lamibiém estão previstos mos artique 1º e 27) da 
| de Ésca cha (Rasciuções CRM nº AS He EST ARtas, ao Dr. André Luis Pellegrin, 

] ias o nessa Conselho sebo nº TO, asa, 
São Paulo, 17 de novámiso de 2021 

| Dr, Rodrigo Lancelote Alberto Dra. Iron Abramevich 
Conselheiro Corregedor Prasldante do Cramesp 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO + GGGOL = COPLE | 
de Aviso de Abertura - Processo NMIIA.Z0M CCPLEA PEA I.SAD, Repub 

DAG-BDS. Objeto: Formação de Registro de Preços visando à aqgursição de vialuras espo- 
ciabradas e adaptadas pera reságar recolhimento de corpos em locais de crime (RABECÃO), 
desbnadas ao atendimento das necessidades operaconais da POLÍCIA CIENTÍFICA DE 
PERMAMBLCO, Valor mázimo esbmado: R$ 2.5H10.550,0000 (dois milhões, duzentos & 

dez mi quinhentos é vinte reabe). Entrega das propostas, 246 30/11/2021, 46 08/00h, Ino 

disputa; 301/2021, às 00:15h [horário do Brasa). O edital na inlogra está desponivel nos 

ses www pentegrado pe goy br e ww hatações pe gorbr Recomenda-se que 08 liciantes 
iniciem a sessão de abertura da oitação com todos 05 documendos necessários à classifica 
-Movhahitação pregarmente dupianzaros Renata Esrraz Nunes, Pregoeira da CCPLE |. 

Empresas Operadoras de Veiculos Leves sobre Trilhos da Estado de São Paulo 
| Eu 

| EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRADRDINÁRIA 
1 Mo usá de sas atribuições vs cobrdenadorto da Secretaria Geral ds SINIHCATO DOS TRABALHADORES 
| EM EMPRESAS DE TRANSPORTES METROVIÁRIOS E EM EMPRESAS OPERADORAS DE VEÍCULOS 
| LEVES SOBRE TRILHOS [MO ESTADO DE SÃO PAULO, senhoses iMagnes Fajardo Perera, Altiná de brio 
| Prazeres Joni e Camila Rlbeso Cuarce Eloa coenvencar fogos 65 memos da cateqiria Era pissioral para | 

Assembleia Geral Extraordinária nos dia: 18 e 19 de novembro de 2027, que será rezsizada de forma | 

| eletrônica ve tua comsideramdo à suação-de pardemia de cororavinis IECVID- 197 E as medidas adotadas 

pelos árgãos que determinam o isolamento social e prodoem aglomerações, abyrtivando-se a consulta é 
4 votação on-line airavés elos imeips dies pernBailizadios pela entidade sindical de ampis acesso da cabegória, | 
] em primeira convocação ss Thin de 1áde novembro de 2021, 8 segunda convocação Dom todos 05 

| quê participarem, Cu presentes viotuatipente, até 19h0Bmin de To de novembro de 2021 a hm de deliberar 

| sore: 1) Luta am defesa da sede da Sindicato dos Metrovlários; 2) Acordo Coletivo de Trabalho dos 
funcionários da Companhia do Metropolitano; 3] Eleição de delegados [4s) pars o 14º Congressodos | 
Metrovidroç 4) Outros aesuntos qparais, 
| “ão Paulo, tá de novembro de 2021 

| 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Motroviários Em 

Wagner Fajardo Pereira 
Altino de Mobo Prazeres Júnior 

Camila Ribeiro Duarte Lisboa 

Conrdenadores da Secretana Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Emprosas do Transportes | 

, Metroviários e em Empresas Operadoras de Veiculos Leves sobre Trilhos do Estado de são Paula, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

Pregão Eletrônico nº 151/2021 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CAPECITABINA 
Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 
WUI2/202) às 08h30, Data e hora limite para recebimento das 
propostas até: 01/12/2021 às 09h Inicio da disputa da etapa de 
lances: 01/12/2021 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito atra- 
vês do sítio www paulima.sp gov br'editais ou www licitações. 
caixa gov.br. Paulinia, 16 de novembro de 2021. 

Ednilson Cazellato 
Prefeito Municipal 

Elm ssesmso =: BM DO ESTADO sauna 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA = CONDER 

AVISO LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 085/21 — CONDER 

| Abertura: Col Goes às oh:3im. 

Objeto: GORTRATAÇÃO o ESA dê Fo EA CORA TVA PAPA PRESTAÇÃO DEE 

EO Bo O AMEITO GS DIVE PAGA 
OBRAS 508 A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EINFICAÇÕES PÚBLICAS - 
DIMER, HAS DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DA BAHLA — Dá (QUATRO) LOTES. 
D Edital & 8025 angaos estadio à dispesicão dica Pigrnssados no sita da COIMPNERA perita ararar condes boa, qua Eh 
nã campo ligações, a parir do da 28102027. 

Salvador - BA, 27 de outubro de 221. 

Maria Helena de Olnedra 'Nebes 

Prosidenão da Comissão Pormanonta do Licitação. 

CONDER 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

ICS INSTITUTO CURIMIBA DE SAÚDE 
PREGÃO ELETRÔNICO - 105 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 38/2021 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÓMIDO Nº dGaae = [M-179POT NA E 
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PARA À IMPLANTAÇÃO, ADMPUSTRAÇÃO E OPERAÇÃO 
COMERCIAL DESTINADO A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AUMENTAÇÃO E CAFETERIA. ATRAVES DE 
PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO. PELO PERIODO DE EU MESES, PRORROGÁVES PORIGUAL PERÍODO 
VALOR MEMO ESTIMADO: && 2 00,00 (Dois Fell E nipeerbos case]. 
DATA DA DISPOMEUILEDADE DO EOITAL; 17 png 
DATA HORÁRIO PARA ENVIO DE LANCES: 122021 — 1000 HORAS (HORÁRIO DFICIAL DE BRASILIA DF: 

Curtba, 16 de novembro da 2021 
MAURO MARTINS TOSTA 

PREGOEIRO 

- 45 PROPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS VIA INTERMET MA DATA E HORÁRIOS DETERMINADOS 
AURA. 
- O EDITAL ESTÁ A MSPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NO PORTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA 
MINECIPAL DE CURITIBA: wanaco govertamentahs govbr 
- SOMENTE PODERÃO PARTICIPAR DO ENVIO DE LANCES AS EMPRESAS QUE ESTIVEREM DEVIAMENTE 
CADASTRADAS NO PORTAL DE COMPRAS E QUE APRESENTAREM PROPOSTAS. 
- INFDAMAÇÕES CONTACTAR PELOS FONES: [DXX41) SFM-S0MA, FEIGAGIET os SIGIAGOPO, 



O ESTADO DE 5. PAULO quanta-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 202] 

Acompanhe o 

mercado de 

FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 

broadcast! 

O Broadcast+ 
é a melhor e 

mais completa 
fonte de 

informações 
sobre 

Fundos de 
Investimentos 

“+ da 20 mil fundos 

s Valores de Cotas E 

Patrimônio Liquido 

e Carteira, indicadores, 

documentos e balancetes 
* Simulações e Geração de 

Laminas e Fronteira 
eficiênte, análises de 

retorno, comparativo com 

benchmaks e visão gráfica 

a Noticias + Busca 

avançada, 

filtros detalhados é 

integração com planilhas 

sranda São Faubo: 11 2855, 3500 

utras tocaiidades: DBOO [7] 5000 

(O Esfrcia 

DECLARAÇÃO DE PROPOSITO 
Smephi ana Eamuyel Maguaira; GRE nº o as fada. Ui o tucana, CPF mn META dE Ha DECLARAM, nos Tamos 

do am E do Regui amanha Anton fla Hazn ação mos Te de Z de agosio de P022, sua mbançõo Do Expecas coepos da 

gominsiação no Banco CSF au CNE 7 DB95T JEDI ESCLARECE que exveirume obEçõE! E presente 

declaração, achempicdiadas da dbcinsentação Compeudatinia, Devem ser hpresentadas direcamente dó Banco Canal do 

Era. por meo do Prioceiu Digital, ne tema dspecifeadia goaian o prazo de quirse das córtaros dá divulgação, por 

aguenta Autárquia, de comunicado piso açerça desta, hsenado que ns decarantes podem, natocma ada legisiação 

em vigor, ter dipiin a vestes do processo respas bum Protocolo Digital idisponheol na página do anca Central do Brasil 
na intamed! Satecionas noccampo SAssento": Autorizações q Licentiamantos para irá iinções Súparvesiinadas E pa 

lrtesgrahes Do SEE Setecionar nocampo Destino" mi bmposanto dá Dep; prtamento de DX quant idçaD doSistams Tlrancebo 

- Degrt mencionado aber. BANDO Cr ENT AL BO BRA - Departamento da Or igareraçõeo Do Sistema Fnancaio — Dior 

GUS. dy, Paubita vi LBDA=5" atear - Edo Fauno - SF CEP DITO eg São Paulo 17 de hisêes bro de 207 

ua EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
Sincer SP: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Pelo presente edital, cornvocamos 03 associados, com direto a voto, do SININCATO DE 

EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS AUTÓNOMAOS DA CORRETAGEM E DA DISTRIBUIÇÃO DE 
TODOS 03 RAMOS DE SEGUAÕE, RESSEGUROS E CAPITALIZAÇÃO DO ESTADO DE 540 
PAULO (SINCOR-SP] a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada 
no dia 29 de novembro de 2021, na Sede do Sincor-5P, localizada na Rua Libero Badaró, 234, 

29º andar - Gatiro, São Paulo (SP4. A AGO contará com a seguinte ordem do dia Deliberação 
da Previsão Orçamentária para o exercício de 2022. À Assembleia será instalada em primeira 
convocação. às 15h30, com a presença de 57% dos associádos, ou em segunda Convocação, 
és VEh0O. com os coumetores de seguros que estiverem presentes. 

São Paulo, 17 de novembro de 2021 Presidente do Sincor-SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Drdiscária 

Srs. Condêminos do Edificio llngma Flal Gervica ] 
Para continuidade de assuntos da Assemblea Geral Ordinária de 31 08 manço de 201 ficam comcados a 58 ramrem | 
em Assembida Goral Orcinâra, que será readrada no dia SÊ da nguambeo do 2021, no salão de eventos do condomínio, 
ra fu. Amgonal, 57, Nogma, em pomera començação às 173 te, com = presença minima de 23 dos condômenas, | 
cute segunda comeca ds JEM ts com qualquer número de condminds, para lralár da seguinte ontem do dia; 

1. Apresentação É sprovação dos resultados da gudilória = Prestação de Contas letreiro a dezembro de 2020, | 
2 Assuntos Diversos. 

(Caso ão possa CormpeSEcEr, Vosga Senhoria podera se luzes representarpor peocurades com poderes esceciats de oo, | 
davendo 0 iresirimento de procuração, público nu parfculer, com a cuasicação compla co procarador, dandamente | 
dalado e assado polo outorgante, com A lema reconhecida em canário. & ser enviadas para financeiro sesmilstane- | 
obites com.br olé à Cala da Ascamôblêa, e encaminhado por comeio, ou deixado becamenta no condomínio atá 5 dias | 
após a malgação da sssombéeia, so neço da não fer o voto validado 

São Paulo, 52715 denovambro da 202] 

COMDOMÍNHO EDIFÍCIO MOEMA FLAT SERVICE 
Josá Coros Gentda —Sindico 

Consaho Fiscal 
Cando Eva dos Santos = Gorenta Geeal 

“adminsração partiopaiva” 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 236/2021-CSL/EMBSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92. 776/2021 - EMSERH 

DEBJETO: Conhatação da empresa especializada na prestação de serviços continuados de impeza, 

corsarcação e hagenização, das áreas mácico-hospilaiares. axlemas e esquadrias com dormecimento da 

mão da cha qualificada, matenais, produtos samgantes, equipamentos a Úénraiicos, para atender a 

necessidade da Umidade de Saúde Hospital de Cuidados Intensivos «HC admirado pela Empresa 

Maranhense da Serviços Hospialares — EMSERH. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MEROR PREÇO POR LOTE 
STATUS DA LICITAÇÃO; ADIADA ATÉ ULTERIDER DELIBERAÇÃO, em irnuda da podido da 

esclarecimento não respondido dentro do prazo pudo sabor bósenicos me preco. 

Licitação ID nº BSB57E. 

Edital a demata informações estão deponivels no ate da EMSERH imtemseuma. gov bri 
Informações adicionais serão pressagas na GSLEMSERH, localizada na de. Borborama, Qo-15, nº 25, 

Barmo do Calhau, São  Lulsidã, pros emails  esifiemserimagosbr piu 
amaralLnetofiemserh.ma.gowbr, cu pes telsfone (98) 3225-7333. 

São Lula (Mai ti de novembro de 2021 

Francisco Ássés do Amaral Neto 

Agente-doa Licitação «a EMSERH 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 195/2021 « CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº dB4 407/2001 - EMBERH 

DEJETOS Contratação da empresa especializada na prestação de serviços Contínuos de bitrição 

alimentação Hospialar, eisando q fomecimeanto de dietas geras o específicas destiradas à pacierões 
adultos e mfémtis) é acompanhantes tegumento inatiliidos abém de refeições para firdionários 

ardargados, asstgurando uma aimantação balanceada & em condições Higanico-sartárias abeguadas, 

arglibando a cperecionalização a desenvolvimento de todes ea alhedades de produção e cistrivuição, 

para atentar as necessidades do HOGPITAL DA ILHA, administrada pela EMSGERH 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA: &s tdhõ0, do dia 102202 horário de BrasliaDF. 

ID nº [D07565). 
Local da Roalização: Sistoma Licitações-o: mea licitacoes a com.br, 

Edital a demais mormações estão despordíveis no sho da EMSERH fam emsertumn.gov,brj 
Informações adhdorais serão prestadas ria CSUEMSERH, iocalizada na de Borbárema, Oda, nº 25, 

Baro do Calhau, São LUMA, pelos  e-mels  csiipemserhmagowlbr eibu 

amaralinetoglemserh.ma gowbr, cu pelo telafonea (08) 3235-7333, 

São Luis (hã Tide novembro de 2021 

Francisco Assis do Amaral Neto 

Aganta da Liciaçõo da ENSERA 

CMPUME 1565540200 0» NIRE 35,500,04313 
Extrato da Aa da dssembleia Geral Extraordinária em “Tam. dnZzi 

Data, Hora, Local; 13,07,2021, 0h, na sede social, na Avenida Presidente heceino Eubarscheko 1726, 1 ana | 
conjunto 144 São Pauli? Presença; iotalidado do capral social. Mesa; Presdanto: dor Anberto Giancoli Filho | 

Setretária: dmoneda Ameal Giancoli Deliberações Aprovadas: Induiro 5 Unico no Arigo pois, a partir da 
presenta data, a empresa adotará o eorme fantasia de “10 Serviços Financeiros”, Face a deliberação acima, o Aniga 1 
passa a vigorar cce a seguinte redação: Artigo 1. 4 0 Comeigea ce Trios é vales Wobúános 4d, PLometara) 
É luna societade por ações de capita fechado, coro prato de cemação Anelefermirado, ragiva pelo disposto qunde | 

Estatuto Social e peias diaposições Logar aphicdusis em especial a Ler MW 7h e suas alterações postenores |” Lei dias 
49,44 Linico A instituição adota q mome Peniano do “GU Serviços. Ananceinçs "4 Aumentar capital social. dos 

abusis AS 1.7 7000000, dividido em 2006.4549 ações, todas codinárias nôminainas e sem valor númimel, para AS | 

2620,000,00, dividido em 2,5350668 ações judas ondinárias nomenatas e sem valor pominal mudiante a emissão 
do 1AFa TA novas ações codinárias, pelo preço umtário de D,59060014 toriafzando R$ 6500000,00, Redesidas 

novas ações são subscitas e imtegralizades, neste sto, em moeda comente mstonal, peis única acionista, corfcme | 
lista de subscrição constante no Anexo 1 Alteração do Artigo do Estatuto Social: Artigo dO capitar social da 
Corretora, totalmente subserdo E dtegralizado ede RS PSB DDO DO, dnnido em 3,525.6 
mominativas e sem vafor nois, E dlberar a forma de representação da sociedade é, consequentemente, relormar| 

o irilgo 17 Artigo PPA Cometas send ropresemiade, alvo ou passhamente pranto giaisquer parceiros: (4) pelo! 
Mirprnr Presidente ou por qualquer dverrç exceto > Elretara fra Pafricão Santana Perrosra Perro, indiadamentes (NO) 
pela Diretora Sra. Prtrcia Semtano Forca Petrani em coniunto rom | ' procuradas esto una contorno & |“ dir | 
antigo, jin polo Dice rar responsdve! pela armielade de que Lato a alimea “a do 5 7º do Artigo 15 ou Esrapudo Social 
isoladamente, mo que fango a prática dos alos rotativos de alhiciade da Comelora como adimimitradiaa de carteira no 
unores nootattinos de tereçiros e ul por ? procuradores em comunto estes nomeados conforme E-1º deste artigo | 

ET As procurações curevgadas pela Corretora deverão especiicar às poderes confandos a curdo assadas pelo) 
Diretor Presidente; Gortadamente É 2º Cam exceção daquelas Dara frs junicais ar procurações autorgadas pela 
Corretora terão mm periodo márimo de vabdiade de | mo 2 mo ausência de dirtevminação Pr periodo de validade | 

dresini-ses que elos foram cotovgadas peio preso de 1 ao 5 0 Diretor Presidenta será responsdrer polo 

acompanhamento supenéiio e comprimento os normas e procedimentos oe contabilidade, autora indepomente | 
bem como pel gpecações or Cortar perânte o Banco Contra do Brasi) nos fermos da fegiiação aplica pro 
vigor dera respira! peles informações prestadas 4 Para eleito de arquivarmesto ma MPCESR à Estatuto Suncial, 

devidamente consolidado, é apensado ao final da presente sãa, na forma do Anexo IL Encerramento: Nada male | 
“do Pano, 13.07.4021. Presomça: Acioniste detentora de | IME das ações ordmáras : Belooach Particinações 4.A, 

representada por seus Diretoues Sr. José Roberto Giancoli Filho e Sta Antorsella Pemeral Grancoli, JUCESP 493 04401-3 
em DUO Giseia Simama Ceschin - Secretária Geral, | 

ações toras orgândnas | 

ECONOMIA BI 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNP BA STE OSNODOE DE; 

COMPRA PRIVADA | RESP 1TRUZOZA 

A FFWACESP sebieia Eentiiqõca prado sem ira ucralvos, eleseds (o Departisrento Dora les e Compass sflrado na Permuta Dr. Porção, 

251 Cerqueira Cias. Cão Prado: SP joma púbbca à abertura do procestode-coricça, dois MENOR PREÇO. pára [ca rescirreen io de MATERRAS 

MEDRCO, cup dietas éstio hai is DESP bnictata pet bri aqu mpra regido He pad Reguimento da renpra da FEM 

COMUNICADO 01 AOS CLIENTES 

(AOSA et MávelSA. Em Recuperação Judigal, am cumprimendo so Despacho Decisório 

nº JB PITISENCPRPISCA proferido pela Agência Nacional de Telecomunicações — 

AMATEL nas autos do Processo nº 539508 0037 ARDG-DO, vem a gúblico, substitutivamente 

à Empresa de Telefonia Mulliusuário Ltda, notificar 903 usuários desta que-a partir do dia Za Mttigha! 

as chamadas originadas na sede desta o destinadas à rede da Di S.A 0 O Múval SA estão 

temporariamente suspensas por molivos da ordam regualória e sarão restabalecidas tão logo sejam 

úirimidas 03 problemas idendiicados, 

PORTO SEGURO S.A. | 
Companhia Aberta É CY nº DtGEs-d 

ECNPUME nº bo tda 205000156 | NIAE 35 300151666 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021 
1. Bata, Hora é Local/ãos vinte E cinaa dias do mês dé agósto de 3021 às Bhad, por sdeoconterência 
nos lermes do artigo 17, Sd“ do Estatuto Social da Companhã, à. Convocação e Presonçãs: | 

Dispersada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de | 
áciministração, nos jermos do arbgo 17. 52º de Estauto Social da Companhia, 3, Composição da | 
Mesa Ce trabalhos foram prasididos pelo Sr, Bruno Campos Garinkel e socrstaniados pelo Sr. Março | 
Ambrogio Crespi Bonomi 4, Ordem do Dia: Delbesar 5 raspeito da seguinta ordem do dia. 4 E | 
proposta da Diretoria para Ebrslitukçõo da sliral empresa responsável peia gudiiceia siapendente da | 

Companhea a da suas comraladas, a PriiavalarhoseCoopers Avdibáres Indaperdaries, aim) 

sentimento do dispósio nã Resolução nº 2X20M da Comissão de Valtres Mobiiários, e ij-a ) 
própósta de cormócação de Asgambleoa Geral Extrasránária da Companhia para deliberar sobre o | 

pauménto do cápital Soo dá Companha ne valor dá RE 4000 DIGO, D foquatro bilhõas de reais | | 

medianto a capitalização de mosarvas, 5, Deliberações: Após a discussão sobra as matárias | 
constantes na ordem do dia, 05 membros do Consefhode Acmintsiração, decadiram, por unanimadade | 
E nem quaisquar ressalvas 5,1, Aprovar com base na sacomendação favorame! do Cometê de 

Auditoria. a proposta da [iretora para substituição da Priemeteshouselcopers duntores | 
Indaperdanes pela Ermel & ong dudicees Independentes como empresa responsável pela | 

muidioria indepensenta da Companhia é -de suas csnlidadas, a parbr de 1º de junenro da 2022. em | 

sentimento ao disposto na Resólunção nº 252021 da Comissão de Valaris Mabofárcs 52 Mprovar | 
cbr base nó parecer favorável dó Conselho Fiscal, à propésia de cormácáção de Assembleia Gral | 

Exiracedinária para deliborar sábra o sumento docapita: social da Companhia, de RES. 50000 OD. o | | 

iqunêro bilhões e quinhentos mehões de nais) para RE ES DOB DÓ CO fosso bilhãos qunhanios | 

milhões de -mesis), sendo o aumento. ne valor da RS 4 nO CO fuaro Dilhões de penis]. | 
ralzado mediante a capitalização do saldo tal da Aesseva para Manitenção de Participações | 
Societárias, no valor da AS 3,940 205998 56 (bro bilhões, frazentos e quarania milhões, duzandos | 
mi Mtocantos E noventa é ado regis e cinguenda e seis centavos) e parte do saido da fagarva Legal, ] 

po vetor da HE SSB TODA MA [5BIBOEMDS & arquenta é nóve milhões, setecentos e novenia e nive | 

mi, cento e um regis a quarenta [o qualro certavõe) com à rónifhoaçõão de SEP CO (ireeriis é | 

virse a trás milhões, duzentas e trata e três mile lrintap ações ordinárias, nomimálivas, Escriisais ] 

Ve gem valbr nominal que serão distribuídas aos acionistas ne proporção de 1 fuma) mova ação para | 
cada 1 [uma ação de que free fitudáras na data da Assembigia, nos termos do árigo 184, da Lei | 

fas Sociedados por Ações. 8.2.4 Diretora da Companhia fica aulenzada para prosicar todos as aios | 
nacessaros à elativação das mendes aprovadas nesta reunião 6, Encormramento: Mada mas | 
favendo a tratar, foram encerrados cs trabalhos o lavrada esta sia em livro práópro, em forma de | 

gumário, a qual, após tarado ragbera à 2o0são toi lida, achada cordorme, aprovada E nscnada | 

pelos prosentes. São Paulo, 25 de agoso da 2021. Jassj Bruno Campos Garfinkel, Presidente-do | 
Consemno de Airis tração: Marco Rambirógia Crenpi Bonomi, Ve-Presdento do Conselho de | 

Administração. Ana Luíza Campos Garfinhel & André Luis Talxeira Rodrigues, Cornselhéros & 
Pedro Luiz Cerize, Paulo Sárgio HKakinof o Patrícia Maria Muratori Calat, Conselheiros | 
Independentes À presente é cópia fel da lxerada em lerá próprio, Bruno Campos Gartinhel =| 
Presidente do Consalno de Admenisiração JUCESP nº 547, 825v21-Dom 04 1207, Gisçia Simiama ] 

Cescnin - Secretária Gioral | 

CIDADE DE | 
SÃO PAULO 

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

O Diretor da Divisão da Registro e Controlo de Concessões, nos moldos do Decruta n” 
59. 1982020 e Resolução 15/2018, molífica 05 cessionáricamberessados abaixo para 
que compareçam na Rua da Consolação, 247 - 5º andar, das 08:00h às 1600h, de 
2º a 6º feiras ou contato nó e-mail: mbeliaparta É prefeilura.sp.gov.br para fralar da 
assunto referente a regularização da cessão, sendo cerio que o não comparecimento 
cu contalo no prazó de 20 das a parir desta publicação, implicará na disponibiização 
do iermeno para nova cessão e remoção dos despojos do logal 
Comitório Araçã 
2017-0.064/052-2 - Terreno 12 Quadra 76 - Lilian Regina da Siva Borges 
ElAB- 0325700 - Tarreno 04 CQueadra 328 - Mesandre Galvão 
Comitório Campo Grande 
2016-0.207.808-0 - Terreno 178 Quadra 25 - Maria Sunreida Soares 

280 147.528 - Terreno 184 Quadra 28 - Janaina Temoteo Coslho Soaras 
Cemitério Consolação 
EUA 6773 - Terreno 57 Cuesdra 15 - Cecilia Guezandide Souza 6 Castro 
2017-0.126.000-6 - Terreno 05-B Quadra 48: Maria Aparecida Sampaio 
Cemitária Dom Bosco 
Slt3-0.206.684-3 - Terreno 48 Quadra 3 Rua GGleba 1 - Raquel Olivesra Silva 
2011-0.121.667-7 -Termeno 51 Quadra à Aua 3 Gleba 1 - Marmzila Leite de Oliveira 

2017-0022 202.0 - Terreno BE Quadra 02 Gleba 01 - Dirceu dos Reis 
2017-0.167.504-2 - Terreno 207 Quadra 02 Gleba 01 - Caros Alberto Gómes 

SUL3-0,177.B84-5 - Termeno 42 Quadra Ca Gleba 01 Flua 6 - João de Clivelra 
Comitério Itaquera 
Soto-D TP oBa-ê - Terreno 30 Quedra 1O- Josela Francisca da Silva 

Cemitério Lapa 
2013-008 7.270-5 - Terreno 346 Quadra 50 - Marcelo do Carmo 

2013-0177. 778-4-Terreno 115 Quadra 54 -Vima Lucia de Meio Persira da Silva 
Cemitério Quarta Parada 

5-0 151.394-2 - Terreno 54 - Rua 18-LE - Sonia Marta Sanches Cossarl 
Cemitório São Paulo 
SÓTiDE 0340 - Terreno 27 Quadra 22 - Marta Mania Coelho Barbosa de Guemão 

Cemitério São Pedro 
2012-0.156.345-0 - Termeno 159 Quadra 4-1 - Geraldo Claro 

Fl2-0.348.408-4 - Tameno 24 Quadra 8 - Armando dos Santas Mesquita Mantena 
SDi3AO 784-6 - Terreno 20 Quadra C-l4 - Theresinha Farmeira Iotia 

2018-0225. 692-4 - Terreno E? Quadra A-4 - Pateta Ponce Rondina Arruda 
20t5-0.185.582-0 - Terreno 178 Quadra C-D6 « Irma Apparecida Sozio 
2015-0147. B8d0-7 - Tarreno &7? Quedra 4-12 - Carlos Roberto de Souza 

EDVI-nOsa. 2405 - Terena 82 Quadra A-1 - Ána Hamos Sanhago 
d0t2-1.359.881-4 - Terreno 33 Quadra A-1 - Rãa Maria Sachi 

atntd-0, 1405993 - Temeno 10 Quadra A-5 - Mede Ezias Gato 
2018-0.0071.395-6 - Tarreno 26 Quadra A-16 - Isabel Zebelin Duarte 
160.125 126-7- Terreno 14d Quadra 4-1 - Mara Luisa Francisca de Ovaque Martin 

2012-0,211.668-8 - Terreno 65 Quadra 417 - Jovalina Valentina Botiaro 
2D0B-.156.775-7 - Tarreno 94 Quadra E-2 - Elvira Slha 

200252 AS) - Terena 128 Quadra G-Dt = Wilson Busamande Filho 
Sbt3-0223.752-3 - Terreno 82 Quadra C-04 - Ceseste de Jesus Rebello 

2011-0067 8413 - Terreno 325 Quadra €-15 - Olinda Albeiro Rosa de Queiroz 
2013-0.215.224-2 « Tarrano 89 Quadra 4-3 - Jose Fabio da Cruz 
21 2-0,320.0077-5 - Terreno 149 Quedra A-23 -Rosmari Sanchez Quenno 

201 3-0.272.838-8 - Terena TIO Quadra C-5 - Inés Vieira Hatlzuga 
Cemitério Trememba 

2014-0,254,022-8 - Terreno 110 Quadra 22 Março Antonio Gomes 
Cemitério Vita Mova Cachoeirinha 

SUtd-n220.002-5 - Temeno 252 Quadra 24 - Maria Tavares Ropechinskl 
201340. 132.024-6 -Tarreno 197 Quadra 24 - Eutaka Laio dos Sartos 
SOTE-D.260:363-0 - Tarreno 05 Chaadra 83 - Tatiana Fagundes Peresa 
2-0 066710-0 = Terreno GOA Quadra 01 « Dana Cesario 
2012-0317. 407-8 - Terreno 117 Quadra 08 - Alcino Lourenco 

S013-0.308 494-8 - Terena 60 Chendra 29 - Aldenora Lima Felix 
d0I t-0331.525-7 - Terreno 168 Quadra D& - Pedro Luiz Germero 
20H6-0,156.706-1 - Tameno 167 Quadra 1 - Meanene Scoti de Morais 

2D13-0.148.435-6 - Terreno 185 Quadra 10 - Rose Pagana Bontogo 
2017-0.036./134-8 - Tarreno 224 Quadra 06 - Claucia Teresinha Ferreira Padilha 

2W12-0,151,405-5- Terreno 290 Quadra 14 - Qdunaldo Nogueira Tereza Daniz Nogueira 
2Dt5-0.156.895-4 -Tarreno 293 Quadra 28 - Maria das Merces Lima Soares 



BIZ ECONOMIA 

Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET 

CNPJ nº dr ate 64800017 - NIRE ISSD0AGOE-E 

AVISO DE ABERTURA 
EXPEDIENTE Nº 204217 
Moduidado: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342 =" 
Oigeto: FORNECIMENTO DE COLUNA DE CR Lia PARÁ PLACA DE SINALIZAÇÃO 

Comunicamos aos inieressados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24421 - FORNECIMENTO DE 

COLUMA DE 2º" x 3/60m PARA PLAÇA DE SINALIZAÇÃO, que tica adiada nele” a abertura da 
Sassão Pública do Pregão Eletrônico. agendada para o da 17121 
São Paulo 18 de novernbro de 2021 

ROBERTO LUCCA MOLIM 
Diretor Acieminiatrativo e Financelra 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: RDO PRESENCIAL Nº. DOS/2021. 

