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O PESADELO 
f Os maiores problemas deste pais 

de bananas são a sua elite do atra- 
so e o povo submisso. Merecem o seu 

presidente tosco e os juízes ladrões, 

Silvio Morais 

PARTIDO DA LAVA JATO 
O lavajatismo é pai do bolsonaris- 

mo, mas o morismo representa um 
perigo maior. Com cálculo e frieza, Moro 

sabe cooptar tanto os setores do 

eleitorado mais retrógrados e fascistoi- 
des, que se jactam de serem formadores 
de opinião, quanto os agentes públicos 

reacionários, fazendo das instituições 
seus tentáculos para suas ambições de 
poder, Concordo integralmente com o 

articulista Aldo Fornazieri: a esquerda 

não pode subestimar Sergio Moro, pois 

ele age como um predador que calcula a 

captura de sua presa com uma obstina- 

ção de quem luta pela sobrevivência a 
qualquer custo, 
Paulo Sérgio Cordeiro Santos, Curitiba, PR 

TERCEIRA VIA, 
CAVALO DE TROIA 

O resgate histórico que o profes- 

sor coloca é interessante, somen- 

te restou esclarecer qual é o centro da 

polarização que deve estar em discus- 

são no Pais. Hoje temos dois polos que 

executam o mesmo modelo econômico, 
uma escola que fracassou há muito tem- 

po. À polarização é jogo de poder. 
Rony Lopes Lunguinho 

Não existe polarização, muito me- 

nos terceira via. Moro é uma se- 

gunda via de Bolsonaro. E como segun- 
da via sabemos o que isso implica. 
Quando o Pais viveu o que vive hoje? 
Desemprego, fome, ridicularizado ex- 
ternamente, sem proposta ou progra- 

ma de governo para a população. 

Cadu Ribeiro 

ENTRE OFUTURO 
E O PASSADO 

É um fenômeno que se repete 
no mundo, mas que não sigam 

o erro da Bozolândia. 
Ícaro Freitas 

Cuidado com os terraplanistas 

da economia, Chile! 

André Leiradello 

AQUEM INTERESSAM 
AS “DENUNCIAS” DO PCO 
CONTRA BOULOS? 

Uso o titulo de reportagem publi- 
cada nesta CortalCapital - impor- 

tante veículo de comunicação e de re- 

' sistência, dirigida por esse icone do 
: jornalismo e grande amigo Mino Carta 
' — para manifestar a posição de discor- 

dância da direção e de toda a militância 
do Partido dos Trabalhadores do esta- 
do de São Paulo sobre o seu conteúdo, 
Lamento que esta pergunta não tenha 

sido feita pelo jornalista mil vezes an- 

tes de sua publicação. Pois, certamen- 

te, chegaria à conclusão de que denuún- 

cias como estas interessam única e ex- 

clusivamente à direita. Por não a ter 
feito, o autor reproduziu o método da- 
queles que buscava criticar. Eu, a dire- 
ção estadual do PT e os petistas e as 
petistas de São Paulo não acreditamos 
em nada daquilo que consta da acusa- 

ção contra o companheiro Boulos, a 
quem nutrimos carinho e respeito. 

Consideramos tais denúncias uma 

fantasia, uma absurda teoria da cons- 

piração sem pé, nem cabeça. Assim 

como consideramos irresponsável 
e leviana essa tentativa de querer ligar 

o PT atudo isso. 
Luiz Marinho, presidente do PT poulista 

RESPOSTA DE SERGIO LIRIO 
Fique de olho no próprio quintal. 

CARTAS PARA ESTA SEÇÃO 
Fale Conosco: http:/lAtendimento.CartalCapital.com.br 
De segunda a sexta, das 935 18 horas - exceto feriados 

E-mail: cartasttcartacapital.com.br, ou paraa Rua da Consolação, 881, 10º andar, 01301-000,8ão Paulo, SP. 

*Pormotivo de espaço, as cartas são selecionadas e podem sofrer cortes. Outras comunicações para a redação devem ser 

remetidas peloe-mail redacao MDeartacapital.com.br 
Edições anteriores; avulsas(Dcartacapital.com.br 

CARTACAPITAL — 24 DE NOVEMBRO DE 2021 5 



A Seman 
O custo Bolsonaro 

A Comissão Europeia propôs, 

na quarta-feira 17, a proibição 
da importação de produtos 
do agronegócio ligados ao 
desmatamento. À regra 
pode afetar algumas das 

commodities mais exportadas 

pelo Brasil, a exemplo da 

soja é da carne bovina. 

Embora o Brasil possua 
uma legislação ambiental 
avançada, a imagem brasileira 
está abalada pelo desmonte 
dos órgãos de fiscalização 
ambiental promovido pelo 

governo de Jair Bolsonaro, 

pela leniência estatal com os 

grileiros de terras públicas, 

pelo atraso na validação dos 
cadastros de produtores 

rurais é por projetos que 
visam liberar a exploração 
de terras indígenas para a 
mineração. Se os grandes 
players do agronegócio não se 
movimentarem logo, correm 
o risco de perder acesso 

a um dos mais valorizados 

mercados do planeta, 

& CARTACAPITAL COM BR 

Diplomacia/ De portas abertas 
Após Bolsonaro ser desprezado no G-20, Lula tem recepção calorosa na Europa 

passagem de Lula pela Europa 

provou que o Brasil só é tratado 

como pária no mundo por cau- 

sa de Bolsonaro. O ex-presiden- 

te encontrou-se com o novo chanceler da Ale- 

manha, Olaf Scholz, foi recebido com hon- 

ras de chefe de Estado pelo presidente fran- 

cês Emmanuel Macron, almoçou com a pre- 

feita de Paris, Anne Hidalgo, conversou com 

Joseph Stiglitz, Nobel de Economia, discu- 

tiua conjuntura brasileira com Josep Borrell, 

vice-presidente da Comissão Europeia, foi 

aplaudido de pé ao discursar no Encontro de 
Alto Nível da América Latina do Parlamento 

Europeu, em Bruxelas, e voltou a ser home- 

nageado pelo Instituto de Estudos Políticos 

de Paris, a Sciences Po, que lhe concedeu o ti- 

tulo de Doutor Honoris Causa dez anos atrás. 

Lula foi recebido por 
Macron com honras 

de chefe de Estado 

“Lula recebe boas-vindas calorosas da UE”, 

observou a Bloomberg, que não se furtou à 

comparação com o atual ocupante do Pala- 

cio do Planalto. “Poucos dias depois que Bol- 

sonaro apareceu isolado na cúpula do G-20, 

em Roma, Lula conseguiu garantir uma série 

de reuniões de alto nivel com autoridades eu- 

ropeias”, acrescentou a agência com sede em 

Nova York. O espanhol El Pais destacou o ape- 

lo do ex-presidente em Bruxelas para aumen- 

tara tributação dos ricos e reforçar o comba- 

te à miséria. A agência italiana Ansa enfati- 

zou as críticas do petista a Bolsonaro, “uma 

cópia mal feita de Trump”. Ao berlinense Der 

Tagesspiegel, Lula cobrou engajamento das 

potências mundiais para deter o aquecimen- 

to global. Yahoo!, Euronews, Deutsche Welle... 

Os veículos de comunicação do exterior acom- 

panharam com atenção os passos do 

lider da corrida presidencial no Brasil. 

Aviagem recebeu, porém, pouquis- 

sima atenção em solo pátrio. Os jor- 

nais de maior circulação do Pais limi- 

taram-se a pequenas notas, enfatizan- 

do aspectos pontuais das declarações 

de Lula, como a disposição do petista 

em dialogar com o ex-governador pau- 

lista Geraldo Alckmin, um dos “22 vi- 

ces” do ex-presidente, como ele pró- 

prio brincou ao responder a jornalis- 

tas. Ainda assim, Onyx Lorenzoni, O 

ministro do Trabalho e Previdência de 

Bolsonaro, teve um ataque de ciúmes. 

“Enquanto o presidente vai a Dubai 

mostrar ao mundo as oportunidades 

de investimento no Brasil, a impren- 

sa engajada exalta o ex-presidiário, li- 

der do maior esquema de corrupção da 

história, que vai para falar mal do Bra- 

silna Europa”, escreveuno Twitter. 

Aparentemente, Lorenzoni está em 

guerra com a midia estrangeira. 
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Comacara 

de Bolsonaro 
Em interferência inédita, o governo 

seleciona questões da prova 

Exame Nacional do Ensino Mé- 

dio será aplicado, no domingo 21, 

em meio a denúncias de interfe- 

rência ideológica do governo na 

principal prova para ingresso às universida- 

des do Pais. Primeiro, 37 servidores do Inep, 

o instituto responsável pela organização do 

Enem, pediram exoneração após a ingerên- 

cia de uma “comissão externa”, que teria pe- 

dido a eliminação de questões da prova, além 

do acesso de um militar à sala reservada on- 

de ficam os testes. Mais recentemente, o jor- 

nalO Estado de 5. Paulo trouxe mais detalhes 

da trama. De acordo com servidores ouvidos 

pela reportagem, 24 questões teriam sido eli- 

minadas e, após uma análise do “comité cen- 

sor” de Bolsonaro, 13 delas retornaram ao 

teste e 11 foram definitivamente excluidas. 

O“comitê censor” do ex-capitão 
excluiu 11 perguntas do teste 

Aexcrescência foi admitida pelo próprio 

presidente da República, a celebrar que “agora 

o Enem está com a cara do governo”. A reper- 

cussão negativa levou o ministro da Educação, 

Milton Ribeiro - avesso a explicações públicas 

—-aira Câmara dos Deputados colocar panos 

quentes na crise. Segundo o ministro-pastor, 

Bolsonaro disse que a prova tem a cara do go- 

verno nos quesitos “honestidade, competên- 

ciae seriedade”. Os estudantes estão perdidos. 

Conferência do Clima/ DEVER PELA METADE 
A COP26 TRAZ AVANÇOS, MAS NÃO GARANTE A RESOLUÇÃO DA CRISE CLIMÁTICA 

A 26º Conferência do Clima 

das Nações Unidas, concluida 

no domingo 14, reforçou ane- 

cessidade de cortes nas emis- 

sões de gases de efeito estufa 
e trouxe alguns avanços, mas o 
dever de casa ficou pela meta- 
de, alertam especialistas. Pela 
primeira vez há a exigência da 
redução do uso de carvão, Não 
foi possível, porém, chegar a 

um acordo por sua eliminação, 
em decorrência de um impas- 

se coma Índia. As nações mais 
ricas prometeram destinar 

recursos para os países em de- 
senvolvimento se adaptarem à 

crise climática, só que os valo- 

res ficaram aquém das expec- 

tativas. Em resumo, as inicia- 

tivas anunciadas não assegu- 
ramo objetivo de limitar o aque- 
cimento global a 1,5 grau até 
o fim do século, como prevão 
Acordo de Paris. 

Apesar da vergonhosa atu- 

ação do ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, que 

tentou negar o desmatamento 
no Brasil e se limitou a passar 

o chapéu em busca de dona- 
tivos, o Pais dispôs-se a zerar 

a devastação de suas flores- 

tas ate 2030, um compromisso 

assumido por mais de cem na- 

ções. À promessa foi selada ao 
mesmo tempo que dados ofi- 
ciais indicavam um novo recor- 

de de destruição da Amazônia: 
10,58 mil quilômetros quadra- 
dos em 2020, o maior em 12 

anos. À gestão Bolsonaro não 
apresentou metas para O próxi- 
mo ano. Cabera ao novo presi- 

dente correr atrás do prejuízo. 

CARTACAPITAL 

24.11.21 

Lá vem o pato 

Durante uma entrevista sem 
poligrafo ao apresentador 
Pedro Bial, da TV Globo, o 
ex-juiz e agora candidato 
Sergio Moro apresentou o 

economista Affonso Celso 

Pastore, ex-presidente do 

Banco Central no governo 

do ditador João Baptista 
Figueiredo, como seu “guru” 
econômico. Ao indicar quem 
poderia assumir a pasta da 
Economia em seu eventual 
governo, Moro renova a 
aposta na agenda neoliberal 

e mostra que a terceira 

via” que pretende encarnar 

se diferencia muito pouco 

do programa do seu antigo 

chefe. Há quem veja no ex- 
magistrado apenas duas 
diferenças marcantes: o 
hábito de usar talheres e a 
inconfundível voz anasalada. 
Para se livrar do apelido 
de “marreco”, o candidato 

procurou até o auxílio de um 

fonoaudiólogo. 

Limitar o aquecimento globala 1,5 
grau ainda é uma meta distante 
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A Semana 

Steve Bannon 
entrega-se ao FBI 

Considerado o principal 
estrategista da ultradireita no 
mundo, Steve Bannon, 

ex-conselheiro de Donald 

Trump e mentor do clã 
bolsonarista, entregou-se 

ao FBI na segunda-feira 
15. Ele tinha sido indiciado 
por não comparecer ao 

Congresso americano para 
depor sobre a invasão do 
Capitólio, ocorrida em janeiro 

passado, e por se recusar 
a fornecer documentos em 

resposta a uma intimação do 

comitê legislativo. Bannon é 
suspeito de ser um dos líderes : 
da invasão, cujo objetivo era 
impedir a posse de Joe Biden. 
Foi liberado após entregar 
o passaporte à Justiça e 
assumir o compromisso de 
se apresentar novamente ao 
FBI em 18 de novembro. O 

investigado ainda aproveitou 

o episódio para tirar proveito 

político. "Estamos derrubando 
o regime de Biden. Quero que 
vocês fiquem focados”, disse 
Bannon, antes de se entregar. 

No sábado 13, os motins 
resultaram em 68 mortes 

a CARTACAPITAL COM.BR 
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Pai 

presidente da Argentina, 

Alberto Fernández, chega à me- 

tade do seu mandato com uma 

expressiva redução na sua base 

de apoio no Congresso, o que deve obrigar o 

: governo a negociar com as forças oposicio- 

nistas para aprovar os projetos de interesse 

do Executivo. Nas eleições legislativas do 

domingo 14, a coligação Frente de Todos 

perdeu o controle no Senado, embora te- 

nha garantido a manutenção da maioria na 

Câmara dos Deputados. 

“Argentina/ Contenção de danos 
' Fernández perde o controle do Senado, mas mantém maioria na Câmara 

As primárias 
indicavam um 

cenário pior 

Aaliança governista elegeu 118 deputa- 

dos, dois a menos do que tinha, mas ainda as- 

sim ficou acima dos 116 parlamentares do 

Juntos pela Mudança, a coligação de oposi- 

ção. No Senado, o peronismo perdeu seis ca- 

deiras, caindo de 41 para 35 senadores, fi- 

cando com dois senadores a menos para al- 

cançar a maioria absoluta. Apesar do revés, 

Fernández tem motivos para celebrar: con- 

seguiu reverter a enorme desvantagem reve- 

lada nas primárias de setembro e na maior 

parte das sondagens eleitorais. 

Equador/ CARNIFICINA NOS PRESÍDIOS 
REBELIÕES LEVAM À TROCA DE CHEFIA MILITAR E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 

Em meio a uma série de re- 
beliões nos presídios do 
Equador é aumento da cri- 
minalidade no pais, o presi- 
dente Guillermo Lasso tro- 

cou os chefes do Comando 
Conjunto das Forças Amadas 

e do Sistema Penitenciário. 
A medida foi anunciada na 

segunda-feira 15, quando o 
mandatário aceitou a renún- 
cia do vice-almirante Jorge 
Cabrera e de Bolivar Garzón. 

Somente neste ano asre- 

beliões provocaram a morte 
de 320 detentos equatoria- 
nos. O maior massacre ocor- 

reuno sabado 13, quando 68 

presos foram assassinados. 
Em setembro passado, foram 
registrados 118 homicídios 
durante motins nas peniten- 

ciárias. Os confrontos entre 

os detentos ocorrem por cau- 
sa de disputas entre facções 

criminosas ligadas ao trafico 
de drogas. ADRIAN DENHISIAFP E FERNANDO MENDEZIAFP 
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Casamento de conveniência 

> A união de Bolsonaro 

com o Centrão foi selada 

quando o governo federal 

anabolizou o orçamento 

secreto para comprar 

o apoio de parlamentares 

s ritos do acasalamento de Jair 

Bolsonaro com o Centrão têm 

todos os clichês de uma novela 

ruim. O capitulo mais recente incluiu 

até um barraco no WhatsApp que des- 

cambou para uma saraivada de xinga- 

mentos mútuos entre o presidente e o 

chefe do PL, Valdemar Costa Neto, con- 

denado por corrupção passiva e lava- 

gem de dinheiro. A data de filiação de 

Bolsonaro ao partido, prevista para 22 

de novembro, acabou adiada. 

Há quem atribua o entrevero ao desejo 

do presidente de entregar o comando do 

diretório paulista do PL, bunker de Val- 

demar, a Eduardo Bolsonaro. E há quem 

diga que o recuo é uma reação à entrada 

de Sergio Moro na disputa presidencial. 

Jair estaria preocupado com a possibi- 

lidade de parte de sua base eleitoral, in- 

satisfeita com a aliança com o Centrão, 

migrar para Moro, que, apesar da tenta- 

tiva de disfarce, nada mais é que um pro- 

jeto do bolsonarismo sem Bolsonaro. A 

única certeza é de que nessa novela não 

tem mocinho, 

Ao ser questionado em Dubai sobre a 

nota publicada pelo PL no domingo 14, 

adiando a data da filiação, Bolsonaro 

mais uma vez usou a metáfora do casa- 

mento para falar do acordão com o PL. 

“Quer saber a data da criança se eu nem 

casei ainda?” gracejou. Jogo de cena: o 

casamento Bolcentrão aconteceu hatem- 

pos e produz frutos podres. A aliança foi 

selada após o governo anabolizar o orça- 

mento secreto através dasemendas dere- 

lator para comprar o apoio de parlamen- 

tares em troca do velho “tomalá, dá cá”. 

Estamos falando de 17 bilhões de reais 

somente neste ano, torrados sem nenhu- 

matransparência. Eum valor superior ao 

orçamento de quatro ministérios. 

Para quem não sabe, existem outros 

dois tipos de emendas, as individuais é 

as de bancada, que são regulamentadas 

etêmos mesmos valores para todos os de- 

putados, não importa se governistas ou 

de oposição, Esses dois tipos de emendas 

estão submetidos a rigida transparência 

e controle e não são usados de maneira 

fisiológica. A forma como as emendas 

de relator têm sido utilizadas é o retra- 

to de um governo corrupto e fraco, que 

não conseguiria se sustentar sem abrir os 

cofres públicos para saciar o apetite do 

Centrão. Não é só compra de apoio poli- 

tico, é roubalheira também. Exemplo dis- 

so é o escândalo que ficou conhecido co- 

mo “Tratoraço”. O governo liberou 3 bi- 

lhões de reais para a compra de tratores 

e equipamentos agricolas com preços 

259% acima dos praticados pelo mercado. 

À Proposta de Emenda Constitucio- 
nal que autorizou o calote dos chamados 

precatórios, dividas da União que a Justi- 

ça determinou o pagamento, mostra co- 

mo presidente da República submete o 

interesse público ao apetite de seus “con- 

ges do Centrão. O argumento usado por 

Bolsonaro e seus aliados para aprovar a 

PEC era de que ela seria necessária para 

pagar o Auxilio Brasil. Mentira. O objeti- 

vorealé pagar o Auxílio Centrão. Dos 90 

bilhões de reais liberados caso a PEC se- 

jaaprovada pelo Congresso Nacional, 30 

bilhões serão gastos como pagamento da 

renda básica aos mais pobres. Os outras 
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60bilhões ficarão à disposição para “to- 

malá, dá cá” com deputados do Centrão. 

Porisso, aavideze a pressana aprovação. 

O governo não precisa dar um calote pa- 

ra pagar o auxílio, ele simplesmente po- 

deria baixar uma Medida Provisória, que 

tem efeito imediato de lei, liberando es- 

paço no orçamento para despesas extras. 

Seo presidente estivesse, de fato, preo- 

cupado com a fome e quisesse realmente 

socorrer quem mais precisa, elenãoteria 

destruido o Bolsa Familia, um programa 

aprimorado ao longo de 18 anos e premia- 

dono mundo todo por articular o comba- 

te à fome a políticas de educação e saúde 
pública, enfrentando o problema da de- 

sigualdade de forma estrutural. Em vez 

de ampliar o valor do Bolsa Familia e in- 

cluir mais gente no conjunto de benefi- 

clados, Bolsonaro criaum programa elei- 

toreiro que será encerrado em dezembro 

de 2022, quando termina o seu governo. 

O presidente usa a angústia das pessoas 

com a fome para fazer politicagem bai- 

xa. O prazo de validade eleitoral do Au- 

xílio Brasil é uma chantagem com os bra- 

sileiros pobres. 

Se antes falamos do casamento, inde- 

pendentemente do desfecho das negocia- 

ções com o PL, agora estamos tratando 

de um dos muitos frutos podres dessa 

união: a destruição do Bolsa Familia co- 

mo subterfúgio para um calote de 90 bi- 

lhões de reais parao governotorrar com 

o Centrão. Bolsonaro submete os inte- 

resses do Pais a um sistema corrupto de 

governo para tentar se manter no poder. 

Ele segue fazendo na Presidência da Re- 

pública o mesmo que fez ao longo dos 30 

anos dasua carreira como deputado;usar 

o poder em benefício próprio para enri- 

quecer e blindar os crimes de sua fami- 

lia. O esgoto da política brasileira chipou 

o Bolcentrão. Eles, de fato, se merecem. e 

brunovila(Qdhotmail.com 
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MAIS QUE UMA CONTA. 

SONHA 

COM A GENTE. 

Sucesso nem sempre é sinônimo de riqueza ou fama. 
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m que pese o oceano de di- 

nheiro público canalizado pe- 

lo governo para deputados em 

busca de apoio acampanhade 

reeleição de Bolsonaro, a des- 

truição sistemática do empre- 

goe da renda, em consequêén- 

cia da política econômica vi- 

gente, que teve seus efeitos agravados pela 

pandemia, empurrou 44 milhões de brasi- 

leiros para o abismo da deterioração eco- 

nômica e ameaça o projeto de continuis- 

mo dos detentores do poder. Esse núme- 

ro corresponde a cerca de 11 milhões de 

familias nas quais nenhum dos integran- 

tes tem emprego nem outra ocupação re- 

munerada, dependem de aposentadorias, 

seguro-desemprego, Bolsa Familia, auxi- 

lio emergencial e outras fontes, revela es- 

tudo inédito elaborado pelo economis- 

ta Waldir Quadros, professor aposenta- 
do da Unicamp e docente da Facamp, so- 

bre o efeito da pandemia no agravamen- 

todos problemas socioeconômicos. Otra- 

balho toma por base cruzamentos de nú- 

meros da última Pnad Continua do IBGE 

e suas conclusões preliminares são publi- 

cadas com exclusividade por esta revista. 

Grande parte dos 44 milhões analisados 

“está em situação de vulnerabilidade so- 

cialabsoluta, pior que a dos pobres ea dos 

miseráveis”, avalia Quadros. 
A rua é o destino de muitas familias. O bico 

éaforma de levar algum dinheiro para casa 

cum e: Es , 
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Asalvo da crise até o segundo semes- 

tre do ano passado, os cidadãos que ocu- 

pam posições intermediárias na pirâmi- 

de social foram, entretanto, atingidos em 

cheio pela degradação econômica desde 

meados do ano passado, mostra traba- 

lho. A perda do emprego ou de outra ocu- 

pação nessas camadas sociais, que cos- 

tumam ter peso eleitoral decisivo, ocor- 

re pouco antes da realização do pleito de 

2022 e significa dificuldades adicionais 

para a recondução de Bolsonaro. A de- 

gradação econômica dessa camada pa- 

rece ser também uma das causas da con- 

tinua queda da aprovação do ex-capitão 

a cada nova pesquisa, inclusive entre o 

eleitorado do Sul e do Sudeste, que se 

mantinha mais fiel. 

sfamiílias nas quais ninguém 

tem qualquer renda do tra- 

balho são aquelas em que ne- 

nhum de seus integrantes 

está empregado nem tem ou- 

tra ocupação remunerada. 

Essa condição é identificada pela pes- 

quisa domicihar que indaga a situação 

de cada componente do grupo familiar. 

O que torna possivel saber se nenhum 

integrante de uma mesma familia está 

ocupado é a sistemática darealização da 

Pnad pelo IBGE, de inquérito domiciliar. 

O levantamento considera a familia co- 

mo constituida pelas relações de paren- 

tesco e domicílio. 