DES EM: FUNDO RUN IEA DA EDMICAÇÃO - INFRAESTRUTURA [EME-L. 

OBJETO: CONTRATAS AO DE EMPRESA PARA EXECUL MO DAS QRAAS DE REFORMA Dia 

ESCOLA MUNICIPAL FREI TITO DE ALENCAR LIMA, BEIBRO PRAIA DO FUTURO Hs 

MUBICIPIO DE FORTALEZA 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: IA 

MODO DE DISPUTA: ABERTO. 

REGIME DE EXECUÇÃO; EMEREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

INFO RMAÇÕES IMPORTANTES: 

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DA/12/2027 45 D9h0úmin 

- ABERTURA DAS PROPOSTAS: DR 2/2021 45 09h15min, 

- FNÍCIO DA DISPUTA: 08/12/2027 44 09h Mamin 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o ne da licitação! Até 05 (cinco) dias úteis 
anteriores à data fixada para abertura das propostas, 

«e-mail: ficita cebielfor fortaleza ce gow br 

- fome: [105] 3452-3483 

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas a: referências de tempo sera observado 0 horário 
local Fortaleza - CE). 

-ENDEREÇO PARA ENTREGA [PROTOCOLO] DE DOCUMENTOS: Central de 
Licitações cla Prefeitura do Fúrtaloza -CLFOR = Avenida Heráclito raça, nº PÃO, Centro, 

Fortoleza/CE, CEP 60140-060 

« HOME PAGE: comprassepog. fortaleza ce qu br 

A presente bicitação reger-se-á pela Lein* 12,462, de 04 de Agosto de 2071, pelo Decreto 
nº 7.581, de 117 de outubro de 2011 e pelos Decretos Municipais nº 13.512, de 30 
de dezembro de 2014 e nº 15.126, de 28 de setembro de 2021. O edital na integra 
encontra-se à disposição dos |pieressados para consulta e aquisição na Centralde Licitações 
| Avenida Heráclito Graça, PD Centro, Forbalega - LE - Fortaleza-CE no e-Compras Arias 

COMprs Spec fortaleza ce gore br pubticoindesg ds, assim coma no Portal de Licitações 

do TELE: httpsvilicitacoes tre ce gor br”. 

Fortaleza - CE, tó de novembro de 2021 

Hamer Soares Rios 

Presidente da Comissão Especlal de Licitações — CEL 

SALVADOR 
ur 

EWE PREFEITURA 

PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

HA DESCONTO 

Casa Civil 

AVISO 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE Nº 008/2021 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA 

Pais: Brasil 
Projeto Salvador Social 

Emprástimo nº BETA-BR 

Objeto: Contratação de serviços de consultoria para apoiar tecnicamente a 

implantação da gestão de custos na Secretarda Municipal da Saúde cho 

Galsador. 

Referência: STEP Nº 237604-CS-[NDY 

PR. ADM. Nº 25/202] 

O MUMCIDIO DE SALVADOE recebeu um financiamento do Banço Murçcãal 

pars o custo do Projeto Salvador Social Acordo de Ermprestimo nº BBIB-BR, visa 

a contratação de consultoria tácnica especializada para apoiar na elaboração de 

um projeto do “Implantação da Costão de Custos na SME de Savador do 

sistema de saúde do município de Salvador O Consultor contratado deverá ser 

responsável pela: Elaboração do projeto ce “Ernelantação da Gestão de Custos 
ma 5M5 de Salvador”, Apoio técnico para operacionalização das atividades do 
Programa Nacional cle Gestão de Custos para a 4PE de Salvador O Consultor 

deverá, area, realizar (0) Elaboração -de um Plano da Trabalho da consultora 

endividual (2) Relatório de Evantamento de experêrces e modelos de 

crganização imslibucianas! da gestão de custos para à APS () Relatório de 

reconhecimento do status da gestão de custos na SME descnção dos 

processos, fixos e sistemas de informação vigentes (iv) Projeto de 
“Implantação da Gestão de Custos na 5M5 de Salvador”, 0) Termo de 

Refesárcia para contratação de empresa para desenvolver novo sistema de 

informação de apuração de custos: (vi) Relatório pardal de atividades 

Desenvolvidas para apoo técnico da SME no ambito das ações do PMGC. fui) 

Relatório final ch athnclacks ckesormoluiias para apoio pócriso cia SME no irma 
des ações do PNSC Os serviços serão realizados pelo consultoria) contratado) 

em conformidade como o Temo de BReferênca, disponivel em 

htipufcasacivilsavadorba govbr'indes che fcitacão. no prazo de 270 (duzentos e 
setentaicdas. à Casa Clvil comanda agora corsulhoras eleciveis (Pessoa Fica”) para 

ndicar seu interesse na prestação dos Serviços Os Consulares Ierescados diese 

fomecer informações que demonstrem que possuem as qualficações nEcessires 

2 a dxpenência relevornte para prostar os sorviços sofciados, arcando folhas 

descrição ce serviços executados, experência em condições semelhardes ou 

CAIS outros clocuinmentios Cu judciar corvenhartes Os cnbórico de lista curta são 
Essenciais: (1) Graduação côncluida em economia, administração, cortabibdade: ou 

área da saúde cdesegivel no minimo 3 ctrés) anos de formação profissional (0) 

Expernência comprovada em Custos erm Sacide na adrmmnitstração publica. Deseteal 

no minimode 3 (três) anos, (4) Expenênca comprovada em Custos em Eaúde no 

sotor privado Desejável po emirirmo de 3 (rés) anos (4) Experência comprovada 

de implantação de gesto de custos, preferencialmente em sistema público de 

sete Desgável o Pós-graduação corcuida em Saúde Pública/Gaucie 
Coletiva com ênfase em Ecoromia da Saude: (vi) Experência compróvada, 

desejável no minimo 3 (rés) anca, na área de Economia da Saúde. (vil) 

Conhecimento básico na área de informática e/bu tecmoleggãa da mnfomação 

Chama-se a atenção dos Consultores interessados para Os parágrafos Já, 3 e 

317 da Seção IN do Regulamento. que defina a postca do BIRD er matéria de 

Conflito de Interesses, bem como, as cláusulas de Fraude e Corrupção contidas 

no área Frecuentes che Sucquirshçes [raras Mitac hors cho Cipuarações cit 
Fmnarncamento de Proetos de Investimento, edição de julho de 2016. Um 

consuitos sera selecionado de acordo como metodo de Consultora individual 

= estabelecido nã Regulamento de Aquesições. edição de julho de 2UI16. Mais 

nformações podem ser obtidas no endereço abeiso, de secuirnda a sextafera, 

alas BNSO bs Th elas 13h30. 45 iitorário local óu ainda por metodo telefone 
(654 71 « 3202-167 cu por meio do e-mait salvadorsocialbirdisgmailoom. ás 

manifestações ce interesse Clurmicuhos 6 Diorcuamienbos che rr ser entres ale 
as Yih do dia 7 de dezembro de 2021, de forma escrita no endereço eletrônico: 

sabadorsocialbirdicornail com ou pessoalmente, OU por endereçamento postal, 

no endereço abaixo: Casa Cl do Hurigpio de Salvador Uridade Gestora do 

Projeto Salvador Social - UGÊ Em dienção de George Melo Barreto — 

Presidente da Comissão Especial Mista ce Licitação Avenida Antónia Caros 
Magalhães nº Z244 = Ef Empresarial Thomé de Souza = 14º ander, sala MO, 

Caminho das Árcores, CEP -SBOD-700 — Salvador-BA — Bresil Salvador, 17 de 
novembro de 2021 George Melo Barreto - Presidente da Comissão Especial 

pista de Lectação 

QUAR LD a-FElRa Tr DE NOVEMBRO DE 

- AF Energia S.A. 
CMPUIMP nó 10852602'0001-Ba - MIRE nº 35. 300412621 

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária 

Rratzada no dia dr eaois às ADE, na ssde. Aoomstas representando a lotsitiade do copiis soci Nisa: dose Luz dó Godos Pereira 

Prssdente Pardo Riberio de Godoy Pesto, Seceidro Desiberações: Aprovar, & cotas dos foiriissádores E 2s Dermirebações Frinceáas 

sslenenies ai gn oca) ado em INEO A. iadundo à Parsçe dos Astlicses Indecafulanias 05 -quas só cocos precos à passando da, 

pri atenção err desova ma ante 2a Mota Les EDTA A Companhia asresentou fo Smsscico de 2Uiá pregotro so emselanha da RE BET TIO 

Ls Aciortaias deanro de ce merdeciar sobre A dazinação do resabtado do Ementido E E dsiriaição da diaderaioa. velo que já (Iofopentia no 

Dbi. bito Pp emetácio da Pote Made mes Mega Mrs Lido GE Lacdoy Perqura = Presádarda; Paibo Roberio da cando Farema - Dacraterio 

JUCEP nº ApisioiA em han! Gala Gimme Cocctin - Secrefória Geral 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10.208/2021 — SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Ná PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TELEFÔNIA NA MODALIDADE DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL 
COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, conforme Especificações 
Condições constantes do Edital é seus Aneros qua estara d disposição dios ines iscas 
nos si bos: nec comprascet.govbr e gm dransparençia osasco spgov br - Envio das 
Propostas de Preços pelo site vas comprasmet gou br com DATA Lo NICHO Bo 

| PRAZO PARA ENVIO Dá PROPOSTA ELETRÔNICA: 17/11/2021 e DATA E HORA DA 
ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: 30/11/2021 às 10h00min | 

Dsgasto, VE de novembro de 2021 
Maire Regina Hernandes - Secretária Executiva da Compras e Licitações - 

Mobitech Locadora de Veiculos S.A. 
Company Fectada - CNPUME nº 10.001.606/0001-18 - NIRE J520057Aa 

áta de Assembleia Geral Extraordinária Realkzada em 10 de Novembro de 2021 

Dela, Hora é Local, Peairenda eos TO jihar diam: do nmeda cla ppsvermieo cha 2071, ds JUNO horas, na paga pciai da Mobdech Locadora da Varios 
GA Companhia atacado da São Pout Entado dé Sim Paudo, na fivar ni Fo Bxaro nº UHE têrmo CEP DISo6-00!: Presença arlanietas 

ecetcertando d lotdekado do copie soda! contirte de vadia pois desrdiiros Ençades no no de Presença dos Moscetas. Che 

E pensada nos arms Do Paraquado do Perigo 1d da beim EA, ca 15 de dezérebro-de dama Megas Presidanha ca Marcos Hoizento Lo Em 

Secuaido: &º Celso Damad Ordem do Dia Ciibirar sobre [1h a aproação ca desfeação da 1º iprimes 

aee ra ErepÕaa, MEO ONVES PAS MT alas ET ARO Cj nha ad ripes, a ego rha cur ranRêNia, CT gaarnbia € 
ebiemo dia deirhagção pública com esços restrtoa nha deenbeeção, Gob regimes da melhoras estorços da coloca Emis: 
escirhorcenhe|. six eras da Los ré Bd, de 15 de dememibeo de 1978, contoime slecida [lados Sirdadarias pie a 

omiseto da Valores Mobliáros CNI) nº 476, de + de jareiso- da 2008, condbrima alerada Cfosirução CVM é 1 (2) à autorcmção à Demora 
e Cormpárhia para ph descuêr negooar e Gaéri os fomos o conóções da Cla Resria: [N oaibrar todos pn quasgier Gutraips [ul 
Socurmearios é seua verticais Efermetos é prnbear ado: cu sic setpssórios à sblzação da Dema Residta mctuado, mes não dé Leasdo, 3 
instrumento Partinar da Exorum da |" jPomoeira) Ermessao- do Detáriores Suronias, Mis rn ve pm Apos am ii Du : 
Qerogratina com Gian door Eefuisória, pasa Deiubuição Pública com Estrpis: Assínios de Deibçicão, da Alabviecih Locaedorá de 

vecuos 54º E cor caebrado acima a Companhia, a Glmpiio Pasprino Distrboddora da Titus. a iaigres Mobiliários Lida, hrtuição 
francoira a cual stesrá por atá fal com endeseço ra curado da São Pasda, Estado de São Pais, na Ava dgnquim Fiorena, nº 486, Dion E, 

cepuo 1408, CER GOO, srecida nó CHPSME sob q nº 15227 ALCOA FAgaada Exhpidro”. e a Porio Segura SA, cociadada pos 

E de roi] regpstro de iamparia aberta Manda à vu alagoana À roi Eira na cilade de São Paulo estado da São Faço, na Alameda Esrdo 

de Piracitata, nº 4 - Tome BH anda! Cimpas Elsie, CEP É à estrita nó CHPLNE soh nº Ae AA, com s025 dica 
ponebhitavos feqairados voy o MRE nº 35200 ts Bda perto à Junia Gone ei do Estado ca ão Pando Aos | CEdoa a Eu da 

Emissão”, respenemeno) e o Controlo ox Disistuição dcorrorma distro abeasoy: e (hi) conftalar (a) inestitações fnoriceuras para intesmeenhar q 
coortenar E Dieria Festa. é by ais poistadorte de serviços pará a Creta Flasvia, incita & iavtiição preslucioa de sareços da 

pecrhração das Liegentures, a meia prestadora da prrçãe de banco boudande nas Ligbentur Eqaris Fabio da Emesao Eos 

assessora Media, dirtiro úrico, podimdo, alta Sinto negooar é asdcar às tespeíleos Cotar e (3) rablcar fodas às atos fá prsficados pela 
Diretonia relacionados da desleraçios escirca hallbariapõeca: Cha Ecionba tas fla Civmpanha aroma rare, por unanimadade ce móiga 11] A reação 
Za ara Festria com as Eouardas caraciaMBhicas q Condo rmoipais. 25 quer samp detalhadas o meodaçdas por mao da compolasta 
Estrtura de Ermissõo. o Deslinigção dos FeGungs: Ds setuisõa lpudhs pbidca pela Companhia por cem da Errisãy serão desirádos pá 
sega do cháce, relosço de-lao de cobea 6 qestão qulineria dos EE nepicos [6 Regima de Cotocanão p Floro da Pestribulção; As 
Dohósres serio beto cin deirbuição páblica com psdoeços, résirios dt Siehibuição. nos termos da irebração CU AME, sob ségma de mulhónas 

Estores Da Lobpcação JE A das Debênhres, com a E Elormseceação dos Coordenadores |Londormes dbetes dalrudo, de apoio poros 
der prostsios no Ko op Césinbyiçõo Publiça som Enbeos Aestreca do Disiréuição. ne Diebâniums Sirmpias 
Pão li am áções de Esc Ca RE Gata mera qi é em lê Duas Sue, soh uoma de Mheshures Estónio 

cenooo snta 61 ompantãa ELE Coprimadoras [1 contro: 

i Encertaddo à Eta de colocação sem a deribuca prive ndo das Dehóricos. a Compare fl devora acitar a Escriura da 
reed o reontente total detendo da Ermida & a quardeedo dalruiva das Debdehaaa a (E) concaler aa Debóniures não desibuidas 

àn Pariaf. (hj Procodimento da Bomituncing: As Debêntures sado dsriniidas Com intacmackação da msatuçõoos dopncmras 
nlagrantes do sistema da desinbuação de eslires cobbdriis [Cioraradoss) am que coma delas qeuperd a função de cueedercesor litias 
Plbmperkanação Ligar] sem recebimento de fesarvas rfecipads, sem iss mérimios Du mnirooe, ole pao 0 dkgpos ão red antigo 3 dia restrição 
ET ia am, rá, era [e pronto a Sata de prio bad demarcia de iempairtanio. mes npc ireastoiros nas a Dita 

socatára pola É Compan hia “Ih  Pemiço gura Dieibuição, per a Elninica da Duro são par io cast || 
T à póbica Fo máscado primado por meia do biDA = Mibeiaão da Chaibnnção da Ativos PAGA, asreintazado a mperacinaRrado pela Ea 

dra Eta, Haicão - Falcão Ba PR soro a cistribulção Equidade fnaroeiramenda por medo da Biã:a fi) nogociação oosenvado o nisposia 
& Esoriira da Emtsde. co mercado ssundirio poi meo do CETP 21 -Tiudos é ones Moblirta, ira ado à bpecadbraRizado pes ES 

sand EE naquetiçes byciiadas Eranceramente a pa Detratiras cuclodedas chrormcamende na Bã qa) ema, Ea e fan 

Thiabadoiaçãe: + Diobêniuma serão emibeos sob u lorma noceratna É escohume, sem -ermissão co coménias ou coficados, é, para fodas pes frag 
aero de desge a fodardade das Deliebyses ser Companaia pao edilo da soda da deposto dos Detériros arbdo pelo Escritura! 
feseinme ver a cer dobrado na Escrtura de Emesáni a anicioneimanda, por iaiaçõo ds Detâniums que esfagram cusioçiaças gleonicamania 
2 EM, Gore é ciso, strá necoshesido come core provando da bhiaridade das Debéntres: surto inqpedirio pela BS, pm nome de códá 

Debesiçinda [4] Prazo & Data de Fencimanio: Obsereado & aposto na Escshra da Eresho E vesaavades as hpóleses dá vencimento 

ado das obrigações niacômentes cre Doberturos em decorrência da um Evento da ladimplemento [ooo defrcdo ma Escritura da 

E él, Petas Antcipas e Facultad Tired, Odara da Fhesgate Adecosado Facstaivo br Agisção Fixuiaiha des Detrsbusas som à 

porcequerda concatarento da totafidade dás Liebentares as L bani ares da Frrrega Sereterão prazo de vençaraçto de 24 fyinte a Cuiro! maes 

contados da Luxa de Eme jo Teia de Vescrênio das Desêntures da Primesa Gére” o ds Debêniros da Secunda Séte léro pao de 

vancarmento de 3a [vinia E sas | meses ntiados da Diatede Erméssea [ ela-da Pencenanto das Delsaria=a da demunda Sáse E EMT ONO 

a Cora de Meccimento das Debentares da Preço Save “lata do Pençimento' bri) Prego da ubscriedo a Forma de infegrainaçãor As 

En bras serho qusacehas d integraicandas & vida. err minsda correria macia! raiado subecição, Menna Litro na primeira 

la da integralização da, respoca Save Mia oe Início cia Prrafoiniaçã,, de asceso com ae rimas a aabtação apbeives é E Caso 
pr Dobênhsro venha à ser rilegrairada eró ita diversa postentr à Data de Into da Rertsbbtade, a miegrálização devera ooreierar à 

Vedoy Moerária! Liniéiris des: Disobintores, acrmacido da Mertimasação jpondorme defiidos Elisio, Cabtdendos pro red Ressporta gesgda a Dara da 
região da Prrtahioniado ado pita de nua alisa intogriação ds Debércinos podpsdo par subeaçrios com do cu desármo a ao definido, se fora 
caso np alo de iuisacsção cias Dhebrcilumas cha riepuacthia SEIA Desde Que aphcérias em rpundide da po atodis da iraspiicas fm) Cód 

Sela de subscrição a bag qeadraçao (Ab Mirmerç eia Ernbeado, As Dpteirioaa reprsvendam a 1º fprregiri eomdesão pais é detenção atáca da 
t 1 cdeanhis PES O Lo Db iquaroor pró ] 

“ih sã DEE da Erteado ria da Emis | otrsarpóda a pose tarada ne [ielfeu as Pesicaad ti eso de Debénigres Seriam ” E 

4 PN drquadroçar tas dj Dlsbenturmos Ini, erro ap Ti valor Toeriági UVA ko as Dnhiêntar na saca o Rg 13 IT di) jrod resisi na 
Tela de Embenão nor Mono Leê do jair i 
dengmimedas iniiicualmarda nom = 
sendo que a mitercio de cado séro & à ps irá ob E: à pi abemia a caia sémia eh ginaci o Ea ceifa a Prociekrsento da 

Bone iria nie berease Escuna de. Dobra Guia O súrreriirio das Delráickpas mão podas secades criota de 400 DO) igualocertas mi) 
Detuirprnas Ds acordo com o Gxtama da vasos Comunicantes. q quardésda do Debérriuras améida na primera seria 4 Ligbêntures da P 
dévE') Edu nó degunda séria rriebésy ur da Segunda 36587 obepresrá à demanda verticada no Proceeimento de Bow no sendo Em 

que 5 quentiade da Dacêniures amsbia sm cela La des sa0es devera cor abedda Da quondáde motel qe Detemiras Ia) Espada, 3 

Teias bus serão da espério cassograbisa, nos hérrmos co artego 4, caput ca foi does Gocmadadis: por Ações, Dom garantia adoigrea Fedossária 
meresentada pela Finca (uh) Comesibiidado As Dezénivios cirbo sitçãs, não cimento EM EçõeS da Eroecão da Cormpashia 
ter! iaarentias. À Fiadorm concfâsri garanta fdegredvia pars assegurar 0 bai, porkual q integral pagamento ca doraideda das ni egaçõos 
decuntiree, poncgras du aitisirias presentes elbu bias, dssoirabrs ou que verham 4 ge azumides pela Comfenéãa em maido das 
vebeshpas re drsbdo da Cocrtura de Estesão, iodo, mas sam Bredação o Vidor de Emsto situ O Nabor Nominal Lufano, acmescado da 

espec Fismumeração, ham como todos ni quataqoer valoces devidos ams Dpbirtunçhes, a quonbçuér úlic, o bodies 05 cisdos E despesas para ins 
DE Sobraraça da creio: orunabe che Detrstunes à da exriesõo da Fearpa. smciitado Encarngõs Nbrelisiga, paras Sorvencinsaia, hocorárica dó 
hoente FiduCania AsSSERORE bege, GUESS CARO DU Danas comproeadamanta Inaomçgo pria Agerta Fabiane, MosEiE pio ChEDoNTENCÃA 

cmotss0e, procrmentos atu puiris macinas prhcis ou eetrejudbois nnbessáias à sabrsyodrra dies direioo dos Dlebertirisias + pretogalicra 
decomentes das Depéskrss pó da Esctira de Emesão dano dos reco da lvação do Agarta-Rucero & da regdamentação apical 
Obrigações Siamurídias | abrigando a com Fariora nm priical pagador, imsponsemel po todos cs valines ndoos pel Compaiá em 

detirtênca das Obrigações E Darariias Fa [dl Dia de Emissão. Far qudca q fre a tende emas & daia de emissão ces Debiafias 

saci aquela preta na Escrpuride Emissão [ata da Cmbenão”] (vd) Ramunenação das Debrinturas ate Prfrrlra Sania. Gotua o tEsloe Parana! 
Lititário das Dobérbros dia Piragira Gório, incidirio [us semurenidório timspondormes à voráção dtirrubida da SO0Pa jim por comia das 

taça rmeches clêrias do UM - Deposdo Inteninarncedo de ue da “ver esle-puDo”, eoxprássas na Porra percrariia” 20 anú ace 252 idumanios à 

deu ada Ui Léia catcrtadas q dralgedas diaremento pala E SA = Eres, Bota, Bica [Taca DM acreano da span isgtara| 

= de 1,40% am te ê ig csdisir eia E uu pt bra em EE Inhuesrias É creia k dois Eid us 1] ariana 

Seguindo Siri É Em mamtá cum | ru ssçãã tas à Dedo sea a Pia 5 Ceia, Par fupeação. : 
Segunda Géna cerá caicudaia de aomdo com as fespentaas tórmutas presietas na Emortiua dê Emegão, le ado Monti : 
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Bebidas Expansão nas Américas 

Wine se internaciona 

NEGÓCIOS nf 

al 

começa a operar no México 
Empresa, que se tornou o maior clube de vinhos do mundo, abre 

plano de assinaturas para os mexicanos e quer ter e-commerce no país 

SUZANA BARELLI 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

A brasileira Wine, o maior clu- 
be de vinhos do mundo, com 

281 mil assinantes, deu seu pri- 
meiro passo rumo à internacio- 
nalização: começou a atuar no 

México. O site wine.com.mx 
entrou no ar ontem, com um 
plano de assinaturas de 299 pe- 
sos mexicanos (o equivalente 
a R$ 79) por més, com direito a 
duas garrafas de vinho é uma 
revista, No começo de 2023, a 
empresa deve investir também 
em um e-commerce no pais. 
“O México é um mercado 

muito parecido com o Brasil 
de cinco anos atrás”, diz Mar- 

Empresa tem 
alta de 68,8% 
na receita no 

> trimestre 

Us recursos para a expan- 

são internacional da Wine 
vêm da nova estrutura da 
empresa, agora uma compa- 
nhia aberta, e de seus resul- 

tados financeiros, À receita 
líquida da Wine cresceu 
68,8% no terceiro trimes- 

tre, chegando aos Rá 161 mi- 
lhões. A geração de caixa (E- 
bitda ajustado) chegou a R$ 
s0,7 milhões, um aumento 

de 138,59 em relação a igual 
periodo do ano passado. 