Avelocidade do aumento do número de 

brasileiros sem ocupação, portanto sem 

renda proveniente do emprego ou outro 

trabalho remunerado, impressiona. “Veja 

como cresce rápido. Havia 33,7 milhões 

nessa situação no segundo semestre de 

2019, subiu para 41,4 milhões no primei- 

ro semestre de 2020 e depois para 46,5 

milhões no segundo semestre desse mes- 

mo ano. Isso é uma brutalidade. Em um 

ano, 2020, quando houve o grande impac- 

toda pandemia, 12,8milhões cairamfora 

do mercado, são aqueles que não têm ne- 

nhuma ocupação e retratam o primeiro 

impacto da Covid-19” detalha Quadros. 
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Aperda generalizada da ocupação e da 

respectiva renda ocorre desde início da 

pandemia. Atingiu primeiro os miserá- 

veis e os pobres, depois os pobres inter- 

mediários, antes denominados de hai- 

xa classe média e, no primeiro semestre 

deste ano, afetou em cheio a alta classe 

média alta e a média classe média, mos- 

tram os dados da pesquisa. “A camada 

superior só veio a ter um impacto maior 

no primeiro semestre de 2021. O que isso 

significa? Que antes não houve crise nes- 

se segmento. Pode ter sofrido um pouco 

em 2020, em termos de ocupação, mas na 

pirâmide de renda, continuou dentro da 

camada”, detalha o pesquisador. Nessas 

condições, esse agrupamento manteve 

uma situação privilegiada e conseguiu se 

proteger do vendaval econômico. “Quem 

sofreu mesmo foi a média classe média, 

que no segundo semestre de 2020, tinha 

perdido 3,58 milhões de postos de traba- 

lho e no primeiro semestre de 202] per- 

deu mais 2,16 milhões.” 

| m aspecto importante é que 

| essa faixa mediana da renda 

começou darcar Com as con- 

| sequências da crise econômi- 

ca há mais tempo, um semes- 

“tre antes dos mais endinhei- 

rados. “E a camada mais vulnerável da 

classe média. A alta classe média, bem 

ou mal, protegeu-se em 2020€ começou 

a cair só em 2021. Já a média classe mé- 

dia começou a cair em 2020 e continuou 

acair em 2021, em termos de ocupação”, 

sublinha Quadros. Quanto aos pobres in- 

termediários, estes começaram a sofrer 

antes ainda. Fora primeira camada social 

areceber o impacto da crise, os primeiros 

a receber o golpe, no primeiro semestre 

de 2020, quando 2, ]4 milhões perderam 

o emprego ou outra ocupação remune- 

rada, e continuaram a perder no segun- 

do semestre, quando mais 2,09 milhões 

ficaram desocupados. Em 2021, perma- 

neceram praticamente na mesma situa- 

ção, com evolução discreta de 72,1] mi- 

lhões de ocupados para 72,34 milhões. 

lá CARTAÇAPITAL COM BR 

OS REMEDIADOS 
PERDERAM 3,58 
MILHÕES DE 
POSTOS DE 

TRABALHO EM 

2020, MAIS 2,16 
MILHÕES NO 
PRIMEIRO 

SEMESTRE DE 2021 

Isto é, nesse momento a camada dos po- 

bres intermediários parou de perder pos- 

tos de trabalho. 

Em relação à camada de rendimen- 

to inferior, que constitui a classe dos po- 

bres, segundo a nomenclatura do estudo, 

ototal de ocupados caiu de 38,67 milhões 

no segundo semestre de 2019 para 35,76 

milhões no primeiro semestre de 2020 e 

cresceu para 37,65 milhões no segundo se- 

mestre deste ano. O que não chegaa ser to- 

talmente positivo, pois é um crescimen- 

to nafaixa dos pobres, mas significa algu- 

ma melhora, porque passam a ter renda, 

o 

, 

EA Aa | 
Quadros destrincha os dados 

da tragédia brasileira 

destaca Quadros. O total de ocupados mi- 

seraveis caiu de 17,07 milhões no segun- 

do semestre de 2019 para 15,19 milhões 

no primeiro semestre de 2020, 0 que im- 

plicou perda de renda para 1,88 milhão. 

“E um grupo que cresceu na situação de 

pobreza, mas de qualquer forma, tem uma 

renda”, ressalta o pesquisador. 

Um destaque do estudo, diz Quadros, 

é que outras análises sobre o tema cons- 

tatam também o aumento da desigual- 

dade e da desocupação, “mas não põem 

o dedo na ferida, isto é, na situação das 

classes médias, porque não querem me- 

xer comosetor financeiro”. Admitir que 

o baque na ocupação nesse segmento é 

resultado do ajuste fiscal, do descontro- 

le das contas e da gestão daeconomiase- 

ria entrar em choque frontal com os cá- 

nones ultraortodoxos da austeridade e 

do arrocho das remunerações, e isso Os 

autores desses estudos não parecem dis- 

postos a fazer. “Eles olham de outra for- 

ma, examinam os dados de modo dife- 

rente, têm outro enfoque. Isso se perce- 

be desde o modo de produzir as informa- 

ções. Na verdade, pinçam os dados que 
estão publicados na Pnad, não fazem es- 

se trabalho de cruzar uma coisa com a 

outra, Poucos se dispõem a isso, depende 

não só de adotar um ponto de partida di- 

ferente no enfoque da questão, mas tam- 

bém de'rodar' uma massa enorme de da- 

dos”, explica Quadros. 

O enfoque distinto é o diferencial-cha- 

ve em relação às pesquisas convencio- 

nais sobre a mesma temática. “Cabe re- 

gistrar que as linhas de corte não foram 

estabelecidas por critérios meramente 

estatísticos, mas por meio de uma abor- 

dagem mais próxima daquela da socio- 

logia das ocupações”, sublinha o econo- 

mista. Buscou-se, no trabalho, definir 

as faixas de rendimentos declarados à 

Pnad que captavam as ocupações con- 

sideradas tipicas de cada camada social, 

começando por aquelas mais bem situa- 

das. Inspirado nas análises de Wright 

Mills, um dos mais respeitados sociólo- 

gos estadunidenses, Quadros considerou 
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“Antiga classe média baixa 
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mediários e os miseráveis. | absolutamente diferentes das camadas ressalta, merece menção especial a cora- 
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sa camada social no conjunto das de- | ral traz consigo prepotência e desprezo | serevoltaram com as arbitrariedades. 

mais e examinou-a isoladamente, con- | em relação aos “de baixo”, ao lado de ba- E possivel acrescentar que, hoje, se 

siderando-a um objeto de estudo próprio. | julação e cordialidade interesseira com observam, em alguma medida, mudan- 

“Entendemos que esse procedimentose | os “de cima” e iguais, sempre em busca : ças localizadas de postura por parte de 
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segmentos da classe média em relação à 

dupla Bolsonaro e Paulo Guedes, Trata-se, 

no entanto, de algo incipiente e fragmen- 

tado diante do “marcante progressismo de 

amplos segmentos da classe média que ti- 

veram destacado papel na campanha pe- 

las eleições diretas dos anos 1980”, ressal- 

ta Quadros. A análise do economista so- 

bre os motivos que provocaram a atual 

reversão de posicionamento destaca dois 

pontos fundamentais: 0 aumento do cus- 

to de manutenção de prestadores de ser- 

viços domésticos e a elevação dos sala- 

rios dos trabalhadores de menor qualifi- 

cação nas empresas durante o governo do 

Partido dos Trabalhadores. “Parece bas- 

tante plausível entender que uma impor- 

tante contribuição para aquela mudança 

decorra justamente do elevado dinamis- 

mona geração de oportunidades e melho- 

ras no rendimento das camadas popula- 

res. Isso acentuou as históricas contra- 

dições de classe, entre outras razões, por 

implicar maiores gastos com a ampla ga- 

made serviçais domésticos etambém nas 

despesas do negócio próprio com traba- 

lhadores de baixa e média qualificação.” 

PARA A ALTA 

CLASSE MEDIA, 
O PRIMEIRO 
SEMESTRE 
SIGNIFICOU 

A EXTINÇÃO DE 
2,53 MILHÕES 
Djav [user 

Acrescente-sequeareformatrabalhis- 

ta iniciada no governo de Michel Temer 

teve papel decisivo na tentativa de perpe- 

tuara baixa remuneração e a desigualda- 

de profunda que resultam na ampliação 

doexército de reservade mão de obra com 

remuneração péssima. Essa situação las- 

timável é aplaudida pelos remediados, em 

especial nas faixas mais altas, tanto pe- 

lapossibilidade de baratear novamente o 

custo de manter empregadas domésticas, 

babás, motoristas, seguranças, faxinei- 

ras, personaltrainers, passcadores de cães 

e outros profissionais com remunerações 

Não, não são venezuelanos 
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irrisórias quando comparadas aquelas 

de alguns anos atrás, O mesmo pode ser 

dito em relação aos custos de mão deobra 

das empresas, em especial daquelas que 

utilizam amplos contingentes de empre- 

gados muito mal remunerados como as 

grandes cadeias de lojas, supermercados, 

empresas de transporte, saúde e segu- 

rança, entre outros setores, 

inda sobre a mudança de com- 

portamento político de hoje 

diante daquele do tempo da 

ditadura, acrescenta Quadros, 

“devem ser levadas em conta 

a frustração e a crescente re- 

volta em relação ao partido que estava no 

poder, que é responsabilizado por esta si- 

tuação. Sentimento esse que se estende 

para toda a esquerda, progressistas e li- 

berais, mesmo aqueles que são criticos 
em relação às práticas pouco republica- 

nas em que se envolveram muitos diri- 

gentes políticos e quadros governamen- 

tais”. Esse crescente ressentimento, pon- 

tua, torna essas camadas presas fáceis do 

neoliberalismo na economia e do conser- 

vadorismo extremado na política, com o 

avanço da direita radical, que conta com 

valiosa contribuição dos meios de comu- 

nicação hegemonizados pelos interesses 

do “mercado”, ou seja, dos rentistas. 

Ointenso processo de ascensão social 

entre 2004 a 2014, prossegue Quadros, 

beneficiou fundamentalmente os tra- 

balhadores vulneráveis e suas famílias, 
com notável expansão dos pobres in- 

termediários. No fim das contas, a alta 

classe média situava-se praticamente no 

mesmo patamar de 1981 eamédia classe 

média, um pouco acima. Isto é, parou de 

crescer. “Essa estagnação da classe mé- 

dia decorre fundamentalmente do pro- 

cesso de desindustrialização e da ausên- 

cia de progresso técnico sistêmico. E o 

desenvolvimento do sistema industrial, 

e suas amplas conexões, que criaas opor- 

tunidades de melhor qualificação e re- 

muneração ocupadas pela classe média”. 

Uma agonia lenta e continua. « 

TaArP 
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Negacionismo maluco 

> Quem não acredita que 

o Brasil vive uma crise 

profunda e múltipla é, 

antes de tudo, bolsonarista 

ue palavra você usaria para se 

referir aqueles que não acredi- 

tam que a economia brasilei- 

ra vai mal e a pobreza aumentou? Que 

acham que não passamos por uma pan- 

demia? Que não admitem que as mulhe- 

res são tratadas desigualmente no Bra- 

sil? Que não enxergam o crescimento do 

preconceito racial? Uma hipótese seria 

dizer que são lunáticos. Outra que são tão 

limitados que não conseguem entender o 

óbvio. Ou que vagueiam em uma realida- 

de paralela, longe da gente normal. 

Há outra resposta, que a mais recen- 

te pesquisa do Instituto Vox Populi per- 

mite perceber. Esses brasileiros são tu- 

do Isso e, quasé sempre, mais uma coi- 

sa: bolsonaristas. Muitos fazem parte 

de seu “núcleo duro”, admiradores en- 

tusiasmados do capitão, dispostos a de- 

fendêé-lo com unhas e dentes. Em reci- 

procidade são os principais interlocuto- 

res do discurso e aqueles que o governo 

trata com mais carinho. 

Bolsonaro sempre cuidou dessa tur- 

ma. Calcula que, com ela, consolidauma 

base suficiente para voltara ser o que foi 

naeleição de 2018: 0 mais forte candida- 

todadireita, em quem todas as correntes 

terminaram por confluir, goste-se dele 

ou o despreze. 

E o inverso do que fizeram, em seu 

tempo, os tucanos, que levaram a ultra- 

direita aapoiá-los, mesmo que sem entu- 

siasmo, Para aqueles que hoje são o “nú- 

cleo duro” do bolsonarismo, deve ter si- 

do dificil votar em Fernando Henrique 

Cardoso, por exemplo. 

A pesquisa Vox Populi mostra o que 

pensao bolsonarista típico dos problemas 

nacionais e como suas opiniões se articu- 

lam com seu comportamento político, O 

retrato que emerge não é bonito. 

Os entrevistados foram abordados a 

respeito de dez “questões que têm sido 

discutidas no Pais e nos meios de comu- 

nicação”: se consideravam que as noti- 

cias sobre cada uma eram: a) “verdadei- 

ras, acreditavam nelas”. b) “verdadeiras, 

mas exageradas”, ou c) se eram “menti- 

ra, não acreditavam nelas”, 

À primeira tratava de “aumento do 

custo de vida e da inflação dos preços de 

alimentos, gasolina e energia”, e 73% dos 

entrevistados responderam que acha- 

vam verdadeiras as notícias a respeito. 

O extraordinário foi que 18% preferi- 

ram a segunda opção, dizendo que eram 

“exageradas”, e 5% que eram “mentira”. 

Ou seja, no Brasil, para 23% da popula- 

ção, não é verdade que exista inflação nos 

preços desses produtos, ou que “não é tão 

elevada quanto se diz”. 

Esse padrão de respostas se repetiu 

nos demais temas. Entre dois terços e 

três quartos dos entrevistados afirma- 

ram considerar verdadeiras as notícias 

a respeito de “o aumento do número de 

pessoas em situação de pobreza extrema 
2 ia e da fome”, “os números da pandemia, de 

doentes e mortos”,“o aumento da violên- 

cia em geral”, “o aumento da violência e 

da discriminação contra as mulheres”, 

“acrise ambiental, adegradação do meio 

ambiente e da Floresta Amazônica”, “a 
a dd crise hidrica e a falta d'água”, “o aumen- 
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to do ódio e daintolerância entre as pes- 
FR di soas”, “o aumento do preconceito racial” 

e “a corrupção do governo Bolsonaro”, 

Um pouco menos de um terço dos en- 
trevistados vive, no entanto, em outro 

pais: acha exagerado ou mentiroso o no- 

ticiário que trata desses assuntos. Pa- 

ra essa fração, as coisas vão bem ou são 

mostradas como mais negativas do que 

deveriam sê-lo. 

São proporções significativas, embora 

não formem maioria, o que é um alento 

para quem esperaquetenhamos, apartir 

de 2023, um governo capaz de combater 

os nossos problemas. A precondição pa- 

raresolvê-los é reconhecer que existem, 

Entre os eleitores de Lula, 82% estão 

conscientes da gravidade dessas questões 

e apenas 4% acham se tratar de “menti- 

ra”. Eleito, não sera, portanto, dificil con- 

vocar o Pais a enfrentá-las. O complica- 

do são os bolsonaristas: quase 60% Ima- 

ginam que esses problemas ou não exis- 

tem (24%) ou “não são tão graves” (33%). 

Essa gente é suficiente para inviabi- 

lizar outras candidaturas à direita. Se 

acreditam que o Brasil não tem proble- 

mas ou que pode ate tê-los, mas não são 

graves, por que razão arriscariam trocar 

o capitão por outros nomes, menos co- 

nhecidos ou em quem confiam menos? 

Ainda mais porque acham que ele “não 

faz mais por culpa do sistema que não 

deixa”, um mantra que qualquer bolso- 

narista tem na ponta da lingua. 

Pode ser inacreditável para quemolha 

a situação do Brasil com realismo, mas 

existe uma parcela nada irrelevante da 

população que crê no capitão e não con- 

corda que tenhamos problemas. Por is- 

so é tão pequeno o espaço para a tal ter- 

ceiravia. e 

redacao (Ocartacapital.com.br 
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DURQ 
E O DRAGAO 

O CÍRCULO DE FERRO DA LIVRE MOVIMENTAÇÃO 
DA FINANÇA APRISIONA PAÍSES DE MOEDA 

NÃO CONVERSÍVEL, COMO O BRASIL 

por GABRIEL GALÍPOLO E LUIZ GONZAGA BELLUZZO 

srupturas na cadeia produ- 

tiva em decorrência da pan- 

demia geraram gargalos na 

capacidade de oferta, senti- 

dos de forma mais dramá- 

tica neste momento de re- 

abertura das economias e 

retomada da demanda. 

O recente estudo Gargalos: Causas e 

Implicações Macroeconômicas, publica- 

do pelo BIS, aponta que a falta de inves- 

timento nos anos anteriores à pandemia 

deixou algumas indústrias com pouca ca- 

pacidade ociosa para responder aos cres- 

cimentos na demanda. O déficitde inves- 

timento foi particularmente severo na 

produção de commodities e petróleo, em 

parte pela transição para uma economia 

menos dependente de energia provenien- 

te de combustiveis fósseis. 

As imbricações das cadeias produti- 
vas, antes virtuosos sinais de eficiência 

que possibilitaram trabalhar com baixos 

estoques e pouca capacidade ociosa, são 

agora propagadoras de choques nos de- 

18 CARTACAPITAL COM BR 

sencontros entre oferta e demanda em 

consequência das desarticulações pro- 

movidas pela pandemia. 

Portos nos Estados Unidos e China 

têm movimentado contêineres em volu- 

me superior ao periodo anterior à pande- 

mia. Aexportação asiática de semicondu- 

tores excedeu consideravelmente o nivel 

A FALTA DE 
INVESTIMENTO 

ANTES DA 
PANDEMIA DEIXOU 

ALGUMAS 
INDÚSTRIAS COM 

POUCA CAPACIDADE 
OCIOSA PARA 

RESPONDER AOS 
CRESCIMENTOS NA 

DEMANDA 

de 2019, refletindo a tendência de cresci- 

mento na demanda por produtos eletró- 

nicos e Tecnologia da Informação. 

O BIS aponta ainda que o crescimen- 

tona participação da demanda do consu- 

mo de bens manufaturados tende aapre- 

sentar efeitos mais duradouros na infla- 

ção, com maior possibilidade de contágio 

para outros setores quando comparados 

com serviços, pois sua produção intensi- 

vaem capital limita a capacidade de am- 

pliar a oferta no curto prazo. Como re- 

sultado, elevações rápidas na demanda 

por manufaturados podem traduzir-se 

em gargalos que elevam os preços. 

O indice de preços ao consumidor dos 

Estados Unidos avançou 0,9% em ou- 

tubro, superando a projeção de 0,6% do 

mercado e o ritmo de 0,4% em setembro. 

Ainflação americana nos últimos 12 me- 

ses soma 6,2%,0 maior valor desde 1990, 

tendo como principais vilões os preços de 

alimentos e energia. O núcleo de inflação 

observado pelo Fed (autoridade monetá- 

riaestadunidense), que desconsidera jus- 

EP 
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A alta demanda faz 
explodir o preço do 

petróleo no mundo 

tamente alimentos e energia, também 

acelerou de 0,2% para 0,6%, alcançando 

4,6% com as malores pressões vindas dos 

setores de veiculos, serviços e alugu éis. 

Impulsionado pelo setor de serviços, 

o relatório de folha de pagamentos dos 

EUA, Payrol!, apresentou a criação de 

531 mil novas vagas em outubro, supe- 

rando as projeções do mercado, À pesqui- 

sa domiciliar revelou um recuo da taxa de 

desemprego, de 4,8% para 4,6%, enquan- 

toossalários avançaram 0,4%. As vendas 

novarejonos Estados Unidos avançaram 

1,7% no mês de setembro, ante uma ex- 

pectativa de crescimento do mercado de 

1,4%. Comparada com o ano anterior, a 

alta chega a 16,3%. A produção industrial 

também surpreendeu em outubro, avan- 

cando 1,6% ante setembro e expectativa 

de 0,9% do mercado. O grupo de produ- 

tos automotivos apresentou cre scimen- 

to de 9,7% 

autoridade monetária dos 

EUA tem se comportado co- 

moum médico cauteloso, que 

considera o histórico e a par- 

ticularidade da situação do 

paciente antes de receitar um 

remédio tradicionalmente aplicado para 

combater os sintomas, mas que ao final 

pode apenas prejudicar a sua recupera- 

ção. O diagnóstico de que os preços so- 

bem pelo aumento na demanda recomen- 

da a elevação na taxa de juros para frear 

o ritmo da economia, mas juros mais al- 

tos impõem ônus adicional ao esforço de 

reestruturação da capacidade de oferta 

que tenta se recuperar após a pandemia. 

Mary Daly, a presidente da distrital de 

são Francisco do Fed, afirmou que elevar 

a taxa de juros de forma prematura, em 

resposta a umaalta inflacionária provo- 

cada por efeitos transitórios, poderá con- 

ter a recuperação do mercado de traba- 
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lho do pais e pouco fara para esfriar as 

pressões nos preços. Por outro lado, su- 

blinhou a necessidade de permanecer vi- 

gilante quanto aos riscos de os efeitos se 

espalharem para outros setores, geran- 

do efeitos mais duradouros e impactan- 

do as expectativas de inflação. 

Existem vozes dissonantes, como a 

de James Bullard, presidente do Fede- 

ral Reserve de Saint Louis, que defen- 

de maior agressividade para manter a 

inflação sob controle, na prática, ante- 

cipar e intensificar as elevações da taxa 

de juros, pois as pressões inflacionárias 

seriam mais amplas e persistentes. Mas 

a maioria dos dirigentes do Fed se opõe 

a uma aceleração no aperto monetário, 

pois vê fatores transitórios impulsionan- 

doainflação americana e esperamasua 

redução com o restabelecimento das ca- 

deias de oferta globais. 

o Brasil, o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor 

Amplo (TPCA) acumulado em 

12 meses até setembro chegou 

a 10,25%, inflação muito su- 

perior à dos EUA e à média de 

5,8% dos países emergentes e 4,8% mun- 

dial, informadas pelo FMI. Amaior infla- 

ção parece justificar a ausência de hesi- 

tação no ciclo de aperto monetário bra- 

sileiro. Os juros básicos que iniciaram o 

ano de 2021 em 2,0%, alcançaram 7,75% 

após a elevação de 1,5% (pontos porcen- 

tuais) na reunião de outubro do Copom, 

amaior alta da Selicem uma mesma reu- 

nião desde 2002. A autoridade monetária 

brasileira já sinalizou novo aumento de 

1,5% para a última reunião de 2021, en- 

cerrando o ano em 9,25%. Um aperto mo- 

netário total de 7,25% em 2021. 

O exame da atividade econômica bra- 

sileira revela uma realidade bem distinta 

daeconomia dos EUA. A produção indus- 

trialno Brasil recuou 0,4% em setembro, 

acumulando aquarta queda consecutiva. 

As vendas no varejo recuaram 1,3% em 

setembro, queda superior à de 0,6% es- 

perada pelo mercado. Na comparação in- 
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contr fel uu ds 

teranual, o comércio varejista caiu 5,5%, 

registrando a segunda queda consecuti- 

va, Seis das oito atividades pesquisadas 

registraram queda na margem. Às ven- 

das de material de construção recuaram 

pelo quarto mês consecutivo, enquanto 

as vendas de veiculos também recuam 

após duas altas consecutivas. 

Com a tendência de queda do setor de 

bens, restava a recuperação do segmen- 

UJS GD QUEIMAR 
RETRAÇÃO 
ECONÔMICA, 

O BANCO CENTRAL 
DO BRASIL 
PROMOVE UM 
CHOQUE DE JUROS 

to de serviços, mas setembro veio con- 

firmar o aprofundamento da desacele- 

ração da economia brasileira. O recuo 

de 01,6% no setor de serviços, após cinco 

altas consecutivas, frustrou as expecta- 

tivas de crescimento de 0,5% do merca- 

do. Quatro das cinco atividades investi- 

gadas registraram queda na margem. O 

único resultado positivo foi em serviços 

prestados às familias, ainda em nivel in- 

ferior ao pré-pandemia. 

Os dados do IBGE apontam que a ta- 

xa de desempregono Brasilvinha caindo. 

Atingiu 13,2% no trimestre encerrado em 

agosto, mas com 13,7 milhões de brasilei- 

ros sem trabalho, o desemprego é supe- 

rior ao do trimestre encerrado em maio 

de 2020 (12,9%). A Confederação Nacio- 

nal da Indústria (CNT) aponta que o ren- 

dimento médio real vem sofrendo quedas 

sucessivas ao longo de 2021, e acumula 

queda de 2,6% entre janeiro e setembro, 

Paraalógicaadepta das leis daecono- 
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mia válidas em qualquer espaço e tem- 

po (absolutas), o mistério apresenta-se 

com a inflação brasileira muito superior 

a norte-americana, apesar de uma de- 

manda em desaquecimento aqui e cres- 

cente lá. O cenário é ainda mais enigmá- 

tico ante a resistência da autoridade mo- 

netária dos EUA em elevar as taxas de ju- 

ro, pelo diagnóstico de que até o momen- 

to a inflação decorre menos de uma de- 

manda excessivamente acelerada, en- 

quanto o Brasil produz uma das maio- 

res e mais rápidas elevações na taxa de 

juros em uma economia em abertae am- 

pla desaceleração, 

A generalidade das leis econômicas é 

abalada pela relatividade de suas apli- 

cações nos diferentes espaços nacio- 

nais. Dólar e real são moedas, mas mui- 

to distintas. Quando o real perde valor 

em comparação ao dolar, diversos pre- 

ços da economia brasileira são reajusta- 

dos de forma compensatória. A politica 

monetária brasileira tenta escapar da in- 

flação aumentando a sincronia dos movi- 

mentos do real em relação ao dólar. Dois 
corpos que se movem na mesma direç ão 

e velocidade conservam a sua distância 

relativa ao longo do tempo, como se am- 

bos estivessem parados. 

Herentemente de outras eco- 

nomias, no Brasil, conter ade- 

manda é o efeito colateral in- 

desejado e não o objetivo da 

elevação na taxa de juros, em- 

pregada para aumentaro pré- 

mio para credores em reais, tornando a 

posição em moeda brasileira mais atra- 

tiva, ampliando sua demanda para con- 

teradesvalorização ante o dólar e, assim, 

neutralizar um dos fatores da inflação. 

O antigo estrangulamento externo que 

condicionava os ciclos da economia brasi- 

leira à dependência da demanda estran- 

geira por produtos primários exportados 
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Os portos da China concentram 

os contêineres, E faltarão 

produtos no Natal 

hoje é reeditado na circulação financei- 

ra. Aexecução da política monetária para 

atender as condições de emprego e renda 

do Pais está submetida as relações de prê- 

mioerisco queregulam as decisões entre 

ser credor em dólar ouemreais, de forma 

apreveniradesvalorização cambiale a in- 

flação no Brasil, Por outros caminhos, es- 

sa mesma razão orienta a politica de pre- 

ços dos combustíveis. Os reajustes fre- 

quentes estão atrelados as exigências do- 

larizadas dos acionistas nacionais e inter- 

nacionais da Petrobras. O circulo de fer- 

rodalivre movimentação da finança apri- 

siona os paises de moeda não conversível. 

O touro dourado que resfolega suas 

ambições às portas da Bolsa de Valores 

sopra com força os ventos queembalamo 

voo sinistro do dragão da inflação. « 
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RESPO SÁVEIS 
IRRESPONSAVEIS 

EIS OS HERÓIS DO EMPOBRECIMENTO PROGRESSIVO. | 
E APARECE UM DOCUMENTO QUE INDICA FALSIDADE IDEOLÓGICA 

DE GUEDES NO CASO DA OFFSHORE, ENQUANTO O CHEFE 
DO BC FICA NA MIRA POR INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

Bolsade São Paulo ganhou 

um touro douradona por- 

ta, cópia de uma escultura 
bronzeada de Wall Street, 

meca do capitalismo ame- 

ricano. Ridículo. Há brasi- 

leiros com fomeasearras- 

tar pelas ruas, inclusive ali 

perto. Os dois principais responsáveis pe- 

la economia nacional, o ministro Paulo 

Guedes eo chefe do Banco Central, Rober- 

to Campos Neto, também, digamos, pro- 

vocamo Pais. E por razões que bem pode- 

riam ser simbolizadas no touro dourado: 

grana facil, mercado financeiro, o mundo 

é dos espertos. Guedes mantém uma fir- 

ma em paraiso fiscal e, ao tentar explicar 

por que não a fechou ao entrar no governo, 

mostrou que parece ter cometido falsida- 

de ideológica perante a Comissão de Etica 

Pública. E Campos Neto? Telefona a vips 

para discutir taxa de juros e agora pode ser 

alvo de um inquérito por uso de informa- 

ção privilegiada, embora a Lei de Autono- 

mia do BC lhe garanta certa blindagem. 

Guedes enrolou-se e produziu prova 
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por ANDRE BARROCAL 

contra si ao tentar escapar dos deputa- 

dos. Em outubro, tinha sido convocado 

por duas comissões da Câmara para ex- 

plicar sua offshore caribenha. O depoi- 

mento nas comissões seria em 10 de no- 

vembro. Navéspera,o ministro mandou 

aelas docu mentos com esclarecimenti 15 

que julgava suficientes. E não foi depor. 

Na papelada estava a Declaração Confi- 

dencial de Informações que entregara 

em janeiro de 2019 à Comissão de Ética 

Pública. A DCI tem de ser apresentada 

por todo o alto escalão governamental. 

Contém dados patrimoniais, familiares 

“ELE MENTIU 
À COMISSÃO 
DE ÉTICA E É 
GRAVÍSSIMO”, 

AFIRMA 
O DEPUTADO 
ELIAS VAZ 

e comerciais. Permite avaliar se, no car- 

go, a pessoa terá conflito de interesses. 

Na declaração, Guedes devia respon- 

der: “Possui cônjuge, companheiro ou pa- 

rente até o terceiro grau, em linha reta ou 

colateral, consanguineo ou por afinidade, 

que atua em área ou matéria afins à com- 

petência profissional do cargo que exerce 

(o mintstro)?”. Resposta: X no quadradi- 

nho“Não”. E parente “sócio ou empregado 

de pessoa jurídica que atua em área ou 

matéria afins as atribuições do cargo que 

ocupa?” Resposta igual. Nas duas ques- 

tões, o certo seria X no quadrinho “Sim”. 

O motivo? Paula Drumond Guedes. 

O ministro abriu a Dreadnoughts nas 

Ilhas Virgens Britânicas em 2014 com a 

filha Paula de sócia. Ambos eram tam- 

bém os diretores. Em 21 de dezembro de 

2018, vésperas de assumir o cargo públi- 

co, Guedes deixou a direção, segundo diz 

em outro documento enviado a deputa- 

dos. Era uma tentativa de adequar-se ao 

artigo 5º do Código de Conduta da Alta 

Administração Federal. Anorma proibe 
uma autoridade de ter negócios que lu- 
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crem com decisões ou informações privi- 

legiadas dessa autoridade. Ou seja, Gue- 

des seguiu dono da empresa, mas diz que 

não se mete nela. Paula é, porém, direto- 

ra até hoje. E, por isso, o pai deveria ter 

respondido coisa diferente na DCI. “Ele 

mentiu à Comissão de Ética. É gravissi- 

mo”, afirmao deputado Elias Vaz, do PSB 

de Goiás, um dos que propuseram convo- 

car Guedes à Câmara é que receberam a 

papelada do ministro. 

O “Posto Ipiranga” estã com depoi- 

mento remarcado na Câmara para a ter- 

ca-feira 23. Presidente da Comissão de 

Ética Pública de 2016 a 2018, o advoga- 

do Mauro Menezes vê “indícios do co- 

metimento de crime de falsidade ideoló- 

gica” por Guedes. “Ele induziu a Comis- 

são de Eticaaerro”, diz. Ilícito que,no Có- 

digo Penal, custa de um a cinco anos de 

cadeia. Foi na época de Menezes à fren- 

te da Comissão que surgiu o modelo de 

DCI com quadradinhos “Sim” e “Não” 

nas perguntas sobre vinculos familiares 

e comerciais das autoridades. Ideia do 

então secretário-executivo do órgão, 

Gustavo Caldas, procurador da Fazenda 

Nacional. Era comum, recorda Menezes, 

o declarante deixar em branco essas 

questões. Com um “Sim” ou “Não”, talvez 

fosse mais fácil obter respostas. E pegar 

não uma omissão, mas uma mentira. 

As autoridades sob suspeita e Rosa Weber, 
relatorado casono STF 

O advogado vê um agravante no ca- 

so de Guedes. Na DCI de 2019, o mimis- 

tro informou que a filha era conselheira 

de uma organização sem fins lucrativos, 

a Global Blockchain Business Council, 

dai que não haveria conflito de interes- 

ses com seu trabalho público. E só. Nada 

sobre Paulaser sua sócia e diretora da fir- 

ma em paraiso fiscal, Diante dos detalhes 

da história, teoriza Menezes, é razoável 

CARTACAPITAL 

supor que “Guedes quis ocultar acircuns- 

tância dele e da filha, quis enganar a Co- 

missão de Éticae agiu com dolo”. Além de 

potencial falsidade ideológica, o fato de, 

parece, ter enganado a Comissão violaria 

oartigo 3º do Código de Conduta, que exi- 

ge “clareza de posições” e “decoro”. 

por que o Guedes teria se arris- 

cado a falsidades? Para driblar 

a Lei de Conflito de Interesses, 

de 2013. Ser dono de empre- 

sa em paraiso fiscal e chefiar a 

economia brasileira agrediria 

essa lei, um crime de improbidade, pu- 

nivel com multa, ressarcimento de da- 

nos ao Erário e proibição de ocupar fun- 

ção pública por oito anos. Elias Vaz crê 

que o ministro “deixou a filha operando 

(na offshore)”. Os dois, segue o deputado, 

“têm conexão natural de pai e filha, ela 

pode ter recebido informações privilegia- 

das dele”. Só haveria um modo de dissipar 

as suspeitas. Examinar as operações da 

Dreadnoughts desde a posse doministro, 

A Comissão de Etica analisou a declara- 

ção de Guedes em maio de 2019 e reco- 

mendou congelar os negócios da offshore, 

enquanto ele estivesse no governo. 

Na quarta-feira 17, Vaz e mais três 

deputados cobraram do procurador- 

-geral da República, Augusto Aras, que 
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PEGO NA MENTIRA 
Declaração Confidencial de Informações entregue em janeiro de 2019 à 
Comissão de Ética Pública expõe informação falsa prestada por Paulo Guedes 
sobre conflito de interesses diante da presença de filha na direção de offshore 

5. RELAÇÕES DE PARENTESCO 

Nesse tópico o declarante deverá indicar relações de Aro ind
a ag 

ensejar conflito de interesses, tendo em vista que ie a a per
o 

beneficiem seus parentes (Lei nº 12.813, de 16 de maio e de ho e 

Vinculante nº 13, do STF, e Código de Conduta da Alta Admin go
r ci giro posa 

Os parentes referidos são aqueles até O terceiro grau, o que je ar sã E g 

filhos, netos, bisnetos, irmãos, tios e sobrinhos, tanto do decia 

cônjuge ou companheiro. 

s à competência profissional do cargo que exerce: 

5.1. atua em área ou matéria afin 

[ ]sM [X]não 

5.2. é sócio ou empregado de pessoa jurídica que atua em área ou matér 

atribuições do cargo que ocupa.
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Além de negar que tivesse parente em situação de potencial conflito 
de interesse, o ministro escondeu que filha era diretora e sócia da offshore dele 

5.5 Situações de conflito envolvendo relações de parentesco e providências para sua 

prevenção 

Justificativa para preenchimento deste item: Não obstante não vislumbrar situações de 

conflito de interesses que envolvam as atividades atualmente desempenhadas por meus 

parentes, descrevo abaixo, para ciência dessa Comissão de Ética Pública, determinadas 

atividades por eles exercidas com a devida indicação das circunstâncias e caracteristicas 

que afastam quaisquer potenciais situações de conflito: 

Providências 

para prevenir 

ou impedir o 

= conflito 

Blockchain | Atualmente, Paula | N/A (apesar dé 

Situação geradora 

de potencial 

Instituição pública ou | 
privada onde trabalha 

ou da qual é sócio 

Nome do parente 

conflito 

Paula Drumond | Global 

Guedes (filha) Business Council —|é membro dola organização 

GBBC, organização sem | Conselho do GBBC | debater temas 

fins lucrativos voltada à | relacionados a 

promoção do questões 
| entendimento cla econômicas, 

tecnologia blockchain | não vislumbro 
entre reguladores quaisquer | 

globais e líderes situações de 

empresariais. confiito 

“potencial 
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requeira um extrato das operações da 

firma caribenha de janeiro de 2019 em 

diante. Quando da revelação da offshore 

de Guedes nos Pandora Papers, o “xeri- 

fe” abriu averiguações preliminares, ain- 

da em curso, conforme a Procuradoria. 

Em outubro, Aras recebeu dos advoga- 

dos de Guedes, Ticiano Figueiredo e Pe- 

dro Ivo Velloso, documentos que mos- 

trariam que o ministro não administra 

aDreadnoughts desde dezembro de 2018. 

Papéis similares aos enviados a deputa- 

dos. Indagados por CartaCapital os advo- 

gados não responderam sobre a potencial 

falsidade ideológica do cliente. Em nota 

disseram que “não houve qualquer omis- 

são por parte do Ministro da Economia” 

e “que o fato de sua filha ter continuado 

nos quadros da empresa se deve a ques- 

tões meramente burocráticas de repre- 

sentação junto aos gestores e adminis- 

tradores terceirizados, os quais, frise- 

-se, são todos empresas não brasileiras”. 

'no caso do presidente do BC, 

Aras agirá? O problema de 

Campos Neto, aqui, não éa sua 

offshore em paraiso fiscal,a Cor 

“Assets, aberta no Panamá em 

2004 e fechada em agosto de 

2020. Em 11 de novembro, a Associação 

Brasileira de Imprensa (ABI) pediu ao 

Supremo Tribunal Federal um inquéri- 

to contra o banqueiro por uso de infor- 

mação privilegiada. O motivo foiumare- 

velação do dono do Banco BTG, André 

Esteves, em palestra a filhos de ricaços 

em 21 de outubro: “Eu me lembro que 

os juros estavam assim, em uns 3,5%, € 

o Roberto me ligou para perguntar: Pó, 

. André, o que você está achando disso, 

onde você acha que estão lower bound” 

Lower boundeé limite inferior”. E,no tele- 

fonema, referia-se ao piso do juro do BC, 

taxa com a qual lucram negociadores de 

títulos públicos. A ligação deve ter sido lá 

por abril de 2020. No mês anterior, o juro 

estava em 3,75%. No seguinte, em 3%. E 

prosseguiu Esteves na palestra, áudio di- 

vulgado pelo site Brasil 247:“Eu falei as- 
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sim:;“Olha, Roberto, eu não sei onde que 

está, mas eu estou vendo pelo retrovisor, 

porque a gente já passou por ele”. 

Para os advogados da ABI, o telefone- 

ma viola o artigo 27-D da Lei 6.387, de 

1976, criadora da Comissão de Valores 

Mobiliários. Por esse dispositivo, quem 

“repassa informação sigilosa” obtida gra- 

ças ao cargo comete crime contra o mer- 

cado de capitais. Dá cana de um a três 

anos. E quem “utiliza informação rele- 

vante de que tenha conhecimento, ainda 

não divulgada ao mercado”, também co- 

mete, razão pela quala ABI quer Esteves 

igualmente investigado. No Supremo, a 

ação está com Rosa Weber. Antes de de- 

cidir, ajuiza pediua Aras que opine. Sea 

Corte abrir um inquérito, caberá à Pro- 

curadoria investigar. 

“Esse episódio revela queo Banco Cen- 

tralfoi capturado por seus regulados”, diz 

José Luis Oreiro, professor de Economia 

na UnB e estudioso do sistema financei- 

ro, “Esse tipo de conversa do presidente 

do BC com o dono de um banco de investi- 

mento é inaceitável. Nos Estados Unidos, 

teria tido gente presa, aqui tratamos com 

normalidade” O BC trata, de fato. Sus- 

tenta que “contatos institucionais perió- 

dicos com executivos de mercados regu- 

lados e não regulados” é “prática de Ban- 

cos Centrais e de autoridades de super- 

visão no mundo”, a fim de “colher visões 

za 4 
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sobre a conjuntura econômica” e moni- 

torar ameaças à “estabilidade do sistema 

financeiro”, Para Oreiro, é compreensi- 

' velqueo BC ouvisse o “mercado” sobre o 

piso do juro. Mas deveria ter feito isso de 

forma transparente, com um seminário 

' público com economistas, por exemplo, 
e não em ligações a vips. 

E uma “relação promiscua”, que “mos- 

' tra a influência direta do dono do Ban- 
co BTG nas mais altas instâncias do po- 

der politico”, na visão do senador Fabia- 

no Contarato, da Rede do Espirito Santo. 

O capixaba propôs convidar Campos Ne- 

to para explicar o telefonema em uma co- 

missão do Senado. O convite foi aprova- 

do em 26 de outubro, mas até a conclusão 

desta reportagem, na quinta-feira 18, não 

| havia data para o depoimento. 

Graças à lei de autonomia do BC, apro- 

' vada em fevereiro, Campos Neto tem 

mandato até 31 de dezembro de 2024. 

NA SUA ATUAL 
PASSAGEM PELA 
EUROPA, LULA 

DEFINIU GUEDES 
COMO 

“MENTIROSO” 

CARTACÁAPITAL 

Wall Street se curva: 

onosso touro é de ouro 

Ele só sai do cargo se renunciar, for com- 

provadamente incompetente ou for con- 

denado com sentença transitada emgulga- 

do, com base em algumalei que puna com 

veto a ocupar cargo público. E bem pos- 

sivel que fique no posto nos dois primei- 

ros anos do próximo governo. Emissários 

de Lula ja disseram a gente do “mercado” 

que o petista tem certa simpatia pelo ban- 

queiro,emborasejacontraa lei da autono- 

mia. À propósito, na passagem pela Euro- 

pa, Lula chamou Guedes de “mentiroso”. 

No “mercado”, há analista que diz que 

Campos Neto é bem-visto e tido como al- 

guém que poderia substituir Guedes, caso 

o rolo da offshore derrube o ministro. (O 

dito“Centrão” usouorolo para chantage- 

aro ministro e, ao que parece, esta satis- 

feito: conseguiu subir o novo Bolsa Fami- 

lia para 400 reais e o aval para usar verba 

de precatórios em emendas parlamenta- 

res.) E hã analista que diz o oposto: que o 

banqueiro não tem e nunca teve estofo pa- 

raocargo, vide a foto dele de bermuda em 

umchurrasco nacasa do chefe da Casa Ci- 

viledo Centrão governista, Ciro Noguei- 

ra, em agosto, É consenso, porém, que o 

episódio com Esteves não vai levar a nada. 
Paravariar, vivao Brasil... » 
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Amizade de 50 anos 
MAIS UM PESADELO À inutil e deliberada tentativa de um pobre- 
diabo de condená-la ao esquecimento. A história é bem outra 
POR MINO CARTA 

repórter Bernardo Lerer 

aparece de repente de rosto 

avermelhado, tonalidade 

solferino, como acontece 

quando excitado, diz deum 

fôlego só: “Você precisa conhecer o Lula, 

comanda a greve dos metalúrgicos de São 

Bernardo e Diadema, adjacências tam- 

bém”. Deum remoto horizonte, toldado o 

céu por uma imensa nuvem preta, surge 

um bando de presidentes da Fiesp, vêm 

ameaçadores do passado, do presente e do 

futuro. E em coro repetem: “Você criou 

um monstro”. De manhã foi às bancas a 

ultima edição da revista IstoÉ, traz naca- 

pa a imagem do lider da greve ea chama- 

da“Lulae os trabalhadores do Brasil”. 

A parede desafia a ditadura, de cujas 

entranhas saem brucutus e helicópteros 

para intervirna Vila Euclides, o estadio de 

São Bernardo, onde milhares detrabalha- 

dores em greve são atiçados pelo discur- 

sodeseu chefe, pronunciado de um palan- 

que erguido paraos flashes daimprensa e 

até mesmo da revista Time. Publica-se a 

IstoÉ para cobrir agreve, até que, em abril 

de 1980, Lula é preso e enquadrado na Lei 

de Segurança Nacional. Tornei-me mui- 

to amigo dele e de sua mulher, Marisa, € 

eu os visito com frequência na casa deles, 

no topo de um morro atrás da fábrica da 

Volkswagen, ou para enfrentar um fran- 

guinho de leite, também conhecido como 

galeto nos bares e botecos da cidade, que 
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cresce com vigor, dominada do alto pelo 

prédio do sindicato. 

Invade a cena Wilfrid Hyde-Wihite, 

perdão, não é ele, é o sósia do doutor 

Ulysses, acompanhado de perto pelo go- 

vernador de São Paulo, André Franco 

Montoro. Chovem contra eles bombas 

de efeito moral e Montoro recomenda ao 

doutor: “Chuta, chuta!” Estou com Lula 

no momento da prisão, clena companhia 

de Jair Meneguelli. Ali, mais ou menos de 

surpresa, transita Olavo Setubal. Recebe- 

-me no seu escritório na fronteira de São 

“Você criou um monstro”, dizem em coro os 
presidentes da Fiesp, passado, presente e futuro 

Paulo, Diz: “Você estava certo, Lula é um 

grande presidente da República”, 

Eeis Raymundo Faoro, o amigo frater- 

no, levo-o ao palanque de Vila Euclides. 

Fernando Henrique Cardoso, reunido no 

Paço Municipal, ao lado do estádio, pon- 

tifica no meio de um enxame de mochos, 

a levar em conta o movimento rotatório 

que imprimem às suas cabeças. Ele ten- 

ta em vão Impedir a nossa ida ao palan- 

que, depois de nos ter oferecido, pela mão 

de uma senhora de cabelos azuis, um chá 

servido emxicaras de Limoges. O filho de 

Olavo Setubal, Roberto, convida-me para 

almoçar e sugere: “Diga ao Lula que dei- 

xe de tentar a reeleição de Dilma e assu- 

ma ele mesmo a candidatura”. 

Reaparecem o doutor Ulysses e o go- 

vernador Montoro, pedem que converse 

com Lula: é indispensável que participe 

da próxima jornada da campanha das Di- 

retas Já. Evem Alberto, meu grande ami- 

go italiano, jornalista capaz de escrever 

a bico de pena, com ele trabalhei em Tu- 

rim no jornal Gazzetta del Popolo. Digo- 

-Jhe: “Amanhã, você vai conhecer o Lu- 

la”, E logo, a mesa de um restaurante co- 

nhecido por sua cozinha italiana, o futuro 

presidente da Republica afirma, peremp- 

tório: “E claro que estarei no palanque da 

campanha no dia do aniversário da fun- 

dação de São Paulo”. O ministro do Traha- 

lho do ditador Emílio Garrastazu Médici, 
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Lula acaba de sair da prisão do Dops e fala 

com Mino na cozinha de sua casa. Kotscho, 

excelente jornalista, depois seria por 

longo tempo colaborador de Lula. 

Estiveramno sindicato de São Bernardo 

até oúltimo momento, antes da prisão 

em compensação, convida-me paraalmo- 

çarno restaurante La Casserole, eo dono, 

figura das mais simpáticas, chega de olhos 

brilhantes muito além da lâmina da faca 

empunhada para fatiar o gigot com mes- 

tria inigualável, e a aprovação da mulher 

Tuna sentada três mesas adiante. 

Fala o ministro da ditadura, persona- 

gem muito redonda: “Gostaria que Lula 

me recebesse, o senhor poderia interme- 

diaro encontro?” Respondo: “Convide-o, 

quem sabe ele aprecie gigot”. Vamos, 

Faoro e eu, visitar Lula no Dops. Rece- 
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Olavo Setubal reconheceu:“Ele é um 
ótimo presidente”. O filho Roberto 
pede-me:“Diga ao Lula que tome 

o lugar de Dilma antes da reeleição” 

be-nos Romeu Tuma, manda chamar o 

preso, a quem costuma servir um almo- 

ço à base de lulas, além de lhe garantir 

a visita diária de Marisa e filhos. Tuma 

permite que Lula, acompanhado por dois 

agentes em trajes paisanos, vá ao enter- 

ro da mãe, a indômita faxineira que, vi- 

uva, criou os filhos, saia para o trabalho 

depois de enterrar no quintalos dois me- 

nores. Hora de Lula sair do Dops. Con- 

ta ter recebido duas visitas de dois cava- 

lheiros engravatados, a pretenderem vas- 

culhar suas ideias a respeito da vidae do 

mundo, em nome de um misterioso “ca- 

cique”, Volta Romeu Tuma. Dirige-se aos 

visitantes, Faoro e eu:“Fiquem à vontade 

com Lula, eu vou sair”. No anexo ao gabi- 

nete, um sofá nos espera muito cômodo. 

Liga Lula presidente da República: “Ve- 
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nha conversar comigo hoje mesmo, espe- 

ronaGranjado Torto, um carro oficialirá 

apanha-lo no aeroporto”. Aparece ovideo 

da Globo a mostrar maços de dinheiro v1- 

vo cuidadosamente empilhados. Pergun- 

toa Romeu Tuma:“Quemerao cacique?” 

E ele: “Golbery”. Na Granja do Torto, Lu- 

lae Marisa jogam rouba-monte, enquan- 

to tomam uisque. Marisa, um tanto beli- 

cosa, afirma: “Por tudo isso ele é culpado, 

confia em quem não presta”. Ouço a voz 

de Lula pelo telefone: “E hora da Dilmi- 

nha, nunca deixarei de apoiar a sua ree- 

Contra as mentiras 
midiáticas e os 
crimes cometidos 
por Moro e 
Dallagnol, com o 
beneplácito do STF 

leição”. Enxergo a mim mesmo, enquanto 

escrevo meus fogosos editoriais de apoio, 

antes a Lula, depois a Dilma, por ocasião 

das eleições que disputam, com eles sem- 

pre e sempre em roda-viva. 

Aporta aquele que se declara jorna- 
lista e escritor, ignora seu extraordiná- 

rio talento para ensinar aritmética às co- 

munidades aborigenes no Alto Amazo- 

nas, nas proximidades da fronteira com 

o Peru. Invejável sua capacidade de medir 

distâncias percorridas, visitas recebidas, 

discursos pronunciados. Lula pergunta: 

“Quando sai o meu livro?” A encomenda 

está a demorar, mas há chances de novas 

conversasentreo protagonista e seu autor. 

Cláudia, senhora adorável, serve-me 

uma cerveja. Lula está sentado no sofá de 

um amplo cômodo, debaixo de uma pai- 

sagem pendurada na parede, Reserva- 

“me uma poltrona próxima dele. O capi- 

tão Morais, portador de mensagens e re- 

cados, ampara um velho transformado 
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em escombro humano para subir a ladei- 

ra que abraça o Sindicato dos Metalúrgi- 

cos de São Bernardo e Diadema. Na peque- 

na poltrona sentam-se, às vezes, Pimentel, 

governador de Minas, ou Rui Falcão, pre- 

sidente do PT. Ouço Lula comentar: “Ele 

esta muito bem”, Falcão anui, Pimentel 

também. Suponho que a mim se refiram. 