Destacam-se nos núme- 

rosas 75 mil novas assinatu- 
ras nos clubes de vinho nos 
últimos 12 meses e a inaugu- 
ração das lojas fisicas - já 
são 16 unidades, a mais re- 

cente inaugurada nesta se- 
mana na nova megaloja da 
Casas Bahia. Soma-se à es- 
tes investimentos à impor- 
tância do canal B2B, que ga- 
nhou força com a compra 
da importadora Cantu, no 
primeiro semestre. 
Atualmente, à Wine per- 

tence aos fundos Península 
e EB Capital, cada um com 
q1% do capital - os 18% res- 
tantes pertencem ao funda- 
dor Rogério Salume, a um 
investidor anjo e aos execu- 
tivos da empresa, &se. 

celo D"Arienzo, CEO da Wine. 
O país ainda tem baixo consu- 
mo per capita de vinhos - o 
consumo de vinhos importa- 
dos é de 0,56 litro por habitan- 
te/ano, enquanto no Brasil es- 

tevolumeedeo,71 litro, segun- 
do os dados da Wine. 

Durante a pandemia, ao con- 
trário do ocorrido no Brasil, a 
importação de vinhos no Méxi- 
co apresentou pequena que- 
da, passando de US$ 278 mi- 

lhões em 2019 para US& 228 
milhões em 2029, pelos dados 
da Ideal Consulting. Mas, de 

janeiro a outubro deste ano, as 
importações já reagiram e re- 
gistram crescimento de 20% 
em relação a igual periodo do 
ano passado. 

Familia de Processadores In 

Outra característica do mer- 
cado mexicano é que há pou- 
cos players digitais relevantes 
no segmento, com o predomi- 
nio de empresas físicas que 
abriram uma unidade online 
durante a pandemia, Nos da- 
dos da inglesa IWSR, apenas 
1955 dos consumidores de vi- 

nho no pais compram garrafas 
em plataformas online. No Bra- 
sil, esta porcentagem é mais 
significativa e chega a 30%. No 
México, além disso, ainda, pre- 
domina, segundo D'Arienzo, o 

consumo mais tradicional, 
sema proposta de “descompli- 
car” a bebida. “São poucas as 
ofertas de garrafas de bom cus- 
to-benefício de maneira mais 
agressiva”, diz. 

BELSO DOME-S4B/2020 

Marcelo, D'Arienzo, CEO da Wine, 

vê México e Brasil semelhantes 

VARIOS FE14 e FE15 
» [02 Garação de Processadores Intel” Core!M 

“e Windows 11 Home 

s Armazenamento SSD de 256GB ou HD de 1TB 

* Memória de até BGB 

A arte japonesa transformada em tecnologia. 

de pulsos e/ou interurhanos ou contradar o sorviço de-banda larga de sua proferência, à 

Foram estes os fatores que 
chamaram a atenção da Wine 
quando, há um ano, a empresa 
intensificou seu plano de inter- 
nacionalização e começou a 
prospectar paises onde inves- 
tir. À operação no México se 
justifica pela política de com- 
pras globais da companhia. Os 
mesmos vinhos garimpados 
mundo afora para o mercado 
brasileiro também serão envia- 
dos para o mercado mexicano. 

DISTÂNCIA. “Brasil e México 
são bem equivalentes como 
mercados emergentes de vi- 
nho na América Latina”, diz 
Rodrigo Lanari, representante 
no Brasil da inglesa Wine Intel- 
ligence. Mas ele pondera que, 
mesmo com semelhanças, há 
diferenças significativas de lo- 
gistica e agrande distância en- 
treos dois países pode não tra- 
zer tantos ganhos assim, 
O modelo da Wine no Méxi- 

co não se resume ao clube de 
vinho, À operação com e-com- 
merce, num primeiro momen- 

to, e também lojas próprias e 
vendas para hotéis e restauran- 
tes, se houver mercado, deve 
começar a ser replicada no 
México a partir do ano que 
vem. É previsto um grande 
aporte de capital, cujo montan- 
te não é revelado. 6 

NATO 

ones QE fes 
compre o seu em br.vaio.com 

Cabo o AMO são marcas registradas da Sony Corperadion. Os computadores VAIO, fabricados no Brasil pela Posstivo Tecnctogia 5... seguindo todos padrões de qualidade da VAIO Japão, posssem garantia 
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O ESTADO DE 5. PAULO 
Para anunciar: 
(11) 3855-2001 EILBES CARREIRAS A. EMPREDOS 

Desp pvElIA LEILÃO DE IMÓVEIS NA 
REGIÃO DE SÃO PAULO/SP 

Terreno 81.231,59? bw, Dr. Leo de Affnmseco Malto, 15, 
E. Jd. Novo Horizonte, Lorena SP. 

INICIAL R$ 1.200.000,00 

Aportomento Bim) e DZ vogos de garagem Fm”, 
Cond. Dubai, R, João Ramalho, 300, B. Penta Grande, 

Ubmiuba/SP. INICIAL R$ 660.000,00 

Apartamento 18m/ e vago de garagem Im, 
Cond, Res. Pontal do Hoguá, E. lagui, Ubmtubo /SP. 

INICIAL RS 228.000,00 

Chacara 48.430m?, Estrodo Simão Peres, 
EB, Sertão do Ubntumirim, Ubotuba SP. 

INICIAL R$ 150.000,00 

Terreno 3. T5tmê R. do Porto, B. Sitio do Frontãs 

Ribeirão Pires/SP INICIAL R5 150.000,00 

danieloliveiraleiloes.com.br 
0800-107-9339 

LEILÃO JUDICIAL UNIFICADO DO 
TRT DA 2º REGIÃO EM SÃO PAULO/SP 

554º LELAO 

DIAS: 07E 
09/12/21 

LANCE MÍNIMO 
R$ 10.754.914,00 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO REM VALOR DA AVALIAÇÃO 
001) Edificação, tesméno 1.498mº, Mu República do Libano, 1955, de Pouho/SP. (RS 26MBS 284 00... 
002102 Golpões 4.876 de coestr, tempeo 27587mê, Mu Maspotal Castelo Branco, 450), B. dos Clivoiras, 

Taboão do Serma/SP (R$ 75, 0a. OOo O). au arenoso RS METODO ÃO 

(31 Galpão, R. Comsalheso Cotegipe, acesso; pela R. [eo 6 Garcia, a, 2004, São Pouda/P IR 13 PSD ODOR 2 PEODODO 
Clay Edificação de DZ pers. e galpão, lemeno 3.840m”, &, Femeira Viana, 761, São Poubo/SP, (RS TI MONO 00) RS 
005) Edificação, À. Coronel Meirehas, 118, W Lais, São Paulo/SP. (RS A DO0 MOO DO) oe e 
DA) Apartamento 1h lr dd vagas do gasmoem, Cond. Ed Levar, E Pintassigo, Jó, São Poulo/9P (RS 2.200 000,00..R5 
CT) Edlicoção e sau respectio lasreno, R. Jaboatão, 134, São Paulo/SP (RS SJ ODI OM ... sessissmiesseeseseseenresnÃO 
CRY Predio c,/ salão na fâmeçe salas no sodar supenmr, tereno ROD, quehão 1, Est, de Bipas, 

B. da Parada, São Poulo/SP. (RSS 000000 DO). O ado 
00%) Apartamento | sm, egaragem Bm, Fá Adriana, Ed Guihesme rito, q São Paulo/SP. READ, po; a. RS 
Cd) Edificação c,/ 07 pass, teeno 10/mé Fa. Dom Pigko II, 52 0 54, São Paulo/SP. [85 1.260.000,00]... [6 
ON) Galpão / 3 paes: Aparte ileal), fememo ].374m2, R, Mbarto Bemsen, 144, Lot. Pa, Memo Doce, São Paulo/SP 

[UR ROTTEN À 

+ Egificação c/ DÊ paus. Pim, heeseno 245, R Prof Nelson de Senra, 487 e 486, Cilade Doi, São Paula SP 
(ES B0D.D0O, DO css RR 4) 

0134 Cosa có 03 pas. S2bm”, lemgno 317 rê H dos indios, mi Anujezinho ] Avi [85950 po MO. RR RS 
014) Casos, ioana 4bBm?, É Carolina Fonsoca, 703, VI Santana, laquera, Sho Paulo/SP. (RS 900 DOD 00)... RS 
OU5i Sobrado, leimano A2ce, Rr, Fale, 109, dolimação, São Paulo/SP, (RS MODO DO ces eenaeseeeeÃO 

Dtal Fermeno 17&mi, É Maria, 157, bot, Beva Borveri8 LES FSM... eins 

(74 Temeno 1.10m', R Alitedo Lorena, Lot. Pq. Lygia, São Poulo/5P (RS BO ODO DO. PERENE =: 
018 Apontamento 11 Bm?, Ed. Lapa, &. Domingos Rodrigues, 636, São Paulo/SP. [85 POD om, O RR RS 
019% Sobrado 300, temeno 500me, R. Oliso Haga Monra, 424, 4 Uberaba, São Paulo/SP. (RS 550000 001 
030) Temeno 250mP, R. Joguiá, 264, VI Quitaúns, Osasco/SP [RS 6500000)... RPPS 

02702 imémeis em Embu Guoru/SP A) Galpão. [2 esentôros, aimonantado, reteitório Riso 3 Omo, 

temeno 390lm?, R das Goiabezes, Po. Basarê, (Avaliação R$ 7 AO DOO 00): R) Esmeno É 030”, 
Rua 20), Lod. Vale das Fontes. ttvaliação R$ 20.000,00 (tal ES SDOO0O O. Le 

02% EA Am temeno Br, Ê lanoma, HH, ul eiiiçãa Dindema/SP. 1853) 3.54, a PRE + RS 

740.000,00 

RSI R EA 

| 20H OO 0 
RE ER AR 
ME 00000 

SE2400,00 
012) 

BO IO 

ETERNO 

ASMA O 

850 00406 

375.000,00 

a OCO MO 

350.000,00 

Sao 000,00 

325.007,00 

320.000,00 
31 hi! Pi, dh 

57 » LEILA 

PS! Arroaêm 64 pavilhões, femeno 5. 1Dfmo de Hesry Fora, POB] ET Poda Mona, São Polo SP 

(RS PE OOO DO OD ici 
01251 Galpão, temeno 1.0MImé, Mu impesatiz Leopoldina, il lenpoldica, São Paulo/SP. IRS s000 no, o 
Ch) Gronde Embvel c/ escitírio, casa do casco, semaria, cand, depósito, enter outros 4.40? iesmano 31.91 mé, 

Sitio Alia, Rod. Mogi Beitinga, Kim 64, E, do Biritlça Les, Mogi des Cruzes /SB (RS 3740555 DO) io. iR& 

cao IO O 
E 3.000.000 00 

2.997.444,00 “O contrato deve conter a taxa de juros 
Hi774 Galpões, 2352, ebficação, escritônooe refeitório, lemenn 4,300mi, Far. Flebuina, dx. Souza Ramos, e a forma de devolução do empréstimo 
Estação de Carvalho Araújo, Guoionozes SP (RS TOGO GOO DN ............ 

0384 Apontamento 329m”, [4 vagas de garagem Sém:, Ed. khios — Blnco É, ond. Nas Guias: “Fomeça seus dados apenas 
R. ProÉ. Arthur Samos, 350, Jd. fmérica, Sdo Poda SP (RS 4 DONDOB DO) [o pessoalmembe 

029 07 Solos escritório 4 feia mê, Ed, Condo hrs Matarapro du Paulicãa, 1489, 7487, 1491, 14956 1459, 

É Mameda Santos, 1518, + Mamda € [asa Branca, 37 e 39, S00 Paulo/SP “Faça a transação apenas pessoalmente 
iltraliação à parir RS 450 00, DO ARS SPAS DP ALDID) asssssissiraimcas a dA 

03002 Edificações sendo [1] ,/ 2 pavs., galpão, cozinha e casa de máquinas | ébmó de const, * Evite documentos encaminhados via 
terreno 5.674mê, R. Condeiros, 1027, VI. Bonsucesso, São Paulo/SP. (ES 5500000 00).. couro DO DO, DO fax, eles podem ser frios 

031% Apartamento 27 Br, gaengam 11 lnê, Ed. São. Marina, R. Cojuta, 24, São Paulo/SP. dRS SAM, Dn, IR RS 2d OD 
0321 Aportomento 18Bm?, a ga a Ame, El. Rlalma, de Angélica, 496, Sho Paulo/SP. (RS |AD Qi DO) con 1280.0007, 00 “Não adiante nenhum valor 
3! Cosa Sm, festeno VM P E Emico de Maetino, 302, ké Lema, São Paulo/SP, (RSA OD]00] OO... 

034) Edificação res., temeno 153mé, À Martim Francisco, 204, São Puto SP (RS 300 DOM DO! issue 
(135) Cosa, tesmeno E2Bimê, R. Dom Caros Duario Costa, 138, Sendim Prodência, São Poubey'SP. (RS 3. DOC DO, Do)) 
034! Galpão 340, temeno 340mº, E. Salvador Lome, 374, São Paulo P. (RS DL rSO, 000, 00)... es. 
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Lucro de empresas 
listadas na Bolsa 
tem alta de 125% 
no trimestre 

Ganho acumulado por 
291 companhias chega 
a R$ 128,2 bi, segundo 
estudo; Petrobras 

e Vale puxam 
resultados no período 

CYNTHIA DECLOEDT 

As empresas brasileiras de capi- 
tal aberto estão retomando for- 
temente seus lucros. Os balan- 
ços divulgados até o momento, 
que representam à maior parte 
daquelas listadas na Bolsa, mos- 
traram desempenho positivo 
no terceiro trimestre compara- 

donão sóa 2020, mas também a 
2019, anterior à pandemia. De 

acordo com um levantamento 
da Economatica, o lucro hiquido 
das 291 companhias com ações 
na B3 somou R$ 128,24 bilhões, 

Setores 

e Vale e Petrobras 

Sozinhas, as duas empresas 
representaram 40% de todo 
o faturamento das 

companhias de capital aber- 

to muito beneficiadas pelo 
ciclo de alta das commodi- 
tes neste ano 

& Financeiro 

As companhias do setor 
financeiro também tiveram 
um trimestre positivo, 
com o lucro dos bancos 

chegando aos R$ 24,15 
bilhões, alta de 38% em 
relação a 2020 e de 12,5% 
em comparação com o 

mesmo período de 2019, 

antes da pandemia 

e Alimentos 
Mesmo com a inflação em 
alta, o setor de alimentos e 

bebidas puxou os lucros das 

empresas não financeiras, 
com os ganhos chegando a 
ram a R$12,93 bilhões 

é Energia 

Apesar da crise hidrica, as 
companhias do setor de 
energia tiveram um lucro de 
R$14,14 bilhões 

& Bolsa em baixa 

O Ibovespa segue em baixa 
por causa da instabilidade 
fiscal e, mesmo com os 

resultados do terceiro 

trimestre, tem queda de 
12%: no acumulado do ano é 

de 9% apenas neste mês 

representando um aumento de 
12576 em relação ao terceiro tri- 
mestre de 2020 e de 139% na 
comparação com o de 2019. Va- 

lee Petrobras representam 40 
deste número, beneficiadas pe- 
la alta das commodities, 

Excluindo ambas, o lucro 
liquido das companhias cresceu 
78%, para R$ 76,89 bilhões, pu- 

xado pelo resultado dos bancos, 
que tradicionalmente é o setor 
mais lucrativo entre os repre- 
sentados na Bolsa, Os bancos ti- 
veram um lucro liquido no agre- 
gado de R$ 24,15 bilhões no ter- 
ceiro trimestre, uma soma que 
supera em 28% 0 lucro no mes- 
mo trimestre do anó passado e 
em 12,50 registrado nos mes- 
mos três meses de 2019. 
Em um terceiro grupo, em 

que se retiram todas as empre- 
sas-do setor financeiro e as gi- 
gantes Vale e Petrobras, o lucro 
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Resultados de Vale e Petrobras representam 40% do crescimento 

liquido das empresas também 
têm destaque. Os ganhos das 
empresas listadas foram de Rá 
49,87 bilhões, alta de 140,6%6em 
relação ao terceiro trimestre de 
2020e de 354,9%% acima de 2019. 

Para Einar Rivero, gerente de 
relacionamento institucional 
da Economatica, Os números 
mostram um desempenho sóli- 
do das empresas abertas. Ele 
também chama a atenção para 
os dados sobre o endividamen- 
to e caixa das empresas do ter- 
ceiro grupo, que ele define co- 
mo saudáveis. “Vemos que a 
divida das companhias cresceu 
abaixo da inflação, consideran- 
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do o IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) 
nos últimos 12 meses, que está 
ultrapassando 109”, diz, 

SETORES. Os setores de alimen- 

tos e bebidas e eletricidade pu- 
xaram à expansão nos resulta- 

dos das companhias não finan- 
ceiras. O setor de alimentos e 

bebidas registrou um lucro liqui- 
do agregado de R$12,93 bilhões, 

enquanto o de energia elétrica 
fechou o periodo com lucro de 
R$ 1414 bilhões. O comércio, 
por sua vez, viu. o lucro avançar 
412% em relação a 2019, com au- 
mento no consumo em meio à 
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RS 128,21 bi 
foi o lucro total das 
empresas de capital aberto 
no terceiro trimestre de 
2021, sendo que Vale ca 
Petrobras representam 
405% deste valor 

Sol bs a 

foi o crescimento do lucro 
das empresas na Bolsa, ao 
excluir Vale, Petrobras e 

as companhias do setor 
financeiro, em relação 
ao terceiro trimestre 

de 2019 

pandemia. O setor lucrou R$ 88 
bilhões no terceiro trimestre 
deste ano. 
Apesar dea fotografia ser posi- 

tiva, o Ibovespa acumula queda 
demais de 12%este ano e de qua- 
se 9% em um mês. O analista de 
investimento da Mirae Asset 
Corretora, Pedro Galdi, diz que 

as perdas de várias ações, apesar 
de seus resultados, são pura- 
mente reflexo de aversão ao ris- 
co, “As empresas podem ter um 
resultado excelente e o papel 
não ter um desempenho equiva- 
lente, porque é uma questão de 
aversão ao risco, Este é o cená- 
no no momento”, comentou. € 
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Shoppings superam os níveis 
de vendas pré-pandemia 
Com o avanço da 
vacinação, outubro 
registra crescimento 
em relação do mesmo 

mês de 2019, antes da 
crise sanitária 

Pela primeira vez em um ano € 

meio, as maiores operadoras de 
shoppings do Brasil consegui- 
ram vender mais do que antes 
da pandemia. Aliansce Sonae, 
BRMalls, Iguatemi e Multiplan 
vinham registrando quedas nas 
vendas dos lojistas desde que a 
crise sanitária fechou o comér- 
cio e, posteriormente, permitiu 
a abertura aos poucos, 
Com o avanço da vacinação é 

o fim das restrições para os cen- 
tros de compras, o quadro se in- 
verteu. Em outubro, essas em- 
presas viram crescimento nas 
vendas em relação ao mesmo 
mês de 2019, em termos nomi- 

nais. Iguatemi e Multiplan tive- 
ramaltas de 15%€ 10%, respecti- 

vamente. Aliansce e BRMalls 
confirmaram que houve aumen- 

to, mas sem divulgar dados. 
“Em novembro, as primeiras 

semanas de vendas também fo- 
ram boas”, afirmou o presiden- 
te da Aliansce Sonae, Rafael Sa- 
les, em reunião com analistas. 

Paralelamente, a inadimplên- 
cia dos lojistas e os espaços va- 
gos dos shoppings estão diminu- 
indo pouco a pouco, 

Presente e futuro 

e Otimismo com 2021 

O fim das restrições deve 
continuar impulsionando as 

vendas nos shoppings no 
fim do ano, c empresas es- 

tão otimistas com datas co- 
mo Black Friday e Natal 

à Receio para 2022 

À situação econômica do 
País gera preocupação, já 
que especialistas preveem 
até mesmo uma recessão 
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Painel Logistica 
“Custo Brasil começa 

PERSPECTIVAS, À pergunta 
que fica agora é se os negócios 
vão permanecer saudáveis, em 
meio à piora da economia bra- 
sileira, com juros e inflação em 
alta. Na visão dos empresá- 
rios, aexpectativa é de desem: 
penho muito forte nas vendas 
neste fim de ano, com Black 
Friday e Natal. Para o próximo 
ano, pairam dúvidas. 

Sales, da Aliansce Sonae, afir- 

mou que estimar o desempe- 
nho das vendas para 2022 é um 
“exercicio mais complexo” de- 
vido às incertezas. “Não sabe- 

mos como estara a economia 

brasileira no ano que vem”, 
afirmou. Mas ele se diz otimis- 
ta, porque o pior da pandemia 
ficou para trás, e a sua rede 
tem boa ocupação, além de no- 
vos canais para vendas online. 
O presidente da BRMalls, 

Ruy Kameyama, também tem 
visão positiva. Segundo ele, a 
recuperação nas vendas foi vis- 
taem todasas regiões onde es- 
tã presente, especialmente 
nos empreendimentos do Cen- 
tro-Deste e do Paraná, regiões 

+ 10H15 
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Consumidora no Shopping Iguatemi, em SP; vendas em alta até 2022 

puxadas pelo agronegócio, 
“Temos percebido que exis- 

te um interesse forte dos lojis- 
tas para entrar nos shop- 
pings”, disse, em teleconferên- 
cia, A expectativa, segundo 
ele é cortar descontos nos alu- 

guéis e reajustar aluguéis para 
recuperar parte das receitas. 
Na rede Iguatemi, com shop- 

pings voltados para as classes 
Ae B,a previsão é de que as 
vendas sigam fortes até a meta- 
de de 2022. Isso porque os 
seus consumidores ainda es- 
tão limitados para viajar e de- 
vem direcionar boa parte dos 

gastos com lazer e compras pa- 
ra o mercado local, diz a vice- 

presidente de finanças, Cristi- 
na Betts. O Iguatemi prevé que 
a taxa de ocupação suba de 
90,7% para 932% no fim do ano. 

Para analistas, O movimento 

de recuperação deve conti- 
nuar, embora em ritmo diferen- 

te. “Os shoppings de baixa ren- 
da devem se recuperar mais 
lentamente do que aqueles de 
alta renda, já que o crescimen- 
toda inflação está concentrada 
em alimentos e mercadorias”, 
afirmou o analista do Citi An- 
dré Mazini, em relatório. € 
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Varejo Expansão 

Multiplan inaugura na zona oeste 
do Rio o seu 20º centro de compras 
Dona de espaços como 
o MorumbiShopping, 

empresa vai abrir o 
Park Jacarepaguá, 
que recebeu R$ 800 mi 
em investimentos 

O empresário carioca José Isaac 
Peres não se cansa de repetir 
que “quem esperar a crise pas- 
sar para investir no Brasil nunca 
vai fazer nada”, O mantra é en- 
toado em quase todas as reu- 
niões trimestrais da Multiplan 
com investidores e analistas, 

tanto em épocas de alta quanto 

SS E LS 
DERRETE ER RES ER E] 

pings comportam toneladas de 
mercadorias e servem como 
centro de distribuição para en- 
tregas rápidas.” 

MUNDO NOVO. O Park Jacarepa- 
guá abrigará 230 lojas em uma 
área de 39 milm?, sendo 95% já 
locada. O empreendimento foi 
concebido muito antes dea co- 
vid surgir, mas incorporou 
conceitos ligados à demanda 
crescente dos consumidores 
por espaços ao ar livre e capa- 
zes de dar ao ambiente uma ca- 
ra menos artificial. 
O novo shopping terá dois 

parques externos de 6 mil mº 
com playground infantil, espa- 
ço para animais de estimação e 

CLUBS MIDIA! MULTIPLAM 

Park Jacarepaguá terá 230 Lojas e dois parques em 39 mil m2 
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DESISTA IDAS 

um deck com vista para o Par- 
que Nacional da Tijuca. Have- 
rá também um anfiteatro, seis 

salas de cinema e uma pista 
permanente de patinação. Ou- 
tra aposta forte foi na atração 
dopúblico interessado em gas- 
tronomia - são 10 restaurantes 
e 27 fast-foods. 

Na roda de empresários, Pe- 

res é visto como um pioneiro, 
e tudo que faz repercute bas- 
tante no setor. Foi um dos pri- 
meiros no Brasil a levar os cine- 
mas de rua para dentro dos em- 
preendimentos, no Shopping 
Ibirapuera, em 1976. 

Para ele, o habito de visitar o 
shopping para compras, lazer, 
gastronomia e serviços val per- 

duraraté mesmo entreas gera- 
cões mais jovens, nativas do co- 
mércio eletrônico. “Vou te con- 
tar meu pensamento: não vive- 
mos no mundo digital, mas, 

sim, no mundo das coisase das 
pessoas. O meio digital é óti- 
mo, mas precisamos da convi- 
véncia. E uma necessidade tão 
forte, como se alimentar.” 6 

de baixa da economia. 
Embora a fala possa soar co- 

mo papo de coach, não lhe falta 
lastro na realidade. À Multiplan, 
fundada e controlada por Peres, PO pe 
vai inaugurar nesta semana seu Til E 6 CRER: 

vigésimo shopping = o Park Jaca- had O maioa rasmcante | 
repagua, nazona oeste do Rio. O 
negócio recebeu R$ Boo mi- 
lhões em investimentos, a des- 
peito da pandemia. 
A crise samitaria espantou as 

pessoas dos centros de compras 
e gerou incertezas sobre o futu- 
ro desse mercado, Tanto que 
2021 será o pior ano da história 
do setor em mais de uma déca- 
da, com no máximo cinco inau- 

gurações em todo à País. 
Mas Peres não perdeu a fé no 

setor ao qual dedicou quase 50 
anos da sua vida profissional, 
Além do Park Jacarepagua, a 
Mulriplan também está investin- 
do outros R$ 318 milhões para 
expandiros shoppings Park Bari- 
gui, em Curitiba, e Diamond 
Mall, em Belo Horizonte. 