O Stuckert., artista da fotografia, sen- 

tana ponta da mesa c enfrenta com garbo 

três porções de bacalhau àsiciliana,uma 

atrás da outra, Graças à presença de uva 

passa e pinoli, o sabor agridoce excita o pa- 

ladar. Stuckert acompanha Lula emuma 

visitaâminha casa, juntamente comano- 

vamulher, suave senhora, e garantir farta 

documentação fotográfica. No saguão do 

Instituto, o ex-presidente encontra Fer- 

nando Morais e pergunta:“A quantas an- 

daomeulivro?” Parece estar bem adian- 

tado, só falta uma última conversa, En- 

quanto a mídia nativa o desancava sem 

CARTACAPITAL 

Levo Raymundo Faoro ao palanque da Vila 

Euclides. Lula e Marisa estão presentes na 

1º edição da festa de aniversário de IstoÉ 

parar ao longo de toda a sua vida politi- 

ca, Lula e as pessoas chegadas aeleno PT 

sempre contaram com o apoio irrestrito 

das publicações que dirigi, tanto mais em 

momentos eleitorais. 

Cláudia traz um copo de cachaça para o 

chefe. Ou seria uisque? Lembro do tempo 

em que preferiamais de um copo de pinga 

com cambuci. Nas calçadas do sindicato, 

enquanto eu passo, aglomeram-se cida- 

dãos e cidadãs de polegar erguido. Apro- 

vam meu comportamento na direção de 

umaou outra revista, sem falar doJornal 

da República, Sentado à prancheta estã o 

diretor de arte de IstoÉ e CartaCapital. 

Quantas capas ele fez em homenagem a 

Lula? “Nem da para contar”, diz com um 

largo sorriso. Estranhamente, nenhu- 

madelas aparece no livro publicado pela 

Companhia das Letras, do qual ele é au- 

tor do projeto gráfico. Basta folhear o li- 

vro para perceber que, segundo seu autor, 

o texto dependeu de imformações forneci- 

das pelo seu próprio protagonista. 

Seráqueoex-presidente seesqueceuda 

longa e carinhosa amizade que nos uniu? 

Sera que não se deu conta do apoio cons- 

tante, nunca traido, das publicações que 

comandei, a sofrer acusações e ofensas, O 

boicote de inúmeros anunciantes, sem fa- 

lar dainimizade crônica da casa-grande? 

Apoiar Lula sempre representou um ris- 

co, encarado, sem pestanejar, por mim e 

por dezenas de jornalistas naturalmente 

dispostos a remar contra a corrente. 

E assim que no pais mais desigual do 

mundo, entregue ao demente-mor, passo 

de um pesadelo a outro. Busco alento, 

posso dizer até consolo, ao manter o 

habitual dialogo com meus botões: 

“Bem, o homem já não é aquele garoto 

impetuoso, o tempo não poupa quem quer 

que seja e os idosos, às vezes, sofrem O 

esquecimento de uma hora para outra”. « 
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A doce vida de 
um sonegador 
FORAGIDO Com a prisão decretada 
no Brasil há cinco anos e uma dívida 
bilionária com o Fisco, Ricardo Magro 
esbanja a sua riqueza em Miami 
FOR MAURÍCIO THUSWOHL 

ão são poucos os empresá- 

rios brasileiros às voltas 

com problemas judiciais 

por sonegação de impos- 

tos. Ao longo dahistóriare- 

cente, muitos deles, como que imunes à 

reprovação pública, chegaram a frequen- 

taras maisaltas rodaseavirarfigurinhas 

fáceis em prestigiadas colunas sociais. 

Nenhum deles, no entanto, jamais aliou 

com tanta desenvoltura os perfis de so- 

negador, advogado e empresário 

bon-vivant como o carioca Ricardo An- 

drade Magro, de 59 anos. Ele é o homem 

por trás da Refit, nome atual da Refina- 

ria de Manguinhos, localizada próxima 

àzona portuária do Rio de Janeiro e se- 

gunda maior devedora de impostos aos 

cofres públicos brasileiros, com um débi- 

to que se aproxima de 5 bilhões de reais. 

Magro hoje é um ilustre habitante de 

Miami, onde vive ha pelo menos cinco 

anos, desde que teve sua prisão decreta- 

dano Brasil. O último ano e meio foi con- 

fortavelmente passado em uma mansão 

comprada por 36 milhões de dólares no so- 

fisticado bairro de Coconut Grove. A resi- 

dência pertencia ao astro da NBA Lebron 

James, detalhe que revela o interesse do 

sonegador brasileiro pelo mundo dos es- 

30 CARTACAPITAL COM BR 

: portes. Desde julho, ele é sócio do empre- 

; sario-celebridade Dana White, dono da 

; franquia de lutas marciais UFC, navenda : 

' deumamarcadegasolinaaditivada distri- - 
É buida pela Fit, outra de suas empresas. Na 

| peça publicitária de lançamento do produ- 

É to, o lutador brasileiro Rodrigo Minotauro | 

É atuou como garoto-propaganda. 

' Oempresário brasileiro vesteofiguri- - 
| no-padrão do ricaço americano. Recente- 

É mente, inaugurou nos EUA uma fundação, 

É na qual pretende aplicar, “sem fins lucra- 

| tivos”, parte da fortuna que os problemas 

' como Fisco brasileiro tornam difícildees- 

' timar, mas que se aproximaria do bilhão 
' dedólares. Legalizada pela JustiçadaFló- 

' rida, a Magro Family Foundation, segun- : 

' do sua ata constitutiva, atenderá “jovens 

' carentes”, conceito pouco nítido nasocie- 

“Hoje, o bon-vivant 
mora em uma mansão 

| em Coconut Grove, 
' comprada de Lebron 
' James, astro da NBA 

dadenorte-americana. “A corporação é or- 

ganizada exclusivamente parafins benefi- 

centes, científicos e educacionais. Tem o 

objetivo especifico de construir o caráter 

e aaptidão fisica de jovens carentes e em 

situação de risco por meio de treinamen- 

to em artes marciais”, diz o documento. 

No mesmo endereço da Fundação Magro, 
localizada em Coral Gables, outro bair- 

ro de milionários, funciona uma moder- 

na academia de ginastica e lutas ironica- 

mente batizada pelo brasileiro como Refit. 

O bom humor de Magro não é compar- 

tilhado pelas autoridades fiscais brasilei- 

ras. Por aqui, as empresas dele e de outros 

integrantes da família têm dividas su- 

periores a 10 bilhões de reais, A lider em 

sonegação é também a maior delas, a Re- 
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fit/Manguinhos, em recuperação judicial 

para conseguir quitar os 4,9 bilhões de re- 

ais registrados na Divida Ativa do Esta- 

do do Rio de Janeiro, onde aparece como 

a segunda maior devedora. Atualmente, 

acontroladora da refinaria carioca, com 

65% das ações, é uma empresa comanda- 

da por João Manuel Magro, paide Ricar- 

do. Em demonstração financeira divulga- 

da na terça-feira 16, a Refit informa um 

prejuizo de 130 milhões de reais em 2021. 

Ao longo dos anos, o rombo acumulado 

pela companhia alcança a espantosa ci- 

fra de 3,5 bilhões, 

Hãá dois anos chamou atenção do Gru- 

po de Atuação Especializada no Comba- 

te à Sonegação Fiscal (Gaesf) do Minis- 
tério Público do Rio de Janeiro o caso da 

Tiger Oil, empresa com atuação na Baixa- 

da Fluminense controlada por João Ma- 

nuel Magro e Manuel Joaquim Andrade, 

avo de Ricardo por parte de mãe. O MP 

denunciou a prática de “sonegação siste- 

mática e organizada” de impostos reali- 

zada pela distribuidora de combustíveis 

entre 2004 e 2006, As relações familia- 

res não param por aí. Outras 16 empre- 

sas têm como dona Gabriela da Conceição 

Andrade Magro, mãe de Ricardo. Um no- 

me também recorrente é o de Ernesto An- 

drade, irmão de Gabriela e tio de Ricardo, 

“Ele não tem nenhum pudor em usar 05 

parentes mais próximos como laranjas”, 

diz um critico do empresário, que prefe- 

re não ser identificado. 

É extenso o rol de empresas ligadas a 

Ascensão. Depois de passar uma 

temporada na penitenciária de Bangu, 

o empresário agora vive neste singelo 

palacete de 36 milhões de dólares 

Magro em situação irregular com os im- 

postos. A Arrows Petróleo do Brasil tem 

um pendura de 2,3 bilhões de reais em 

sonegação no Rio, mesmo caso das dis- 

tribuidoras de petróleo e derivados In- 

ca Combustiveis (divida de 1,2 bilhão), 

Rodopetro (1,1 bilhão), Dinamo (000 mi- 

lhões), Tiger Oil (700 milhões) e Mangui- 

nhos Distribuidora (300 milhões). Além 

das empresas em nome da familia, Magro 

aparece como procurador de outras deve- 

doras do Fisco, como a TA Oil Distribui- 
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dorade Petróleo, com divida de quase 300 

milhões, e a 76 Oil Distribuidora de Com- 

bustivel, devedora de 100 milhões. 

Segundo o advogado Paulo Inácio Xa- 
vier, representante legal da World Comér- 

cio Atacadista de Combustíveis em uma 

ação na qual a distribuidora acusa a Re- 

fit de “comportamento predatório e con- 

corrência desleal”, as empresas de Ma- 

gro formam um cartel que, além de per- 

seguir concorrentes, se vale para isso de 

um sofisticado esquema de sonegação. “F, 

um sistema inteligente, são várias empre- 

sasenenhuma paga ICMS” diz. A prática 

desleal é uma bola de neve que só faz au- 

mentar a riqueza pessoal do empresário. 

“A Refit importa petróleo da trading con- 

trolada por Magro, que tem lucro com is- 

so, mas o dinheiro fica nos Estados Uni- 

dos. Na verdade, a Refit vende imposto”, 

completa o advogado. 

Quase a totalidade das empresas en- 
volvidas em ilegalidades fiscais é clien- 

te de um mesmo escritório de “advocacia 

empresarial especializada”, a Magro Ad- 

vogados Associados. Us vultosos paga- 

mentos de honorários por empresas vir- 

tualmente falidas chamam atenção do Mi- 

nistério Público, que suspeita de distribui- 

ção disfarçada de lucros. Apenas a Refit, 

que responde por 20 crimes contra a or- 

demtributária, registrou 13% de suarecei- 

ta como “despesas de honorários”. Somen- 

te no último trimestre, a refinaria repas- 

sou 23 milhões de reais como pagamento 

ao escritório de advocacia comandado pe- 

lo próprio Ricardo Magro, em valores ni- 

tidamente superiores aos praticados pe- 

lo mercado. “Ele comete o crime ao sone- 

gar impostos cainda lucra defendendo asi 

próprio”, diz Xavier. O esquema fica tam- 

bém caracterizado, acrescenta, pelo fato 

de que todas as empresas envolvidas na 

sonegação são clientes do mesmo escritó- 

O sócio. Dana White, da franquia UFC, 
é um parceiro comercial de longa data 

Segundo o MP, 
as empresas da 
família de Magro 
devem mais de 
10 bilhões de reais 

em tributos 

rio de contabilidade, a Delftconsult, “com 

nome de fantasia sem dono conhecido”. 

Xavier revela que esta fazendo um le- 

vantamento de todas as ações penais mo- 

vidas contra as empresas de Magro e seus 

familiares. O relatório sera enviado à Jus- 
tiça norte-americana para integrar uma 

ação que contesta a sociedade firmada 

com a franquia UFC de Dana White. “Ja 

que no Brasil o Magro parece inalcançá- 

vel, o caminho para deté-lo passa pelos 

EUA, Se ele tem negócios por lá, tem de 

ser submetido as leis daquele pais” 

Os problemas de Magro com a Justiça 

não começaram ontem. Em 2016, quan- 

do era um dos advogados do então presi- 

dente da Câmara dos Deputados, Eduar- 

do Cunha, o empresário teve a prisão de- 

terminada pela 5º Vara Federal Crimi- 

nal do Rio de Janeiro, após ser responsa- 

bilizado junto a seis outras pessoas pelo 

desvio de 90 milhões de reais dos fundos 

de pensão Postalis, pertencente aos Cor- 

retos, e Petros, da Petrobras, O montan- 

teserviria para adquirir debêntures emi- 

tidas pelo grupo educacional Galileo, que 

pretendia comprar a tradicional Universi- 

dade Gama Filho, localizada na Zona Nor- 

te do Rio. Segundo o Ministério Público, 

o dinheiro captado acabou desviado para 

as contas bancárias dos indiciados, o que 

“levou à quebra definitiva da Gama Filho 

ecausou danos amilhares de estudantes”, 

Beneficiado pela fraude, Magro eraentão 

um dos sócios do Galileo. 

Cinco anos antes, a ligação de Magro 

com Cunha foi revelada pela Operação 

Alquila, da Polícia Federal, que investi- 

gava fraudes no mercado de distribui- 

ção de combustiveis no Rio. Em conver- 

sagrampeada com o empresário, o depu- 

tado teria se comprometido a “pressionar 

a Braskem” para que esta vendesse gaso- 

lina Tipo A para a Refinaria de Mangui- 

nhos. Segundo as investigações realiza- 

das em 2009, o combustivel era despe- 

jado ilegalmente no mercado fluminen- 

se e Magro adquiria de forma fraudulen- 

taoproduto industrializado como se fos- 

se insumo, sendo com isso contemplado 
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pelos benefícios fiscais concedidos às re- 

finarias produtoras, além de aumentar 

consideravelmente sua margem de lucros. 

Mesmo “autoexilado”, Magro voltou 
a demonstrar sua proximidade com os 

altos círculos de poder ao bancar o úl- 

timo Carnaval carioca antes da pande- 

mia. Na ocasião, a pedido do então go- 

vernador Wilson Witzel, a Refit ofere- 

ceu de última hora um patrocínio de 

20,5 milhões de reais as escolas de samba 

que haviam sido deixadas na pista por 

outros patrocinadores. Na ocasião, a 

divida estadual da Refit chegava a 2,5 

bilhões de reais. O empresário buscava 

aproximar-se do governador, mas o pro- 

jeto acabou abortado pelo processo que 

culminou no impeachment de Witzel. 

Se for levada em consideração pela 

Justiça nos EUA, a ação contra Magro 

pode não somente melar a parceria com 

Rolos. A Refit acumula uma dívida de 
quase 5 bilhões com o Fisco. Em 20168, 
Magro era um dos advogados de Cunha 

Dana White, como também atingir em 

pleno voo as novas aventuras empresa- 

riais do sonegador. Em agosto, ele anun- 

ciou que pretende investir parte de seus 

recursos na “mineração” de brtcoins, crip- 

tomoeda cujo valor unitário, sujeito a 0s- 

cilações, está atualmente na faixa dos 50 

mil dólares. A mineração de criptomoe- 

das é considerada altamente dispendio- 

sae, para ser empreendida com sucesso, 

é preciso manter ligada de forma perma- 

nente uma grande rede de computadores. 

Coisa para gente rica, mas dinheiro pa- 

ra Magro não parece ser problema nos 

EUA. Já no Brasil, a evolução das ações 
contra ele na Justiça pode culminar em 

um pedido de extradição. CartaCapital 

tentou contatar o empresário por meio 

da assessoria de imprensa da Refit, mas 

não obteve retorno e tampouco recebeu 

as respostas dos questionamentos feitos 

até a conclusão desta reportagem. »« 
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Infância roubada 
PRECARIZAÇÃO Bo!lsonaristas tentam 
legalizar o trabalho infantil, enquanto o 
governo cria obstáculos a fiscalização 
POR ANA FLÁVIA GUSSEN E FABÍOLA MENDONÇA 

uando um moleque de 9, 

10 anos vai trabalhar em 

algum lugar, tã cheio de 

gente (dizendo) ai; “Tra- 

balho escravo, não sei O 

quê, trabalho infantil”. 

Agora, quandotá fumando um paralele- 

pipedo de crack, ninguém fala nada”, de- 

clarouo presidente Jair Bolsonaro em ju- 

lho de 2019, Depois de defender o traba- 

lho infantil ao menos outras três vezes, 

o governo dão primeiro passo para “re- 

gulamentá-lo”, Coube à deputada bolso- 

narista Bia Kicis, presidente da Comis- 

são de Constituição e Justiça da Câma- 

década — que autoriza jovens de 14 anos 

a firmar contrato de trabalho sob regi- 

me de tempo parcial. Atualmente, ado- 

lescentes de 14.e 15 anos só podem atuar 

terminado o ensino médio. 

A bancada governista busca regula- 

mentar o trabalho infantil no momen- 

to em que o Pais possui 14,6 milhões de 

desempregados adultos. Ou seja, a medi- 

justificativas apresentadas trazem argu- 
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' mentos relacionados à ociosidade, que le- 

| vaos jovens ao envolvimento como crime 

É eg ao trabalho informal, aos quais precisam 

' recorrer osmenores de idade, para,emfa- 

| ce da conjuntura econômica, auxiliarem 

' nosustento da familia”, dizo relator Pau- 

' Jo Eduardo Martins, do PSC, em parecer : 
| favorável à proposta. “E um discurso que 

' criminaliza a criança e o adolescente po- 

' bre, como se ele já nascesse predestinado | 
| ao crime e, para isso, deveria ser salvo pe- 

' Josvalores das famílias de bem, que o vão : 

' empregar”, reage a deputada Mariado Ro- 
' sário, do PT gaúcho, queseopõe à PEC,re- 

| tirada da pauta da CCJ cinco vezes. 

ra, desarquivar uma Proposta de Emen- : 

da Constitucional - engavetada hã uma | 

' tidemocráticos aberto pelo Supremo Tri- : 
' bunal Federal, Martinschegou aapresen- - 

; taruma proposta para extinguir a Justi- 

' çado Trabalho. Advindo do movimento : 
como aprendizes, uma regra absorvida : 

por empresas e que prevê, por exemplo, | 

que o jovem esteja estudando ou tenha 

Investigado no inquérito dos atos an- 

"Ao menos 1,76 
' milhão de crianças 
' e adolescentes 
' trabalhavam 

da tende a precarizar aindamaisotraba- t 

lho, colocando os jovens como opção mais | precocemen e no 

barata e “rentável” aos empregadores. “As Brasil em 2019, 

' atesta a Pnad 



Em pele de cordeiro. Aliado de Bolsonaro, o relator Martins afirma que o trabalho 
precoce afasta os jovens da criminalidade. O garoto ao lado não disfarça a gratidão 

Endireita Brasil, o deputado também é 

comentarista de um programadetevéda 

emissora de Ratinho e ministra palestras 

defendendo a volta da monarquia no Bra- 

sil. Kicis, por sua vez, costuma minimi- 

zar o trabalho infantil, dizendo que ela 

própria “vendia brigadeiro na escola” pa- 

ra ajudar a pagar as suas aulas de tênis. 

Um cenário radicalmente distinto do que 

costuma ser visto por auditores fiscais e 

procuradores do trabalho. Em 2019, pa- 

racitar um exemplo, 13 crianças e adoles- 

centes de 8 a 17 anos foram encontradas 

em condições degradantes nas casas de 

farinha de mandioca na cidade de Ipulh, 

nosertão de Pernambuco. Elas recebiam 

o equivalente a 3 reais por 80 quilos de 

mandioca raspada e estavam expostas a 

altas temperaturas, aqueimaduras, apo- 

eiras capazes de provocar doenças respi- 

ratórias e a problemas musculoesquelé- 

ticos, decorrentes de lesões por esforços 

repetitivos. Isso sem contar aausência da 

escola € a insegurança alimentar. 

Segundo dados da Pnad Continua de 

2019, os últimos disponiveis, havia 1,76 

milhão de crianças e adolescentes, de 5 

a 17 anos, trabalhando precocemente no 

Brasil, o equivalente a 4,6% da popula- 
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ção nessa faixa etária. A maior concen- 

tração está, porém, na faixa entre 14 e 17 

anos, representando 78,7% do total, se- 

gundo o Comité Nacional de Adolescen- 

tes pela Prevenção e Erradicação do Tra- 

balho Infantil, o Conapeti. Não bastas- 

se, especialistas alertam para uma gigan- 

tesca subnotificação de casos. Primeiro, 

porque a Pnad recorre a visitas domici- 

liares ou à coleta de informações por te- 

lefone. Dessa forma, quem vive em situ- 

ação de rua acaba excluído da pesqui- 

sa. Além disso, o IBGE promoveu uma 

controversa mudança metodológica em 

2016. “0 instituto deixou de considerar 

como trabalho infantil algumas cate- 

gorias, como a situação de quem traba- 

lha para consumo próprio ou dos meno- 

res que fazem afazeres domésticos e cui- 

dam dos irmãos menores, enquanto os 

pais trabalham fora de casa”, comenta 

Elisiane Santos, procuradora do Traba- 

lho em São Paulo e autora do livro Crian- 

cas Invisíveis: Trabalho Infantilnas Ruas 

e Racismo no Brasil. “Comisso, deumano 

para outro, quase 1 milhão de crianças 

“desapareceu” da estatistica.” Detalhe: a 

evasão escolar é quatro vezes superior 

entre os que trabalham. 
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Nesse debate chama atenção a omis- 

são de grandes confederações de empre- 

sários que se negaram, no âmbito da Co- 

missão Nacional de Erradicação do Tra- 

balho Infantil, a assinar uma nota téc- 

nica contra a PEC. A Conaeti é compos- 

ta de quatro bancadas: a do governo, a 

dos trabalhadores (formada por seis cen- 

trais sindicais), a de entidades convida- 

das e a dos empregadores, constituida 

pelas confederações da Agricultura e 

Pecuária do Brasil (CNA), da Indústria 

(CNT, do Transporte (CNT), da Saúde 

(CNSaúde) e do Turismo (CNTURB). “Co- 

mo representante da bancada dos em- 

pregadores da Conaeti, esclareço que 

não utilizaremos este veiculo de comu- 

nicação para prestar quaisquer esclare- 

cimentos sobre a PEC 18/2017 afirmou 

aadvogada Andréa Tavares ao ser ques- 

tionada por CartaCapital. 

Com uma canetada, Bolsonaro extin- 

guiu, em 2019, centenas de conselhos e co- 

missões, incluindo o Conaeti. Além dis- 

so, segurou por dois anos a divulgação dos 

dados da Pnad sobre o trabalho infantil. 

Apos uma denúncia da CUT à Organiza- 

ção Internacional do Trabalho, Bolsonaro 

restituiu a comissão por meio de um de- 

creto, mas modificou a sua composição. 

Agora, a Associação Nacional dos Procu- 

radores do Trabalho ingressou com ação 

direta de inconstitucionalidade no STF, 

para que seja restabelecida a participação 

da sociedade civil na Conaeti. 

Jandyra Uehara, secretária Nacional 

de Políticas Sociais e Direitos Humanos 

da CUT e integrante da bancada de tra- 

balhadores da Conaeti, lamenta fato de 

abancada de empregadores não ter assi- 

nado a nota. Para ela, a PEC afronta os 

tratados internacionais sobre trabalho 

infantil da qualo Brasil é signatário, co- 

mo a Convenção 138 e a Recomendação 

146 da OIT. “Vai fomentar o subempre- 

goe comprometer o futuro das crianças” 

A miciativa dos parlamentares bolso- 

naristas está em sintonia com um recen- 
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Exemplar. Kicis vendeu doces na escola 

para ajudar a pagar as suas aulas de tênis 

te decreto publicado pelo governo federal, 

que tenta esvaziar as atribuições do Mi- 

nistério Público do Trabalho. O documen- 

to determina que a função de inspecionar 

o cumprimento das normas de proteção 

ao trabalho e de saúde e segurança do tra- 

balhador é exclusiva dos auditores fiscais 

do Ministério do Trabalho. Em reação, o 

deputado Marcelo Freixo, do PSB, proto- 

colou uma proposta de decreto legislati- 

vopara barrar a medida. “O governo quer 

manter parasiafiscalização de ilegalida- 

des praticadas nas relações trabalhistas, 

O que vai acontecer é a precarização si- 

As confederações 
de empresários se 
recusaram a assinar 
uma nota contra 
a PEC que legaliza o 
trabalho aos 14 anos 

multânea tanto dos direitos dostrabalha- 

dores quanto dos instrumentos para iden- 

tificar e punir violações”, destaca Freixo, 

acrescentando que o MPT tem um impor- 

tantee histórico papelno combate ao tra- 

balho escravo e infantil. 

O desembargador do Tribunal Regio- 

naldo Trabalho da 6º Região (TRT-6) Fa- 

bio André de Farias esclarece que a me- 

dida não deve atingir a atuação dos pro- 

curadores dotrabalho, submetidos auma 

legislação especifica. Ele acredita que o 

objetivo é esvaziar aação das secretarias 

de saúde, tanto no âmbito estadual quan- 

tono municipal, às quais compete a fisca- 

lização no tocante à vigilância sanitária 
nos locais de trabalho, “O decreto inspi- 

ra inconstitucionalidade no que diz res- 

peito às secretarias de saúde e, em rela- 

ção ao Ministério Público, indica que os 
procuradores do trabalho não serão le- 

vados em consideração”, explica Farias. 

A ANPT reconhece que a norma po- 

de estimular empresas com práticas ile- 

gais a não reconhecerem a legitimida- 

de dos procuradores do trabalho. “O de- 

creto gera insegurança jurídica, pois in- 

duz trabalhadores e empregadores à in- 

terpretação equivocada de que as fiscali- 

zações realizadas não encontrariam am- 

paro legal, o que, definitivamente, não é 

verdade”, salienta Jose Antônio Vieira, 

presidente da ANPT. “A resistência po- 

de aumentar exponencialmente, em de- 

trimento do interesse social.” 