Agora que a pandemia arrefe- 
ceu, sua crença está na volta dos 

frequentadores. “Vejo uma on- 
da de demanda reprimida”, dis- 
se Peres, em entrevista exclusi- 

va para o Estadão/Brogdoust. 
“Quem ficou muito tempo em 
asa tem vontade de sair, pas- 
seare conviver. Eo shoppingéo 
maior antidepressivo urbano,” 
Nem mesmo a explosão do co- 

mércio eletrônico abalou a con- 
fiança de Peres em seu negócio. 
“Os maiorestomadores de espa- 
ços em nossos shoppings são 
aquelas varejistas que também 
tém operações digitais”, afir- lh açarta da pomada Melia Eni 

mou. “Elas viram que os shop- imbô atpani eupraictaleo 
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WAGNER GOMES, CRISTIANE BARBIERI, 
ALTAMIRO SILVA JUMBOR, CIRCE BOMATELLI E 
ALDA DO AMARAL RINCHA 

TWTTTER: GEOLUMADDERDAD 

COLUNABADADOASTMESTADAD COM 

Votorantim volta suas 
baterias para saneamento, 
infraestrutura e saúde 

om um caixa pra lá de robusto e sem alavanca- 

gem alguma, a Votorantim S.A. se prepara para 
entrar em novos segmentos no ano que vem. A 
holding, que hoje agrega sob seu guarda-chuva 

empresas voltadas ao setor de alumínio, cimentos e 
mineração, além de um banco, vai buscar em 2022 

oportunidades em saúde (laboratórios, hospitais a far- 
macêuticas), infraestrutura e saneamento, afirma o 
diretor financeiro, Sergio Malacrida, Dinheiro não é 
problema, segundo ele. E, além de caixa, a empresa de 

participações dos Ermirio de Moraes joga com seu pe- 
so. Com a dívida menor que sua geração de caixa e 
grau de investimento chancelado pelas agências de ra- 
ting, tem acesso a capital abundante, a baixo custo o 
bastante para viabilizar investidas nesses três setores. 

Grupo vai abrir escritório em NY 
Ainda sobra apetite para buscar barganhas no setor 

imobiliário, esse também no exterior, com interesse 

sobretudo por escritórios. Até o fim do ano, a Voto- 

rantim terá endereço em Nova York onde pretende 
montar a base de onde irá prospectar negócios, afir- 
ma Malacrida. 

Área de cimentos foca competitividade 

Um IPO da Votorantim Cimentos até está nos pla- 
nos, mas o executivo pondera que 2022 será ano de 
eleições, o que requer cautela adicional no mercado 
de capitais. Se uma janela se abrir, ele avisa que a 
companhia estã pronta, mas neste momento está vol- 
tada a elevar sua competitividade e investir em ESG. 

é REFUGO. Outro na fila para se 
lançar à bolsa é o BV, Sem con- 
dições ideais para fazer uma 
oferta, o banco cancelou em 
abril deste ano o pedido de re- 
gistro feito à Comissão de Valo- 
res Mobiliários (CVM). 

e ALTO PADRÃO, As incorporado- 
ras paulistanas Mitre e Lucio 
firmaram parceria para desen- 
volver empreendimentos resi- 
denciais de alto padrão na cida- 
de de São Paulo, O negócio se- 
rá dividido meio a meio e pre- 
vê Rá çoo milhões em lança- 

mentos porano, ganhandotra- 
ção a partir de 2022. 

e TEM BASTANTE, As parcerias 
são uma estratégia bastante uti- 
lizada no setor imobiliário, 
pois permitem às incorporado- 
rasacelerar o crescimento, divi- 
dir os custos e diluir os riscos 

entre vários projetos. À Lucio, 
por exemplo, mantém uma jo- 
intventureno segmento de mé- 
dio padrão coma Riva, do gru- 
po Direcional, e já trabalhou la- 
doa lado com Cyrela, Rodo- 

bens e GTIS. À Mitre está mais 
habituada a voar solo. 

Coluna do 
Broadcast 

NOVOS HORIZONTES 

SERGIO 2ADCHE VOTORANTIM bad 

Unidade da Votorantim Cimentos em Primavera, no Pará; grupo 

atua também no segmento de mineração, alumínio e banco 

e VEM AL O primeiro empreen- 
dimento da nova dupla será 
lançado no segundo semestre 
do ano que vem, no Brooklin, 

zona sul de São Paulo, com va- 
lor geral de vendas de R$ 180 
milhões. Outros terrenos já es- 
tão sendo prospectados. O fo- 
co é atuar nos bairros consoli- 
dados, ofertando apartamen- 
tos com valor entre R$ 13 mile 

R$ 25 mil por metro quadrado, 

e TOURD. O fundador da XP, 
Guilherme Benchimol,e o pre- 
sidente da plataforma, Thiago 
Maffra, postaram nas redes so- 
ciais fotos da inauguração do 
touro de ouro da E3. A obra foi 

inaugurada ontem a partir de 
uma iniciativa do economista 

eapresentador Pablo Spyer, só- 
cio da XP, com o artista plásti- 
co Rafael Brancatelli. 

e DE DURO. A escultura foi insta- 
lada em frente ao prédio da Ba, 
no centro histórico da capital. 
Na cerimônia de inauguração, 
o presidente da B3, Gilson 
Finkelsztain, disse que O tou- 
ro, presente nos principais 
mercados financeiros domun- 
do, é um presente para São Pau- 
loe,em especial, paraocentro, 
região que marca a história do 
mercado financeiro do Brasil, 

& ORIGINAL. O touro mais conhe- 
cido do mundo é o que fica em 
Wall Street, maior centro fi- 
nanceiro do planeta, A obra foi 
feita pelo italiano Arturo Di 
Modica, que morreu em feve- 
reiro deste ano. Ele gastou 
US$ aço mil para fazer o touro 

de bronze em 1989. Na época, 
foi instalado ilegalmente em 
frente à Bolsa de Valores de 
Nova York (Nyse), para mar- 
car O renascimento do merca- 
do após a quebra de 1987. Em 
seguida, o touro mudou para o 
local onde está hoje, a alguns 
metros da Nyse, quase no cru- 
zamento da Broadway, 

e CONSELHO, À pandemia da co- 
vid-19 alterou a pauta das reu- 
niões dos conselhos de admi- 
nistração. A segunda edição do 
estudo “Conselheiros: dedica- 
ção de tempo dentro e fora das 
salas de conselho”, realizado 

pela Berter Governance e pelo 
Instituto Brasileiro de Gover- 
nança Corporativa (IBGC), 
mostrou que em 2021, 49% dos 
membros de conselhos de ad- 
ministração indicaram dedi- 
caramaior parte do tempo das 
reuniões ou o tempo total dos 
encontros para falar de assun- 
tos relacionados ao futuro da 
empresa. Na edição anterior 
do estudo, eram 39%. 

SOBE 

Valorização do dólar 
favorece Suzano 

SUTAMO-P/B/2021 

As ações ON da Su- 
zano Papel e Celulo- 
se subiram 3,5% on- 

tem, a maior alta do Iboves- 
pa. À empresa de papel e 
celulose, com boa parte da 
receita em dólar, foi favore- 

cida pelo cenário de aver- 

E 
era 
ea 

| são ao risco. Por ser expor- 
tadora, a companhia se be- 
neficia com a valorização 
da moeda norte-americana. 
O dólar à vista encerrou o 

dia com alta de 0,78%, cota- 

do a R$ 5,4997. 

DESCE 

Ações do MercadoLivre 
têm forte queda 

DOM IGUAL À MERCADOS Lv RE = LE 

MA TILESs 

ERREI = 7: 

a E - E 

As ações do Mercado- 
, Livre amargaram 

* uma das maiores 
quedas do dia na Nasdag, 
com recuo de 5,6%, pregão 
em que a bolsa norte-ameri- 
cana subiu 0,76%. De surpre- 
sa, a companhia anunciou 
uma oferta subsequente de 
ações e captou USS 1,55 bi- 
lhão ontem. Alguns analis- 
tas, como os do Citi, estra- 

nharam a captação, já que a 
empresa tem US$ 2,5 bi- 
lhões disponíveis no caixa. 
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IO 
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Tecnologia Revolução 

LINK BIS 

IBM anuncia a criação de seu primeiro chip quântico 
GIOVANNA WOLF 

BRUNO ROMANI 

A TEM anunciouno último do 
mingo a criação de um chip 
quântico capaz de processar in 
formações complexas e ultra- 
passar o pótencial de computa- 
dores tradicionais. Batizado 

de Eagle, o novo chip atinge 

INFORMAÇÕES CONFIÁVEIS / DECISÕES MELHORES 

Acesse v 

127 qubits (ou bits quânticos), 
segundo a companhia. 
Nacomputação clássica, usa 

da por PCs e smartphones 
atuais, a informação é armaze- 

nada ou processada na forma 
de bits, que podem ser repre- 
sentados por 20u 1 Na quânti- 
ca, porém, os qubits podem as- 
sumir inúmeros estados entre 

oe 1, fenômeno chamado su- 

perposição, Enquanto um par 
de bits tradicionais expressa 
um tipo de informação por 
vez, os dois bits quânticos ex- 
pressam quatro estados simul 
tâneos -300 qubits expressam 
um número de estados maior 
do que o número de átomos do 
UNIvErSO, 
“Esperamos ver os Computa- 

dores quânticos trazerem bene 

ficios para o mundo real em to- 
das as áreas, à medida que esse 
aumento na complexidade nos 
leva além das habilidades dos 

computadores tradicionais”, 
disse a IBM em comunicado. 

Em setembro de 2019, com 

um chip de 53 qubits, o Google 
atingiu a “supremacia quânti 
ca”, quando um de seus com- 
putadoresrealizouuma opera- 

broadcast 
ofollistao 

ndo do cisiigo No -- Woo) [info N=jg= =] cilg= 

EMT 
Ro 

ar pesa TE TA TE 
Eapnaé d P d 
Em 

JIN, BACIA 

cão matemática impossivel de 
ser feita, em tempo razoável, 
por uma máquina clássica. 
Apesar de ter anunciado o 

processador com 127 qubits, a 
IBM não demonstrou uma 

operação executada com o no- 
vo chip. Agora, a IBM promete 
um computador quântico 
com mais de 1.000 qubits até 
o fim de 2023. 6 

AGÊNCIA 
ESTADO 
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Brasil ultrapassou a 

marca de US$ & bilhões 
de investimentos em 

startups em 2021, Uma 
verdadeira escalada nos últi- 

mos anos - em 2011, por exem- 

plo, esse volume era de USS 

275,4 milhões, conforme da- 
dos do Inside Venture Capital, 
da Distrito. É uma realidade 

que reforça o amadurecimen- 
todo nosso ecossistema de ino- 

vação e prepara. o País para res- 
ponder a alguns dos maiores 
desafios de competitividade, 
em um mundo cada vez mais 
digitalizado e acelerado. 

Precisamos de mais inova- 

ção para a ampla transforma- 
ção vivida globalmente. Um 

movimento queacontece a par- 
tir de uma série de tecnologias 
que habilitam o futuro, como 
internet das coisas (IoT), inte- 
ligênciaartificial, realidade au- 
mentada, blockchain e 5G, & 
do novo comportamento do 
consumidor. Às pessoas estão 
cada vez mais à vontade nesse 
cenário figital (físico + digital), 
uma oportunidade e tanto pa- 
ra as companhias que estão 
conseguindo explorar esse 
mercado. À tecnologia & o 
meio para acelerar empresas 
mais modernas e robustas 
que, por sua vez, se crescerem 
e se fortalecerem, serão parte 
da resposta para a retomada 
que precisa acontecer. 

Camila Farani 

Inquietude empreendedora 

Sim, os empreendedores 

têm um papel fundamental 
nesse cenário. 

Eles movimentam a econo- 
mia, estimulam a criação de no- 

Quanto mais ideias 

criativas, mais 

rapidamente vamos 

responder aos 
desafios do século 21 

vos empregos e de riqueza pa- 
ra o Brasil, Mais do que isso, 
ajudam a criar empresas mais 
enxutas e preparadas para Te 
solver as dores dos consumido- 
res, Geram valor que reflete no 

contato cóceaniila farei com.br 

bem-estar das pessoas e no de- 
senvolvimento da sociedade, 

Sem falar que os novos mo- 
delos de negócios já nascem 
com a missão de modernizar 
setores tradicionais, como va- 

rejo, indústria, saúde, finanças 

e agronegócios. Só as fintechs 
já acumulam US$ 3,2 bilhões 
no ano em aportes recebidos, 
seguidas pelas retailtechs 
(US$ 1,04 bilhão), real estate 

(US$ 1,02 bilhão) e edtechs 
(US$ 552,7 milhões). 

É a nova geração de empre- 
sas brasileiras que, ao longo 
das próximas décadas, terá o 
compromisso de ajudar a 
transformar o Brasil. Como 
conseguir responder aesse de- 

safio e aproveitar as oportuni- 
dades? Sendo inquieto, procu- 
rando encontrar soluções on- 
de os outros enxergam um pro- 
blema. Empreender é aceitar 
se debruçar em um mercado 
volátil e complexo. É conse- 
guir, no fim das contas, criar 

um produto ou serviço que en- 
tregue valor a quem o utiliza. 

Quanto mais ideias criati- 
vas, capazes de resolver dores 
reais da sociedade sairem do 
papele conseguirem se fortale- 
cer, mais rapidamente conse- 
guiremos responder aos desa- 
fios do século 21, € 

INVESTIDORA-ANJO E PRESIDENTE DA 
EOUTÍQUE DE INVESTIMENTOS DZ CAPITAL 
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Trabalho Longe do ideal 

Startups têm 
diversidade só 
no discurso, 
im 

Maioria das empresas 
de tecnologia no 
Brasil contrata 
poucas mulheres, 
negros, LGBTQIA+, 
PCDs e idosos 

Geralmente associadas à inova- 
ção e ao futuro do trabalho, as 
startups não aliam a teoria à 
prática no que diz respeito à 
diversidade: elas saem publica- 
mente em defesa das mino- 
rias, mas é baixa ou inexisten- 
te a inclusão de mulheres, ne- 

gros, LGBTOIA+, pessoas com 

deficiência (PCD) e idosos no 
dia a dia dessas empresas, reve- 
laum estudo feito pela Associa- 
ção Brasileira de Startups 
(ABstartups) obtido com ex- 
clusividade pelo Estadão. 
Quando perguntadas se 

apoiam a diversidade, a maio- 
ria das startups (96,8%) res- 
pondeu positivamente. Mas, 
quando questionadas se a com- 
panhia possui algum processo 
seletivo voltado para a incla- 
são de grupos minoritários, as 
respostas negativas somam 
60,75, aponta o levantamen- 

to, que entrevistou 2,5 mil star- 

ca estudo 

tups entre agosto e setembro. 
Além disso, as companhias 

enfrentam um cenário de es- 
cassez de colaboradores diver- 

sos, Quase um terço (31,276) 
declara não ter nenhum funcio- 

nário preto ou pardo, engquan- 
to o número é de 19,1% de 
quem afirma não ter funcioná- 
rias mulheres. Startups sem 
idosos, PCDs e transsexuais to- 

talizam 62,2%, 90,3% & 00%, 
respectivamente. 

Do outro lado da mesa, o ce- 
nário é mais homogêneo. Os 
fundadores das startups decla- 
ram-se homens (78,1%), par- 
dos (511%) ou brancos 
(337%), heterossexuais 
(021%) e afirmam ter entre 31 
E 40 anos (45%). 

Esse é um perfil bastante co- 
mum entre os fundadores dos 
unicórnios brasileiros (star- 
tups com avaliação de merca- 
do superior a US$1 bilhão). Às 
exceções são poucas e conheci- 
das: entre elas estão Cristina 
Junqueira, do Nubank, e Rob- 

son Privado, do MadeiraMa- 
deira, primeiro negro a inte- 
graro clube nacional de funda- 
dores de unicórnios. 

Para Ana Flávia Carrilo, 
coordenadora de informação 
da ABStartups, O cenário é 
preocupante e O segmento de 

RETRATO DO PATRÃO 

Apesar de discurso pela inclusão, startups têm poucos 
grupos minoritários entre os seus fundadores 

Perfil dos 

fundadores 

de startups 
EM PORCENTAGEM 

inovação no Brasil precisa pa- 
rar de tratar o assunto como 

secundário, “Não adianta ter 
boa vontade se não se coloca a 

diversidade como priorida- 
de”, diz. “É o fundador, que é 

quem tomaas decisões, que de- 
fine a prioridade, o que sem- 
pre envolve dinheiro.” 

TAMANHO. Às startups mais 
maduras levam uma vantagem 

ao abordar a questão: por te- 
rem mais recursos, conse- 

guem alocar maiores investi- 
mentos em departamentos de 

recursos humanos mais robus- 
tos, que podem definir proces- 

Orientação ' 

sexual 

Escolaridade - 

MASOULINO 

ENTRE 31 ENTRE 36 
EIS ANOS EstaNOS CDATRAS 

LITRAS 

HETEROSSERUAL 

ESPECIALIZAÇÃO [MBA 
OU PÓS-GRADUAÇÃO! 

OILITRAS 

FONTE ABS ARILES [INFOGRACHO ESTADÃO | 

“Se você quer soluções 
ou resultados 
diferentes, como você 
vai conseguir isso 
perguntando para as 
mesmas pessoas, que 
têm os mesmos 
repertórios?” 
Dani Junqueira 

CEO da B2Mamy 

sos seletivos mais diversos. 
Mas isso não é desculpa. 

Ana Flávia diz que as star- 
tups menores devem se preo- 
cupar com diversidade já na di- 
vulgação das novas vagas, tor- 
nando os processos seletivos 
mais simples de entender para 
diferentes públicos. 

Porém, trabalhar a entrada 

de pessoas diversas não inclui 
somente a etapa seletiva, Esse 
é um processo que inclui não 
só entender quem está de fora 
da empresa, mas também revi- 
sar políticas internas e definir 
critérios de atração, seleção e 
retenção de talentos, diz Rena- 
ta Mendes, diretora de rela- 
ções institucionais e governa- 
mentais da Endeavor. Para ela, 
é preciso ter uma análise fre- 
quente do feedback desses cola- 
boradores. 

MATÉRIA. Um projeto rumo à 
diversidade costuma provocar 
um circulo virtuoso: “Percebe- 
mos que empresas lideradas 
por pessoas negras e por mu- 
lheres possuem times mais di- 
versos”, conclui Renata. 

Tanto esforço para incluir 
mais minorias nas empresas 
tem motivo, além da inclusão 
social: é consenso no mundo 
dos negócios que diversidade 
acelera a inovação — essa é a 
“matéria-prima” das startups, 
por assim dizer. 
“Sevocê quer soluções oure- 

sultados diferentes, como vo- 
cé vai conseguir isso pergun- 
tando para as mesmas pes- 
soas, que têm os mesmos re- 
pertórios?”, aponta Dani Jun- 
co, fundadora e CEO da Ba- 

Mamy, aceleradora dedicada a 
empreendedoras. 
“E ponto comum ter um ti- 

me diverso e criar um ambien- 
te seguro para que novas solu- 
ções surjam. Do contrário, é 
impossível você conseguir pen- 
sar diferente” + 



Televisão Streaming 

Camila 
Contratada da Globo 
por 25 anos, a artista 
aceita o desafio de 
ingressar no 

streaming e assina 
com à HBO Max 

ELIANA SILVA DE SOUZA 

Camila Pitanga, de 44 anos, 

mãe da adolescente Antonia, 

atingiu um patamar em sua car- 
reira que afez sentirnecessida- 
de de expandir seus horizon- 
tes. Após 25 anos trabalhando 
na Globo, surgiu em sua vida a 
oportunidade de vivenciar ou- 
tras experiências. E foi assim 
que ela topou encarar o desa- 
fio de ir para o streaming da 
HBO Max, no qual estará em 
cena em algumas produções, 
mas será também responsável 
pela cocriação de outras. 
Imensamente agradecida à 

casa que a acolheu desde mui- 
to jovem, aatriz deixa bem cla- 
ro que está saindo de uma for- 
ma cranquila, com as duas par- 
tes entendendo que essa nova 
fase pode trazer muitos bons 
frutos para ambas. “Tudo que 
eutenho toda minha história, 

tem a ver com essa minha ca- 
minhada com a Globo”, afir- 

ma, acreditando começar ago- 
ra uma nova maneira de se re- 

lacionar com a emissora. 
segundo Camila, foram cer- 

ca de quatro meses em conver- 
sa virtual com a equipe da 

HBO. Mas a hora de olhar to- 
dos nos olhos está chegando e 

será já nesta quinta-feira, 18, 
quando ela viaja para Nuova 

York, para participar do 
Emmy Internacional como 
convidada da emissora, Além 

de-estar no evento, ela ficará 
alguns dias para amarrar pre- 
sencialmente esse novo cami- 
nhar, em diversos encontros. 

“Essa é uma oportunidade que 
estou tendo de desenvolvimen- 

tode carreira”, diz ela, que assi 
nou contrato de três anos com 

a empresa americana. 
Alem de sua nova aposta, Ca- 

mila tem outros projetos em 
andamento, como é o caso do 

filme Malês, que tem direção 
de seu pai, Antonio, evai surgir 
ainda na telinha na segunda 
temporada de Arugnas e em es- 
pecialdo Viva sobre os 70 anos 
das novelas. 6 
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lança Atrás da Pauta. 

Álbum de blues com som próprio 

Livros. Maestro Júlio Medaglia 

MARCELO PRETTO 

tanga, uma atriz em movimento 
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CHEGOU A REVISTA 

DE MODA E LIFESTYLE 

QUE TODO MUNDO 

ESTÁ COMENTANDO. 

Tais Áraujo 

& Lázaro Ramos 
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Click consumo 

No pós- pandemia, 23,5% dos 
brasileiros continuarão fazen- 
do compras online diárias; e 
32%, semanalmente. Pelo me- 
nos é o que indica a pesquisa 
“Consumo Online no Brasil” 
— a ser apresentada hoje publi- 
amente pelo PayPal, 

O levantamento descobriu 
também que são os homens a 
liderar os pagamentos com car- 
tãode crédito (30,22%) e cartei- 
ras digitais (47,225). Mulheres? 
São campeãs nocartão de débi- 
to (59,476) eno...Pix (58,155) 

Dos ancestrais 
O Sheikh Hamdan bin Ah- 
med Al Maktoum anunciou 
anteontem a abertura de novo 
escritório em Dubai, nomean- 
do Michel Temer como presi- 
dente de honra. 

Cumplearios 
Pouco antes do encerramento, 
anteontem, do cadastramento 

das préviasdo PSDB, umaafilia- 
dadeiocanos de idade seregis- 
trou, Anna Martins estará en- 
tre os cerca de 40 mil aptos a 
votar no dia 21. 

Programação 
Mesmo sem usar a Lei Roua- 
net, o Cirque du Soleil volta ao 
Brasil no ano que vem pela 
IMM, com apoio do Bradesco. 

Flumanos, OS SEFES 
Desde anteontem, animais de 
estimação estão aptos a ter 
um...RG eletrônico concedido 
pela Prefeitura, por meio do 
portal SP156. Numerado e tim- 
brado, o documento apresen- 
ta, além dos dados do bicho, os 

dotutor. O animal recebe uma 
plaqueta com o número do re- 
gistro e deve usá-la permanen- 
temente presa à coleira, 

MARCELA PAES 
MARCELA PAESDES ADA COM 

PAULA BONELL] Direto da Fonte 
n reli . PAULA BOMELLIESTADAD COM 

SOFIA PATSCH 
SOFIA PATSUHGESTADAD COM 

FOTOS ARTEL MARTINI 
SA 

NA FRENTE 

& Jacqueline Shor e EME 
Arte Cultural convidam para 
abertura da mostra Mulheres 
na Arte. Hoje, no espaço Tal- 
ler Zaragoza, nos Jardins. 

& Paulo Pasta abre a mos- 

tra Correspondências. Ama- 
nhã, na Galeria Millan. 

& Ricardo Basbaum apre- 
senta a exposição Subhidro- 
infracntre e Pedro França 
abre De Ontem Para Hoje Já 
Era Amanhã. Hoje, na gale- 
ria Jaqueline Martins. 

& Otradicional restaurante 
Consulado Mineiro ganha 
nova unidade, nos Jardins. 

|. Luciano Huck e Benício assistiram ao primeiro 

GP de Fórmula 1 de São Paulo- com vitória emo- 

cionante de Lewis Hamilton. 2. Renato Góes e 

Thaila Ayala - grávida de Francisco. 2. Alan Ad- 

Ler, da IMM- novo comandante do prêmio no Bra- 
sil. Domingo, no Autódromo de Interlagos. 

FOTOS IARA MORSELLLESATOÃO 

1 

|. Humberto Campana, Max 

Perlingeiro e Waldick Jatobá 

na abertura da exposição 

“Lygia Clark 100 anos”, 2. 

Astrid Fontenelle e seu filho 

Gabriel, Sábado, na Pinako- 

theke, no Morumbi. 

ESTADÃO rf 
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celebra novo álbum do Ed Sheeran: 

Ed 
ema à 
CEquals”) ; 

Mais de 1 bilhão de streams nas 
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ARTISTA INTERNACIONAL MAIS DE 3,7 BILHÕES DE 

MAIS OUVIDO DA STREAMS TOTAIS 
DECADA (8010-8080) NA CARREIRA 

UM DOS ARTISTAS “=” (“EQUALS”) DISCO DE OURO 
INTERNACIONAIS MAIS “BAD HABITS” SINGLE DIAMANTE 

TOCADOS NAS RÁDIOS “SHIVERS” SINGLE PLATINA 

DE TODO O BRASIL 

mWaRMER 
MALEGUO 
BRAZIL 



ca mi CULTURA: COMPORTAMENTO 
QUARTA-FEIRA, 17 DE MOVEMBRO DE 202 

ESTADO DE S. PAULO 

a entrada do mês, lem- 
bramos o Dia dos Mor- 
tos. Para mim, o Dia de 

Finados reune tristeza 
e alegria, pois, se é devotado a 
honrar os meus mortos, foi jus: 
tonesse dia que nasceu Estela, 
uma de minhas cinco netas 
mais amadas. 

Neste dia coberto pelo céu 
da saudade, brilhou uma vida, 

Orúltimo Dia dos Mortos foi 
muito triste, marcado pela per- 
da de uma querida colega. À 
morte chega sem pedir licença 
e não deixa dúvida. 

Na minha longa vida, vivi a 
morte súbita e o fim prolonga- 
do. Foi como testemunhar um 

sequestro ou ver um navio su- 

Há 

fe Es ds 

mindo no horizonte. 

No primeiro tipo de morte, 
o corpo vai e a alma fica; no 
segundo, a alma vaie um corpo 
é a sua testemunha. 

A consciência da morte é, 
sem duvida, a nossa maior com- 

plicação. E o centro dos absur 
dos elaborados em linguagem 
perturbadora por Albert Ca: 
mus no livro O Mito de Sísifo. E, 
para ficar ainda mais complica 
da, cla é dupla. 

O seu primeiro mistério jaz 
nofato deela ser a maior expe- 
rência humana que, no entan- 
to, não é compartilhada. Sabe- 

mos quem morreu, mas nin- 
guém sabe como é experimen- 
tar morrer. Se somos construi- 

Roberto DaMaita 

A morte e a vida 

dos por relações, a mortetraz à 

cena uma solitária imobilida- 
de. Ela é individual, mas deixa 

o morto com o qual temos o 

contraditório compromisso 

Sabemos quem 
morreu, mas 
ninguém sabe como 
é experimentar 
morrer 

de pranteá-lo e abandoná-lo... 
A rede social que ocupava 

tem de ser refeita pelo sepulta- 
mento e luto que redesenham 
oslaços entreosvivose mortos. 
Oluto é a parte que nos cabe na 

morte: é o principal trabalho do 
morto, quandonos congrega pa 
ra legitimar socialmente o fim 
de seu lugar neste mundo. 

Elaborei este tema no livro 
A Casa & a Rua (publicado em 
1997). Sugeri ali que, no Brasil, 
a morte mata, mas os mortos 
não morrem. Os seus laços 

com os vivos não deixam que 
eles se esvaneçam no “outro 

mundo”, um espaço comple 
mentar ao da “casa” e da “rua” 
— na triangulação da cosmolo- 
gia brasileira, Também sugeri 
que a modernidade individua- 
lista (que matou Deus) se preo- 
cupa mais com a morte como 
absurdo ou obstáculo a serven- 
cido pela ciência, enquanto 

nas sociedades relacionais, 

nas quais hã uma permanente 
tensão entre casa e rua, éomor- 

to que importa. Aceita-se a 
morte como um fato da vida, 

mas omorto põe à provao nos- 
so amor ou indiferença. 

A saudade presente nos tú- 
mulos e nas cartas de amor, 

conforme aprendi com Joa- 
quim Nabuco, testemunha a 
nossa resignação diante de um 
ente amado. 

PS: Nesta crônica triste, re- 

gistro a alegria da eleição de 
Gilberto Gil para a Academia 
Brasileira de Letras. € 

É ANTROPÓLOGO SOCIAL E ESCRITOR, 
AUTOR DE “FILA E DEMOCRACIA 

SEG. Pedro Venceslau, Sinido Castro e Glberto Amendoii e TER. Patrica Ferra e QUA. Leanchó Karmal, Roberto DaMatta e Maria Fernanda Roctrigues a QUI. Luis Fermendo Verissimo, Luciana Gartér fquimzenal), Patrícia Ferros o SEX, Marcrio Rubens Paiva fquimzenal), Gilherio AmendoLa 
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HAD IA KOLACHE 

'São crônicas descontraidas e de agradável Leitura para consultas esporádicas”, afirma o maestro 

Livro Crônicas 

Júlio Medaglia lança 
obra que é enciclopédia 
da música universal 
“Atrás da Pauta - 
Histórias da Música” é 
coletânea de 170 de 

suas mais de 280 
colunas feitas para a 
revista 'Concerto' 

Aos 83 anos, o maestro Júlio 

Medaglia, nascido no bairro 
paulistano da Lapa e cidadão 
musical do mundo, continua 

ativissimo nos dominios do 

que chama de “música inteli- 
gente”. Ou de “música impo- 
pular”, não por acaso titulo 
deumde seus livros mais ven- 

didos. Medaglia agora estã 
lançando Atrás da Pauta — His- 

tórias da Música, coletânea 
que reúne 170 das mais de 
280 colunas que escreveu pa- 
raatevista Concerto, uma por 

mês, num arco de 25 anos. 
Música inteligente não é 

necessariamente música im- 
popular. Folhear o sumário é 

encantar-se com a diversida- 

de de temas. À linguagem co- 
loquial traz os assuntos, por 
mais esótéricos qué sejam, do 

nivel de uma divertida con- 

versa de botequim. Debussy? 
“Musica sem sabor de chucru- 

te.” Gospel? “Uma dor festi- 
va” Zuza, que nos deixou há 
pouco? “O ouvido clínico da 
MPB." Bach & Steve Jobs? “O 

eterno eo descartável.” 
Medaglia conta como sele- 

cionqu os artigos em entrevis 
ta ao Estadão: “Só depois de 

J0LO 
MEDAGLIA 

ATRÁS DA PALTA 

me liSTÓRIAS | 
DA MUSICA 2 

Atrás da Pauta - Histórias da Música 

Autor: Júlio Medaglia 

Editora: E-Galánia 

402 páginas 

R$ 75, 
e-book 

R$ 35 

escolher os que estão no h- 
vro, vi que o conjunto se con- 
figura como uma enciclopé- 

dia da música universal sem o 

tom “enciclopédico”, Ou seja, 
são crônicas descontraidas e 
de agradável leitura para con- 
sultas esporádicas ou sequen- 
ciais informativas”, conta Me- 
daglia, “Os assuntos são di- 
versificados e abrangem pri 
mordialmente os principais 
acontecimentos da música 
de concerto, mas também ou- 

trós que tenham interesse cul 
tural geral.” 

De fato, à caracteristica 
mais marcante de Medaglia é 
a diversidade. Ele foi um dos 
personagens da turma da 
música nova,ao lado de Willy 
Corrca de Oliveira e Gilberto 

Mendes, nos anos 1960, que 
se aproximaram dos irmãos 
Campos e Décio Pignatari, 

poetas concretistas. 

Concebeu a “oralização” 
dos pocmas concretistas. 

Um “casamento” que se es- 
parramou pela MPB em 1967, 

quando Augusto de Campos 
se tornou guru de Caetano Ve- 
loso. Disso resultou um dos 
álbuns mais emblemáticos da 
música brasileira, em sentido 

absoluto, Tropicália - Panis et 

Circenses. 
Medaglia fez o arranjo 

icônico do movimento para a 
canção Tropicália, de Caeta- 

no. Uma fusão inusitada de 

sinfônica com percussão, 
sons eletrônicos, apitos e até 
uma gravação debochada de 
trecho da carta de Pero Vaz 

de Caminha, Dai às cerca de 
cemtrilhas sonoras paraa Re- 
de Globo foi um salto natural 
— sua trilha para Grande Ser- 
tão: Veredas, de 1985, é uma 

obra-prima. 

MEMÓRIAS DO MAESTRO. Sua 

trajetória dita “erudita” rende 
um livro — alias, cle revela ao 

Estadão que está escrevendo 
suas memórias, contando tim- 

tim par tim-tim OS CNCONTTOS 

com Boulez e Stockhausen, as 

aulas com o maestro Sir John 
Barbiroll (seu idolo confesso 
na regência) e também Carto- 
la, igualmente seu idoloeterno. 

Perguntado sobre o que va- 
le a pena na música popular 
brasileira de hoje, Medaglia res- 
pondeu: “Na primeira metade 
do século 20, a melhor música 
popular brasileira fez parte es- 
sencial da programação dos 
meios de massa do Brasil. A 
partir dos anos 1970, porém, O 
rádio e a TV abandonaram o 
que chamo de “música inteli 
gente”, optando por uma super- 
ficialidade mediocre, facilmen- 
te consumível e rapidamente 
descartável”, 

O maestro reconhece que 

existe excelente música popu- 
lar no Brasil de hoje, mas escla- 
rece que “ela só pode ser ouvi- 
da em circuitos alternativos, 

do tipo shows do Sesc, em pe- 
quenos teatros Ou casas noqur- 

nas. Enquanto isso, as milhares 
de rádios brasileiras têm suas 
programações submersas num 
mar de música dita sertaneja, 
que nada mais é que um bole- 
rão brega de bordel de cais do 

porto de quinta categoria ou de 
um falso pagode que não vale 

uma pausa de uma música do 
Cartola”. 

PROGRAMA NA TV. De volta à 

música de concerto, ele fala 

com orgulho de seu programa 
de calouros Prelúdio, no ar pela 
TV Cultura desde 2005.º0 que 
ha de maravilhoso no Brasil de 
hoje é a imensa geração de no- 
vos músicos que estudam muúsi- 
cade concerto. Tenhoa oportu 
nidade de exibi-los através do 

Prelúdio, para o qual se candida- 
tam mais de 150 jovens muúsi- 
cos por ano para tocarem, com 
sinfônica regida por mim, com- 
plicados concertos e se candi- 
datarem para estudo superior 
na Academia Franz Liszt de Bu- 
dapeste.“ 8 
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Camila Pitanga 

Uma separação 
pode ser feita 
com muito amor' 

Atriz deixa a Globo após 25 
anos e assina contrato de três 

anos com a HBO Max 

ENTREVISTA 

Reconhecida com uma 
das melhores atrizes 

do País, a artista, aos 
44 anos, parte para o 
streaming em busca 
de novos projetos 

ES IFPIS 

De saida da Globo após 25 
anos, Camila Pitanga, 44, deixa 
a antiga casa, é parte para uma 
nova etapa em sua carreira, ini- 
ciando parceria com a HBO 
Max. “Uma separação pode 
ser feita com muito amor, mui- 

to cuidado, respeito, gratidão, 

para se ganhar um novo con- 
torno de aliança, é nisso que 
estou apostando”, diz sobre 
sua saída da emissora carioca. 

Em conversa por telefone com 
à Estadão, a atriz revelou seus 

planos para essa nova emprei- 
tada, falou sobre trabalhar 
com o pai, o ator Antonio Pi- 
tanga, e sobre trabalhos recen- 

tes, como a nova temporada 

de Aruanas, que estreta dia 25, 
no Globoplay, e o filme Malês, 
dirigido por seu pai, De contra- 
to assinado com a nova casa, 

Camila embarca nesta quinta, 
18, para Nova York, onde parti- 
cipará, no dia 22, do Emmy In- 
ternacional, como convidada 

da HBO, 

Como será essa sua nova 

etapa profissional? 
Olha, tem ai um luto de 25 
anos, tempo em que estive to- 

talmente conectada à Globo, 
ao mesmo tempo, o que está se 

inaugurando não me impede 
de estar em flerte, em namoro, 

não só com a Globo, como 

qualquer outro player. Me tor- 
nei agora talento da HBO e 
também cocriadora c eles cs- 

tão apostando que eu possa 
EXCICEr ESSES pOSLOS. 

Como será o trabalho? 

A princípio será um contrato 
de três anos. Essa parceria re- 
za que eu tenho, digamos, um 
cardápio de projetos vindos da 
HBO e que a gente está ainda 
alinhando. Ao longo desse pe- 
riodo eu me torno talento 
HBO, para trabalhar atuando. 
Mas tenho também o desenvol- 
vimento de três projetos que 
eu estou levando para eles. Es- 
tou muito empolgada. 

O que representa essa via- 
gem a Nova York agora? 
Vai ser bem especial, porque se- 
rá a oportunidade para eu estar 
presencialmente com essa equi- 
pe da HBO. Ao longo desses últi- 
mos quatro meses participei de 
várias reuniões, mas sempre on- 
line, e nada melhor do que olho 
noolho. Então, além de estar na 

noite de gala do Emmy Interma- 
cional, haverá alguns encontros 
parafalarmosde projetos deam- 
basas partes. O meu coração es- 
tã agora totalmente na HBO, 

porque entendo que eles estão 
me vendo como cocnadora, à 

prioridade é deles, é fato. 

Como será essa função de 
produtora executiva? 
Em português, a produtora exe- 
cutiva é a pessoa que executa o 
projeto no dia à dia, lida com 
orçamento, mas em inglês é o 
que faz a Reese Whiterspoon 
oua Nicole Kidman, por exem- 
plo. São pessoas que dialogam 
criativamente, seja oferecendo 
projetos, fazendo a costura 
comtécnicosenvolvidos ou ain- 
da acompanhando o desenvol- 
vimento do roteiro. É o traba- 
lho de criação. Então, tenho 
projetos que eu vou apresentar 
para a HRO e outros que eles 
vão apresentar para mim. 
Agora, há ajustes estratégicos 
a serem feitos, como com qual 
público a gente quer falar pri- 
meiro, que faixa etária, que t- 
po de projeto, se vamos fazer 
um drama biográfico ou uma 
dramédia. Estou te adiantan- 
do alguns exemplos que estão 
debaixo do meu braço, masa 
gente ainda vai aprovar proje- 

CULTURAS: COMPORTAMENTO 

Além de atuar, Camila será cocriadora de conteúdo: novo desafio 

“Estou comungando 
dessa realização dele (o 
pai), desse sonho que 
agora é real, concreto. 
Orgulho imenso de fazer 
parte dele (Malês”)” 

“Estou confiante de que 
nas próximas eleições a 
gente possa fazer disso 
uma grande lição para 
sairmos do terreno do 
ódio, da destruição, e 
seguir num caminho 
totalmente forjado no 
amor” 

tos que vão ser desenvolvidos 
ao longo de três anos. 

Você já pensava em partir 
para o streaming? 
Eu acho que de alguma manei- 
ra já estava trabalhando nesse 
sentido. Os processos que te- 
nho gestado tanto de teatro 
quanto de cinema, estou falan- 
do de Pitanga (documentário 
que ela dirigiu junto com Beto 
Brant sobre seu par) e de meus 
últimos espetáculos, em todos 
trabalho na parte criativa, sou 

produtora no sentido da viabi- 
lização de projetos, mas eu 
também sou criadora no senti- 
do de estar articulando com di- 

reção, elenco, E mesmona Glo- 
bo, em muitos projetos, havia 
o diálogo direto com roteiris- 
tas, com diretores. Jã estava 

nesse lugar de alguém que pen- 
sa 0 que faz e não que faz o que 
simplesmente lhe apresen- 
tam. Naturalmente, eu venho 

caminhando para isso, 

Como estará sua persona- 
gem em Aruanas? 

Na primeira temporada, a OI- 
ga era uma esfinge, aparecia de 
maneira muito pontual e costu- 
rando os movimentos de per- 
turbação das aruanas. Agora, à 
gente vai descobrir a perturba- 
ção da Olga, o que a move e 
qual é seu calcanhar de agui- 
les. Mas ela, certamente, vai 

continuar no pé das ativistas, O 

queteráum final de que eugos- 
to muito, À personagem tem 
uma riqueza muito maior. 

Que tema estará presente 
em Arucanas dessa vez? 
A gente estã discutindo polui- 
ção doar, das águas, vendo co- 
mo a ingerência externa pode 
estar dentro de uma engreria- 
gem política institucional. Tu- 
do oque pode levar a uma situa- 
ção desastrosa de poluição e 
mortes em grandes cidades do 
Brasil. Aruanas está ai discutin- 
do um tema absolutamente da 
atualidade, mostrando não só 

o ponto de vista das ativistas, 
mas também essa engenharia 
politica, que muitas vezes con- 
ta com capital externo. 

Como tem sido o trabalho 

com seu pai, em Malês? 
Nós já rodamos a primeira eta- 

pa, que foi em Maricá, e, após 
uma pausa de pré-produção, va- 
mos rodar a sequência em Ca- 
choeira e em Salvador. Trata-se 
de um filme de confronto, em- 
bora se passe em outro século, a 
gente está falando da luta antir- 
racista, que é o enfrentamento 
de hoje. Esse projeto está com 
meu pai há uns 20 anos e agora, 
o danado, com 82 anos, está rea- 

lizando. É muito bonito tam- 
bém ter um elenco praticamen- 
te esculpido para esse projeto. 
Estou comungando dessa reali- 
zação dele, desse sonho que ago- 
ra é real, concreto. Orgulho 
imenso de fazer parte dele. 

Malês traz uma releitura 
da época da escravidão? 
O elenco é praticamente 
&o%, 90%; negro. Eo filme mos- 

tra a comunhão de pessoas, no 
queno ambiente de tamanha in- 
digência ainda pode haver resis- 
tência, E muito simbólico nos 
tempos de hoje, quando tudo 
parece que está totalmente con- 
tra, a gente não desiste de lutar 
pelo que acredita. É um filme 
que aposta na questão da luta, 
doque tem de união familiar, de 
pessoas que organizam suas vi- 
das. Ele retrata tipos de organi- 
zação, seja de escravo que con- 
segue comprar alforria de ou- 
tros escravos, seja de família 
queestabelece uma vezalforria- 
dae a contradição de se acomo- 
dar numa situação de estabilida- 
de ou enfrentamento. 

Como analisa a situação 
atual da cultura? 
Está muito complicado, é trági- 
co O momento que estamos vi- 
vendo. Vou parafrasear meu 
colega Wagner Moura, que fa- 
lou que a eleição de 2018 foi 
muito pedagógica. Estamos fa- 
lando de um projeto de destrui- 
ção do País. O povo brasileiro 
quer se ver retratado. Estou 
confiante de que nas próximas 
eleições a gente possa fazer dis- 
so uma grande lição para sair- 
mos doterreno do ódio, da des- 
truição, e seguir num caminho 
totalmente forjado no amor, 

Você ainda participou de 
um especial sobre novelas, 
como será essa produção? 
É um programa que se chama 
Novela 70, comemorando os 
70 anos do gênero. Eu partici- 
pei do quadro Heroínas junto 
com Nivea Maria, Tais Araújo 
e Giovanna Antonelli para fa- 
larmos desse tipo de persona- 
gem e como ele era em cada 
época, a trajetória das moci- 
nhas, das heroinas, Estávamos 
em um estúdio despido de ce- 
nário. Primeiro, fizemos um 
bate-papo informalmente lem- 
brando quem a gente admira- 
va e projetos importantes, que 
foram históricos na Rede Glo- 
bo. Mas depois, eles prepara- 
ram um video, feito para cada 
atriz, falando um pouco datra- 
jetória de cada uma. Me acabei 
de chorar. Foi uma costura re- 
lembrando a Rose de Coma de 
Gato, Isabel de Lado a Lado, Te- 

reza de Velho Chico. Foi lindo, 

um carinho muito grande. é 
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Reinvenção 

Data estelar: Marte e 
Urano em oposição 

oma a iniciativa de te 
reinventar antes de 
que o espirito do tem- 
po te obrigue a isso, 

porque tudo que estaciona € 
resiste a mudar é, inevitavel- 
mente, varrido pelas ondas 
da vida, 

E se, por aquelas coisas 
misteriosas da consciência 
humana, tu imaginas que es- 
teja tudo certo contigo, e que 
não haveria nada para mudar 

ÁRIES 21-3 a 20-4 
De atrevimento em 

te arrevimento, algo inte- 
ressante terá de aconte- 

cer. Porém, neste momento 

não há garantia de nada, ape- 
nas de avançar algumas casi- 
nhas nesse jogo complexo que 
é o mistério da vida, Em frente, 

GÊMEOS 2152206 
| Étentador você seaco- 
a modar no possível em 

vez de lutar pelo que 
parece impossível. E tentador, 
mas será decepcionante tam- 
bém, porque sua alma ficará com 
agosto na boca de que poderia 
ter feito muito mais para realizar. 

LEÃO 2274228 
ne E melhor você se dispor 

amudar seus planos O 
tempo inteiro, porque 

ainda que esses sejam excelentes, 
você precisa terem mente que o 
cenário do mundo é caútico e que 
isso obriga as pessoas a mudarem 
constantemente. É assim. 

LIBRA 23-94 2240 
| Você não precisa se es- 
nor tressar imaginando o que 

se pode perder nem tam- 
pouco pelo que você deseja ga- 
nhar, O assunto é ir tocando a bo- 
la em frente e fazendo o melhor 
jogo possivel, com o maior desape- 
go possivel pelos resultados, 

SAGITÁRIO z-na 21-12 
A | Ainda que tudo se mos- 

Ee tre muito mais dificil 

do que você tinha ima- 
ginado, isso não significa que 
você tenha tomado todas as de- 
cisões erradas e que, por isso, 
sua alma esteja presa nos pro- 
blemas. Suporte, vai passar, 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
Da Suas aparentes loucuras 

não são nada além do 

que necessidades neste 
momento, em que o mundo an- 
da todo de ponta-cabeça e, por 
isso, as loucuras são mais adequa- 
das do que quaisquer outros com- 
portamentos adequados. 

Horóscopo 
Quiroga 
ascardlguiroga.net 

ou melhorar, observa com 

atenção o estado atual de 
teus relacionamentos e me- 

de, com honestidade e realis- 

mo, os beneficios ou malefi- 

cios que as pessoas recebem 
de ti, através da convivência. 

Dificilmente concluirás que 
não hã nada a mudar, nada a 

melhorar, mas, como tudo 
que diz respeito à humanida- 
de, ainda que as ondas da vi- 
da te varram da face da Ter- 

ra, tu só mudarás e melhora- 

rás quando o decidas, e quan- 
do tua decisão se transforme 

em ação. & 

TOURO 21-4 a 20-5 
amd A harmonia nos relacio- 

namentos não pode 
resultar do esforço in- 

dividual de apenas uma das pes- 
soas envolvidas. Ou todas as 
pessoas se dedicam a fazer os 
ajustes necessários, ou sempre 
haverá desequilíbrio entre elas. 

CÂNCER 2162 21-7 
Quando os desejos e 

=Bae 5 necessidades an- 

dam lado a lado e em 
equilibrio, esse é o melhor dos 

cenários, porém, é muito raro 
de acontecer. Enquanto isso, 
você precisa Se debruçar so- 
bre a equação para a resolver. 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
A impaciência não será 
boa conselheira, mas, 
também, como decre- 

tar paciência quando há tanto 
em jogo e tão pouca ajuda das 
pessoas envolvidas nesta parte 
do caminho? De certa maneira, 

a impaciência é legitima. 

” 

ESCORPIÃO 23-10521-1 
4.4 |Suaalma é ciente de 
Se | todas as mudanças 

“| quê se tomaram neces- 
sarias, mas são tantas, que não 

sabe muito bem por onde co- 
meçar. Enquanto isso, 0 caos 
avança e pressiona você para 
tomar decisões importantes. 

CAPRICÓRNIO 2212420 
= | Entreo idealeo real, 

De sua alma não precisa 
escolher, mas se esfor- 

çar para que aconteça a conver- 
gência entre os dois. E melhor 
você colocar para si objetivos 
dificeis de realizar do que se 
acomodar no adequado. 

PEIXES 20-24 20-3 

Você precisa cuidar para 
1) que, dessa vez, as coisas 

não fiquem novamente, 
como tantas outras vezes, no. en- 
tustasmo das ideias, mas que se 
transformem em práticas que 
resultem em prosperidade, Sair 
das ideias para a prática. 

Literatura Premiação 

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 202 

Prêmio Jabuti entra 

na reta final e anuncia 

última lista de finalistas 

Os vencedores de 
cada uma das 20 
categorias e do 
Livro do Ano serão 

revelados no dia 25, 
em cerimônia online 

MARIA FERNANDES RODRIGUES 

Mais tradicional prêmio li- 
terário do Pais, o Jabuti re- 
velou a última lista de fina- 

listas nesta terça-feira, 16, 
Estão na disputa, agora, cin- 
co livros em cada uma das 

QUADRINHOS 

AQUELA BURRA DA MARCTE 
ESTEAGOU TUDOS 

O QUE É QUE EU vOU 

T 

TE O Preço ção CRT FA dh Este rios 

| 1 

| | 

Rrcruta Pero Mort Walker 

QUE MÚSICA 
| E ESSA? 

Frank & Ernest Bob Thaves 

BEM PENSADO 

VOCÊ VAI COMER 
TUDO 1550 NO 
ALMOÇO? 

zo categorias - elas sãodividas 
em quatro eixos (Literatura, 
Não Ficção, Produção Edito- 
rial e Inovação). Na semana 
passada, a Câmara Brasileira 
do Livro havia anunciado a pri- 
meira lista, com dez nomes. 

José Falero,com Os Suprido- 
res; Jeferson Tenório, com O 
Avesso da Pele; Santiago Naza- 
rian, com Fé no Inferno; Marce- 
la Dantês, com Nem Sinal de 

Asas; e Michel Laub, com Sotu- 
ção de Dois Estados, são finalis- 
tas da categoria romance, 

Maria Lúcia Alvim, que mor- 
reu em 2020 vitima da covid- 

NÃO, VOU COMER NO CAFÉ 
DA MANHA, NO ALMOÇO 

E NO JANTAR. 

O ESTADO DE 5. PAULO 

19, está na final de poesia com 
Batendo Pasto. Concorremain- 
da A Mulher Submersa, de Mar 

Becker;O Dia em que Fui Santa 

Jogna dos Matadouros, de Jussa- 

ra Salazar; O Movimento dos Pás- 
saros, de Micheliny Veruns- 

chk: e O Mundo Mutilalo, de 
Prisca Agustoni Pereira, 

Quem ficar em primeiro lu- 
gar ganha R$ qmil ea estatueta 
do Jabuti. E os premiados dos 
cixos Literatura c Não Ficção 
concorrem, ainda, ao Livro do 

Ano, no valor de R$ 190 mil. 

Acerimônia de premiação da 
63.º edição do Jabuti será no dia 
25, às 19h, com transmissão pe- 
lo canal da CBL no YouTube. O 

ator Dan Stulbach serão mestre 

de cerimônia e Ignácio de Loyo- 
la Brandão, o homenageado. 6 

E | MAMWER 
Combira à Lista tompeta di 

finalistas do Prémio dabuti 
vnaraveota dador. bre pal 

QUANTO UMA PAT INADORA 
FICA PEPRIMIDA ELA DEVE 

GOSTEI ACHEI 4 
PERCURSSÃO 

INTERESSANTE 

- TERCERTEZA DE QUE 

LOTADAS?? 
E EU QUE 

EHAVA MSTE 
CLÁSSICA 

OUVI DIREIT 0, 

nu STA dia do EAR VSDDO IHIZ à 
ri e IE 

" 

“Da árvore do silêncio pende seu fruto, à paz” Arthur Schopenhauer 
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stolfo Marques tinha 12 
anos quando a escravi- 
dão foi oficialmente 
abolida no Brasil. Mara- 

nhense de São Luis, filho de 

uma familia negra livre, ele vi- 
veu pouco, até Os 42 anos, mas 
deixou um testemunho impor- 
tante de seu tempo — um tem- 
po de mudanças e recomeços, 
em que a vida ganhava novo 
animo com a promessa de li- 
berdade e igualdade. 

Astolfo, seus textos e essas 

promessas foram caindo no es- 
quecimento, Dois lançamen- 
tos, porém, um deabrile outro 

de agora, buscam recuperar a 
literatura deste menino que 
ajudava a mãe a entregar a rou- 

: 

paqueela lavava e que contava 

que aprendeu a ler sozinho, 
deste garoto que aos 20 anos 
setornou continuo da Bibliote- 
ca Pública do Maranhão e foi 

um dos fundadores do grupo 
de intelectuais Oficina dos No- 

vos, que daria origem à Acade- 
mia Maranhense de Letras, da 

qual ele também foi membro. 
“O 13 de Maio e Quiras Estó- 

rias do pós-Abolição, o primeiro 
dele publicado este ano, pela 
Fósforo, traz 17 contos, um en- 

saio do pesquisador Matheus 
Gato, que é o organizador da 
obra, e prefácio do escritor Pau- 
lo Lins. Todos os contos foram 
publicados em periódicos lo- 
cais entre 1902 € 1916, São tex- 

013 de Malo & 

Outras Estórias 

do pós-Abolição 

Autor; Astolfo 

Marques 

Editora: Fústoro 

R$ 34,90 0 e-book 

tos que nos levam para a São 
Luis do fim do século 19 e co- 
meço do 20. O fim da escravi- 
dão, seus significados é sua he- 
rança, e o início da República. 
Impasses sociais e políticos. 