A entidade pretende acompanhar os 

desdobramentos da regulamentação, pa- 

raavaliar anecessidade de recorrer ame- 

didas para impugnar a decisão. “Os de- 

cretos, quando extrapolam a sua fina- 

lidade, tornam-se, em tese, passíveis de 

controle de constitucionalidade, de con- 

vencionalidade e de legalidade, inclusive 

por flagrante violação ao princípio da se- 

paração dos poderes, um dos pilares do 

Estado Democrático de Direito”, reforça 

avice-presidenteda ANPT, Lydiane Ma- 

chadoe Silva. e 
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Velhas práticas 

> Bolsonaro e Lula estão 

unidos naquilo que 

destrói o País: um modelo 

econômico falido e uma 

forma de governança 

baseada na corrupção 

e no clientelismo 

e 1932 a 1980, fomos a econo- 

mia que mais cresceu na histó- 

ria do mundo. Na década passa- 

da inteira, crescemos zero por cento. Ze- 

ro. Não me canso de repetir esses fatos, 

porque eles são a mais eloquente prova 

de duas coisas fundamentais das quais 

precisamos dramaticamente nos lem- 

brar hoje: nosso pais não tem um defei- 

to estrutural, mas algo esta muito erra- 

do com ele. E Bolsonaro? Sim, Bolsonaro 

é uma das coisas que estão erradas neste 

pais. O pior presidente de nossa história, 

que não demonstra nenhum traço de 

competência, capacidade ou empatia. 

Um homem que profere ameaças à nos- 

sa democracia, embora seja tão incapaz 

que não represente ameaça real, 

Mas Bolsonaro só governou por dois 

anos da década passada. Exatamente seus 

dois anos finais. Não pode ser ele todo o 

nosso problema. Nosso problema princi- 

paléo queo levou a Presidência, Por mais 

da metade da década passada fomos go- 

vernados pelo PT. E por outros dois anos e 

meio, pelo PMDB. O que havia de comum 

atodos esses governos? A politica econó- 

mica e o modelo de governança baseados 

na corrupção e no clientelismo. 

Vamos sintetizar essa política econô- 

mica para efeitos didáticos no “tripe ma- 

croeconômico”: a busca por geração de su- 

perávits primários, pelo centro da meta 

de inflação e a adoção de câmbio flutuan- 

te. Mas essa política em comum é muito 

mais que isso. A ela hoje se somam aaber- 

ração do teto de gastos (com investimen- 

tos congelados e juros liberados), o Banco 

Central dependente do mercado financei- 

ro, a política tributária super-regressiva 

(cobra mais do pobre e menos dorico) ea 

falta de investimentos públicos e uma po- 

lítica industrial com o governo sempre à 

procura dos ventos da “confiança do mer- 

cado”, esperando a reencarnação dos “es- 

piritos animais” dos nossos capitalistas. 

Esse modelo econômico, quese arrasta 

no Brasil desde o governo FHC, só encon- 

trou um momento de bonança durante o 

boom das commodities, que se deu justa- 

mente a partir do último ano de FHC até 

acrise de 2008. Ainda assim, o crescimen- 

to médio do País seguiu mediocre duran- 

te esse periodo, praticamente a metade do 

ritmo de crescimento que teve entre 1932 

e 1980, com a economia se primarizando 

dramaticamente, no maior processo de 

desindustrialização da história mundial. 

Já o modelo de governança política, ba- 
tizado por FHC de “presidencialismo de 

coalizão”, condenou o Brasil a ser gover- 

nado como balcão de negócios eloteamen- 

to de estatais por quadrilhas, uma vez que 

os sucessivos governos chegaram ao poder 

sem projetonacionalou propostas concre- 

tas de governo, fragilizando os partidos e 

o pacto federativo. O resultado foio PSDB 

incapaz de vencer uma eleição nacional, 

Lula preso, Dilma deposta, Temer o mais 

impopular da históriae Bolsonaro emvias 

de ser defenestrado. A fórmula do fracasso 

brasileiro está ai: modelo econômico neo- 
liberal junto a governos sem projetos go- 

vernando com corrupção e clientelismo. 

Vinte e seis anos de o povo brasilei- 

ro tentando o “centro”, a “esquerda” ea 

“direita”, com todos oferecendo o mes- 

mo modelo econômico de desigualdade 

e estagnação e o mesmo modelo político 

de corrupção e clientelismo. Isso destrói 

acrença de nosso povo na politica e na de- 

mocracia, Se não entendermos que Bolso- 

naro foi a última e desesperada tentativa 

do povo brasileiro de encontrar alguém 

que rompesse com esse sistema de estag- 

nação e corrupção, estaremos condenados 

arepetir no Brasiloque aconteceu na Ale- 

manha de 1930 ou acontece na Argentina 

agora. Afinal, temos de perguntar sempre: 

existiria o Bolsonaro se não fossem o co- 

lapso econômico e aladroeira generaliza- 

da promovida pelo PT no governo? 

A democracia brasileira está incrivel- 

mente fragilizada, cela precisa funcionar 

para não desaparecer no Pais. Às próxi- 

mas eleições não exigem de nós somente 

aderrota de Bolsonaro, mas a derrota do 

modelo econômico e de governança que o 

produziu. E só os derrotaremos com um 

debate politizante sobre essas causas e 

propostas explicitas de um projeto para 

o Pais, para que um programa seja elei- 

to, e não uma pessoa que pode trair nova- 

mente o povo, repetindo as mesmas poli- 

ticas e práticas que transformaram o os- 

so em parte de sua dieta diária. 

Estamos na maior crise de nossa his- 

tória, não há mais espaço para a reprodu- 

ção das velhas formas que nos levaram ao 

colapso, Caso tudo o que tenhamos a ofe- 

recer ao Pais sejaa retirada de Bolsonaro, 

estaremos preparando a volta de um bol- 

sonarismo 2.0 em 2026, com ou sem Bol- 

sonaro, pronto para romper como mode- 

lo econômico. Ou mudamos esse modelo 

econômico falido nós, democratas, ouele 

será mudado em breve por algum fascis- 

ta,ecomele perderemos também o nos- 

soregime constitucional. » 

redacao(Ocartacapital.com.br 

CARTACAPITAL — 24 DE NOVEMBRO DE 2021 37 



Sonho adiado 
IMÓVEIS Depois de sucessivos recordes, o setor 
imobiliário projeta estagnação nas vendas 
POR CLEIDE SANCHEZ RODRIGUEZ E WILLIAM SALASAR 
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Estoque. O comércio de imóveis foi um dos poucos ramos a resistir à pandemia, 
mas agora enfrenta as incertezas da economia e a cautela dos compradores 
COLTERECIIE CTIS RECO TE REC TRETE TEREI CTT EE CTE SEIT CET ET UEECE CCEE ETR ETC RETIRE 

enoano quevem tivermos 

um número de unidades 

lançadas e vendidas igual 

ao de 2021, seráum gran- 

de resultado para o mer- 

cado” Aexpectativa de crescimento ze- 

ro de Celso Petrucci, vice-presidente da 

área imobiliária da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção Civil, resu- 

me o ânimo de agentes e analistas do 

setor imobiliário, um dos poucos a ba- 

terem recordes de crescimento em 

meio à pandemia do Coronavirus. 

O mercado imobiliário havia atingi- 

do o fundo do poço entre 2015 e 2016, e 

só começou a reagir a partir do segun- 

do semestre de 2019. Naquele ano, os fi- 

nanciamentos imobiliários com recur- 

sos das cadernetas de poupança do Sis- 

tema Brasileiro de Poupança e Emprés- 

timo somaram 79 bilhões de reais. Em 

2020, foram financiados 124 bilhões de 

reais. Até então, eraeste o recorde da sé- 

rie histórica do levantamento feito pe- 

la Associação Brasileira de Entidades de 

Crédito Imobiliário e Poupança desde 

CIR E CCC IR CEC SETTE RETO TETE CE ETIS RECO ESET TERRE TE SEE TR RETIRE EEE TECE ETR RCE TE RE CETIE TETE) 

2000. Neste ano, em nove meses (de ja- 

neiro a setembro), o volume chegou, 

porém, a 154,7 bilhões de reais (alta de 

96,3% em relação ao mesmo periodo de 

2020)e suplantou as vendas anteriores. 

A expectativa é encerrar 2021 com um 

volume entre 195 bilhões e 200 bilhões 

de reais. “Os números estão bons ca gen- 

te acredita que tendam a ficar assim até 

o fim do ano, o que vai permitir fechar 

com crescimento expressivo em cima de 

uma base elevada, o que é ainda mais di- 

ficil, ainda que não se repita mais o de- 

sempenho de agosto, quando o volume 

financiado chegou a 21] bilhões de reais, 

recorde para um mes”, relata Cristiane 

Portella, presidente da Abecip. Os fato- 

res que impulsionaram as vendas? Juros 

O aumento dos 

juros e a inflação 
inibem os 

consumidores 
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pág. 4? 
Resenha. Rômulo Almeida, 
um dos construtores 

do Brasil moderno 

baixos, preços de imóveis relativamente 

atrativos e a valorização de se ficar em 

casa induzido pela pandemia. 

“Começamos este ano comjuros prati- 

cados pelo mercado de 6,9% ao ano, 0 me- 

lhor patamar que se atingiu na história 

do Brasil. Qualquer variação em taxa de 

* Juros para baixo no financiamento imo- 

biliário coloca muito mais gente no jogo. 

Muito mais brasileiros em condições de 

pagar uma prestação, porque, em última 

instância, a pessoa compara quanto pa- 

garia de aluguel com a parcela do finan- 

clamento”, assinala Portella. “Mas hou- 

* ve um ajuste de taxas, que passaram de 

6,9% para 8,3% a 8,5% ao ano, mais TR 

(que é zero, atualmente), hoje vigentes, 

mas devem ocorrer outros ajustes” 

O coordenador do curso de Desen- 

: volvimento de Negócios Imobiliários 

da Fundação Getulio Vargas Alber- 

to Ajzental calcula que cada 21 0u 2,2 

pontos porcentuais de variação da Se- 

lic provoca uma variação de 1 ponto no 

Custo Efetivo Total dos empréstimos e 

financiamentos, o que inclui ou excluil 

milhão de familias no mercado. “O ato 

de comprar é de longuissimo prazo, 

compromete uma fatia muito grande da 

renda, se o consumidor percebe que há 

uma tendência de encarecimento, prin- 

cipalmente no custo do dinheiro, mes- 

mo que reúna condições, vai pensar du- 

as vezes" afirma Ajzental. “Percebe-se 

que quem esta comprando para mudar, 

para morar, começa a demorar mais 

para tomar decisão”, observa Petruc- 

ci, para quem a elevação da taxa básica 

de juros de 2% ao ano, em março, para 

7,75%, em setembro, e com a perspecti- 

va de chegar a 9,25% em dezembro, al- 
terou sensivelmente a situação do mer- 

cado imobiliário vigente até o terceiro 

trimestre, principalmente a partir do 

fim de agosto, início de setembro. Tan- 

to que, naquele mês, observa o executi- 
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vo, o mercado registrou queda de 15% 

nos financiamentos imobiliários sobre 

o recorde mensal de agosto. 

Ajzental detalha a inflexão com 

dados do Secovi, o sindicato do se- 

tor, que registrou queda de 23,7% na 

quantidade de residências comerciali- 

zadas na Região Metropolitana de São 

Paulo, em setembro, em relação a agos- 

to, com redução em termos de valores 

daordem de 24,6%. “Parece-me que no 

segundo semestre vamos ver uma mu- 

dança de velocidade até o fim do ano, o 

mercado vai se acomodar num nivelum 

pouco mais calmo no primeiro semes- 

tre do ano que vem. Veja que o ano co- 

meçou com 45,6 milunidades para ven- 
der, hoje o estoque está tem 51, miluni- 

dades. E só cresce há seis meses.” 

Além do impacto dos juros, Petrucci 

aponta a aceleração da inflação e a alta 

do dólar, que afetam os custos e os pre- 

ços dos imóveis. “Percebemos que quem 

trabalha com o programa Casa Ver- 

de Amarela teve de aumentar um pou- 

co seus preços. O Ministério do Desen- 

Cada 2 pontos de alta 
nas taxas torna-se 
uma barreira para 
milhões de famílias 

volvimento Regional aprovou uma ta- 

bela com os limites máximos com alta 

de 10% na média nacional. À consequêén- 

cia imediata é que diminui o número 

de famílias interessadas ou dispostas a 

contratar o financiamento da casa pró- 

pria”, assinala o especialista. Ele lem- 

bra que 75% das vendas de todo o mer- 

cado imobiliário nacional estão ligadas 

ao programa Casa Verde Amarela. “Em 

São Paulo, a cidade mais cara do Brasil, 

50% de tudo o que se vende é CVA. Há 

localidades em que a fatia do CVA chega 

a 85%%,90% das unidades vendidas, onde 

o PIB é menor, a renda é menor”, subli- 

nha. “Mas como o Casa Verde Amarela 

tem famílias com renda de 2,5 milreais 

FINANCIAMENTOS 
IMOBILIÁRIOS 
Unidades financiadas (mil) 

Mar/20 REA 

ong aa mol Q 
URL RR 1 E 2 E DM 
po ares dE Fes/icfl” mor BIT tg ri 
To DD a 1. ; SER E Ti TE Jan19 8 q ERC Feviio BR 

Fonte: Abecip 

40 CARTACAPITAL COM BR 

a 
[3] 
| 
E 

Qi oD o tnmrm- = 
GAMA as 

=| Em remo PA 

332865 285285 224 

até 7 mil reais, existe uma gama muito 

ampla de potenciais compradoras des- 

ses produtos, “Apesar da pequena subi- 

dade preço do Casa Verde Amarela, pre- 

vista por causa dos aumentos dos custos 

de construção, acreditamos que, em nú- 

mero de unidades, o programa deve fe- 

char 2021 melhor ou iguala 2020 e que 

o próximo ano seja muito parecido com 

2021”, ressalva Petrucci, 

As ofertas paras classes média, mé- 
dia alta e alta, que podem compor ou 

tentar recompor um pouco os preços, 

têm sido atingidas pelo aumento de pre- 

ços, vide o índice da Abecip,o IGMR, na 

cidade de São Paulo, com aumento de 

20%, 0 que representa um reajuste real 

de 10%, mais 10% de inflação. 

Oimpacto de uma economia desaque- 

cida é, no entanto, determinante. E as ex- 

pectativas para o próximo ano são de um 

crescimento não superior a 1%, ante em 

torno de 5% neste ano. “Tão relevan- 

te quanto a taxa de juros é a retomada 

do emprego. Se o desemprego não dimi- 

nuir, pode ter um impacto”, alerta Por- 

tella. Ela destaca que o nivel de confiança 

do consumidor da FVG caju 6,5 pontos, 

para 75,3 em setembro, “porque alguém, 

para se endividar por um prazo tão lon- 

go, esses três fatores, taxa de juros, nível 

de emprego e a confiança, teriam de es- 

tar em um bom patamar”. Ajzental refor- 

ça o diagnóstico: “Se o desemprego au- 

menta, é menos gente para comprar. Se a 

inflação aumenta, é menos dinheiro pa- 

racomprar. Se o mercado está conturba- 

do, é maior o receio de comprar. Do pon- 

to de vista da demanda, portanto, os pró- 

ximos seis, sete, oito meses serão de es- 

pera, paraos individuos e as famílias vol- 

tarem às compras no segundo semestre 

de 2022”, Petrucci acrescenta mais um 

fator inibidor: todo ano eleitoral é ruim 

para o setor, pela incerteza embutida e 

pela perturbação dos mercados, “Ainda 

mais numa eleição tão polarizada quan- 

to, tudo indica, será a próxima” » 
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Uma ideia de Brasi 
RESENHA O pesquisador Alexandre 
de Freitas Barbosa recupera a história 
de Rômulo Almeida, um dos criadores 
do Estado brasileiro moderno 
SOR ALEXANDRE MACCHIONE SAES” 

Brasil Desenvolvimentista 

eq Trajetória de Rômulo 

Almeida, obra de Alexan- 

dre de Freitas Barbosa, re- 

trata as disputas em torno 

daeconomia brasileira entre 1945 e 1964. 

Vinte anos marcados pela construção do 
Estado moderno brasileiro, pelo avanço 

da industrialização e da urbanização, e 

pela formação de instituições centrais 

para a estruturação da sociedade brasi- 

leira na segunda metade do século XX. 

A obra foi resultado de uma longa e In- 

tensatrajetória de pesquisa. Por meio da 

Catedra parao desenvolvimento do Ipea, 

Barbosa iniciou sua viagem pela vida e 

obra de Rômulo Almeida. Personagem 

referenciado pela literatura por sua atu- 

ação no segundo governo de Getúlio Var- 

gas, mas, até então, incrivelmente pouco 

estudado. À pesquisa no acervo do Ins- 

tituto Rômulo Almeida de Altos Estu- 

dos permitiu a Barbosa descortinar do- 

cumentos e textos do economista baia- 

no ainda inéditos, para construir, a par- 

tir da personagem, um retrato do Brasil 

Desenvolvimentista. 

O autor dialoga com sinteses de nos- 

sa historiografia sobre o periodo, obras 

que hoje se tornaram classicas. Pen- 

so, sobretudo, em três teses defendidas 

na primeira metade da década de 1980: 
de Sônia Draibe, Rumos e Metamorfo- 
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ses (1987); de Lourdes Sola, Ideias Eco- 

nômicas, Decisões Políticas (1982); e de 

Ricardo Bielschowsky, Pensamento Eco- 

nômico Brasileiro (1985). Obras que pro- 

duziram radiografias sobre a constitui- 

ção do Estado moderno brasileiro e a sis- 

tematização do pensamento econômico 

nacional. Regidas nos estertores do pe- 

riodomilitar, ao se voltarem para os pio- 

neiros projetos de desenvolvimento pa- 

rao País, acabaram por canonizar alguns 

dos atores e dos marcos de nossa história. 

O BRASIL DESENVOLVIMENTISTA 

EA TRAJETÓRIA DE ROMULO 

ALMEIDA 

Alexandre de Freitas Barbosa, Alameda 
Editorial[580 pãgs. 45reais) 

Depois da publicação da triade, pro- 

duziruma nova sintese sobre aquele pe- 

riodo passou a ser tarefa complexa. Bar- 

bosa, nesse sentido, enfrentou o desafio 

e produziu uma obra original e ousada. 

Original, pois, ainda que tenha partido 

datrajetória do Rômulo Almeida, olivro 

é muito mais que uma biografia. Anarra- 

tivadescortina, a partir daatuação e das 

ideias de Almeida, uma ampla malha de 

relações, debates e disputas. O Brasil De- 

senvolvimentista nos é apresentado a par- 

tir do confronto de “projetos, interpreta- 

ções e utopias”. O resultado é que o arco 

de análise se expande dos temas pura- 

mente econômicos para uma avaliação 

sobre o sentido de desenvolvimento em 

toda a sua complexidade. 

Para percorrer esse ambiente 
intelectual e político brasileiro de 

meados do século XX, Almeida mostra- 

-se peça estratégica: intelectual presen- 

te nos embates sobre o desenvolvimen- 

to nacional, mas especialmente um “pra- 

xista”, desempenhando função marcan- 

te no Estado e na formação de políticas. 

Aprópria formação de Almeida ilustra 

atrajetória da geração que assumiria pa- 

péis decisivos na direção do Pais, Foi du- 
rante os anos do governo de Getúlio Var- 

gas que essa geração se instruiu politica- 

mente, entre integralistas ou comunis- 

tas. Que começou a produzir suas pró- 

prias interpretações sobre o Brasil, em 

diálogo com o modernismo. E que pas- 

souaintegraros quadros da administra- 

ção pública, por meio de concursos públi- 

cos. Para Barbosa, formavam-se, assim, 

os técnicos nacionalistas, personagens 

comprometidos com o projeto nacional. 

Almeida, bacharel na Faculdade de 

Direito da Bahia, foi preso três vezes em 

manifestações contra o governo Vargas. 

Mesmo assim, nos anos 1940, ingressou 

no serviço público, na Divisão Estatisti- 

cado Departamento do Acre do IBGE e, 
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mais tarde, no Rio de Janeiro, no Dasp e 

no Conselho Nacional de Politica Indus- 

trial e Comercial. Se no IBGE escreveu 

sobre a economia amazônica, no CNPIC 

acompanhou o famoso debate sobre o 

planejamento entre Roberto Simonsen 

e Eugênio Gudin. 

No pós-Guerra, o economista posicio- 
na-se em postos centrais para observar e 

agir na transformação do Pais. Por meio 

da elaboração de relatórios técnicos e 

projetos de politicas públicas, atua como 

economistano Departamento Econômi- 

co da Confederação Nacional da Indús- 

tria para, mais tarde, ser o responsável 

pela montagem da Assessoria Econômi- 

ca da Presidência da República, promo- 

tora do planejamento do segundo gover- 

no Vargas. Juntamente com os “boêmios 

cívicos” — Jesus Soares Pereira, Cleantho 

Não é uma simples 
biografia, mas uma 
análise acurada 
do processo de 
desenvolvimento 
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de Paiva Leite, Ignácio Rangel - opera- 

ram como intelectuais orgânicos do Es- 

tado, ao estabelecer o diálogo entre povo e 

o Estado, tendo a economia como alicerce 

eo desenvolvimento da nação como fim. 

Como a obra não se restringe às trin- 

cheiras combatidas por Almeida - há es- 

paço para retratar as posições do Iseb e 

da escola de sociologia da USP -, na par- 

te Debates e Embates Sobre o Desenvolvi- 

mento, acompanhamos as tensões entre 

os projetos defendidos por técnicos nacio- 

nalistas e por técnicos mercadistas. Ba- 

talha acirrada durante o Plano de Metas, 

quando Celso Furtado e Roberto Campos 

vestem as principais camisas da conten- 

da, Aruptura entre os dois grupos, no con- 

senso provisório estabelecido pelo gover- 

no de Juscelino Kubitschek, abre as por- 

tas para a fase final do Brasil Desenvolvi- 

mentista, periodo encerrado em 1964. 

Nesse sentido, a obra é também ousa- 

da. Para a interpretação sobre as déca- 

das de 1950 e 1960, o autor problematiza 

formulações presentes no debate sobre o 

desenvolvimentismo dos últimos 15 anos. 

Porum lado, é categórico em afirmar que 

o desenvolvimento não pode ser tema ex- 

clusivo de economistas, pois não se res- 

tringe à definição de politica econômica. 

O conceito de Brasil Desenvolvimentista, 

por outro lado, por ser apreendido em sua 

historicidade, deve restringir-se ao proje- 

to-interpretação-utopia daquela geração 

de técnicos-nacionalistas, cuja utopia foi 

abortada com o golpe militar, que deu ini- 

cio aera pôós-desenvolvimentista. 

No contexto atual em que vivemos, 

emque o planejamento deixou os progra- 

mas de governo e que os debates politi- 

cos se restringem à gestão da crise ante 

os projetos de futuro, O Brasil Desenvol- 

vimentista reacende a esperança de dis- 

putar o futuro do Brasil. « 

“Professor de História Econômica do 

Departamento de Economia da FEA/USP. 
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SE QUISERMOS 
REDUZIR A 
INFLAÇÃO, 
CONTINUAR 
AFAZER 
PROGRESSOS 
CONTRAA | 
PANDEMIA É 
ACOISA MAIS 
IMPORTANTE 

JANET YELLEN, 

secretária do Tesouro dos EUA 

> Com o sumiço dos veiculos 

novos, a revenda ganha 

espaço e competição 

falta de carros zero quilômetro não 

só impulsiona o mercado de usa- 

dos, como também estimula novos 

tipos de negócios. A Creditas, uma das maio- 

res fintechs de crédito do Pais, comprou a 

Volanty, startup que atua na área de compra 

e venda de carros usados. Também anunciou 

operação no Brasila Kavak, startup mexica- 

na de comprae venda de carros usados, que 

promete investimentos de 2,5 bilhões de 

reais. De acordo com Rodrigo Dal Bello, 

MAIS QUE UM BANCO. 

CEO do Autoconf, está cada vez mais com- 

plexa a gestão de uma revendedora automo- 

tiva, pois envolve grande volume de informa- 

ções, Integração de setores, controle finan- 

“ ceiro, estoque e atendimento ao cliente. “A 

' tendência é aumentar o número de platafor- 
mas digitais para a comercialização de usa- 

dos. Elas têm atraído investidores e coloca- 

do recursos para conquistar brasileiros in- 

teress ados em ven der oucomprar um usado 

' ouseminovo”, observa Dal Bello, que traba- 

lhaa gestão de venda de veiculos voltada pa- 

ra lojas e revendedoras de veiculos usados e 

funciona como uma espécie de “e-commerce 

para carros”, atendendo tanto lojistas quan- 

toseusclientes, com direito a prevenção con- 

: trafraudes e golpes e possibilidade de paga- 

:* mento do bem pela internet. 
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trimônio superior a 1 trilhão | 

de dólares, acima da marca de 
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Lenovo . “psy 
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Hello, Brazil! | cresceram os lucros das 

; 291 companhias com ações 
Após sete anos sem vender ' naBolsano terceiro trimestre 
tablets no País, a fabrican- | echegarama 128,2 bilhões de 
te de computadores chinesa | reais, diz a Economática 
Lenovo retomou a produção 

em Indaiatuba (SP), no ini- 

cio do mês, como Lenovo TAb : 

PN Plus. “O mercado amadu- : 

receu muito desses anos pa- : À 
O anúncio a mo go atig=[=Delg= il -[igc fo Rod [- 
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não escrita de que o fabricante forneça, pri- até outubro, crescimento 

de 42,2% 

0% 
meiramente, para as Forças Ar madas do pró- 

prio país. E como uma garantia”, lembra. "Mas 

não deve afetar as vendas de aviões civis." 
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| Este ano tende a ser o me- | au | pr pego 
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' deprivate equity, prevê a con- ' Asexportaçõesdoagronegó- O 
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3 Nosso Mundo 

Inimigo 
incansável 
TheObserver As portas do inverno, 
a Europa volta a ser o epicentro 
da pandemia de Coronavirus 
POR JON HENLEY, CORRESPONDENTE EUROPEU, 

E PHILIPFOLTERMANN, DE BERLIM 

ra quase como se a pandemia 

não tivesse acontecido, Em 

| Colônia, milhares de foliões 

em trajes elaborados se aco- 

tovelavam em uma multidão 

compacta, enquanto faziam a contagem 

regressiva para o início da temporada 

anual de carnaval, às 11 horas do dia 1] de 

novembro. Em Paris, os bares e clubes fi- 

caram lotados e abertos até tarde na quar- 

ta-feira, o Dia do Armistício, feriado na- 

cional. Em Amsterdã, as coisas corriam 

normalmente nos cafés lotados e nas ca- 

feterias ao redor da Praça Leidseplein. 