Com eles (alguns são inspi- 
rados em histórias reais), en- 
treouvimos conversas dos que 
“foram treze” ou que não fo- 

livro por semana aa semaniatuáripu 
Passado, presente, futuro 

ram, dos que sentiam orgulho 
da liberdade e faziam questão 
de festejar a data da abolição, e 
dos que escondiam que ha- 
viam sido escravizados. Dos 

que sabiam que aquele horror 
tinha sido “história de ho- 

mem” e não de Deus, e que, 
porisso, não tinham motivo pa- 
Ta se envergonhar, como quyi- 

mos ha conversa entre Eleuté- 

riae Raimunda em Ser Treze, o 

conto que abre o livro, 
Somos levados ao chão da 

fábrica, onde muitos foram tra- 

balhar. Acompanhamos esses 
personagens anônimos no tra- 
balho-e em seus dias de folga e 
de festa. Em suas conversas so- 
bre o passado e sobre possibili- 

dades de revoluções. Presencia- 
mos sua força, coragem e medo 
— do governo, da repressão mili- 
tar, E vemos seus olhos “son- 
dando o futuro”, Aquele futuro 
de igualdade e respeito pelo 
qual ainda tanto se luta. 

Já A Nova Aurora: Novela 
Maranhense, publicada origi- 
nalmente em 1913 e relançada 
esta semana pela Chão Edito- 
ra, com postfácio também de 
Matheus Gato, resgata o que 
ficou conhecido como o Mas- 
sacre de 17 de Novembro, um 
grande protesto popular em 
são Luis, dois dias depois da 
Proclamação da República. e 

SORMALISTA ESPECIALIZADA EM LITERATURA 

SEG. Pedro tencestáu, Sinido Castro e Glberto Amendoia e TER. Patria Forras e QUA. Leandro Karnal, Eúberto CaMatta e Maria Fernanda Rodrigues a QUI, Liss Fermendo venssimo, Luciana Carter fquimzenal), Patricia Ferros o SEX, Marcelo Rubens Paiva bquimzenal), Gilberto AmendoLo 

5AR. SÉRIO Paigusto iquimzenal|, ápice Ferrão, Suzana Eselll, Renata Simões tguinzenali é Daniel Mestivs de Barros [quinzenal é DOM Lesreiro Karnal Luis Ferrusdo Verissimo, Sérgio Augusto (BUEAsS, quinzenal), Estton Hatoum Irensalre Ignácio de Logola Brandão quinzena! 
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Solução 

.« Fátima tem 

3. Agarota que tem 
uma bicicleta 

branca gosta de 

dar voltas em 
uma praça. 

www.coquetel.com.br 
Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque 5 (Sim) em todas as afirmações & 

complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica. 

uma bicicleta Cidavia 

vermelha. EAN 

2. Glória gosta de Praça 

passearnuma 

ciclovia, 

LÓGICA mesta seção, todos os dias, um jágo diferente para você 

& Revistas COQUETEL 

Passeio de 
bicicleta 

Carmem e outras duas garotas fo- 

ram passear de bicicleta depois da 

escola, Cada qual tem uma bicicleta 
de cor diferente, Considerando as 
dicas, descubra o nome de cada ci- 

elista, a cor de sua bicicleta e onde 

foi passear. 

Corda | 

bicicleta 

Rua da praia Ciclovia 
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21 foi um terror! Com 

muitos pontos de excla- 
mação!!! Estropiados, 
mancando, gemendo e 

com medo, chegamos ao pe- 
núltimo mês do ano lóngo 
que começou em março de 
2020. Sim, rodopiamos hã 
quase 21 meses na mesma da- 
ta, Estamos vivos € Iss0 nos 
obriga a um minimo de estra- 
tégia. A melhor delas é o co- 
nhecimento. Por isso, só de 
raiva, eu lerei muito mais da- 
qui para a frente. Vou indicar 
algumas dessas leituras. 

Olga Tokarczuk (1962) é a 
psicóloga polonesa que ga- 
nhou o Prêmio Nobel de 

2018, A surpreendente edito- 

à, 

ra Todavia lançou Correntes 
(tradução de Olga Baginska 
Shinzato). O texto mostra 
muito da qualidade da autora 
premiada: jogos deideiase de 
palavras, cotidiano, experiên 
cias insólitas do desapareci- 
mento de esposa e a figura de 
um taxidermista. As persona- 
gens parecem muito do uni- 
verso polonês, algo milenar 
com cara de reconstruído 
após 1945. 

Detesta o mundo virtual e 
redes? Seu livro de cabeceira 
será A Fábrica de Cretinos Digi- 
tais — Os Perigos das Telas para 
Nossas Crianças, de Michel 
Desmurget (ed. Vestigio, tra- 
dução de Mauro Pinheiro). É 

Leandro Karnal 

Livros para encerrar um ano longo 

um forte libelo contra os ris- 

cos do uso excessivo de com- 
putadores e celulares por 
crianças. 

A editora Intrinseca lan- 

çou À Cilada da Meritocracia 
- Como um Mito Fundamental 

da Sociedade Alimento q Desi- 
gualdade, Destrói a Classe Mé- 
dia e Consomea Elite, O autor, 
Daniel Markovits, é profes- 
sor de Direito em Yale 
(EUA) e complementa bem 
os textos de Michael Sandel 

sobre a questão da meritocra- 
cia (livro: À Tirania do Méri- 
to) que já indiquei há algu- 
mas semanas. Ainda no mes- 

mo campo, o trabalho de Ca- 
mila Rocha foi muito interes- 

sante. Ela pesquisou o pensa- 
mento da chamada nova di- 
reita no Brasil e produziu a 
obra Menos Marx, Mais Mises 
(Editora Todavia), fruto de 

muita convivência e debate 
com militantes. 

Cansou de discussões po- 
líticas e sociológicas? Quer 
planejar férias com leveza e 
poesia? Walmir Ayala selecio- 
nou muitos Poemas de Amor 
(ed, Nova Fronteira). À sele- 
ção-com a curadoria do acla- 
mado poeta gaúcho foi revis- 
ta e atualizada por André Sef- 
frin, Shakespeare, Cervan- 
tes, Leopardi, Castro Alves e 
até o patrono da minha cadei- 
ra na Academia Paulista de 

Letras: Jose Bonifácio, o mo- 

ço, No mesmo “embalo” lite- 
rario: você gosta d'O Auto da 
Compadecida? Que tal ver 
uma obra menos famosa de 

Ariano Suassuna: Auto de 
João da Cruz (também da No- 
va Fronteira)? Um dia eu es- 
creverei um texto comparan- 

dotodos os pactos diabólicos 
da literatura, do Fausto de 

Goethe ao sertão de João da 
Cruz. Por enquanto não, os 

demônios da ficção perde- 
ram para os reais. Ler é um 

exorcismo! & 

LEANDRO RARMAL É HISTORIADOR, 
ESCRITOR, MEMBRO DA ACADEMIA 
PAULISTA DE LETRAS, AUTOR DE 

“A CORAGEM DA ESPERANÇA, ENTRE DUTROS 

SEG. Pedro Venceslau, Simido Castro e Glberto Amendoiu e TER. Patrisa Ferras e QUA. Leanchó Kamal, Roberto DaMatta e Maria Fernanda Rodrigues as QUI. Luis Fermendo Verissimo, Luciana Gartem fquinzenal), Patricia Ferraz om SEX, Marcelo Rubens Paiva jquimzenal), Gilberto fmendoLa 

n5AEB, Sergio Asigusto (quimeenal), álice Ferraz, Suzana Escelll, Renato Simões bguingeral) é Daniel Martins de Barros (guinsenálp é DOM Learciro Karnal Luis Ferrndo Verisceno, Sérgio Aingusto (Alkás, quinzena Helton Hatoura Imensali e ipnácio de Loyola Brandão dqulizera] 

Música Lançamento 

Com novo disco, Wressnig e irmãos 
Prado conquistam a crítica americana 
Em “Groove & Good 
Times”, guitarrista 

brasileiro e organista 
austríaco refazem os 
temas da música 
negra dos EUA 

E por essa ardilosa simplicida- 
de que o blues se tornou um 
dos territórios mais dificeis pa- 
ra se transpassar a iconoclastia 
ese impor alguma personalida- 
de artística. O peso da tradição 
viva e santificada, com Muddy 
Waters e John Lee Hooker pre- 
sentes por todos os lados, cos- 
tuma intimidar a criatividade, 

que não lida bem comas regras, 
esógarantirvidaa quem repro- 
duzir com destreza o que os ído- 
los fizeram. Assim, milhares de 
faixas são desovadas por mês 
nas plataformas, mas, por au- 
sência de magia, poucas sobre- 
vivem. Encontrar “o som” no 
blues, não o mais técnico, mas 

aquele que é só seu, é como de- 
senterrar um cálice sagrado. 
O tecladista austriaco 

Raphael Wressnig e o guitar- 
rista brasileiro Igor Prado es- 
tão no processo de criação de 
um cuidadoso musical sólido 
e, ao mesmo tempo, reveren- 
cial. É a segunda vez que um 
album que fazem juntos cha- 
ma a atenção dos críticos nos 
Estados Unidos. O otimo Way 
Doum South, de 2016, chegou a 
figurar entre os mais tocados 
nas rádios de blues no pais de 
Robert Johnson — a primeira 

MARCELO PRETTO 

Igor Prado encontra seu 'som particular' ao evitar o virtuosismo gratuito e apostar no grupo 

vez em que um album não nor- 
te-americano atinge tal feito. 
Agora, Groove & Good Times, 
gravado sem maiores preten 
sões e com uma nova propos- 

ta já na formação, ganha qua- 
tro estrelas da prestigiosa 
DoumBeat, uma revista que só 

da sua maior insignia para gê- 
nios e projetos que envolvam 

de Thelonious Monk para ci- 
ma, Se É que isso existe. 

Groove & Good Times não é 
uma aposta autoral, e talvez es- 
se relaxamento despretensioso 

responda por parte do charme. 
Wressnig assume “o comando 
docarro”, como disse oc organis- 
ta Delvon Lamarr, lider de um 

dos Hammond Trios mais hip- 
nóticos dos novos tempos, em 
recente entrevista ao Estadão, 
São apenas Igor, Wressnig e o 
baterista Yuri Prado, irmão do 
guitarrista. O órgão Hammond 
decide os caminhos, empurra 
blocos de acordes com habilida- 

de, cria as linhas de baixo e vai 
para os solos, dividindo-os com 
a guitarra de Igor. “Jamais me 
esqueço de quando vi AlGGreen 
cantar em Memphis, na abertu- 
ra do Blues Music Awards, em 

2016. Havia dois Hammonds 
nopalco, foi inesquecivel”, con- 
ta Igor. 

Repertório 
Músicas como “You Bring 

Love' e “Blues & Pant' 
soam o que deveriam 

soar: pura diversão 

TEMAS-SURPRESA. Às faixas do 

álbum, nove das dez instrumen- 

tais, refazem temas da música 
negra que nem sempre estão 
nos cartazes. De Bill Withers, 
eles trouxeram não Ain't No 
Sunshine, como todos, mas O 

blues Kissing My Love. Do grupo 
The Meters, nada de Cissy Strui, 
como meio mundo, mas adesa- 
fiadora No More Okey Doke. De 
James Brown, tiveram coragem 
para mexer em Blues & Pont (se 
a criatividade é inimiga das re- 
gras...) e, de Johnny “Guitar” 
Watson, com as vozes de Jenni 
Rocha e Igor, fizeram o que to- 
do grupo deveria fazer um dia, 
tocar You Bring Love. Crossfire, 
de Stevie Ray Vaughan, tem 
uma leveza que parece não se 
firmar talvez pela expectativa 
de se ver sempre jorrar alguma 
lavavulcânica quando se lé ono- 
me desse tema em uma ficha 

técnica, E a única autoral é 
Shrimp Daddy, de Wressnig. 6 



TIÃO OLIVEIRA 
PASSO DO LONTRA, M5 

A Chevrolet Sio Zm é a nova 

aposta da GM para reforçar a 
picape média na busca pela re- 
cuperação da liderança de ven- 
dasno Brasil. Com preço suge- 
rido de R$ 260.490, anovidade 
toi posicionada como opção in- 
termediária da linha com mo- 
tor 2.8 turbodiesel — a LS, de 

entrada, tem tabela inicial de 
R$ 221.490 c à de topo, High 
Country, parte de R$ 280.390, 
Como o pacote Z71 é mera- 

mente estético, a missão dano- 

va versão é conquistar consu- 
midores jovens. Isso fica claro 
no slogan “Feita “pra” toda 

aventura” ena escolha do Pan- 
tanal do Mato Grosso do Sul 

como palco para o test-drive, 
Afinal, trata-se de um ótimo 

cenário para fotos postadas no 
Instagram e vídeos feitos no 
TikTok. Durante o evento, que 
nãoteve trechos de off road pe- 
sado, a S10 Z71 fez bonito. 

Nesse sentido, colaboram 
os faróis com luzes de LEDs 

com máscara negra e a grade 
preta. O mesmo tom está nas 

capas dos retrovisores, no cen- 
tro do para-choque dianteiro e 
nos apliques de plástico nas 
caixas das rodas. 

Os pneus 265/60 Ri são pa- 

ratodo terreno. As rodas de li- 

ga leve de 18 polegadas são 
iguais as da versão LTZ, a próxi- 
mana linha ascendente da Sião. 
Porém, são pintadas de preto. 
Haainda estribos laterais, san- 
tantônio e capota maritima, 

Ha adesivos decorativos na 
parte inferior das laterais e da 
tampa traseira. Bem como a 
inscrição Z71 e 4x4 dos dois la- 

dos da caçamba. Aliás, a identi- 
ficação da versão, em tom ver- 

melho, também esta no lado di- 
reito da grade dianteira, 
Na cabine, o acabamento é 

bascado no da versão LT, cuja 
tabela é de R$ 248.990. Porêm, 

há várias exclusividades, E oca- 
so de apliques no painel e dos 
revestimentos pretos das por- 
tase console. O volante (multi- 

funcional) e os bancos, que 
têm alguns detalhes exclusi- 
vos, são revestidos de couro. 

Porém, não hã ajuste elétri- 
co nem para o do motorista. E 

acoluna de direção não tem re- 
gulagem de profundidade — há 
apenas de altura. O painel é si- 
milar ao da versão LT. 

A base mecânica é igualâ das 
demais versões. Ou seja, mo- 
tor 2.8 de quatro cilindros tur- 
bodiesel de 200 cv de potência 
e si mkgf de torque, além de 
câmbio automático de seis 
marchas e [ação 4x4. 
O único ajuste importante 

foi feiro na eletrônica. Confor- 

meaGM, omotor da Z;1: tema 

mesma programação da High 
Country. Por isso, com um Ji- 
tro de diesel elas rodam &3 km 
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Acabamento escurecido, que dá um aspecto esportivo, está na grade, rodas, capas dos retrovisores e até nas lentes dos faróis de LEDs 

ae ER 
Auvaltara, 
AValacal 

Com nova S10 Z71, Chevrolet 
quer atrair público jovem 

Versão intermediária da linha com motor 2.8 turbodiesel, câmbio automático 

e tração 4x4 se destaca pelo visual descolado e tem preço sugerido de R$ 260.490 

a TR dd 

a Chevrolet SD Z7 | 

Preço sugerido  E57260490 
Motor 28, 4 cil, turbodiesel 

Potência (cv) 20033600 rpm 
Torque jmkgf) 5132000 rpm 

Tração Traseira ou 4x4 

Câmbio Automática, E m. 

Comprimento 5,36 metros 

Largura 187 metro 

Consumo ME km/l jestrada) 

FEITE-GM 

do o Visual 

E Comvários itens 
pintados de preto, 

picape chama muita atenção 
por onde passa. 

EQUIpamentos 

Se Modelo poderia 
ter volante com 

regulagem de profundidade 
e banco com ajuste elétrico. 

Volante é de couro, painel é fácil de ler e há sistema multimídia 

na cidade é 10,6 km na estrada, 
em média, E aceleram de O a 

1090 km/h em 10,1 segundos. 
A maior parte da avaliação 

foi feita em rodovias asfalta- 
das. É as poucas estradas de 
terra eram muito bem conser- 
vadas. Como não enfrentamos 

nenhum desafio dificil, aciona 
mos o 4x4 (por botão no conso- 
le) apenas para dar mais ade- 
rência sobre piso arenoso, 
No mais, a S10 Z71 tem bom 

isolamento acústico e suspen- 
são um pouco mole. Porém, 
em nenhum momento a pica- 

pe balançou muito ou apresen- 
tou tendência de escapar em 
curvas, por exemplo, 
O motor é elástico em alta 

rotação e O torque surge a par- 
tir das 2 mil rpm, segundo da- 
dos da GM. Na prática o turbo 
lag (atraso na resposta) é per- 
ceptivel sobretudo em retoma- 
das bruscas de aceleração. Mas 

issonão chega a serum proble- 
ma. Basta algumas voltas para 
O motorista se acostumar com 
essa particularidade.e 

VIAGEM FEITA À CONVITE DA GM 
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Citroên promete lançar três 
carros novos no Brasil até 2024 

Marca quer 4% de participação de mercado e confirmou, para 2022, 
a produção do novo C3 e a importação do utilitário elétrico e-Jumpy 

VAGNER AQUINO 

ESPECIAL PARA O JORNAL DO CARRO 

Atualmente com apenas um 
automóvel disponivel no Bra- 
sil - o SUV C4 Cactus =, a Ci- 
troên tem presença muito dis- 
creta, vendas timidas erede de 

concessionárias, digamos, em 
reconstrução, Mas a marca 
francesa promete mudar esse 
cenário rapidamente. Para is- 
so, garante que vai lançar três 
novos modelos até 2024. 

O primeiro personagem des- 
sa história chegará no início de 
2022. Estamos falando da no- 
va geração do €3. Depois do 
hatch compacto virão também 
modelos 100% eletricos. 

Por meio de transmissão ao 
vivo feita na sexta-feira (12), 

executivos da Citroén detalha- 
ram como farão para obter 49 

de participação de mercado no 
Brasil até 2024. Segundo o ti- 
me da empresa, a estratégia é 
baseada em quatro pilares. Por 
isso, a companhia lançou o pla- 
no “4 AN” (para todos), que via 
aampliação das vendas no Pais 
e na América do Sul. 

Assim, a empresa pretende 
duplicar sua presença no mer- 
cado da Argentina e chegar a 
rode participação. No Chile, a 

FOTOS: CITROEN 
ERP TRI 

1. Com estilo de SUV, novo C3 vai disputar compradores com Pulse e Cia;2? |. Compacto 

poderá levar ate cinco; 3. Tela do multimídia, assim como o motor, serão iguais aos dos Fiat 

Novo Renault Kwid chega 
ao Brasil ainda neste ano 

Kwid reestilizado deve ser a última estreia da 

Renault no Brasil em 2021. No mundo todo, a 

marca francesa vem focando modelos mais 

rentáveis, sobretudo SUVs. Por isso, no Pais 

os novos Logan e Sandero, por exemplo, subiram no 

telhado. O Kwid renovado já foi, inclusive, flagrado 

rodando em testes por aqui nos últimos dias. Por 
ora, está nas lojas a versão derradeira do Sandero. 

Batizada de S Edition 1.0, tem tabela de R$ 76.790. 

REMAULT 

e MARCA COM BOA ESTRELA. Um 
dos simbolos mais conhecidos 

do mundo, inclusive por quem 
não é fã de carros, a estrela de 

três pontas dentro de um anel, 
que representa a Mercedes- 

Benz, completou um século. 
No dia 5 de novembro de 1921, 

o logotipo foi registrado por 
um escritório de patentes em 
Frankfurt, na Alemanha, 

o DELIVERY DE COMBUSTÍVEL, A en- 
rrega de combustivel em casa e 
no escritório já está valendo 
no Brasil. À medida, aprovada 
no dia 5 pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Bio- 

combustiveis (ANP), autoriza 

a comercialização de gasolina 
dotipo € (comum) e de etanol 
hidratado, Para aderir à nova 

cionem fisicamente. 

e CARGA RÁPIDA. A suíça ABB 
acaba de lançar o Terra 360, 

um carregador que pode repor 
energia nas baterias de quatro 
veiculos elétricos ao mesmo 
tempo e em apenas 15 minu- 
tos. Portanto, estamos falando 
da estação de carregamento de 
modelos elétricos mais rápida 
do mundo. De acordo com a 

ABB, o aparelho é modular e 
tem distribuição dinâmica de 
energia. Assim, dá para evitar 
que os motoristas tenham de 
ficar esperando. O sistema co- 
meça a chegar aos demais pai- 
ses europeus nos próximos me- 
ses e deve estar disponivel no 
Brasil a partir de 2022. 

modalidade de venda, o posto | .gf ss 

tem de estar em dia como 
Programa de Monitora- É 
mento da Qualidade 

dos Combustíveis 

(PMQC). Além disso, 
é uma atividade com- 

plementar, Ou seja, as 
entregas so poderão ser 
feitas por postos que fun- Já MOTORES 

O ESTADO DE 5. PAULO 

meta é chegar a 394. E na re- 
gião, o objetivo são às tais 49% 
de vendas até o fim de 2024. 

Mas, pará que seja possível, 
primeiro é preciso aumentar a 
oferta de produtos. À linha 
atual, que no Brasil inclui as 
vans Jumpy (carga e passagei 
ros), detém apenas 155 do mer- 
cado brasileiro de veiculos. 
A primeira — e mais forte - 

aposta é no novo C3. O modelo 
foi revelado em um evento glo- 
bal em setembro e será produ- 
zido também na fábrica da em- 
presa em Porto Real, no Rio de 

Janeiro. Segundo a Citroén, as 
vendas no Pais devem come- 
car em março de 2022. 
O modelo ingressará em um 

dos segmentos mais competiti- 
vos do mercado, o de SUVs 
compactos. Ou seja, terá de en- 
frentar rivais como onovo Fiat 
Pulse, o Caoa Chery Tiggo 3X 
e, dependendo da versão e dos 
preços, até modelos como o 
Volkswagen Nivuse o Jeep Re- 
negade , por exemplo. 
Conforme antecipado pelo 

Jornal do Carro, o novo Ci- 
troên 3 terá motor 1.0 flexi- 
vel e câmbio da Fiat, além de 
uma grande tela digital no-to- 
po do painel, Isso porque, as- 
sim como a Peugeot, a Jeep, a 
RAM, à Maserati e Alfa Romeu, 
entre outras, as duas marcas 
são do Grupo Stellantis, 
Ou seja, haverá cada vez 

mais um maior compartilha- 
mento de peças e sistemas. Po- 
rém, os produtos de cada mar- 
ca terão ajustes próprios. Seja 
como for, ainda no primeiro se- 
mestre de 2022 deve chegar o 
furgão elétrico e-Jumpy. 
Ainda não há detalhes sobre 

os dois outros carros, Uma das 
apostas mais fortes é no hibri- 
do Cs AirGross. Porém, o SUV 
deverá ser importado. & 

a SEDA JAC ELÉTRICO. A JAC Mo- 
tors, que já oferecia oito mode- 
los 100% elétricos no Brasil, in- 
cluindo picape, van e cami- 
nhões, iniciou à pré-venda do 
e-Jz (foto abaixo). Trata-se de 
um sedã com estilo de cupê e 
preço sugerido de R$ 259.900. 
O motor elétrico gera o equiva- 
lentealgzcv de potênciae34,7 

mkpf de torque. As baterias de 
so,1 kWh garantem autono- 
mia de 402 km, segundo a em- 
presa. O e-Jz tem 4,77 metros 

de comprimento, 1,82 mde lar- 
gura e 2,76 m de entre-eixos. 

Para comparação, no Caoa 
Chery Arrizo se, que também é 
um sedã 100% elétrico feito na 
China, são, respectivamente, 

454 Mm, 1,81 Me 2,65 €. 
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Danfelé e seu marido, Alex, pe 
SP “optaram pela modalidade 

|" após 6 veículo que tinham 

ficar Submeérso na garagem 
1 dó prédio onde moram, na 

 - Zona veste de São Paulo . 
LO 
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Fotos: Marco Ankosqui é divulgação Caloi 

onte a loi tra n arcado 

Pita Teo Cyro Gazola, presidente 
papo da empresa, explica por 

| as que resolveu apostar nesse 
e segmento e fala sobre 

| tendências do setor | Pág. 2 
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“Queremos 
seguro 

para todos 
que têm 

bicicleta” 
Cyro Gazola, presidente da 

Caloi, fala da parceria com 

a multinacional Assurant 

e a startup Santuu para 
Marque os 

venda do produto para amigos 

equipamentos novos 

POR DANIELA SARAGIOTTO 

Não perca a 

nossa live, 

todas as 

quartas, às Th, 

pelas redes 

do Estadão 

ou no portal 

Mobilidade 

A Caloi no Brasil 

* fnício das atividades: |898 

- Colaboradores: 600 diretos, 1.200 indiretos 

* Principais modelos: mountain bike, urbana, 

lazer, velocidade, Infantil e eletrica 

* Unidades: | fabrica em Manaus (AM) e 2 Centros 

de Distribuição — em Manaus (AM) e Cariacica (ES) 

* Modelos elétricos: 6, Incluindo mountain bikes 

e urbanas 

* Produção: 800 mil bicicletas por ano 

* Participação no mercado: entre 18% e 20% em 

receita (excluindo o segmento infantil) 

SÃO PAULO, 17 DE NOVEMBRO DE 2071 | 

Epis no Brasil hã |23 anos. a mar 

ca Calói-se transformou, ao longo de 

sua trajetória, em sinônimo de bicicleta 

à, ernpresa, que eternizou, na década de 

1980. a frase “Não se esqueça da minha 

Calol”, usada em uma campanha pablici- 

tária, começou sua história em | B98, mas 

sua primeira unidade fabnl foi aberta em 

[945, no bairro: paulistano do Brooklin. 