Em vez de anunciar o início de uma 

temporada de celebrações que culminam 

no Natale no Ano-Novo, essas noites po- 

dem ter sido, porém, um último grito de 

alegria, com aquartaondade Coronavirus 

avarrer a Europa. Meia dúzia de cidades 

holandesas cancelaram os desfiles popu- 

lares que, para alegria das crianças, mar- 

cam a chegada anual de Sinterklaas (São 

Nicolau), e os famosos mercados de Na- 

talna Alemanha ainda poderão ser can- 

celados. “Você não pode se imaginar no 

mercado a beber vinho quente, enquan- 

to os hospitais estão cheios”, disse o pre- 

mier estadual da Saxônia, Michael Krets- 
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chmer, ao pedir ao governo federal da Ale- 

manha que tome a dificil decisão. 

Enquanto a Holanda se tornava, no sá- 

bado 13, o primeiro pais da Europa Oci- 

dental a impor um bloqueio parcial depois 

do verão, Berlim proibe seus restauran- 

tes para os não vacinados ea França cor- 

re para melhorar sua campanha de refor- 

ço, a Europa é mais uma vez o centro da 
pandemia. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, as infecções por Coro- 

navirus em todo o continente aumenta- 

ram 7% e as mortes em 10% em um perio- 

do de sete dias, tornando-se aúnica região 

do mundo onde os casos e as mortes au- 

mentam constantemente. 

Quase dois terços dasnovasinfecções, 
cerca de 1,9 milhão, ocorreram na Euro- 

pa, disse a OMS. Com exceção da Europa 

Central e Oriental, onde a cobertura va- 

Mortes, infecções 
e internações 
têm aumentado 
em vários países 

” 

cinal é significativamente menor, as in- 

ternações hospitalares e as mortes geral- 

mente permanecem muito mais baixas do 

que há um ano, e as diferenças nacionais 

nas medidas preventivas tornam dificil 

tirar conclusões gerais. Mas os especialis- 

tas concordam que a causa mais provável 

é uma combinação de baixa absorção da 

vacina, diminuição da imunidade entre 

os inoculados inicialmente e a crescente 

complacência com as máscaras e o dis- 

tanciamento, depois que os governos re- 

laxaram as restrições durante o verão. “A 

mensagem sempre foi: façam tudo”, disse 

Hans Kluge, diretor-regional da OMS pa- 

raa Europa. “As vacinas estão cumprin- 

do o que foi prometido: prevenindo as for- 

mas graves da doença, principalmente, 

a mortalidade. Mas elas são nosso ativo 

mais poderoso apenas se usadas junta- 

mente com medidas preventivas.” 

A aceitação da vacina no continente é 

maior no Sul da Europa, com Portugal, 

Malta e Espanha tendo vacinado duas ve- 

zes mais de 80% de suas populações, e a 
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» 

Itália não muito atrás, com 73%, de acor- 

do com dados do Our World In Data. As 

médias móveis de sete dias de novas in- 

fecções diarias são as mais baixas do blo- 

co nesses paises, em torno de 100 por I mi- 

lhão de habitantes, mas nos bolsões onde 

aaceitação da vacina é baixa elas aumen- 

taram, Trieste, que no mês passado viu 

grandes protestos contra o passe verde da 

Itália, o mais dificil da Europa, que exige 

queostrabalhadores apresentem prova de 

vacinação, imunidade ou um teste negati- 

vorecente para acessar os locais de traba- 

lho, teve os casos diários mais que duplica- 

dos. “Voltamos aos dias sombrios da pan- 

demia”, disse o chefe de uma das unidades 

de terapia intensiva da cidade, após um au- 

mento das internações hospitalares, entre 

as quais 90% eram não vacinados e mais 

diretamente ligadas aos protestos. 

Holanda, França e Alemanha, onde a 

cobertura vacinal é apenas alguns pon- 

tos porcentuais menor, também come- 

caram aexperimentar um novo aumen- 

to das infecções, o que mostra o desafio 

TAMBÉM 
NESTA 
SEÇÃO 

até para governos com taxas de aceita- 

ção relativamente altas, 

A Holanda, que vacinou totalmen- 

te 73% da população, entrou em um 

lockdown parcial de três semanas no sã- 

bado 13: fechou bares, restaurantes e lo- 

jas essenciais a partir das 8 da noite, lo- 

jaseserviços não essenciais a partir das 6 

datarde e reuniões em residências limi- 

tadas a quatro participantes, depois que 

os números dos casos atingiram novos 

recordes. O pais, que relaxou a maioria 

dos freios durante o verão, registrou uma 

média de novas infecções de 609 por mi- 

lhão, levando o governo a mudar de posi- 

ção em sua promessa de suspender todas 

as restrições até o fim do ano. 

Quase 69% da população também 
está totalmente vacinada na França, de 

acordo com Our World In Data (o núme- 

ro do governo, que inclui aqueles que re- 

ceberam apenas uma injeção se já tiveram 

Covid, é um pouco mais alto). Um passa- 

porte de saúde com comprovante de va- 
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Olha a onda. Vacinação sem regras de 
distanciamento não basta, descobrem os 
europeus. E ainda há os negacionistas 

cinação, recuperação ou teste negativo é 

necessário desde o verão para entrar em 

bares, restaurantes, locais de lazer e al- 

guns shopping centers, embarcar em avião 

ou pegar um trem de longa distância, e as 

máscaras continuam obrigatórias em es- 

paços públicos internos. Mas os novos ca- 

sos têm aumentado em porcentagens de 

dois digitos, todas as semanas, hium mês. 

“O que vivemos na França parece clara- 

mente o início de uma quinta onda”, disse 

o ministro da Saúde, Olivier Veran. 

A Alemanha, onde 66,5% da popula- 

ção foi totalmente vacinada, está à bei- 

ra de uma quarta onda que poderá ser a 

mais grave, com as maiores taxas de in- 

fecção diária nesses dois anos nos últi- 

mos cinco dias, com 48.640 novos ca- 

sos na sexta-feira 12. O chefe da agén- 

cia alemã de controle de doenças aler- 
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tou que as unidades de terapia intensiva 

enfrentam umalotação sem precedentes 

e disse que o pais está em “cinco minu- 

tos para a meia-noite”, enquanto os esta- 

dos mais atingidos avaliam aplicar blo- 

queios. A partir de segunda-feira 15, em 

Berlim, apenas os vacinados ou recupe- 

rados recentemente poderão frequentar 

restaurantes, cinemas e cabeleireiros. O 

ministro federal da Saúde, Jens Spahn, 

propôs regras semelhantes para a entra- 

da em eventos públicos. 

Com a menor taxa de inoculação 

(62,8%) e a maior taxa de infecção (mais 

de mil casos diários por milhão) de qua- 

se todos os paises da Europa Ocidental, 

a Austria deve impor um bloqueio pa- 

ra não vacinados em suas duas regiões 

mais atingidas e poderá adotar medidas 

semelhantes em toda a nação. O chan- 

celer Alexander Schallenberg informou 

que os não vacinados nas regiões da Alta 

Áustria e Salzburgo só poderão sair de 

casa por necessidades especificas, como 

comprar mantimentos ou ir ao médico. A 

Aus tria, a Suiça e a Alemanha têm as ta- 

Itália, Portugal 
e Espanha, com 
altos índices de 
vacinação, estão 
mais protegidos 
neste momento 

xas mais altas de não vacinados na Eu- 

ropa Ocidental, mas as razões especifi- 

cas por trás da hesitação a se vacinar são 

dificeis de definir. Em comparação com 

paises do Sul da Europa, como Itália ou 

Espanha, ostrês experimentaram ondas 

relativamente suaves até agora, o que tal- 

vez tenha levado muitos a subestimar o 

quão letalo virus pode ser. 

Nove paises da Europa Centrale Orien- 

tal estão atualmente entre as dez maio- 

res taxas de mortalidade diária por Co- 

ronavirus da União Europeia. A Romêé- 

nia e a Bulgária têm as taxas de morta- 

lidade diária mais altas do bloco, em tor- 

no de 22 por milhão, mais de 30 vezes as 

taxas da França, Espanha e Portugal. 

Apesar da ampla oferta de vacinas, os 

dois paises imunizaram totalmente apro- 

porção mais baixa de suas populações de 

toda a UE27: apenas 34,5% dos habitan- 

tes da Romênia receberam duas doses, 

e 23,04% da Bulgária, Ambas adotaram 

restrições mais duras recentemente, en- 

quanto a Letônia, outro pais com baixa 

vacinação, Impós fockdown de quatro se- 

manas em meados de outubro. A Repúbli- 

ca Tcheca, a Eslováquia e a Rússia tam- 

bém endureceram as medidas. 

Na Europa Ocidental, a questão agora 

é se os paises poderão conter essa última 

onda sem ter de recorrer a bloqueios em 

grande escala. Usespecialistas dizem que 

aresposta, provavelmente, é sim: medidas 

como distanciamento, máscaras e vacina 

obrigatória para locais fechados serão vi- 

tais. “Se faltar uma dessas coisas, veremos 

situações como as que acontecem hoje em 

muitos paises europeus”, disse Antonella 

Viola, professora de imunologia na Uni- 

versidade de Pádua, na Itália. « 

Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 

EFICÁCIA DA VACINA NA EUROPA 
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Porcentagem da população totalmente vacinada 
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Fonte: Universidade Johns Hopkins CSSE - dados coletados por Our World in Data 
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Outros 27 países da UE 

Mortes diárias por Covid por milhão de habitantes 
Média semanal 
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JOSÉ SÓCRATES 

A vergonha da Europa 

LEPRDEDISRRD ISS PRESS SPRESSAO DDS RS SRS RAS PERES SPRETSEDENA 

> A construção de 

muros corresponde 

a uma profunda mudança 

de cultura política 

no continente 

s muros são a vergonha da Eu- 

ropa. O projeto europeu ja foi 

um simbolo mundial do dialo- 

go, da abertura, da partilha pacifica de 

soberanias. À Europa foi chamada de 

pós-moderna, pós-nacional, pós-confli- 

to. Uma das mais antigas e fortes aspi- 

rações do plano europeu foi a promessa 

de Europa sem fronteiras — justamente 

porque existia o muro que todos odia- 

vamos. Hoje a Europa não é nada disso. 

Regressam os muros, o nacionalismo, a 

soberania, a desconfiança co medo. Por 

todos os lados se constroem muros, mu- 

ros na Croácia, muros na Eslovênia, mu- 

ros na Austria, muros na Grécia, muros 

na Hungria. A Europa construiu mais 

de mil quilômetros de muros fronteiri- 

ços, desde que caiu o Muro de Berlim. E 

agora mais muros na Polônia, Esta é a 

dimensão da vergonha. O sonho de uma 

Europa aberta parece estar moribundo. 

A construção de muros corresponde a 

uma profunda mudança de cultura poli- 

tica. A Europa deixou de sera voz da paz, 

avoz da cultura humanista, a voz do di- 

reito internacional. Derepente, num cur- 

to espaço de poucos anos, mudou o dis- 

curso político, mudou a linguagem, mu- 

daram as prioridades e até os princípios 

fundadores do projeto europeu parecem 

esquecidos. Deixamos de falar do mode- 

losocialeuropeu, a coesão social desapa- 

receue o ideal de liberdade individual foi 

substituído pela obsessão da segurança. - 

O direito internacional passou a ser dis- 

cutíveleos direitos individuais deixaram 

de ser um ente absoluto para entrarem na 

esfera da contingência política e do inte- 

resse nacional. O poder moderador e ar- 

bitral da Europa, para quem muita gen- 

tese virava em tempos de aflição, deixou 

de existir. A Guerra do Iraque, a crise fi- 

nanceira e acrise dos refugiados acelera- 

ramo movimento. À Europa humanista, 

a ideia de uma Europa fiel ao direito in- 

ternacional, soçobrou. E justamente no 

momento em que o mundo mais dela pre- 

cisava. Os muros são apenas o sinalmais 

visível dessa mudança política. 

O primeiro grande teste a coesão euro- 
peiaveio comacrise financeirae com ela 

veio também o seu primeiro e mais cla- 

moroso falhanço. De um momento pa- 
ra o outro, sob a liderança alemã (e não 

apenas da direita alemã), a política eu- 

ropeia deixou de falar em emprego, em 

educação, em tecnologia, em ambiente, 

em energia renovável, para se concen- 

trar num ajuste de contas histórico com 

as politicas sociais. A austeridade econó- 

mica constituiu-se então como única res- 

posta redentora. O impacto dessa poli- 

tica no projeto europeu estã ainda bem 

presente — a periferia ressentida com o 

centro,0Sul desconfiado do Norte, os pe- 

quenos paises desiludidos com os gran- 

des. À cizânia não veio de fora, mas de 

dentro - e motivada por um grave erro 

de liderança da Alemanha. 

Depois da crise financeira vieram os 

refugiados, cujo problema, na verda- 

de, nasceu antes, com a invasão do Ira- 

que. A chamada “guerra global ao ter- 

ror” não conteve o terrorismo, mas es- 

palhou-o, até nos chegar em casa. Vinte 

anos depois, o mundo tem mais terroris- 

mo, mais medo e mais refugiados. As li- 

berdades públicas passaram a ser vistas 

como um problema e novas leis securi- 

tarias trouxeram novas instituições es- 

tatais e com mais poderes de vigilância, 

de controle e de punição. A crise dos re- 

fugiados de 2015 velo confirmar a des- 

graça que, antes, se anunciava. Regres- 

saram as fronteiras internas, regressa- 

ram os muros fronteiriços, regressou a 

xenofobia e, 50 anos depois da Segunda 

Guerra Mundial, aextrema-direita sen- 

te-se finalmente legitimada a dizer pu- 

blicamente o que pensa. 

Não sou ingênuo, bem entendido, e 

acredito que a crise de refugiados na 

fronteira polaca com a Bielorrússia tem 

elementos de provocação. Sim, o regime 

ditatorial pode estar a usar os refugia- 

dos como instrumento politico contra a 

União Europeia. Mas isso não retira na- 

da ao que fica dito. A solução europeia pa- 

ra o êxodo de refugiados não passa pela 

construção de muros, mas por enfrentar 

aquestão com respeito pela responsabi- 

lidade que o direito internacional exige 

atodos os Estados que assinaram a con- 

venção internacional de refugiados. Es- 

se é o único comportamento compati- 

vel com uma posição de autoridade mo- 

ral nas questões humanitárias globais. 

A posição de indiferença compromete 

a reputação e o prestígio da Europa, de 

umacerta ideiade Europa quetinhauma 

posição firme na defesa da paz, nos direi- 

tos humanos e no direito internacional. 

Essa politica triste de construir muros 

fronteiriços é a política do medo, da des- 

confiança, da autoridade securitária que 

mais tarde ou mais cedo se tornará auto- 

ritária. Não, não é uma politica decente. 

O projeto europeu não nasceu para cons- 

truir muros, mas para derrubá-los. s 

redacao (Ocartacapital.com.br 
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O novo timoneiro 
TheObserver Xi Jinping constrói 
a imagem de sucessor natural 
de Mao I[sé-tung e Deng Xiaoping 
OR RANA MITTER 

1 Jinping entregou-se to- 

talmente a Marx. O sexto 

plenário do Partido Co- 

munista Chinês, reunião 

dos cargos politicos maxi- 

mos, aprovou uma resolução sobre “Cer- 

tas Questões na História do Partido”, na 

qual o sistema de pensamento de X1 foi 

definido como “Marxismo para o século 

XXT”. Não só isso, mas que ele também 

servia como “a essência da cultura chi- 

nesa e do espírito da China”. 

Não são palavras que soam naturais no 

Ocidente, mas seu significado é imenso, 

porque apenas duas resoluções anteriores 

desse tipo foram aprovadas, em 1945e 1981. 

As resoluções sobre a história do par- 

tido tém o objetivo de oferecer uma de- 

claração definitiva sobre a atuação dale- 

genda no governo da China, À resolução 

de 1945 selou a posição de Mao Tsé-tung 

como o lider definitivo do partido, antes 

desuavitóriana guerra civil contraosna- 

cionalistas de Chiang Kai-chek quatro 

anos depois. A resolução de 1981 foi mais 

intrigante, pois se tratava de uma confis- 

são de culpa muito rara. Sua linguagem 

era tortuosa, mas consistia em um pedi- 

do de desculpas relutante à nação pelos 

horrores da Revolução Cultural. 

Quarenta anos depois, a nova reso- 

lução não mostra nenhum sinal de ar- 

rependimento. Ao contrário, declara a 

“transformação” do partido. Ela elogiou 
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: X1, Mao e Deng Xiaoping por levarem o 

| pais a realizar “a tremenda transforma- 

' çãodeselevantare prosperar parasetor- : 
' nar forte”, Este é um momento decisivo - 
| na história do PCC. A resolução eleva Xi 
| a uma posição ocupada apenas por Mao 

' e Deng antes dele, como uma força mo- : 
' triz que não apenas deu continuidade à - 
' revolução comunista chinesa, mas are- 
' criou. Se Mao é o fundador da Repúbli- - 
' ca Popular da China e Deng, o reforma- 

' dor que a tornou rica, a “nova era” deXi | 
' éaquelaem queaChinasetornaumaso- : 
' ciedade próspera, com influência global, - 

' "História do partido” na China é uma : 
' expressão muito especifica e não signifi- 
' caapenasuma descrição do passado. Esse | 
' passado é fascinante para os historiado- 
: res, por causa das batalhas entre facçõese 
' dosconfrontosviolentosquemarcarama | 

' passagem do partido de um pequeno gru- : 
' po, em 1921, para sua posição de máquina - 
'* quegovernaum quarto dahumanidade.A 
' “história” deve ser lida como Xi a sinali- 
É :* fome que matou milhõesno Grande Salto 

para Frente de 1958-1962 eminimiza agu- 

: damente os traumas causados pela Revo- 

: Jução Cultural, A resolução do partido de 'Olíder do partido 
' é visto como o nome 
' que consolidou 
' ainfluência 
' global da China 

zou, como um sentido marxista do deter- 

“ minismo, ou inevitabilidade, de um deter- 

minado resultado: uma sociedade socia- 

lista impulsionada pelo pensamento de Xi 

Jinping. Éclaro que facilita gerar essa ine- 

vitabilidade quando as possibilidades al- 

ternativas são bloqueadas. 

Um desvio ideológico que Xi tem con- 

denado com frequência é o “niilismo his- 

tórico”, crítica à versão oficialmente apro- 

vada da história do partido, que remove 

quase todos os ataques a eventos como a 

1981 abriu caminho para uma capacidade 

limitada, mas real, de criticar aquela era 

terrivel em público. Agora esse espaço en- 

' colheu. Neste ano, a ciberadministração 
: daChinarelatou que havia removido mais 
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de 2 milhões de postagens online relacio- 

nadasaopiniões inaceitáveissobreahistó- 

riado partido, que a “distorcem” ao “calu- 

niar” seus líderes e suas ações desde 1949. 

Mesmo que Xi compartilhe o desagra- 

do de Mao pela dissidência, seu pensa- 

mento político é, no entanto, muito di- 

ferente. Mao forneceu combustivel de 

foguete político para radicais em todo 

o mundo, fossem estudantes parisien- 

ses em 1968 ou camponeses peruanos 

do movimento terrorista Sendero Lumi- 

noso nos anos 1980. O pensamento de Xi 

Jinping não fornece esse tipo de pavio pa- 

raa fogueira revolucionária. Não encora- 

janem remotamente o levante individual 

contra as forças da opressão, mas, em vez 

disso, elogia o poder maciço do Estado pa- 

ra desenvolver o objetivo final da “pros- 

peridade comum”. À “nova era” busca a 

influência chinesa globalmente em todas 

as áreas importantes, desde a segurança, 

não apenas no Leste da Ásia, masmaisTe- 

centemente no Oceano Índicoeno Ártico, 

às normas sobre comércio e tecnologia e 

até mesmo a produção cultural, 

Tradição não é tudo. Osacontecimen- 
tosrecentes são o início deum ano que an- 

tecede o congresso do partido, amplamen- 

te esperado para outubro de 2022, quan- 

do Xi, provavelmente, buscará e obteráum 

terceiro mandato no poder. Tanto Jiang 

Zemin quanto Hu Jintao foram forçados 

a renunciar após dois mandatos de cinco 

anos cada, impedindo o tipo de governo 

personalizado vitalício de que Mao des- 

frutou. Xi, ao contrário, deixou claro que 

pretende seguir para um terceiro man- 

dato, e talvez mais. Seu discurso princi- 

pal no congresso do partido, em 2017, ar- 

gumentou que o socialismo de estilo chi- 

Futuro. Ao contrário de seus 
antecessores, Jinping quer mandatos 

consecutivos para firmar seu projeto 

nês não era mais apenas uma estratégia 

paraasobrevivênciaem um pais, mas para 

umnovo sentido de uma Chima global, que 

ele pretende desenvolver no longo prazo. 

Enquanto isso, a forma da China de Xi 

está se tornando cada vez mais clara in- 

ternamente. O liberalismo limitado das 

eras de Jiang e Hu, quando alguma dissi- 

dência era permitida online e as univer- 

sidades podiam discutir a democracia e 

as reformas constitucionais, mesmo que 

discretamente, quase desapareceu. A in- 

cipiente sociedade civil da China, a en- 

frentar questões que vão da mudança cli- 

mática ao tratamento da Aids, foi absorvi- 

daeneutralizada pelo Estado. Até agora, a 

capacidade de oferecer melhores padrões 

de vida, juntamente com um orgulho ge- 

nuino pela posição global ascendente da 

China, parece, porém, ter mantido a clas- 

se média amplamente satisfeita. 

Mas há problemas à frente, Um con- 

fronto com os Estados Unidos ainda é im- 

provável, mas devastaria a economia da 

China e também vidas em todo o mundo. 

A mudança climática e a escassez de água 

ainda frustram a urbanização, realidade 

que pode estar por trás do acordo repen- 

tinoetardiona COP26 entre Washington 

e Pequim para cooperarem nessas ques- 

tões. As consequências demográficas da 

politica do filho único significam que a 

China terá uma sociedade mais velha e 

mais necessitada de cuidados de saúde a 

partir de 2030. A posição de Xi parece ina- 

tacável agora, mas nem mesmo os líderes 

todo-poderosos podem revogaro resseca- 

mento dos desertos ou a decisão de fami- 

lias que vivem em apartamentos minús- 

culos de não ter filhos. » 

Tradução de Luiz Roberto M, Gonçalves. 

CARTACAPITAL — 24 DE NOVEMBRO DE 2021 Ed 



PA 

Bucha de canhão 
TheObserver À crise de refugiados na 
fronteira da Polônia com a Bielorrússia 
é uma vingança de Alexander Lukashenko 
POR ANDREW ROTA, DE MUSCOU 

iros de alerta ecoam pela flo- 

resta, disparados por solda- 

dos bielorrussos que tentam 

afastar fugitivos do Iraque e 

da Síria, aterrorizados, em 

busca de asilo. Ao longo da fronteira, tro- 

pas polonesas e bielorrussas se observam 

com cautela através da cerca de concerti- 

TACAPITAL COM. BR O na | da Er! 

na, Os guardas poloneses dizem que ànoi- 

te foram cegados por bielorrussos que em- 

punhavam luzes estroboscópicase lasers, 

enquanto os migrantes se esgueiravam, 

Os requerentes de asilo descreveram 

condições infernais nas florestas e em 

acampamentos improvisados, onde cor- 

tam galhos para obter lenha e racionam 

(+ 

água para sobreviver. O corpo de um jo- 

vem sirio foi encontrado na floresta na Po- 

lônia na sexta-feira 12, ao menos a nona 

vitima neste ano. Outros foram espanca- 

dos por ladrões que esperavam nafloresta. 

Esse é o caos na fronteira oriental 

da Europa em 2021. No ano passado, 

Alexander Lukashenko, o lider auto- 

crático da Bielorrússia, passou de incô- 

modo a pária internacional e a inimigo. 

Sua maior aposta até agora foiarquitetar 

umanovacrise de migrantes nas frontei- 

ras da União Europeia, Vale-se do deses- 

pero de milhares para se vingar de Bru- 

xelas, pelas sanções contra seu regime. 

Lukashenko acredita que, ao escalar 

esta crise ao ponto de uma catastrofe hu- 

manitária, poderá forçar a UE a sentar- 

-se à mesa de negociação. Em seus co- 

mentários mais bombásticos, chegou a 
ameaçar que suaaliada, a Rússia, poderia 
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Inocentes úteis. Os migrantes 
do Oriente Médio são marionetes 
de uma disputa por poder 

ser arrastada para um conflito de fron- 

teiras com a Europa. “Ele não tem medo 

de mortes na fronteira”, disse um painel 

deespecialistas do Conselho Europeu de 

Relações Exteriores. “Para ele, trata-se 

de vingança, e é uma questão de sobrevi- 

vência do regime,” 

O principal defensor de Lukashenko 

parece ter recusado suas ameaças mais 

agressivas. No sábado 13, Vladimir Putin 

disse que Lukashenko falava sem pensar 

quando ameaçou cortar o fornecimento 

de gás russo para a Europa. “Estou ou- 

vindo isso pela primeira vez... ele nem 

mesmo o sugeriu para mim”, disse Pu- 

tin em seu primeiro discurso público so- 

breacrise desde que uma coluna de mais 

de mil migrantes, muitos curdos iraquia- 

nos, chegou à fronteira. “Ele poderia fa- 

zer isso em teoria, mas não é nada po- 

sitivo” Putin também afastou a Rússia 

dacrise, possivelmente de olho nas san- 

ções da UE que visam a Bielorrússia e as 

companhias aéreas que transportaram 

migrantes do Oriente Médio. “Quero 

que todos saibam que não temos nada 

a ver com isso”, disse em uma entrevis- 

ta para Moscou. Kremiin. Putin, um pro- 

grama principalmente sobre ele. “Todo 

mundo tenta jogar alguma responsabi- 

lidade sobre nós, de qualquer forma e 

sem nenhum fundamento. Mas nenhu- 

ma de nossas companhias aéreas trans- 

porta essas pessoas.” 

Os europeus, especialmente os ucra- 

nianos, ouviram esse tipo de negação an- 

tes. Desde 2014, a Rússia tem afirmado 

repetidamente que não tem nada a ver 

com o conflito no sudeste da Ucrânia, 

apesar de amplas evidências de que tro- 

pasrussas lutaram emorreram lãede que 

a Rússia envia dinheiro. homens e mate- 

rial para armar seus mercenários. Agora, 

como principal apoiador da Bielorrússia 

em um conflito coma UE, Moscou segue 

uma estratégia semelhante: tenta iniciar 

conversações entre Minske paises euro- 

peus, em particular a Alemanha, enquan- 

to desempenha o papel de parte desinte- 

ressada, Poucos acreditam, 

“É da mesma forma que eles “não ti- 

nham nadaaver' comos militares na Cri- 

meia”, disse Linas Linkevicius, ex-minis- 

trodas Relações Exteriores e da Defesa da 
Lituânia, em resposta aos comentários de 

Putin. Angela Merkel, a chanceler alemã, 

ligoupara Putin paralhedizer queinfluen- 

classe o regime em Minsk. O primeiro-mi- 

nistro da Polônia, que autorizou medidas 

polêmicas e radicais para afastar os mi- 

grantes de suas fronteiras, acusou Putin 

de ser o “cérebro” da crise migratória. 

Os sinais da Rússia não são anima- 
dores. As autoridades norte-americanas 

alertaram sobre uma nova escalada russa, 

com tanques, artilharia e até misseis ba- 

lísticos de curto alcance nas regiões fron- 

teiriças coma Ucrâniaea Bielorrússia. Se 

não indica uma invasão iminente, a ati- 

vidade militar incomum significa que a 

Rússia pode se mobilizar rapidamente 

se decidir enviar uma grande força pe- 

la fronteira. “Nossa preocupação é que 

a Rússia possa cometer um erro grave ao 

tentar refazer o que empreendeu em 2014, 

quando reuniu forças ao longo da frontei- 

ra, entrou em território ucraniano sobe- 

rano e o fez sob a falsa alegação de que foi 

O bielorrusso quer 
arrastar Putin 

para o centro 
do conflito com 
o resto da Europa 
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provocada”, disse o secretário de Estado 

dos Estados Unidos, Antony Blinken, 

Enquanto isso, a Rússia enviou para- 

quedistas e bombardeiros com capacida- 

de nuclear para a Bielorrússia para exer- 

cicios de treinamento, sinal de seu apoio 

continuado a Minsk. Na sexta-feira 12, 

mandou dois bombardeiros sobre o Mar 

do Norte, onde aforça aérea britânicate- 

ve de mobilizar caças para interceptá-los. 

“A situação politico-militar na Europa 

está se deteriorando. À escalada militar 

da Otan perto das fronteiras russas con- 

tinua”, disse um vice-ministro da Defesa 

russo, Sergei Shoigu, durante conversas 

em Paris. Putin também reclamou dos 

recentes exercícios da Otan no Mar Ne- 

gro e do uso de drones turcos pela Ucrã- 

nia no leste deste pais. 

Acrescente tensão entre Leste e Oeste 

agradaa Lukashenko, que depositou suas 

esperanças no apoio da Rússia. Ele dis- 

se: “Sabemos que se, Deus nos livre, co- 

metermos algum erro, se tropeçarmos, 

isso atraira imediatamente a Rússia pa- 

ra este redemoinho, e esta é a maior po- 

tência nuclear”. 

Ao se tornar uma das maiores amea- 

ças da Europa, o ex-capataz agricola da 

Rússia faz um jogo perigoso. Espera-se 

que novas sanções europeias, que 

podem atingir as companhias aéreas ou 

mesmo o aeroporto de Minsk, deixem 

a Bielorrússia ainda mais isolada. E 

até mesmo adversários ferrenhos de 

Lukashenko questionam se seu apoio 

ao Kremlin é incondicional, Franak 

Viacorka, conselheiro da lider de oposi- 

ção Sviatlana Tsikhanouskaya, disse so- 

bre as ameaças de Lukashenko de cortar 

o gas na Europa: “Previsivelmente, ele 

não consultou o Kremlin. Está novamen- 

te tentando se esconder atrás da Rússia, À 

crise na fronteira só será resolvida como 

desmonte da ditadura em Minsk”. « 

Tradução de Luiz Roberto M, Gonçalves. 
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Na E o 

A política das formas 
TheObserver Dc seu escritório na Basileia, na Suíça, Herzog & 
de Meuron interferem na paisagem de um mundo em conflito 

MOODHE POR ROWAN 

om a fachada à beira-mar, 

em forma de uma tela digi- 

taldo tamanho de um cam- 

po de futebol, o museu M+, 

aberto este mês em Hong 

Kong, já é considerado o mais importante 

do continente asiático. A instituição sur- 

ge no meio da tempestade política causa- 

da pela lei de segurança do governo chi- 

nês, que ameaça destruir a promessa de 

liberdade de expressão do museu, 

Nos arredores de Cambridge, na Ingla- 

terra, os Últimos retoques são dados nano- 

va sede cristalina da AstraZeneca, cujo 

nome se popu larizou comavacinacontra 

a Covid-19. Em Jerusalém, na rua do pre- 

dio do Parlamento israelense, está sendo 

erguida uma biblioteca nacional que pro- 

mete servir a todas as comunidades e re- 

ligiões deum pais violentamente dividido. 

O que os três edifícios guardam em co- 

mum é o fato de terem sido projetados por 

Herzog & de Meuron, um escritório que, 

de seus tranquilos estúdios às margens do 

Rio Reno, na Basileia, Suiça, engendram 

projetos para centros de poder e, não ra- 

ro, de conflitos, no mundo todo. 

O portfólio de projetos recém-conclui- 

dos — ou quase - pelos arquitetos inclui 

umarranha-céu eum complexo de ateliês 
e oficinas do Royal College of Art, ambos 

em Londres, cos principais museus de ar- 

te de Seul, na Coreia do Sul, e Duisburg, 

na Alemanha. Há, além disso, um grande 
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hospital em construção na Dinamarca e 

uma sala de concertos na Basileia. 

Esse especial talento para erguer cons- 

truções em lugares politicamente signifi- 

cativos suscita uma pergunta. Cabe à ar- 

quitetura contribuir para a liberdade, a 

Justiça e as lutas da humanidade ou deve 

ela omitir-se e ter, simplesmente, um pa- 

pel ornamental, enquanto os dramas do 

planeta se desenrolam ao seu redor? 

“Os arquitetos sentem-se muito im- 

portantes em relação ao seu papel no 

mundo” responde Jacques Herzog,omais 

comunicativo dos sócios. “Eles dizem 'te- 

mos de fazer isso e aquilo'e, depois, fazem 

congressos e simpósios, para falar sobre 

1ss0 e aquilo, Devo dizer que tenho mui- 

tas dúvidas. A arquitetura é aarte dos fa- 

tos. Você faz um edifício ou não faz. E, se 

você faz um edificio, deve fazé-lo direito. 

Não devemos ter um olhar moralista so- 

breela, mas devemos fazer coisas que fun- 

cionem e sejam sustentáveis e bonitas” 

Oescritório Herzog & de Meuron ficou 

O museu M+, o 

mais importante 
da Ásia, abre sob 
ameaça de censura 
do governo chinês 

famoso na década de 1990, com o convi- 

te paratransformar a estação de energia 

de Bankside, em Londres, na Tate Mo- 

dern e para fazer, ao lado do artista chi- 

nês e dissidente Ai Weiwei, o estádio pa- 

ra as Olimpiadas de Pequim de 2008. 0 

“Ninho do Pássaro” - apelido que desa- 

grada aos arquitetos — alcançou um ni- 

velde reconhecimento próximo ao do Taj 

Mahal ou da Ópera de Sydney. 

Uma das caracteristicas distintivas do 

Herzog & de Meuron é que o escritório não 

tinha um estilo particular. Embora com- 

partilhem caracteristicas subjacentes, 

seus edifícios podiam ser feitos de barro, 

at a 
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Plural / Arquitetura 

aço, madeira ou concreto. Podiam ser qua- 

drados, redondos, multiformes, extrava- 

gantes ou austeros. Eles foram os arquite- 

tos perfeitos para um tempo sem ideolo- 

gias, logo após a queda do comunismo so- 

viético, quando parecia que a magia das fi- 

nanças dissolveria todas as divisões. 

Os arquitetos das gerações anteriores 

costumavam afirmar que projetar edifi- 

clos era uma atividade moral e politica- 

mente superior às outras. Herzog & de 

Meuron eram menos dogmáticos, mais 

Euidos. Eles fizeram parte do fenômeno 

dos arquitetos-estrelas, que levou escri- 

tórios célebres a serem convidados a equi- 

par cidades ambiciosas com museus, sa- 

las de concerto, arranha-céus e estádios. 

Todos competiam para parecer mais sur- 

preendentes e inovadores. 

Herzog nunca se contentou, porém, 

em criar icones espetaculares, ativida- 

de que descreve como “chata” e “burra”, 

Outra caracteristica marcante da dupla é 

a imaginação fértil misturada à precisão 

na concepção e na execução. Eles são, ao 

um só tempo, intelectuais e sensuais. Sa- 

bem materializar um conceito enão têm, 

como outros arquitetos, uma compreen- 

são otimista da vida, algo que lhes permi- 

te trabalhar com uma gama de sensações 

que inclui o escuro eo estranho. 

Em um clássico antigo, a vinicola 

Dominus de 1997, no Vale do Napa, na Ca- 

lifôrnia, envolveram o edificio com gaiolas 

dearamee pedras soltas, de talformaquea 

luzéfiltrada através das paredes aparente- 

mente maciças, No Museu Kuppersmuhile, 

em Duisburg, erguido em um moinho de 

grãos, contrastam as galerias reluzentes 

com as sombras de velhos silos. 

O M+, de Hong Kong, definido como um 

“centro cultural paraaarte, design, arqui- 

tetura e imagem em movimento dos sécu- 

los XX e XXI”, oferece, no nivel do solo, 

um grande pátio, aberto em todos os la- 

dos, com um abismo que revelaa caixa de 

concreto de um antigo túnel ferroviário. 

Acima desse saguão há uma longa laje ho- 
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Estilo. Herzog & de Meuron se tornaram 

arquitetos-celebridades nos anos 1990 

rizontal suspensa, contendo os espaços de 

exposição. Acima dela, um esguio edifício 

vertical abriga escritórios, um centro de 

pesquisa e funções similares. 

Aarquitetura — quadriculada e retan- 

gular como um prédio de escritórios — é 

mexpressiva, mas dramática. O M+ sem- 

pré se vendeu como um Espaço que exl- 

biria obras polêmicas, livre de censura. 

Descobriu-se, porém, em setembro, que 

as obras de Ai Werwei foram removidas 

do site do museu. Segundo Weiwei, algu- 

mas de suas obras foram excluídas da ex- 

posição de abertura. 

“A arquitetura 
é a arte dos fatos. 
Não devemos ter 
um olhar moralista”, 
afirma Herzog 

Herzogevita comentar a polêmica, “Co- 

mo arquiteto, você só pode pensar em am- 

' bientes nos quais as pessoas podem se 

reunir, Nada é mais político do que luga- 

res que convidam as pessoas a se reuni- 

rem. Eles não podem ser apagados, embo- 

ra possam ser restringidos”, diz. À arqui- 

' tetura pode, de acordo com essa visão, dar 

lorma fisica às aspirações e possibilidades 

' que sobreviverão à opressão política. 

O arquiteto oferece argumentosseme- 
' lhantes para defender o projeto para a Bi- 

' blioteca Nacional de Israel: “Não é apenas 

uma instituição judaica, ela pretende ser 

aberta atodas as pessoas”. O projeto, uma 

laje de pedraabaulada flutuando acima de 

um piso térreo envidraçado, busca, assim 

|: como o M+, incentivar a acessibilidade. 

Muitos projetos de Herzog & de Meuron 

lidam com questões de abertura e sigilo, 

inclusão e exclusão. No campus de Bio- 

medicina de Cambridge, estão o centro 

: depesquisaeasede corporativa da Astra- 

feneca. Oedificio, prestes a ser concluido, 

' ébrilhante e imaculado: um triângulo de 

lados curvos em planta, como um logoti- 

' po, com uma linha de telhado serrilhada 

' queé ao mesmo tempo industriale gótica. 

Sendo a Basileia um centro da indús- 

tria farmacêutica, o Herzog & de Meuron 

É especializou-se em projetos para gigan- 

' tescomo Rochee Novartis. Essas compa- 

nhias têm a sensação de que sua riqueza e 

: poder devem ser combinados a algum ti- 

' podecontribuição para a vida pública. No 

projeto da AstraZeneca há uma tentativa 

louvável de abrirum prédio cujas ativida- 

' des são, muitas vezes, secretas, 

Mas essa ideia só se sustenta até certo 

: ponto. As paredes de vidro teoricamen- 

: te conferem transparência, mas não nos 

' permitem saber o que de fato acontece 

nos laboratórios. Em vez disso, obtemos 

reflexos dos céus variáveis da região pan- 

tanosa e uma sensação fantasmagórica do 

trabalho misterioso e transformador do 

mundo lã dentro. O projeto espelha aam- 

“bi guidade do edifício. 
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Quando falo com Herzog, via Teams, 

ele parece pensativo. Tem 71 anos e pas- 

sou grande parte da pandemia numa casa 

Multiformes. 

A dupla ganhou fama 
ao fazer a Tate 
Modern, em Londres, 

ER h cá Ões | “ margem deum lago. “Naverdade oque ; “0 estádio dos 

E posso fazer? Não sou mais jovem. O que Jogos le Regal (ra 
E ps a a o sentido horário). À 
o euquero fazer e quão utilminha empre- : vinícola Dominus. na 

« —sapodeser nessa empreitada? Estoumui- | Califórnia, eo museu 

= tofeliz, mas também um pouco assusta- | Kuppersmuhle, em 

“ do, vendo como o mundosetornouvulne- : Duisburg, são outros 
x E ia E de seus “clássicos”, 
& ravel” Eleobserva que aarquitetura mu- 

= dou:“Acho que a mudança foi para ques- 

a tôes sociais, ecológicas e políticas”. ' lho em hospitais, como um centro derea- | nãoéaconsciênciasocialo que mais o im- 

o ' bilitação na Basileia para deficientes fisi- | pulsiona Herzog, e sim a magia dos ma- 

* Ele ainda não decidiu como seráano- . cos, concluído em 2002, que éum deseus | teriaise das estruturas capazes de sedu- 
T vaversão da Herzog & de Meuron, embo- 

raum ou dois projetos deem pistas do que 

podera ser. O escritório esta trabalhan- 

do no Hortus, edificio de escritórios na 

Basileia construido com madeira e tail- 

pa, que pretende ser neutro em CO, e de 

energia positiva, o que significa que gera- 

rá mais energia do que consumira. 

projetos menos elogiados, mas dos mais 

bem-sucedidos. Eles estão trabalhando 

em um grande hospital em Hillerod, na 

Dinamarca, cujo objetivo é conectar o in- 

terior o máximo possivel com a natureza. 

Esses são empreendimentos sérios, 

que Herzog & de Meuron realizam de for- 

mamais convincente do que a maioriados 

zir é comover os usuários. Esses efeitos 

não são apenas decorativos - tambem é 

político expandir as experiências físicas, 

diz. Quando se trata, porém, de escolher 

entre explorar essa magia e confrontar 

questões políticas dificeis, Herzog ten- 

de a dar preferência à primeira opção. »« 

ISTOCKPHOTO, MARCO RINALD 1 E Herzog também fala sobre seu traba- | arquitetos. Mas, no final, você sente que | Tradução de Luiz Roberto M. Gonçalves. 
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Brasil adentro. À artista, de 26 anos, 

foi vítima de um acidente aéreo enquanto 

viajava de Goiânia para Caratinga (IMG) 
DISSER TANSS TIA CDLTESSEREO SPD DMD ES DESSES DD DDS ASS DEDESP ama mes 

ivarápido, morra jovem”, 

dizia Nick Romano, um 

tipo marginal eterniza- 

dono filme O Crime Não 

A Compensa (1949), estre- 

lado por Humphrey Bogart. O bordão vi- 

rou titulo de uma biografia do ator James 

Dean, morto aos 24 anos, e, muitas vezes, 

acompanha os obituários dos roqueiros 

adeptos de um estilo de vida hedonista 

que morreram cedo demais. No Brasil 

atual, essa frase parece cair bem, sobre- 

tudo, aos artistas dos gêneros mais popu- 

lares da música — o sertanejo à frente. 

Em seis anos, pelo menos três canto- 

res de sucesso morreram de forma tragi- 

cano auge da carreira. Em 2015, 0 carro 

que transportava o astro sertanejo Cris- 

tiano Araújo e sua namorada capotou 

na pista da rodovia BR-153, entre Mor- 

rinhos e o trevo de Pontalina, em Goias. 

Dois anos atrás, o monomotor que ti- 

nha como passageiro o cantor de forró 

eletrônico Gabriel Diniz caiu em Estân- 

cia, no sul do estado de Sergipe, causan- 

do a morte precoce do intérprete do hit 

Jenifer. Pedro Leonardo, filho do cantor 

Leonardo, por pouco não engrossou a lis- 

ta de acidentes fatais. Em 2012, seu car- 

ro capotou próximo à cidade mineira de El 
VO Ta CG . e] Fa e Ee 

É Tupaciguara. Pedro sofreu traumatismo 

craniano e retirou o baço. 

'—  NodiaSdenovembro, foi Marilia Men- 

O & F E n C) 6) É donça quem morreu na queda do avião 

que a levaria de Goiânia para Caratinga, 

INDÚSTRIA FONOGRÁFICA A trágica morte de E em Minas. Conhecida como “rainha da 

Marília Mendonça chama a atenção para | 
as engrenagens de um mercado milionário 
FOR SERGIO MARTINS 

SE CARTACAPITAL LOM BR 

sofrência”, Mariliavivia, aos 26 anos, um 

sucesso incontestávele haviaexpandido 

sua presença para além do universo ser- 

tanejo: cantou com Gal Costa e foi citada 

em uma letra de Caetano Veloso. 



Se a comoção causada pela partida de 

Marília diz muito sobre seu talento, diz 

muito também sobre o mercado musical. 

Segundo a Crowley Broadcast Analysis, 

empresa que afere a popularidade das rá- 

dios no Brasil, a turma da bota e do cha- 

pelão respondeu, nos últimos dois anos, 

por mais de 60% da música consumida 

no Pais (ver quadro abaixo) — tendo che- 

gado a 66,38%. E uma audiência cinco ve- 

zes maior do que a de pagode, pop e forró. 

Como há muito tempo se sabe, o mer- 

cado da música sertaneja foi impulsiona- 

do pelo agronegócio - muitos artistas se 

apresentam em feiras do setor e, além dis- 

so, a presença do dinheiro em cidades de 

forado eixo Rio-São Paulo faz a roda do gê- 

nero girar. Há, além disso, o investimento 

pesado em marketing. Estima-se um gas- 

to inicial de 3 milhões de reais para lançar 

um novo artista, Não se pode, porém, ig- 
norar a disposição dos artistas, muitos de 

origem também popular, de viver na práti- 

caoverso de Nos Bailes da Vida:“Todo ar- 

tista tem de ir aonde o povo está”, 

Duplas e cantores sertanejos apresen- 

tam-se praticamente em qualquer lugar 

que tenha um palco: das festas de peão a 

comemorações de aniversário de cidades 

localizadas nos cantos mais extremos do 

Pais. Nesse caso, 0 avião de pequeno ou 

Duplas e cantores 
sertanejos faziam, 
pré-pandemia, de 
25 a 30 shows por 
mês pelo País 

médio porte funciona como facilitador. As 

aeronaves levam osartistas alocais onde 

os aviões comerciais não chegam, pousam 

em qualquer tipo de pistae tornam o des- 

locamento mais rápido. Esses astros tam- 

bém não conhecem tempo ruim. 

Certa feita, a dupla Fernando & Soro- 

caba, ao saber que, por causa das mãs con- 

dições meteorológicas, não conseguiria 

pousar em Londrina - de onde seguiriam 

de carro para Apucarana -, pousouno in- 

terior de São Paulo e seguiu de carro para 

o Paraná, chegando à festa da cidade mi- 

nutos antes da apresentação. 

“O Brasil é um pais de proporções con- 

tinentais e a gente gosta de subir no palco 

e atender as pessoas. Mas se deslocar até 

olocale correr osriscos do trajeto é 0 que 

faz a gente repensar”, declarou Sorocaba, 

em depoimento ao programa É de Casa, da 

Globo, após a morte de Marília. 

Segundo dados da Associação Nacional 

de Aviação Civil (Anac), a chance de uma 

aeronave de pequeno ou médio porte so- 

frer um acidente é 16 vezes maior do que 

adeum avião comercial, Antes da pande- 

mia, não era incomum que umartistaser- 

tanejo, para saciar a voracidade do merca- 

do, se submetesse a uma rotina insana de 

25 a 30 apresentações por mês. 

Tal engrenagem, além de aumentar 
os riscos envolvidos nos deslocamentos, 

prejudica a performance dos artistas — 

afinal de contas, quem consegue fazer de 

duas a três apresentações por noite? Is- 

so, sem falar nas consequências emocio- 

nais e na desestruturação familiar. Em 

2019, Zé Neto, da dupla com Cristiano, 

desatou a chorar num palco porque o fi- 

lho pequeno não o reconhecia mais, de 

tanto que ficou fora de casa. 

A triste ironia em torno da morte de 

Marília Mendonça é que ela era uma das 

que se preocupavam com os males da su- 

perexposição. Conforme o sucesso foi 

aumentado, a artista passou a topar, no 

máximo, uma apresentação por noite pa- 

ranão cansaravozeterum temp Omaior 

com a familia - Marilia deixou um filho 

de 2 anos. Reduziu ainda as aparições na 

teve, a fim de preservar sua imagem, e 

OS GÊNEROS MAIS OUVIDOS NAS RÁDIOS BRASILEIRAS 
Em 2021 

1,24% 
1,77% 

10,35% 

12,49% 

12,64% 

Fonte: Crowley Intelligence Plataform 

' OS MAIS VISTOS NO YOUTUBE NO BRASIL 

043 — MiSertanojo CLASSIFICAÇÃO | ARTISTA VISUALIZAÇÕES 

0,46 E Pagode E : MariliaMendonça | | 207milhões 

0,53 MP 2 : Maiara&Maraisa  - 837milhões 
E Forró 3 ' HerriqueBJuliano  - 495milhões 

4 * GustavoLima * 45milhões 
60,08% | MiDance 5 * Marcynho Sensação * 39,9milhões 

FAR 6 * McKevin ' 81, 8milhões 
Bi Black Music 7 ' ZéNeto&Cristano : 30milhões 
à Rap 8 : Zé Vaqueiro - 25,9milhões 

Pop/Rock 9 * MCRyan ' 25,6milhões 
10 - MCHariel ' 25,5milhões 
Fonte: YouTube Music Charts 
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Plural/ Música 

passou a dar pouquissimas entrevistas. 

Nunca se descuidou, no entanto, do cor- 

poa corpo com o público. No dia do aci- 

dente fatal, chegaria mais cedo à cidade 

mineira para ter tempo de atender os fãs, 

A biografia da Marília é tão conturba- 
da quanto suas letras sobre mulherestrai- 

das, amantes e solidão. Quando o padras- 

to, obreiro numa igreja evangélica, aban- 

donou a familia, ela passou a se apresen- 

tar em bares de Goiânia para garantir 

sustento da casa. À mãe aacompanhavae 

pedia uma cerveja, que teria de durar até 

ofim daapresentação. Mais adiante, Ma- 

rilia passou a compor e, antes de incorpo- 

rar as músicas próprias ao repertório, foi 

gravada por algumas duplas. Seu primei- 

ro sucesso foi Injtel, de 2016. 