Em 1975. a Caloi chegou à Zona Franca 

de Manaus (AM). local em que estã até 

hoje com sua única fábrica, e onde fica 

um dos seus dois Centros de Distribuição 

to outro situa-se em Cariacica, no Espiri- 

to Santo). Na história da empresa o ano 

de 2013 é importante, pois representou 

o Início. de um processo de fusão após a 

calo; ser comprada pelo grupo canadense 

Derel Sports.o que permitiu a comercia- 

lização; nó Brasil, também, das marcas glo- 

bais Cannondale e Fabnic, 

Agora, em 2021, a Caloi acrescenta 

mais um marco & sua jornada ao entrar nó 

mercado de seguro para byciçietas. Para a 

emprertada, tuscou parceiros como a As- 

surant, lider global de produtos & serviços 

de proteção e a Sartuu, especializada em 

serviços para ciclistas e em soluções fi- 

nanceiras para bicicletas, responsável pela 

construção do seguro, “À adesão sera 
toda feita pela plataforma do Clube San- 

tuu, na loja, com a ajuda do vendedor para 

garantir a proteção da bike no momento 

da compra”, explica Cyro Gazola, presi- 

dente da Caloi — o executivo também é 

vice-presidente do segmento de bicicletas 

da Abraco. associação que reune fabri- 

tantes de veiculos de duas rodas, como 

motos, bikes, ciclomotores e motonetas, 

entre outros. De acordo com a Assurant, 

O seguro rã custar a partir de 6% do valor 

do produto, dependendo da faixa de pre- 

co e do modelo do equipamento, 

Lider em produção de bicicletas no 

Brasil, com 800 mil produtos fabricados 

por ano, a Calor tem em tomo de 20% 

de participação de mercado (excluindo 

o-segmento infantil): Para entender o 

Produziio por 4 

ESTADAO 
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que motivou a entrada da Caloi nesse 

FrONyIO SEPTÉNLO, CONversamos COM Cá- 

Zola, que também compartilhou sua 41 

são sobre o futuro da micromobilidade 

e tendências para 2022 

Por que a Caloi decidiu entrar 

no negócios de seguro de bikes! 

Cyro Garola: Temos acompanhado, 

nos últimos anos, duas grandes opor 

tunidades para que o Brasil continue-se 

consolidando na expansão da bicicleta: 

promover melhorias em infrasstrutia- 

ra diclovidria e a segunda diz resperto à 

segurança, Este Uitimo ponto sabemos 

que é mais complexo, mas ele passa pela 

questão do seguro. O brasileiro. em sua 

maioria; costuma fazer seguro do carro, 

e já vemos as pessoas 5€ convencendo 

da necessidade de um para celulares. Mas 

essa proteção para as bicicletas ainda É 

cuco conhecida. Uma das grandes difi- 

culdades que tivemos for encontrar par 

ceiros-capazes de dar conta da escala de 

uma SmRpresa como a Calol. a malor em 

produção de bikes do Brasil, E encontra- 

mos a Santuu, que já possuía expertise e 

uma plataforma criada, & que trabalhou 

com a Ássurant, multinacional amertana 

que assumiy esse desafio, Esse mercado 

representa uma oportunidade ENOPME: 

temos uma frota total estimada em 7Ô 

milhões de bicicletas no País, com apenas 

JE de penetração de vendas de seguros 

para equipamentos novos. Isso quer dizer 

que, de cada IODO bikes, apenas 3 têm a 

proteção. Meu sonho é que. nos próxi- 

mos três ános, a pente consiga elevar essa 

penetração para |O, 

E quando começa a ser vendido! 

Gazola: O lançamento esta acontecen- 

do justamente hoje, quartadera (1711) 

Lopo depois do anúncio, entre o tinal de 

novembro e inicio de dezembro, os lojistas 

que farão a venda do seguro já terão o 

sistema funcionando e estarão treinados 

para oferecê-to aos clientes que compra- 
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rerm nossas bucetas das marcas Caloi e 

Cannondale neste primeiro momento, 

Como é a contratação e que 

cobertura ele oferece! 

Gazola; Todo o processo é feito pelos 

lojstas, pelo sistema, é farão a solcita- 

ção do produto à Assurant. E, comoo 

consumidor estará comprando em uma 

lója credenciada Caloi, quando ele con- 

trata O seguro, tera, também, nossa ga: 

raritla, assim como nosso pós-venda. O 

produto cobre roubo ou furto qualifica- 

do mediante arrombamento da bicicleta 

ou quebra acidental. 

Que público a 

parceria pretende atingir? 
Gazola: Todos eles. Queremos mos- 

trar que essa É uma oportunidade para 

quem tem uma binicteta, não Importa se 

custa RE LI mil. R$ 5 ml ou R$ O mil. 

Infelizmente, os roubos de bicicleta têm 

acontecido, atualmente, na Europa, nos 

Estados Urudos, no mundo toda, e por 

aqui não & dierente. Os seguros estão 

cregsando a todos 05 segmentos E preci- 

sarmmos abraçar essa oportunidade, & nos- 

5a ideia é massificar esse produto. Que- 

remos que todos os brasileiros que têm 

bricleta possam ter seguro. 

Em relação à venda de 

bicicletas, como está 

sendo 2021 para a Caloi! 

Gazola: Nós estamos neste momento 

saindo-do segundo ano em que senti. 

mos os efeitos da pandemia, e aqui falo, 

tambem, como representante dessa in- 

dustra. Hope, vemos que houve progres- 

so, com crescimento da produção e das 

vendas — o setor deve fechar até de- 

zembro, com elevação de, pelo menos, 

20% nas vendas, na comparação com 

020, o que traduz que initramos uma 

aceleração no ano passado, no segundo 

semestre, quando todo mundo saiu cor- 
rendo atrás de bicicletas, É esse efeito 

comtinuou neste ano, mas foi se normal 

zando, e ainda crescemos de forma sus- 

tentável, O maior vilão continua sendo à 

cadela de suprimentos e peças manufa- 

turadas, pois em torno de 60% ou mais 

do que precisamos para montar uma 

bicicleta vem de fora, da Ásia, principal- 

mente para sistemas como transmissão, 

Íreio, suspenéão é componentes meno- 

res, Temos um atraso de fornecimento 

de seis a oto meses & acredito Que 1550 

só serd resolvido nó segundo semestre 

de 2022. quando essa siuação Irá come- 

car a se normalizar; 

Mas devernos celebrar que, nesse pe- 

rodo, elevamos a base de bicicletas no 

Brasil, nos expandimos estruturalmente 

E observarmos que uma grande parcela 

da população adotou a bike como par 

te da sua vida. E foram todos os que 

tiveram aumento de vendas: montain 

bikes, urbanas, lazer, speed e as elétricas. 

um segmento que tem apenas 2% do 

mercado, mas que é uma aposta pelo 

grande potencial. A Caloi tem seis mo- 

delos atualmente e estamos investindo 

pesado. pois acredito que o Brasil tem 

condições de triplicar suas vendas de 

e-bikes entre três e cinco anos. 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 
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INFRAESTRUTURA DE 

O que empresas 
privadas têm feito para 
alovancar o crescimento 
da eletromobilidade no 
Pais, como instalação de 
eletropostos públicos, 

parcerias que estimulam 
o uso de carros elétricos, 

startups com ideias 
inovadoras 

O que virá em 2022! 

Gazola; Algumas tendências que vão se 

tortalecer no próximo ano [já começaram, 

Nosso interesse para 202 | é entender 

o quanto o consumidor continuará jnte- 

ressado nas bicicletas. Nosso papel na in- 

dúsina é seguir com o foco em inovação. 

oferecendo alternativas de produtos que 

tragam uma boa relação entre custo e be- 

neficio ao consumidor tanto nos produtos 

em açó como em carbono. A exipência 

dos clientes aumenta a tada ano e nosso 

compromisso é garanir que existam equi- 

Sn pamentos competitivos no Brasil. 

Fotos: Divulgação Cala! 

INFRAESTRUTURA 
EM CRESCIMENTO 
Melhorins ma 

MOBILIDADE AY infraestrutura urbuno, 
AUTONOMA " no fronsporte público, 

E CONECIADA Ta po nas rodovias e na 
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DIRETOR-PRESIDENTE DO OBSERVATÓRIO 

NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA 

Impacto da 
pandemia nas 

ocorrências 
de trânsito 

“DADOS DE 2021 NÃO 
DEVEM ACOMPANHAR 

A REDUÇÃO NO É 
NÚMERO DE MORTES | 

NO TRÂNSITO : 
REGISTRADA NOS +. 

ÚLTIMOS SEIS ANOS.” 

GE E ag 
z = 

Í 1 que to: decretada a pande- 

mia da covd-|2 pela Creanização 

Mundial da Saúde (OMS), em || de março 

de 2020, murto se cogitou sobre seus im: 

pactos na redução das ocorrências de tran- 

sto, Os dados preliminares de mortes no 

L— 

Confira a 

matéria 

completa 

no portal: 

trânsito de 2020 mostram uma pequena 

redução, cerca de 6%, em comparação aos 

indices de 20/9, Em 2020, foram 31,945 

dbitos e 30 168 em 2012. Ou seja, 20 con: 

irário do que se imaginava, a pandemia da 

covd-|9 não reduziu. seprificatamente, as 

vitimas fatais no trânsito; Nos últimos seis 

anos. estamos vendo o total de mortes car 

de forma bem lenta — média de 5% ao ano 

= nas |550 jd representa, segundo os esta- 

tisticos, uma tendência do Pais nessa área, 

Outro dado importante fo! revelado 

pela parceria entre o Observatório Na: 

cional de Segurança Viária, a Universidade 

Federal do Paraná e a plataforma de dados 

sobre localização vvaze for Cres. Ela con 

seguiu demostrar que, sem o isolamento 

social, à redução de mortes no trânsito 

não fo: registrada no passado Os efeitos 

esperados estavam, predominarntemente, 

associados à redução da pecessidade de se 

deslocar E, com isso, à dimintução no-ny- 

mero de ocorrências e mortes no-tránsito, 

Com a avalhação do número de óbi- 

tos em 2020, confrontado -com a média 

realizada entre 2017 e 012,6 possivel 

* — perceber que apenas O mês de abnil 

“de M00 apresentou, de fato, queda 

brusca no total de óbitos (272%), 

A partir de agosto, entretanto, os 

: 

= 

7 
: valores de 2020 aproximam-se da 

* média dos anos anteriores, à pon- 

. to de, em outubro e novembra, su 

perá-los. O periodo coincide com a 

flexibilização das medidas de distancia- 

mento sogial,e há de ser considerada ain- 

Retrato de mortes no trânsito durante a pandemia 
Apesar da redução no trânsito e da queda no número de infrações, entre janeiro 

e novembro de 2020, o total de óbitos não caiu na mesma proporção 

1 1.644 

LB 2.993 LB] LES 

LI&I 

40% 

Ee 
q 
th 
' 

rio atu Tua um ul 
2070 PARRA! alizti Es Rar é EPL 

Mid a | "1 oh 

a ; - 
a — qm — ey = e e 

105 

6% 

a 
E 
by 

Variação de tráfego (em &) 

«48- Óbitos no trânsito 

“— Infraçõesde trânsito 

(em milhares) 

Ri Ea cul ia TE 

LA PLE FERRLA PM da is 20 

Fanta-Observacoria Mactonal de Segurança Viária 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio, 

Produzido por dd 

ESTADAO 
BLUE STUDIO 

da a possível mudança no modo-de trans: 

portes de murtos brasileiros Que Dem 

com a substituição do ôóribus por meios 

individuars de locomoção, como a moto- 

cicleta e a bicicleta, o que pode ter contn- 

buido para o valor relativamente alto de 

mortes, visto que o transporte publico é 

considerado um dos modais mais seguros 

em todo à mundo 

À ESPERA DA SEGUNDA ONDA 

Alér deso, a necessidade de ficar em casa 

trouxe aumento na demanda dos serviços 

de entrega. O que, vissvelmente, ocastonou 

crescimento no número de cielistas e mo- 

tociciistas em circulação, trazendo mais Fis 

CO a E5ses Usuários. 

Por meio das informações da Waze, é 

possivel tambêm comparar os dados de 

mortalidade com a variação no trafego 

desde o inicio da pandemia. Esse banco de 

dados utiliza como referência o periodo de 

|| a 25 de fevereiro de 2020, estabelecen- 

do um total de quilômetros percorridos 

pela maria dos usudrios da plataforma 

em um dado dia da semana, 

Esses valores foram então comparados, à 

partir de 26 de fevereiro, com 05 Índices ver 

ficados, diariamente, de forma a Calcular a va- 

ração de quilômetros viajados. Nota-se uma 

tendência de redução brusca na cirçuiação 

em abril de 2020 (confira no gráfico abaixo), 

fazendo com que o total de deslocamento 

tosse diminuido em cerca de 602. Passado 

abril, a mobilidade voltou, gradatvamente, 20 

reprsirado como normal. 

Pinda analisando-os dados até dezem- 

bro de 2020, percebe-se que, nós úkimos 

três meses do ano, houve aumento no 

total de mortes registrado se comparado 

à média dos anos anteriores. À “volta à 

normalidade também é venficada na qui 

lometragem percormida, que, praticamen- 

te retornou ao que era venficado nesses 

meses, Dessa forma, com base nós da- 

dos expostos, é possivel apenas indicar 

impactos mais evidentes da pandemia na 

redução de mortes no transito no mês 

de abril de 2020. Os possiveis danos na 

chamada segunda onda da pandemia, 

entre março e abril de 202], anda não 

podem ser avaliados, pois hão hã dados 

do Ministério da Saúde para este ano, 

INFRAÇÕES EM ALTA 
Por outro lado, também pudemos obser- 

var à queda no total das infrações de tran 

sito no Pais, por meio do Registro Naçional 

dé Infrações de Trânsito (Renanf). Março e 

abri de 2020 foram os meses de menor 

indice: porem, essa redução se manteve até 
dezembro do mesmo ano. Desde então. os 

valores vêm aumentado mês a mês, com a 

retomada das atividades presenciais, 

Concluindo: esse cenario causa preocu- 

pação, pois, se as infrações vêm crescendo, 

chegando a patamares próximos aos ven- 

ficados em 2019. provavelmente, veremos 

que os dados de 202 | não acompanharão 

a estabilidade registrada nos últimos seis 
anos de redução de mortes no. transito no 

Brasil; (O) que será mais uma triste notícia 

aos brasileiros, jd Impactados peia perda 

de mais de É 10 mil pessoas vtimadas pelo 

Sn no Coronanirus; 

Foto: Divulgação DNS 



(4 CARRO POR ASSINATURA 

Modalidade 
de carro por 
assinatura 

em ascensão 

Além da matemática, 

aspectos intangíveis como 

comodidade podem trazer 

novos clientes ao segmento 

POR HAIRTON PONCIANO VOZ 

FOTO: MARCO ANKOSQUI 
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Acesse 

Compartilhe 

Marque Ds 

amigos 

Família 
Aprile e o 

Chevrolet 

Joy Plus, 

que custa 
R$ 1.089 

mensais em 

um contrato 

de três anos 

muco O CAOA Sempre =" — 

ga da falta de semicondutores 

que ainda causa escassez de veiculos 

novos nas lojas, a modalidade de carro por 

assinatura deve se desenvolver rapida- 

mente, quando o fornecimento de com- 

ponentes normalizar, À previsão-é de Fá- 

bio Siracusa, head de operações da Flual, 

plataforma de assinaturas das marças jeep 

e Fiat. De acordo com ele. mesmo sen- 

do um novo modelo de negócios, & ajnda 

incipiente, a modalidade tem tudo para 

atrair Um novo perfil de público. “E um 

chente sem apego à propnedade', define 

segundo o executivo, uma modalidade 

não exclui à outra.“Para alguns chentes, a 

melhor opção continuará sendo a com- 

pra, Para ôutros, a assinatura. Para outra 

parcela, o usado 

melhor escolha , declara. 

seminovo pode ser d 

“Estamos trabxa- 

lhando uma forma de auxiliar o chente a 

identificar O 

ta para todos. 

O serviço, £ 

poucas lojas de 5ã0 Paulo e do Paraná, ja 

se estendeu à | |? concessionárias espa- 

perfil dele. e vamos ter ofer 

QUE COMmEçõ EM aneiro Em 

lhadas por 16 Estados, e Siracusa sustenta 

que o crescimento tende a continuar”De- 

vermos incluir mais algumas lojas até o final 

do ang. À expansão esta um pouco além 

do que havíamos previsto, € vemos lda 

demanda mais alta dos concessionários” 

Come o Fual foi lançado um dia antes 

da fusão da FCA com a PSA (que resul- 

tou no grupo Stellantis), atualmente, ele 

contempla somente modelos da Fate da 

jeep, mas o executivo carante que, em 

algum momento, Os veiculos das mar 

cas francesas (Peyseot e Citroên) tam- 

bém serão oferecidos. embora não tenha 
dado pistas de quando |ss0 irá otórrer. 

Um aspecto que pode definir a opção 

pela assinatura, na opinião de Siracusa, é 

intangivel, Embora seja uma variável que 

ndo entra em nenhuma conta matemaáti- 

ca a conveniência pode fi TZ COM QUE O) 

interessado desista de comprar Isso por 

que a aquisição implica gastos adicionais 

com seguro, emplacamento, IPVA etr 

DECISÃO VEIO DO CÉU 
No imício do ano passado. fortes chuvas 

causaram alágamento na Zona veste de 
Ga 

“do Paulo, e o Chevrolet Agile 201 | da 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 
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*No plano de 24 meses /1,00 
Sujeito a disponibilidade de estoque. 

professora universitária Damele Aprile e 

do tecnico de handebo! Alex Apre ficou 

submerso na garagem do prédio onde 

“O curoso é moram, é teve perda tota 

que, no Ras a gente conversou q 

estava na hora de fazer pequenos Fe aros 

nele para trocar, Na segunda, perdermos 

o carro , relembra, À professora diz que, 

na época o modelo estava cotado em R$ 

23,500, na tabela da Fipe, mas que não ira 

conseguir mais doque R6 15000 no mer 

cado, por causa do estado do veiculo. 

Com o valor integral recebido da se- 

guradora, O casal passou um período se 

deslocando por meio de carro por apli- 

cativo, trem e bicicleta, enquanto decidia 

oque fazer De acordo com a professora, 

a deia era comprar um automável novo 

na faixa de R$ 50 mil, Em um domingo, 

o- casal e os dois filhos foram a algumas 

CONCessionarias. & ja consideravam tafr- 

bém à aquisição de um seminovo. O 

objetivo era dar o dinheiro recebido da 

indenização como entrada e financiar a 

diferença, desde que à mensalidade ficas- 

se na fama de R$ | mi, 

No caminho para casa, para almoçar 
e lazer uma pausa antes de visitar outra 

loja à tarde, ouviram no rádio um co- 

mentarista falando sobre a modalidade 

de assmatura e passaram a fazer as con- 

tas. A gente ia dar R$ 25.000 e financiar 

outros R$ 25.000. Mo final, em 35 me- 
pagar quase R$ 70.000", afir- 

ma a professora, Com as contas feitas, 

o casal decdiu fechar um contrato de 

assinatura por 35 meses de um Chevro- 

tet joy Plus; com custo fixo de R$ |.089 

“O dinheiro está indo para algo 

que não é nosso, mas não temos esse 

apego, não queremos personalizar O 

carro, nada disso”, diz. Ela se conterita 
com o tato de não ter de se preocupar 

com-seguro, manutenção, revisões, IPVA, 

etc. Não tenno de pagar nada am da 

mensalidade nem de me preocupar com 

ses, iamos 

Mensal, 

a possibilidade de perder dinheiro na re- 

ago R$ 20 a mais para 

a carro reserva, mas só [5500] 

venda, declara. “FP 

ter direito 

quarto ao dinheiro da Inderyzação do 

Agite, Damelte informa que-ele Toi utili- 

zado para abater no financiamento do 

adpartament o do casal, 

GR 

CER Tm a irirraã 

E qr rerertatallo em taca re 

ses / 1,000 km por mês, 
spanibilidade de estoque. 

“ caoalocadora combr/caca-sempre | CAOA LOCADORA 
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Zurique: 
exemplo de 
mobilidade 

Cidade suiça utiliza 

novo conceito para reduzir 

veiculos em circulação 
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“ está no contexto do E 

E evento nacional Connected”. 
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2022, que acontecerá 

em outubro. Para saber 

mais, acesse evento, = 
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SÃO PAULO,17 DE NOVEMBRO DE 2021 

Mic mais de 400 mil habitantes, a 

maior cidade da Suiça for planejada 

para que todos os trajetos pudessem 
ser realizados com facilidade a pé, de 

bicicleta Qu por méio do transporte 

público, Zurique é referência em mo- 

bilidade urbana & conta com uma cres- 

cente expansão de espaços livres de 

automóveis individuals. 
Parte importante dessé processo foi a 

elaboração de um decreto, promulgado 

em |226, conhecido como “Compromis- 

so Histórico”, que estabelece um limite 

de estacionamentos dentro da cidade, 

Assim como Paris, foi delimitada uma 
quantidade máxima de vagas de veiculos 

em nevos empreendimentos que reçe- 

beram autorização para a construção. 

à cidade passou a utilizar o concerto 

de travel demand management (TLM), 

que restringe a utilização de veiculos 

privados com à adoção de pedágios ur 

banos, pagamentos conforme a distância 

e restrições regulatórias. Esse método 

permite Nexibilizar normas de acordo 

com o contexto local; fazendo com que 

shoppings e outros empreendimentos 

possam cobrar diferentes preços basea- 

dos na demanda de vagas, O que evita 

que mais pessoas circulem em horários 

de pico e reduz os congestionamentos, 

LONNEcieo 

SMART 
CITIES 

Produzkdo por 

ESTADÃO BLUE STUDIO 

INVESTIMENTO 

Com-apenas 25% da população pos: 

sundo carros, o sucesso da medida, em 

Zurique, se dá pela oferta extensiva 

de outros metodos de deslocamento. 

Com alto Investimento no transporte 

público, a cidade está em constante 

amplificação de linhas adicionais, sendo 

que já é possivel encontrar um ponto 

de ônibus ou trams (espécie de trem 

urbano) a cada 300 metros. O rover: 

no suiço investe, também, na sustenta- 

bilidade-do setór ao planejar substituir 

[002 das frotas de ônibus por veículos 

elétricos até 2025 

Dentro do contexto de cidades 

brasileiras, é possivel aprender de me- 

trópoles como Zurique que parte es- 

sentia) do planejamento da mobilidade 

urbana estã no arranço Institucional, 

com base em políticas públicas que am- 

plem a regulamentação do Lranspoórte 

individual. Para que exista à diminuição 

no tráfego e poluição do ar em grandes 

centros urbanos, não basta apenas au- 

mentar a quilometragem de ciclofaixas, 

modernizar ônibus ou taxar carros com 

pedágiõs, E necessano que essas poli- 

ticas dialoguem entre si, criando uma 

infraestrutura de mobilidade em que O 

=3mn passapeiro seja priorizado. 

Foto. Getty Image 
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99 

Mobilidade ajuda a mudar 
a realidade nas periferias 

Em um cenário cada vez mais desafiador em busca de igua dades, o dia 20 de novembro enaltece 

as conquistas da negritude brasileira, entre elas a luta diária para inclusão e acesso às cidades 

istoricamente, a população 

negra — pessoas que se 

autodeciaram pretas é par- 

das, de acordo com o Instituto Bra 

sileiro de Geografia é Estatistica 

UBGE) — sempre enfrentou mais 

dificuldades em comparação às 
demais. “Quanto mais afunilamos 

por grupos minorizados, como 

raça, gênero ou algum tipo de de 

Neiência, por exemplo, a situação 

vai ficando mais critica”, explica 

Carine Roos, socióloga especiali- 

zada em diversidade e inclusão, 

CEO e também lundadora da 

Newa Consultoria. "Se pensarmos 

nas mulheres negras, periléricas, 

muitas delas acumularam ainda 

mais funções durante à pandemia, 

foram impedidas de trabalhar ou 

perderam seus empregos lormais, 

enquanto se observou, também, 

um aumento da violência domeésti- 

ca”, avalia a especialista. 

Por isso todo e qualquer rom- 

pimento dessas harreiras — desi 

gualdade, dificuldades e falta de 

oportunidades — deve ser com 

partilhado e celebrado. Juliana 

Santana, 34 anos, moradora de 

Carapicuiba (SP), municipio da 

região metropolitana de São Pau 

lyê um exemplo dessas vitórias do 

cotidiano. Mulher, negra, periféri 

ca, estudante, filha de empregada 

doméstica e mãe de um menino 

de 12 anos, Juliana encontrou no 

trabalho como motorista parcei 

ra da 99 uma forma de transtor- 

mar a sua realidade, 

à plataforma de tecnologia vol- 

tada à mobilidade urbana possui 
usuários em 1.600 municipios do 

Brasil, 750 mil motoristas parcei- 

ros cadastrados e, dessa base, 5% 

são mulheres, "Fui incentivada pe- 

los meus irmãos, que também são 

motoristas, e comecei a dirigir em 

2017, Hoje, não me imagino mais 

trabalhando na rotina de uma 

empresa, em ambiente fechado, 

pois tenho a opção de fazer o meu 
horário, e ainda conheço lugares 

novos e pessoas diferentes todos 08 

dias”, conta. 

e. 
[di 

Elas dirigem seus sonhos 

Com o trabalho, Juliana pôde 

começar a cursar Psicologia e, com 

a Hexibilidade de agenda que a ati- 
vidade proporciona, encontrou 

uma forma de conciliar as tarefas 

que tem que desempenhar no dia a 

dia. O contato com os passageiros 

— que ela e o pai chamam — & “es- 

tágio em Psicologia”, "Escuto uma 

diversidade enorme de pessoas, 

cada uma com sua história, suas 

alegrias e tristezas”, observa. Hã 

seis meses a motorista participa da 

iniciativa Mais Mulheres na Dire- 

ção, uma das ações da 99 destina- 

das ao público feminino da plata- 

forma e motoristas parceiras para 

encoraja-las a assumir a direção 

dos seus sonhos, das suas finanças 

e-de suas vidas da melhor forma 

possível, é só transporta mulheres. 

“Foi uma grande conquista tanto 

para motoristas quanto para pas- 

sapeiras”, comemora Juliana. 

Foco nas questões sociais 

Quem conhece de perto a rea- 

lidade das periferias tem duas op- 

Juliana Santana, motorista parceira 

da 99 e estudante de Psicologia, 
quer transformar o entorno atuando 

como voluntária no atendimento 
a moradores em situação de rua & 

dependentes quimicos 

ções: fugir dela ou contribuir para 

transformá-la, Juliana fez a es 

colha pela segunda: seu objetivo, 

depois que se formar na faculda 

de, é voltar a atuar em um projeto 

social de Carapicuíba que atende 

moradores em situação de rua 

e dependentes quiímicos, Só que 

dessa vez como psicóloga. “Quero 

me estabilizar financeiramente 

para atuar como voluntária e aju- 

dar essas pessoas”, adianta, 

As empresas também têm pa- 

pel fundamental na construção 

de uma sociedade mais iguali- 

tária, justa e inclusiva. À 99, por 

exemplo, conta com o Guia da 

Comunidade, documento cons 

truido a partir de um processo 

de escuta e de consulta às pessoas 

com as quais a empresa se rela- 

ciona — não só como motoristas 

parceiras, passageiras e passagei- 

tos, mas também demais atores, 

internos é externos — com atém- 

ção especial às questões que per- 

meiam nossa sociedade. 

Ele é colocado em prática 
todos os dias, em cada viagem, 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio da 99, 
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O Dia da 

Consciência 
Negra marca a 

importância de 
ações conjuntas 
para combater, 
entre muitos 

outros problemas 
estruturais, O 

racismo e a 
desigualdade 
social que ainda 
são a realidade 

dessa população 

e estabelece que, independente- 

mente da origem, da cor da pele, 

da orientação sexual e das pre- 

ferências políticas, todos devem 

ser tratados — e tratar os demais 

- com respeito. O Guia fornece, 

inclusive, orientações sobre como 

agir em casos de discriminação, 

assédio, entre outras situações de 

violência, bem coino as punições 

possiveis para quem os pratica. 

Para acessar outros 

conteúdos, aponte 

a câmera do celular 

para este QR code: 
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Com bateria para 

100 quilômetros e 

livre de restrição nas 

metrópoles, o primeiro 

caminhão elétrico feito 

no Brasil é para uso no 

transporte urbano 

Testamos o 
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e-Delivery 
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200 unidadi T lia | Deliverv. desde pn ceu a, 
prt e ca at a pi A bordo, o e-Delivery 
ETA prá E E = pr Cm e = ai ; 

lançamento oficial, em julho, Os veiculo: não difere em nada 
j po Ê 

de primeiro lote serão entreçues até o do seu irmão com 

inal deste ano. Sendo [00 unidades pal 

Amber ajlimo É 20 a [= Ad [pRfoEL a Cocos | F, 

= TE | É SU restanti ram Du El a Ta tt 
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Alouche, vice-presidente de venda: 
marketing e pos-vendas da VFolkswarer 

Caminhões tod; pBroCucção Ol FAT qu] 

Wi ndid: al LI Th P aj mm encomendar ur 

1 Deli e Y hoj Ss ecebe-lo. Jjjd E: janeiro 

fevel Biro DE FOXÍIMO ano. k TATA mn 

tátualr nte, são produzidas duas unidades 

E di. da E E . AS a! a 

por dia. Mas a intenção, segundo Alouche, 
alcançar 5º unidades fab a [= oa: dia 4 mente =! 

TE O primeiro trimestre AA manter Elin InÉensitio Doado acl Te! fala H pilalaliifamio 

“ques F “ 7 =, Eu - AP mm do - a | pe mi a. E? dq Pa = le - ad o O SRS io ni a — 

volume para à rede de vendas do vareje “+ dIZ Alouche, Farte dessas proiegçõe: 

elo que E pul=igsstaço ESÊta mais empolgado Ê "mr a EA nos resultados Fa [=] vendas Mas 

COM e tema caminhão BLetrIco som tambem na | OTÊêFTa! De aquisição Do vi ELITE 
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isso, acredito que, em LULL, havera um or meio de financial A pis] 

0 BLUESTUDIO 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio 

Productio pos a 

ESTADAO 

4: e e 

Cao ren e-Delivery É O pri- 

“meiro caminhão [00% elétrico fei- 

to. no Brasil. Lançado ha três meses, O 

mogelo, destinado a operações urbanas, 

esta sendo EMPESUE d0S PrMEIFOS COM- 

pradores, O Estradão avaliou o e-De- 

Iivery na versão de entrada — modelo 

4x2, com peso bruto total (PBT) de || 

toneladas e distância entre os eixos de 

3.300 mm — com preço sugerido de R$ 

"85 mil, Essa opção tem pacote de três 

baterias. Segundo a Volkswagen Cam 

nhões e OQmbus (AVCOO), essa contfigu- 

ração tem até 100 quilômetros de auto- 

nomia A umidade avaliada tinha um baú 

refrigerado. Porêm,o compartimento de 

Seja como fora capacidade máxima 

de carga Útil é de 6.320 quilos. Conside- 

rando que o implemento pesa em tor 

no de EO0O, o e-Delyery avaliado pode 

transportar até 5,320 quilos de carga 

De acordo com dados da Volkswagen, 

cada pacote de baterias pesa em tórmo 

de 120. Portanto, só esse conjunto soma 

cerca de 570 quilos, 

NA DIREÇÃO 
Assim, o Volkswagen e-Delivery é uma 

boa Opção tanto para transportar gran- 

des volumes quanto cargas pesadas. 

Com a vantagem de poder circular em 

zonas restritas à caminhões maiores 

nas grandes metrópoles, por exemplo, 

Como resultado, é uma das versões 
mais versdters da fama, 

Apesar da tecnologia inovadora, a 

YNWCO manteve o design idêntico ao da 

versão a diesel, Dessa forma, só se nota 

que o caminhão é elétrico devido ao bal- 

*o ruido — quase imperceptível, sobretudo 

ao virar à chave no contato. Alias, precisei 

de um certo tempo para notar que estava 

ligado, 5ó me de: conta de que o motor 

funciona porque o ponteiro do indicador 

de carga se moveu, 
Hã uma tendência de a fabricante de- 

senvolver um aviso Sonoro para O cá 



minhão, conforme a ler demandar ques- 

tões de segurança, Esse ruído simulado 

ri cr ii, s E dr ral ta mi a DC feia pi de motor ajuda a notar a aproximação 

do veiculo e já é obrigatório em cami 

Decqualguer tórma, O baixo ruido 
EE = - pe e ph jm nr ul my Te 

traz um certo conforto, Anda mais de 

ao ati Ed algum tempo à bordo. À como- 

didade se estende à direção, Dor causa 

da suspensão pneumática de serie E que 

conta com sistemas de bolsões QUE se 

E EAR 
SIM EM TOR 

cerco das baterias delsa à comdu- 
a é 
ao dinda Mais Macra 

O berço das 
baterias do 

e-Delivêry estã 

localizado na 
barte traseira 

TORQUE IMEDIATO 

O modelo mais leve da familia de eletri 

Cos esta 

a de sua elicién 

cla ent 

ENE, 
de Lil 

útacão 

ra AR PR Re E Ei Spec Pe 
JE COMO O, ESSE Motor Impressora 

malha: Emei e perecer Dio us crosrarceatHar 
Déia torta dy difralicdi Deve-se sol La 

ainda que O alto torque é entregue supor 

tado pelo eso trato. Tomando a caixa de 

transmissão desnecessena no vejcuto, [es 

ERRO desimtçO setetor o ta arara o 

Para ler a 

matéria 

no digital, 

acesse: 

Este mater 

caminhão a diesel está presente no Interno! 

da cane. Porem, como um comando para 

obrar em mai- O velcuio sam da inércia. man 

mudo neutro 

a relação de redução do 
l | % r: 

à capacidade 

jm 
motora combustão A 

frenagem. Porque, dependendo 

MENOR CUSTO POR KM 
) Dados da plataforma RIO de gestão de 

festa cds AN C Ocpuecapárnarbié 
rota da vVyYvVi LA DUE dCoI tia ROLL E 

É delivery COMEHera meu trajeto com q E 

d Cada sete minutos, eu rodei 

media mensal, o e-lDelivery percorreria 

gens, Dessa lorrra, Lranspórtaria 

caminnão a diesel, Que, em igual condição 
HE carreçaria [45,4 toneladas. [550 por causa 

da-sua maior capacidade-de carga líguida, 

de 6.454 quilos 

Mo entanto, o custo por quilômetro 

rodado do e-Delvery é de R& |. Enquan 

to no equivalente a diesel, ele une para 

JT | AE e o eo pão — os F ri R$ 1,46. Lie mesmo modo, o custo pol 

Lé produzido pelo Estadão 

9 

tonelada transportada no caminhão ele- 

tinco é de R$ 40,58. E no movido a diesel 

e de R$ 24.85 

A Mmarutenção, durante-esse tempo de 

uso custaria R$ 8/4. no caminhão elétrico, Ja 
me mt > Macao msmo nodelo-a diesel O valor s 

E ET ps. ” É, E = «, ” E = 

QU levantamento levou ém conta o cus- 

1 E =| gás a ET a EE, tr | EP to médio ce energia: R$ 0,6) kyh segun 

do a Aneel, já o Ifro do diesel tem preço 

medo de R$ S02 de acórdo cor a ANP 

ja ps rs is ie do a Le E p= = qt Assim, O custo variavel mensal da versão 
ERRADA DEE AR 

| | toneladas eletrica foi de R$ R$ 2.129. 

Epa Enquar 
3 | firm r dam da RI IEGU NA OPGEm. Ge RP Sd do! 

to no madelo equivalente à dhesel 

Deve- e levar em conta as 

+ T eb T t = E | Io TE 
- 
pm 

jo pelo é 

ra Ê EI Sa 
nessas condições. ja o caminhão a diese 

libera | 455 

o-custo por tongiada 

[SS imterior Irente 2aó de rodar com um 

caminhão a diesel de | | toneladas. Con 
ma Mo =, : qm, ps jo om =, mm T+ ni 

CEM ANCICOU E plat atorma Ri 

Fio E a o d = do E E A da si hi O sistema dé vestão da Volkswágen 
E 
Caminhões-está disponível no-e-De 
linery Cabe ao 

TEMPO Toa 

Tudo sobre o seu próximo zero você encontra no Zerão. 

lo io [= VAO No ID iiolaaloNAcikmo [ON sal=igoro jo [0h 

fichas técnicas, resenhas, fotos e preços 

dl-Mealojo =| [oro |-NfojojormoLdaao (OS 

jornaldocarro.estadao.com.br/ 
guia-de-compras/carros-Okm 

JORNAL | 
DO CARRO | 

OFERTAS 
EXCLUSIVAS: biTSAptS 

MOTORS 
da CAON ED 

CADA CHERRY 
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THIAGO PIOVESAN 
CEO DA INDIGO NO BRASIL 

ESTACIONAMENTOS 

Pandemia 

acelera a 

inovação |. 
4 rs que um veiculo passa pela 

cancela de um estacionamento, 

uma série de dados é capturada e trafega 

porsistemas ligados a uma central de mo- 

ntoramento, Se a automatização desses 

espaços não é novidade, pode-se dizer 

que 05 avanços na gestão e análise des- 

ses dados, o Uso de novas tecnologias de 

ponta, a adoção de modelos totalmente 

Marque os 

amigos 
remotos e a praticidade, cada vez malor, 

aos usuários são, sim. tendências acelera- 

das pela pandemia do nóvo corônavirus. 

Evitar aglomerações e contato físico fo- 

ram priondades desde março de 2020. em 

todos os ambientes. Nos estacionamentos, 

“JÁ EXISTEM MODELOS 

AINDA MAIS 

DESENVOLVIDOS, 

COM DIVERSOS 

SISTEMAS 

INTEGRADOS, 

PROMOVENDO USOS 

MAIS INTELIGENTES 

DOS ESPAÇOS.” 

a tecnologia permitiu eliminar desde as 

modalidades mais tradicionais de paga- 

mento ate a necessidade de pressionar 

seguindo a tendência do 
touchiess. Em 202], um ano após O 

lançamento do aplicativo da Indigo, 

1 PE 

» Ur Dito — 

quetes digitalmente, cerca de 45 mil 

transações foram realizadas com ele, 

: com a função principal de pagar ti- 

qa MS 
= * 
m “ 

“" Ta 

FOZ das operações da empresa no 

Brasil À solução fo levada a locais ad- 

rmunistradios melo ErUpO em gutros países, 

como Estados Unidos e Canada, 

OPERAÇÕES REMOTAS 

* simples identificação-de uma placa de 

carro pode gerar alerta em um sistema de 

monitorament O, CS O vs Ta ul esteja des 

ciado à uma ocorrência recente. Inforrmia- 

quando registradas e visualizadas em uma 

central robusta, se tornam dados essenciais 

e estratégicos para os estabelecimentos 

controlarem melhor -o 

mitido e se organizarem. Por exemplo, por 

meto de amostragens mais amplas viabil- 

limite de Tluso per 

zadas por relatórios, é possivel identificar 
picos de movimento é comportamento do 

usuano, o que permite implementar ações 

voltadas ao público. Também & possivel e 

tar transtornos em horários mais cheios 

ou identficando, em tempo real, falhas que 

estão causando filas, 
fté 2023, às operações da empresa 

no Brasil totalmente remotas — que po 

dem dispensar a presença de funcionános 
no local — devem ser 
[556 não significa que não haverá opera- 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

SãO FPAULO,17 DENOVEMBRO DE 202] 

Central de monitoramento remoto da Indigo, com mais de 3. 500 câmeras inteligentes conectadas 

e ja disponivel para, aprosmadamente, 

ções básicas de entrada e saída de veículos, 

Quatro vEZÊs Mato 

Produzido por 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

dores em determinados estabelecimentos 

OU -que existirão apenas estacionamentos 
ainda mais equipados com terminais e can- 

celas automatizados. Por tras desse Serviço, 

existem equipes dedicadas conforme a ne- 

cessidade de momento, com especialistas 

em atendimento ao cliente à distância para 

resolver qualquer tipo de problema ou 

encaminhar para a resólução correta. Sig- 

nica a peração de postos de trabalho a 

profisssonais tremados e qualificados, pois 

gestão desses espaços só pode ser feita 

quando-a empresa inova em seus proçes- 

sos, desenvolve equipes e novas práticas, 

alinhadas às tendências mais atuais em tec- 

notogia — da gestão à segurança da infor 

mação, passando pela infraestrutura e pela 

análise de dados 

MAIS SEGURANÇA 

Atualmente, mars de 3.500 câmeras estão 

conectadas à central de monitoramento 

remoto Com: necpark da empresa, a Fator 

do segmento no Brasil, visualizando e arma- 

zenando informações sobre estacionamen- 

tos espalhados pelo País. Para o cliente final, 

essas imagens, obtidas de pontos estraté- 

gicos; somadas ao atendimento ágil, garan- 
tem maio! SEgurarça E solução, EM CASOS 

de acidente Ou qualquer irregularidade. 

Em paises-da Europa, hã operações com 

central própria dedicada a chentes que 

estão presentes em diferentes endereços, 

com milhares de vagas disponiveis, E, se a 
migração para O remoto é uma evolução 

dos estacionamentos, já existem modelos 

ainda mais deservolvidos, com diversos 5i5- 

temas integrados, promevendo usos mais 

inteligentes do espaço. Sistemas de lumi- 

nação e controle de incêndio, por exem- 
plo. podem ser controlados e, assim, gastos 

com energia elétrica reduzidos, 

Quanto ao que está na palma da mão 

do usuário, aplicativos são mais práticos não 

apenas para pagamento, Com o 505,a € 

nectividade é potencializada e o uso de apps 
ou outras ferramentas online tende a se po- 

pulanzar para agilizar processos, Na telinha 

de bolso, é possível reunir todo o pacote 

de conveniências que um estacionamento é 

capaz de oferecer ao consumidor final. Es- 

sas aplicações já são pensadas para reserva 

e disponibilidade de vagas e até integração 

com Serviços parceiros, ' =3n 

Divas Indigo Fotos: nação 



Contatos para patrocínios: mobilidadeGestadao.com 

VA = O O) 

PRÉMIO 

0J6]/|[of-[e/=, 
ESTADÃO 

+ de 30 categorias serão votadas por um seleto time 
formado por cerca de 100 especialistas em mobilidade 

Conheça as 5 trilhas a serem premiadas: 

JornaldoCarro 

dMESTRADÃO 
AMOTOMOTOR 
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SERVIÇOS 

Transmissão ao vivo pelo portal Mobilidade 
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Stock Car 
exportando 

talentos 
De importadora, categoria 

agora envia para 

o exterior mão 

de obra especializada 

POR ALAN MAGALHÃES 

FOTO: BRUNO TERENA 

Acesse 

Compartilhe 

Marque os 

amigos 

De Tocantins para o mundo 

Felipe Fraga, mais jovem campeão na história da 

Stock Car, decidiu apostar em sua carreira e ad E 
internacional, após conquistas no Brasil, 

- + 

& Agora, osite 4 
na Stock Light, em 2014, e na Stock Car, a « É * doEstadão + 
em 206, ano em que também venceu na z a 

Corrida do Milhão. Foram |B vitórias, ' transmite, do " 
28 pódios e oito pole positions em |26 E vivo, todas as E 

disputas na categoria. sm | z etapas da Stock f 

Atualmente, Fraga é piloto de fábrica a ad A 

da Mercedes-Benz no Intercontinental GT a, Car Pro Series, ue 

e Aston Martin no WEC. Ano passado, foi ias al 
vice-campeão do Mundial de Endurance e 

vice nas 24 Horas de Le Mans. 

Nos EUA, Fraga acelera um protótipo da classe 
LMP3 e, neste ano, colecionou pódios e vitórias. Os Felipe Fraga 
triunfos foram em Watkins Glen (duas vezes seguidas) venceu na 

e Mid-Ohio. O tocantinense ainda conseguiu mais Stock Car 
um pódio em Road America e somente não disputa o docs 

título, junto com seu companheiro de equipe, porque 100% à carreira 

não faz a temporada completa. internacional 

SãO FAULO,77 DENOVEMEBRO DE 2021 

ESTADÃO BLUE STÚDIO 

Daniel Serra divide agenda entre a Stock Car e as corridas europeias 

JS cateporia de automobilismo 

com 4? anos de disputa ininterrup- 

ta tem várias hustórias para contar. Uma 

delas foi sua votação para acolher pio- 

tos que retornavam de suas experiên- 

cias |hternacionais 

Voltando da sud precóce aventura na 

Fórmula | Ingo Hoffmann adotava a Stock 

Car em 1979, para dar continuldade à 

carreira, onde ficou por 30 temporadas, 

Na mesma direção, Wilson Fittipaldi |, se 

juntou ao grid em 1982, para disputar seis 

temporadas, e Chico Serra, depois de pio- 

tar para Frttipaldr e Arrows, na Fl, chegava 

à Stock Car onde se sagraria tricampeão. 

A senha estava dada; havia uma cateçoria 

profisstona! e sustentável no Brasil, 

Iniciou, então, uma migração de volta 

à pátria mãe. Vários nomes que estavam 

no exterior começaram a retornar para 

o Brasil. seguindo os passos de Ingo, Wvil- 

sinho e Serra, movimento intensificado 

com o grande passo de profissionalização 

que aconteceu na categoria, em 2000, 
quando o modelo Chevrolet Omega foi 

substituido pelo Vectra, com estrutura tu- 

bular: Maquele mesmo ano, Nonô Figuer- 

redo, que retornava de temporadas na 

Fórmula 3 italiana, Superturismo Sudam 

e Vauxhall Challenge na Inetaterra, pées- 

treava na Stock Car em que fizera quatro 

provas em 1295, 

Noano seguinte, for a vez de Raul Boe- 

sel voltar à Stock Car, depois da F] e do 

titulo mundtal de protótipos. Ainda em 

200 |, estreava o carioca Gualter Salles, 
egresso da Fórmula Indy e American Le 

Mans Series, Ricardo Mauricio retornaria 

da F3000 europeia: em 2004. permane- 

cendo até os dias atuais. 

Entre 2005 « 200/, chegou mais uma 

leva da FI para a Stock Car com Luciano 

Burti (20054, Tarso Marques (2006), mais 

Ricardo Zonta, Enrique Bermoldi e Antônio 

Pizzoria, que vieram em 2007, Mae wilson, 

retornando do fórtissimo VB Supercars 

australiano, estrearia, em 2009. Três anos 

depois, foi a vez de Rubmho Barrichello 

entrar na Stock Car pouco antes da che- 

gada de mais dois da Indy Rafa Matos, em 
2012, Bia Figueiredo, em 2014, mesmo 

ano da estreia de Cesar Ramos na Com 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio, 

da de Duplas, antes de fazer temporadas 

completas. a partir do ano seguinte, depois 

de sete temporadas na Europa. 

NO CAMINHO OPOSTO 

Agora, a Stock Car exporta talentos. Dos 
pilotos de uma nova geração formada 

dentro da catesora, vanos deles vêm sen- 

do convidados para provas e campeona- 

tos no exterior, como é o caso de Felipe 

Fraga (vejo texto go loco) e Allan Khodair 

que disputa o International GT Cpen, em 

dupla com Marcelo Hahn. já Marcos Go- 

es, filho do tetracampedo Paulo Gomes 

e campeão da Stock Car em 201 Bodivide 

as atenções da Equipe Cavaleiro Sports, 

na Stock Car com convites internacionais 

que recebe frequentemente. Já disputou 

as 24 Horas de Daytona quatro vezes e 

as 44 Horas de Le Mans, em 2020 e 2021, 

com Ferran e Aston Martin, respectva- 

mente, culminando com título da Asian Le 

Mans Seres 201922020. 

Outro filho de tricampeão, Daniel Ser 

ra vem pavimentando uma carreira de su- 

cesso no exterior, paralela à da Stock Car, 
em que disputa-o título de 202 |, Foram 

três aparições nas 24 Horas de DLaviona, 

2013,20]4 e 2015,e na Petit Le Mars, pi- 

iotando uma Ferran, Em 201 6, foram seis 

provas na 67 Le Ians da IMSA, também 

com Ferrari, Em 20[7. passou a Integrar 

a equipe de fábrica da Astor Martin no 

Mundial de Endurance, conquistando um 

teto histórico, ao ser o primeiro brasileiro 

à vencer na classe profissonal (OT, atual 

LMGTE Proj das 24 Horas de Le Mars. 

Neste ano, disputou a temporada comple- 
ta do Carnpeonato Mundial de Endurance, 

como piloto de fábrica, na classe GTE-Pro, 

novamente com Ferran, 

Não tem como não citar Cacá Bueno, 

cria da Stock Car, que disputou o inédito 

e 100% elétrico jaguar |-Pace e-Trophy 

em que foi vice-campeão -miundial e re- 

cordista de poles da categoria, vencida 

por outro piloto da Stock Car, Sérgio ]- 

menez, campeão. da primeira temporada 

e vice na segunda. 

Como se vê, de importadora, a Stock 

Car equilbrou sua balança comercial e ago- 

3n ra exporta talentos, 

Foto: Flávio Davinl | RF] 



Faltam apenas duas etapas para conhecermos o campeão de 2021! 

Além da prova que acontecerá 
no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul / RS, 

a Stock Car anuncia para o dia 12 de dezembro 
a Super Final BRB*, em Interlagos / SP. 

amo à e CS utad 

La ds “TT 

Na sto a 
———= e = 

A transmissão das 2 etapas será ao vivo pela Band, Sportv2 e TV Estadão. 
Saiba mais no Instagram (stock. car, Facebook (Ostockcaroficial, YouTube (GIstockcarchannel ou site stockproseries.com.br 

Tronsmissão qo vivo Montodoros Potrocínios Media Portner 

rvmestaDão 2 Con) 1H NBRDE 12 (O moto: zero | mobilidade O) ssorive siso == Go Memes EÍBRB Claróí O netoco É) mewon Tamo og 

*A Super Final BRB Stock Cor Pro Series e o evento com mais 4 cotegorias ocontecerão em Interlagos / SP, no dio 12 de dezembro de 2021, 
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Como a 
“revolução 
das bikes” 
acelera 0 
consumo 

consciente 
Além dos benefícios à 

saúde, ciclistas dão ênfase 

a sustentabilidade na 

escolha de itens A raça 

Compartilhe 

io ão os 

amigos 

POR JOSÉ GUILHERME  * | obreestasegutras +, 
bikes, acesse O guia no 

portal! Mobilidade: TAVEIRA E KAIQUE 

FERREIRA, DA SEMEXE 

Cannondale 

Trail 7 

Preco: RE 3200, 

em até |) x 

de R$ 34535 

Condição: nova 

Modalidade: MTE 

Aria 202 | 

Tamanho: M 

Tamanho 

do aro: 29 

Pest: [4,50 kg 

Swift Racevox " 

Preco: RE 22000, à 

enaté 12 x 

de R$ | 48.30 

Condição nova 

Modalidade; 

estrada 

Bra A0Z] 

Tamanhos 

Tamanho 

do aro: FOQ 

Peso: 7 kg 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 
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Pi da saúde fisica e mental, as- 

AM COMO O Impacto posttrro Pro 

meio ambiente, Os inúmeros beneficios 

da utilização da bicicleta nó dia a dia São 

bastantes conhecidos. Contudo, consumo 

consciente e sustentabilidade também 

estão acelerando e pegando carona na 

“revolução” das duas rodas À menos de 

dez dias dá Black Fnday (26/1 |), esse mo- 

vimento tem se intensificado, no Brasil, na 

busca do “comércio verde, 

De acordo com a Semexe, marketpla- 

ce especializado no universo do-ciclsmao, 

a venda de produtos seminovos cresceu 

mais dé 2005, nos últimos |) meses, rit- 

mo mais acelerado do que o geral do 

mercado, que aumentou mais de 50%, no 

ano de 2020. em relação a 20]9, segundo 

aliança Bike, À gigante amencana Thred- 

UF empresa especializada no mercado 

de vestuário usado, informou, em seu úl- 

timo relatório, que o setor deve dobrar, 

nos próximos cinco anos, ultrapassando 

R$ 30 bilhões. Em 2020, mas de 33 mi- 

lhões de pessoas compraram algum item 

usado, pela primeira vez, na internet, E 223 

milhões de consumidores se dizem mais 

abertos a investir nesse mercado, 

Com beneficios de sustentabilidade é 

melhor utblização dos recursos, a procura 

pelos mens de ciclismo usados pode aumen- 
tar airda mais resta Black Friday Em 2020, 

o Google depombilizou um estudo sobre O 

comportamento do consumidor e, na cate- 

Produzido por 
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gona de esportes e lazer & dos 20 mens mass 

procurados eram relacionados ao pedal, 

BIKES CUSTO/BENEFÍCIO 
Ninguém quer levar gato por lebre, na hora 

de comprar uma bicicleta seminova, e de- 

pois receber um tijolo, em vez da bike ca 

“superpromoção”, Por sso, é muito im- 

portante estar atento a aleuns detalhes das 

ofertas que encontramos, principalmente, 

em sites de e-commerce, em que é mas fã- 

cdi encontrar vendedores malimtendionados 

aplicando golpes: Uma bicicleta com com 

ponentes simptes pode, sem, satisfazer suas 

necessidades Porém, esses componentes e 

acessórios precisam ter qualidade. Conver- 

sar com um especialista é uma ótima opção 

na hora de definir qual será sua próxima 

magrela. Hoje em dia, existem muitos corm- 

ponentes & acessorios de grandes martias 

de procedência duvidosa e esses produtos 

são, vEualmente, idênticos 205 originais, Po- 

rém. quanto à qualidade, durabihdade e ga- 

rantia, de:xam muito a desejar 

Assim como as questões relativas 20 

meio ambiente; o estímulo ao “comércio 

verde”, ou seja comprar rmelhor por meno- 

res preços, pesquisar a procedência e até as 

políticas da fabricante, pode fazer com que 

o consumidor obtenha uma bike seminova 

cuja performance seja superior & por um 

preço menor Confira, nesta página, cinco 

modelos de bike que podem ser boas op- 

ções de compra na Black Friday Fe pi] 

Groove Overdrive 70 
Preço: R$ 1099999, 

ematé [2 x de RE 974.15 

Condição: nova 

Modalidade estrada 

Ano: 2021 | Tamanho; 4B 

Tarriantio cer aro: OQ 

Peso: TO E 

Audax 

ADX 200 

Preco: RE 6,99, 

emate [3x 

de R$ 548,99 

Condição: nova 

Modaldade: MTE 

Are dO | 

Tamanhe: |? 

Tamanho 

do aro 29 

Peso; 13,80 kg 

Sense Move Urban 

Preço: R$ 2,590. 

em ate |2 = de RE 229,36 

Condição: nova | Modalidade; urbana 
Ara: 202 1122. | Tamanho: L 

Tamanho do aro: 700 

Peso: 13,50 kg 

HELHOR 

CUSTO 

BENEFICIO 

Fotos: Divulgação Semêexo 