Os temas de suas canções a consagra- 

ram como a ponta de lança de uma ver- 

tente no universo caipirachamado de “fe- 

minejo”, no qualas mulheres falam aber- 

tamente de seus problemas. Antes dela, 

Nalva Aguiar, Roberta Miranda e, mais 

recentemente, Paula Fernandes, desen- 

volveram suas carreiras num meio domi- 

60 CARTACAPITAL COM BR 

nado por intérpretes do sexo masculino. 

Mas foi Marília quem marcou a verdadei- 

ra ascensão do subgênero. 

Segundo pesquisa do Ibope/Kantar 

Media, Marilia Mendonça tinha dez dos 

25 principais atributos de uma artista 

querida pelo público, Os fãs a conside- 

ravam, entre outras coisas, carismática, 

humilde e engraçada, e achavam que ela 

transmitia confiança, tinha engajamen- 

to em causas sociais e era um “modelo a 

ser seguido”. Suas composições, de acor- 

do com a Crowley, foram escutadas 312 

milvezes em 2020 e 158 mil vezes neste 

ano, quase o triplo de Maiara & Maraisa, 

as segundas colocadas, 

Ela também era campeã de audiência 

Cada vez mais, 
grandes empresas 
e marcas disputam 
espaço em lives 
e shows do gênero 

Astros. O sertanejo Cristiano Araújo 

locima, à esq.) morreu na estrada e o 

cantor de forró eletrônico Gabriel Diniz, 

em um acidente com um monomotor 

no YouTube (ver quadro à pdg.59). Seu ca- 

nal reúne 22 milhões defãse coubeaelaa 

live com maior audiência de todos os tem- 

pos na plataforma: em abril de 2020, sua 

transmissão teve mais de 3,3 milhões de 

visualizações simultâneas. 

Um público desse tamanho não passa, 

obviamente, despercebido pelas marcas. 

Alive de Marilia teve, entre os patrocina- 

dores, a empresa de máquina de cartões 

Stone. Masorolde companhias que se as- 

sociam ao gênero só faz crescer — nainter- 

net e fora dela. Casas Bahia, Ponto Frio, 

Elo, Caixa Econômica Federal, Magalu e 

Ambev são apenas algumas das grandes 

marcas que procuram se associar ao ser- 

tanejo, E há ainda centenas de empresas 

locais que fazem o mesmo, quando suas 

cidades vão receber esses artistas, os 

quais, ao enveredar Brasil adentro, aca- 

bam por revelar o próprio Pais. « 

ITURA DE MOSSORÓIRN 

LDO BENTOI!PREFE 
| 
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Plural/ Crítica 

Os tiques de 
Wes nderson 
FILME A CRÔNICA FRANCESA, DÉCIMO LONGA-METRAGEM DO 
DIRETOR, INDICA UM ESGOTAMENTO DE SUA FORMULA CRIATIVA 

POR CÁSSIO STARLING CARLOS 

uitos filmes expandem aliberda- 

de da imaginação. Outros apri- 

sionamo imaginário num cárce- 
re de formas. Wes Anderson cativou meio 

mundo com um cinema de imagens singu- 

lares. Com o tempo, sua originalidade vi- 

rou marca e a novidade, submissão. 

A Crônica Francesa, décimo longa do di- 

retor, indica uma fadiga de seu bricabraque 

visualea incapacidade de explorar outros 

caminhos. No novo filme, mais uma vez, 

as partes geram mais interesse que o to- 

do, o fragmento atrai mais queo conjunto. 

Em O Grande Hotel Budapeste (2014), 

esse conceito ordenava a convivência 

da fauna humana num espaço de passa- 

gem. Em A Crônica Francesa, o molde é 

transposto para a estrutura de uma re- 

vista. No lugar de circular por corredo- 

resesalões, desta vezo olhar transita pe- 

las páginas de uma publicação, detém-se 

nas reportagens que narram histórias de 

gente estranha ou somente folheia pági- 

nas, sem prestar muita atenção. 

Depois de viajar ao universo multi- 

forme de tipos e etnias do império aus- 

CARTACÁAPITAL — 

O filme, em cartaz desde a 

quinta-feira 18, é um passeio 
turístico-cinematográfico pela França 

tro-húngaro, Anderson visita a França. 

Aqui como lá, o imaginário sobrepõe-se 

ao realismo, a caricatura ocupa o lugar 

da similitude. 

O pais e os personagens do filme pa- 

recem um guia turístico da França e dos 

franceses vistos pelo prisma do cinema. 

E como se, em vez de pegar um avião, a 

gente visitasse a França folheando um 

catálogo de fotos inspiradas em comédias 

de Tati e em clássicos da Nouvelle Vague, 

em relíquias vanguardistas e emestripu- 

lias de Zazie ou de Amélie Poulain. 

Quem viu algum ou todos os filmes de 
Anderson sabe que as manias do cineasta 

podem ser divertidas, proporcionar um 

tipo de ironia que oscila entre o cômico 

eomelancólico. Mas A Crônica Francesa 

pode decepcionar até quem gosta de reco- 

nhecer o cineasta a partir de seus tiques. 

Aestrutura em episódios é um recur- 

so que sugere variação, que permite de- 

sobedecer às regras de unidade e de pro- 

gressão dramáticas. Anderson sempre o 

cultivou, mesmo quando tranca seus per- 

sonagens num lugar. 

Avariedade, no entanto, é contrariada 

pelo estilo hiperbólico do cineasta, que 

a cada filme impõe sempre mais, como 

uma criança sem o controle dos pais. O 

efeito disso em A Crônica Francesa é a 

saturação. Cada história começada pro- 

mete ter vida própria até ser capturada 

e submetida à gravidade do mesmo có- 

digo visual. 

Desse modo, ver 4 Crônica Francesa 

é como assistir a videos do TikTok em 

looping. Na primeira vez, a gente garga- 

lha. Na segunda, sorri. Depois de cem 

vezes, a gente tenta, desesperadamente, 

pular para o próximo. e 
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Katie Kitamura, 
uma voz autêntica 
LIVRO EM UMA SEPARAÇÃO, A ESCR HORA USA ELEMENTOS LO 
SUSPENSE PARA FALAR SOBRE INFIDELIDADE, LUTO E RIQUEZA 

POR AMA PAULA SOLISA 

ascida na Califórnia, Katie 

Kitamura, jornalista e escritora, 

é autora de quatro romances. Se- 

paração, o penúltimo deles, é 0 primeiro 

publicado no Brasile dá boas pistas do que 

alevaaser apontada, pela critica interna- 

cional, como uma voz literaria autêntica. 

Anarradora de Uma Separação, uma 

tradutora cujo nome nunca saberemos, é 

distante, um pouco esnobe — assim a vê 

asogra, pelo menos -— e declaradamente 

passiva. E pelo olhar dessa mulher que 

Katie Kitamura nos conduz ao resort de 

luxo na Grécia onde se desenrolara essa 

bem armadatrama sobre casamento, In- 

fidelidade, luto e riqueza. 

O ponto de partida do livro é o breve 

sumiço de Christopher, o marido danar- 

radora. Ou melhor, marido para os ou- 

tros, mas ex-marido para ela. “Não era 

uma coisa simples desmantelar o edifi- 

cio de um casamento”, explica, de saida, 

para justificar a separação não assumida. 

Quando Christopher, que viajara para 

realizar uma pesquisa para um livro so- 

bre o luto, deixa de atender o celular, amãe 

dele pede que anora va até lã, Quase sem- 

pre incapaz de negar as ações que os ou- 

tros lhe impõem, ela acata o pedido. 

A partir daí, anarrativa, ainda que se 

mantenha no terreno psicológico, adqui- 

re um envolvente tom de suspense. As- 

sim como no filme Sob a Areia (2000). de 

François Ozon, ou no romance Os Ena- 

moramentos (201), de Javier Marias, a 

Be CGARTACAPITAL COM BR 

ausência súbita do cônjuge desencadeia 

um processo no qu aloscacoscos Serre- 

dos, mas também os feitiços das relações 

a dois, vão sendo desvelados. 

A referência a Os Enamoramentos 

é, inclusive, direta. Katie, assim como 

Marias, usa anovela O Coronel Chabert, 

de Balzac, para ilustrar os sentimen- 

tos ambiguos que seus personagens nu- 

trem em relação aqueles que partiram. 

Afinal de contas, como escreve a nar- 

radora de Uma Separação, sempre ha- 

vera, entre duas pessoas, “espaço para 

falhas da imaginação”. Não por acaso, 

vários dos acontecimentos se passam 

EATIL RITA di A 

EE 
mae 

UMA SEPARAÇÃO 

Katie Kitamura. Companhia das Letras, 
Tradução: Sonia Moreira 
[216 págs. 69,90 reais). 

NOVIDADE. Autora de quatro romances, 
a jornalista permanecia inédita no Brasil 

apenas na cabeça da personagem. 

Mas nem tudo é intangivel na escri- 

ta de Katie. Ao contrário. À todo mo- 

mento, as reflexões são entrecortadas 

por fatos que se impõem de forma des- 

concertante - e, por vezes, engraçada, 

A relação entre os membros da clas- 

se alta britânica, turistas acidentais, e os 

moradores do vilarejo, sempre no lugar de 

serviçais, é de uma concretude inescapa- 

vel. Espelhando essarelação hão mar azul 

do resort em contraste com a contundente 

descrição da paisagem de terra queimada 
emalcheirosa de Gerolimenas. Não deixa 

de ser isso, no fundo, o livro: sob a escrita 

aparentemente contemplativade Katie,ha 

um desconforto latente e mordaz. + 

BRO MOGE! 



BAPTISTÃO 

MARIA FLOR 

Não há motivos para sorrir 

> As mortes de Marília 

Mendonça e Paulo 
Gustavo são sintomáticas 

da tristeza coletiva 

que nos golpeia e da 

apatia diante da dor 

inguém vai sofrer sozinho, todo 

mundo vai sofrer. 

Esse é um dos refrões famo- 

sos da cantora Marilia Mendonça, que 

morreu tragicamente no último dia 5. 

Ninguém vai sofrer sozinho, todo mun- 

do vai sofrer. 
Para mim, parece uma sintese do que 

acontece no Brasil. Um pais que não can- 

sa de ver sua população em sofrimento, 

Mesmo quando não é a vida das pes- 

soas que as faz sofrer, há a fome, o de- 

semprego, a cara de pau do governo e hã 

seus idolos que partem de forma cruel 

e repentina. Todos nós sofremos. Ou 

deveriamos. Quem não chora e não se 

compadece com o terrivel acidente que 

matoua cantora, não entende muito bem 

o pais em que esta vivendo. Eu também 

não entendo muitas vezes. 

Marilia Mendonça era um fenômeno, 

Uma voz potente, uma mulher que can- 

tava a dor de outras mulheres. Prostitu- 

tas, mulheres traidas, culpadas, sozinhas, 

deprimidas. Mulheres que, muitas vezes, 

não se enxergavam nas músicas cantadas 

na rádio, de repente começaram a ouvir 

suas histórias contadas pelas letras e pela 

voz de Marilia Mendonça. Isso é muita 

coisa para uma jovem mulher de 26 anos. 

Masela foi além e fez suas músicas chega- 

rem a milhões de pessoas. 

Este ano, há seis meses, o pais tam- 

bém perdeu outro fenômeno e ídolo. Paulo 

Gustavo conseguiu, também de forma po- 

pular eirreverente, falar sobre homosse- 

xualidade e abrir o diálogo em muitas fa- 

milias sobre ser gay. Ele transformou sua 

personagem, Dona Hermínia, numa pon- 

te entre muitos pais e seus filhos. 

E, assim como Marília, de uma forma 

estúpida, trágica e que poderia ter sido 

evitada, morreu. 

Mas por que estou colocando essas 

duas perdas aqui neste texto? 

Acredito que elas sejam sintomáticas 

da tristeza coletiva que nos golpeia e da 

nossa apatia diante de tanta dor. Porque, 

ao contrário do que diz o refrão da mú- 
sica de Marilia Mendonça, muita gente 

está sofrendo sozinha e nem todo mun- 

do vai sofrer. 

Tenho pensado muito sobre isso nos 

últimos anos. Por que não sentimos a dor 

que atravessa este pais? Por que não con- 

seguimos chorar juntos? 

Continuamos acordando todososdias 
para lutar pelanossa sobrevivência indivi- 

dual. No Brasil, afinal de contas, não há ou- 

trojeito. É sobreviver sozinho ou morrer. 

Não hã pensamento de coletividade que 

nos garanta o minimo, que permita que 

possamos sentir dor, Não neste governo, 

Neste governo é cadaum porsie Deus 

acima de todos. Foi este o país que nos 

tornamos. O pais no qualuma mulher jo- 

vem, com um filho pequeno, morre num 

trágico acidente e falamos sobre seu pe- 

so. Nos tornamos um pais mesquinho, 

pequeno, individualista, 

Nossos idolos morreram e seguimos 

sem conseguir pensar ou refletir sobre a 

nossa coletividade, sobre a dor que deve- 

riamos sentir juntos pela morte de Mari- 

lia Mendonça, pela morte de Paulo Gus- 

tavo, mas também pelas mais de 600 mil 

mortes por Covid. 

E talvez devéssemos sofrer ainda mais 

pela PEC dos precatórios, deveriamos 

nos indignar por conta do orçamento se- 

creto, pelo número de desempregados e 

miseráveis. Por todas as pessoas famin- 

tas nas ruas. Pessoas que estão reviran- 

do lixo para sobreviver. 

Mas não conseguimos. Nossa indig- 

nação não vai além dos posts nas redes 

sociais, Quando digo “nós”, refiro-me a 

mim também. 

Estamos apáticos, tristes e desolados. 

Nadanosmovimenta. Nemador,nemaper- 

da dos nossos idolos, nem as artimanhas 

de Bolsonaro, Arthur Lira e sua turma. 

Acordamos na esperança de que ho- 

:' je será melhor, ano que vem será melhor. 

Alguns mantêm a esperança de que o Car- 

navalvirã ea felicidade haverá de voltar. 

Lembro da comoção generalizada 
quando Ayrton Senna morreu. Às pes- 

soas nas ruas com flores nas mãos, o luto 

coletivo que vestimos. Nessa época não 

existiam as redes sociaise, talvez por Is- 

so, agente tenha conseguido viver de for- 

ma mais plena essa dor. 

Será que foram as redes sociais então 

que nos transformaram em seres frios? 

Não sei. 

Aseleições vêm aie isso é alguma coi- 
sa que pode mudar a absurda trajetória 

que trouxe este país até aqui. Mas como 

iremos seguir por mais um ano com es- 

te governo desastroso? 

Não tenho resposta para nenhuma 

dessas perguntas, mas concordo com 

Marília Mendonça. 

Tá errado, hoje deveria ser feriado. O 

comércio era pra estar fechado. O sol não 

devia ter saído, Por que todo mundo está 

sorrindo? 

Eu não sei, Marilia. Não há motivo 

nenhum para sorrirno Brasil, « 
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AFONSINHO 

OBrasilcoBotafogo 

>» A semelhança entre 

a Seleção e o time carioca 

é que, em ambos os casos, 
as comissões técnicas 

demonstram ter controle 
sobre as equipes 

a semana passada, nos detive- 

mos no tema da arbitragem e 

analisamos as circunstâncias 

que rodeiam esse assunto. Passamos 

pelo VAR e elogiamos a melhora nesse 

departamento da Confederação Brasi- 

leira de Futebol (CBF), sobretudo no 

que diz respeito ao relacionamento en- 

tre árbitros e jogadores. 

No entanto, passados poucos dias da 

publicação do texto, fomos surpreendi- 

dos com a demissão do presidente da Co- 

missão de Arbitragem da CBF, Leonardo 

Gaciba. O estopim para a saída da Gaci- 

bafoia arbitragem da partida entre Fla- 

mengo e Bahia, disputada na semana 

passada no Maracanã, 

O jogo foi vencido pelo time carioca 

por 340. A diretoria do Tricolor baiano 

questionou um pênalti marcado para o 

Rubro-negro, e recebeu como resposta 

que “o reclamante tem razão”. 

A tensão instalada com a aproxima- 

ção do encerramento da temporada e 

suas implicações aflitivas para os deten- 

tores das posições extremas nos finais e 

início das classificações aumenta a cada 

dia. Com isso, a pressão em torno de ca- 

da lance fica cada vez maior. 

A mesma coisa acontece na disputa 

das Eliminatórias de classificação para 

a Copa do Mundo. Que o diga o clássico 

Argentina e Brasil, ocorrido na terça-fei- 

ra l6. Como se não bastasse a rivalida- 
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de tradicional entre as seleções mais ex- 

pressivas das Américas, vimos doses ex- 

tras de tensão. Para mim, nada justifica 

os choques, no minimo, agressivos do jo- 

go mais corrido que jávinavida. Cheguei 

acogitar que as Imagens estivessem ace- 

leradas. Impressionante. 

Também me espantou = masai para o 

bem - a confraternização entre os joga- 

dores no final da partida. A cordialidade 

demonstrada chamou minha atenção. Si- 

nal dos tempos? 

O balanço da semana evidenciou a 

classificação matemática do Atlético Mi- 

neiro, da Seleção Brasileira e da ascensão 

do Botafogo à Série A. 

No caso dos três, a matemática 

tornou-se o adversário mais fácil - ao con- 

trário do que acontece com o também dis- 

cutido Enem, que, conforme se aproxima, 

vaideixando amoçada de “orelhas em pé”. 

Algumas observações e semelhan- 

ças na condução da Seleção e do Botafo- 

go chamam atenção, 

Não sou advogado de Tite, masa esta- 

bilidade na condução da Seleção deve, a 

esta altura, estar garantida. Os comen- 

tários que andaram atravessando o ca- 

minho só podem ser creditados à inse- 

gurança das pessoas ou a especulações 

descabidas e mal-intencionadas. 

Há, ao mesmo tempo, um desânimo 

generalizado quanto às possibilidades 

do Brasil no Catar. Esse estado de espiri- 

toé coerente como desencanto da grande 

maioria dos torcedores brasileiros, gera- 

do pela situação geral do futebol pratica- 

do dentro das nossas fronteiras e pela es- 

cassez de jogadores extraclasse. 

Aclassificação folgada e, prmcipalmen- 

te, o longo periodo à frente do escrete dei- 

xaram o treinador com o controle da si- 

tuação. Com isso, ele pode não só pou- 

paralguns jogadores supersolicitados em 

seus clubes como ampliar o conjunto de 

opções do time. 

Tite tem podido dar oportunidade a 

alguns jogadores que vêm sendo convo- 

cados com frequência, mas não são con- 

siderados titulares, e também a jogado- 

res mais novos que, mesmo que não se- 

jam aproveitados na convocação defini- 

tiva deste ciclo, poderão dar sequência ao 

trabalho pós-Copa, 

No último embate, esta semana, con- 

tra os hermanos, a entrada de Gerson pe- 

lo meio e Anthony pela ponta indicou a in- 

tenção de segurar a bola e garantir o do- 

mínio das ações. A escalação do Fred Fa- 

binho, por sua vez, provou a qualidade dos 

substitutos em caso de necessidade. 

O jogo teve de tudo, com destaque 
para o “rolinho” sensacional do Di Ma- 

ria sobre o Vinicius Jr., que reagiu com 

uma “lambreta” espetacular para cima 

docraque platino. O lance serviu parafir- 

mar aarte sobre a brutalidade comum — 

expressa pela cotovelada vergonhosa do 

Otamendi no excelente Raphinha. 

A semelhança entre a classificação do 

Brasile o sucesso do Botafogo é que, em 

ambososcasos, vemoso controle queasco- 

missões técnicas têm sobre suas equipes. 

O Alvinegro mostra que joga com 

a tabela debaixo do braço. As últimas 

partidas, com atuações irregulares e 

mudanças na escalação durante os jo- 

gos, deixaram os torcedores de cabelos 

em pé, mas comprovaram a segurança 

por parte do técnico. 

Tantono caso da Seleção quanto no do 
Botafogo, o objetivo imediato foi alcança- 

do; aclassificação. Passamos agora a tor- 

cer pelostitulos que, pessoalmente, acre- 

dito bem possíveis. A coesão do grupo é 

sempre um fator primordial na obtenção 

de bons resultados, « 
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DRAUZIO VARELLA 

De olho na nova onda 

> O aumento da Covid-19 

no Reino Unido merece 

atenção porque as fases 

da pandemia no país 
precedem o que se vê 
depois em outros lugares 

atenção dos cientistas está, 

neste momento, voltada para 

kh a disseminação da Covid-19 no 

Reino Unido. A revista Nature ouviu es- 

pecialistas do mundo inteiro para dis- 

cutir esse tema, relevante porque va- 

rias vezes a pandemia inglesa precedeu 

o que veio a acontecer em outros paises, 

Por exemplo, avariante Alfa foi detec- 

tada pela primeira vez no Reino Unido e 

o pais relatou casos provocados pela va- 

riante Delta, altamente contagiosa, an- 

tes que eles se espalhassem pelo mundo. 

O Reino Unido, além disso, foi o primeiro 

paisa descrever aondaatual de infecções 

que novamente transformarama Europa 

em epicentro da epidemia atual. 

Depois de implantar um dos progra- 

mas mais eficientes de vacinação em 

massa, a Inglaterra foi dos primeiros 

paises a suspenderem quase todas as 

restrições anteriormente impostas pe- 

la Covid-19. O distanciamento sociale o 

uso de mascaras foram abolidos em ju- 

lho deste ano. Apostar todas asfichas na 

vacinação e na responsabilidade indivi- 

dual fez do Reino Unido um experimen- 

to social de interesse para outros paises, 

Apenas entre julho e outubro deste 

ano, houve 3 milhões de novas infecções 

no Reino Unido, número comparável ao 

das que ocorreram no fim de 2020, em 

plena vigência do fockdown inglês. Difi- 

cilencontrar explicação, se lembrarmos 

que naquela época não havia vacinas e 

que agora quase 80% dos adultos foram 

imunizados com duas doses. 

Os indices de transmissão no Reino 

Unido são mais elevados do que no 

resto da Europa. Na semana de 17 à 23 

de outubro, por exemplo, a Espanha 

contabilizou 286 infecções por Imilhão 

de habitantes, a Alemanha 1.203, en- 

quanto no Reino Unido houve 4.868. Es- 

ses dados ensinam ao mundo queatrans- 

missão do virus não sera controlada ape- 

nas com vacinas. Levantar as restrições 

tão precocemente não terá sido um equi- 

voco? O comportamento da sociedade se- 

ria responsavel pela onda atual? 

Hoje, a média de contatos interpessoais 
entre os ingleses é de 3 a 4 pessoas por 

dia; antes da pandemia eram mais de dez. 

O uso de máscaras também foi reduzi- 

do depois que as restrições foram oficial- 

mente suspensas. É muito provável que 

a liberação de eventos públicos em am- 

bientes fechados tenha contribuido pa- 

raos altos indices das transmissões, Es- 

ses dados sugerem que a pressa em eli- 

minar restrições pode causar novas on- 

das, mesmo quando grande parte da po- 

pulação já está imunizada, 

Outra alternativa para explicar o au- 

mento do número de casos seria a que- 

da progressiva da concentração de an- 

ticorpos protetores induzidos pela va- 

cinação. Como o Reino Unido foi o pri- 

meiro, na Europa, a instituir campanhas 

de imunização, a proteção induzida pela 

aplicação teve mais tempo para cair. Um 

estudo conduzido no pais mostrou que, 

depois de seis meses, a eficácia da vaci- 

nafica reduzida, especialmente nas pes- 

soas com mais de 60 anos. Um estudo em 

Israel obteve resultados semelhantes, 

Embora a variante Delta seja mais 

contagiosa, as vacinas continuam pro- 

tegendo contra as hospitalizações e os 

óbitos. Entre julho e outubro deste ano, 

houve 75 mil internações, ante 185 mil 

entre outubro e janeiro de 2021. Rela- 

tivamente ao número de habitantes, o 
Reino Unido tem três vezes mais infec- 

ções do que os Estados Unidos, entretan- 

to dois terços de mortes diárias. 

A administração da terceira dose pa- 
rece conferir mais proteção ainda do que 

os cientistas ingleses esperavam. Estudo 

recente, realizado em Israel, demonstrou 

que, cinco meses depois de haver recebi- 

doaterceira dose davacina Pfizer, orisco 

de desenvolver doença grave tinha caido 

20 vezes e o de ser infectado, dez vezes, 

Entrevistado pela Nature, Marc 

Baguelin, do Imperial College de Lon- 

dres, especialista em modelagem epide- 

miológica, disse que as previsões mais 

otimistas, baseadas no comportamento 

social e na eficácia das vacinas, permi- 

tem prever números altos de novas in- 

fecções até março de 2022. Nesse perio- 

do deverão ocorrer cerca de 43 mil hos- 

pitalizações e mais de 5 mil mortes no 

Reino Unido. 

A chegada do inverno europeu é uma 

preocupação a mais. A ampliação das 

aplicações da terceira dose é agora muito 

mais necessária. O anúncio feito pela 

Merck e pela Pfizer de duas drogas ca- 

pazes de reduzir o número de interna- 

ções e de mortes, quando administradas 

até cinco dias contados a partir do sur- 

gimento dos primeiros sintomas, torna 

o tratamento precoce uma realidade ca- 

paz de mudar o curso da epidemia mun- 

dial, ao lado das vacinas, éclaro. « 
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