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Governo propõe tornar 
Auxílio despesa obrigatória 
Correção pela inflação, porém, gera impasse e adia relatório 

O senador Fernando Bezerra, relator da PEC 

dos Precatórios, propôs, com respaldo do gover- 

no, queo Audio Brasil de R$ 400 se torne per- 

manente, mas sem indicar deondeviriamos re- 

Índios pedem a 
invasores ajuda 
contra malária 
Garimpeiros ilegais da terra indígena dos ia- 

nomâmis, em Roraima e nó Amazonas, rela- 

tam estar sendo procurados para ajudá-los 
com remédios para enfrentar o surto de ma- 

lária que está matando cr janças. À Funai im 

pede idade profissionais da Fiocruz alegando 

que deve proteger indios da Covid-19. pámma o 

Prefeitura vai tombar 
cinemas do Estação 

Após ação de despejo, decretos preservam 
imóvel e atividade; para críticos, medida 

não resolve problema, sEGUNDOCADERNO 

cursos. O beneficio teria o tratamento de des- 
persas obrigatórias como aposentadorias, Iss0 

representa drible na Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), que prevê a indicação de nova ton- 

Lula é criticado após 
comparar Ortega a Merkel 

Na Europa. ex-presidente minimizou dita- 
dura na Nicarágua. “Por que Merkel pode fi- 

car 16 anos no poder e Ortega, não?” nhoamas 

ELI ASPARI] BERNARDO 

O blá-blá-blá psi aa 
dos 200 anosda | Lulaerraao 
Independência afogar Ortega 
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SEGUNDO CADERNO 

GET BACK 
A famosa sessão de gravação de janeiro de 1969, 
considerada o começo do fim do Fab Four, é dissecada 

pelo diretor Peter Jackson no documentário 

“The Beatles; Cet back, que chega amanhã ao streaming. 

No topo. Os Beatles se 

apresentam no terraço da sua 

empresa em Londres: o derradeiro 

show da banda está na série em 

três êpisódios editados à partir de 

57 horas de magens recuperadas 

STF confirma recondução 
de Domingos Brazão ao TCE 

segunda Turma rejeitou recurso da PGR, 
mas outra decisão, do TJ-R], impede 

retorno de conselheiro afastado, páginas 

te de receita ou corte de gasto equivalente para 
cada nova despesa. A equipe econômica tenta 
barrar na Câmara a ideia de corrigir o audlio pe- 
la inflação. Relatório teve leitura adiada, PÁGINA IS 
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— Segue o baile, com o possibilidade 
de atropelamento adiante! 
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Com Covid em baixa, Rio 
agora vive surto de gripe 

Influenza A, Copos PDesmos Sintomas 

da Covid, causa corrida a postos de saúde 

Prefeitura pede que pessoas se vacinem. PÁGINA 24 
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Lira favorece 
aliados com 
orçamento 
secreto 
Como caixa inflado por R$ 83, 9milhões de 

emendas de relator apadrinhadas pelo pre- 

sidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 

Codevasf em Alagoas usa a verba para bene- 
ficiar prefeitos aliados do deputado, infor- 

ma Parnix CAMPOREA. Super intendente da 

empresa pública é primo de Lira. miminas 

NACÂMARA 

CCJ aprova proposta que reduz 
idade de aposentadoria no STE soma 

ESTÁTUA DA DISCÓRDIA 

Prefeitura manda tirar touro da 
frente da B3 em São Paulo misma 

PERDAS ACUMULADAS 

Fintechs de pagamento enfrentam 
teste de resistência na Bolsa sácmais 

Mas IX VA SE FF Pies 

Estudo relaciona aspirina 
a insuficiência cardíaca 

Pesquisa mostra que uso regular do 
medicamento aumentaa propensão 
de desenvolver o problema. rámuaa 
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Opinião do GLOBO 

As piruetas de 
Lula para seduzir 
o eleitorado 
O impressionante no malabarismo 
retórico dele é a capacidade de ser 
contra ou a favor quando convém 

avorito nas pesquisas para 
eleições de 2022, o ex- si 
dente Luiz Inácio Lula da Sil- 
va fez uma turnê pela 
em que agiu e lalou como se 

já estivesse eleito. Fai recebido com 
por líderes como o presidente 

Em OE, o futuro 
premiê alemão, Olaf Scholz, eo premiê 

Pedro Sânchez, além de ter 
sido ovacionado no Parlamento Euro- 

sucessores. 
Sua entrevista ao jornal espanhol El 

País é um ótimo exemplo do que o bra- 
sileiro deve de Lula na campa- 
nha eleitoral. Mesmo sem assumir a 
candidatura explicitamente, ele dei- 
xou claro que se apresentará 
ar apr sa cm 
bolsonarismo e resgatar a pretensa gló- 
ria dos anos petistas. Tentou posar de 
vítima de perseguição política e distor- 

Lula de lidar com a realidade. Questio- 

nado sobre a o id "am 
n- 

a a qu resde 
do PT: “Por que 

pode ficar 16 anos no e 
Daniel Ortega não?”, Diante de tama- 
nho absurdo, uma entrevistadora rea- 

em ai ca ores sua pci + unha 
leita dentro das regras da democracia. 
Lula deu então nova pirueta retórica e, 
noutro desafio à realidade, comparou o 
período que passou na cadeia ao arbi- 
trio de Ortega contra políticos da opo- 
sição. “Não sei o que as pessoas fizeram 
para ser , afirmou. “Sei que eu 
não fiz nada. Se Daniel Ortega prendeu 
líderes da o não mfemeirs 
mim, ele está totalmente errado” 
Em sua lógica torta, Lula considera 

que foi preso não em virtude das inú- 
provas recolhidas nas 

pese pesando braço 
mentos, extratos bancários, fotografi- 
as, confissões em texto, áudio, vídeo 
etc. —, mas apenas ser impedido 
de concorrer na eleição de 2018. “Fi- 
quei 580 dias na cadeia para que Bolso- 
naro fosse eleito presidente da Repú- 

blica” afirmou. Comosetudoo 
portas nas ivestigações da Opera 
ção Lava-lato, que revelou osub 
das negociações no meio 
decisao neo 
o PT eimpedi-lo de concorrer. 
O mais in te no malabarismo 

retórico de Lula é sua capacidade de 
ser, ao mesmo tempo, contra e a favor 
de Ortega quando convém. E de, em 
ambas as situações, dar um jeito de k- 
var a vitória moral. Na primeira com- 
paração, ele está ao lado de Ortega, vis- 
to como um injustiçado da esquerda 
que só paga o preço de ficar no poder 
tanto quanto Merkel ou outros líderes 
de democracias consolidadas. Na se- 
gunda, está ao lado da oposição a Orte- 
ga, vista como injustiçada — como ele, 
claro — por ir para a prisão sem fazer 
nada. Nas duas, Lula está com a razão. 
Ega rr 
tomo dele ao poder poderá repará- 
Lá pela tantas, É pre pen 

a seguinte frase: “Toda político que 
começa a se achar indível ou 
insubstituível começa a virar um pe- 
queno ditador”. Se Lula se julga mes- 
oo 4 inalive sela, talves fosse 0 
caso de começar a ouvir os conselhos 
do próprio Lula. 

E frustrante a omissão dos partidos 
nos testes das urnas eletrônicas 
Para combater a campanha de 
desinformação, é crucial ação das 

Quartateira 24 112021] O GLOBO 

VERA 
MAGALHÃES 
O 
vecê megulises Cogidha cur be 

Três homens e o 
duelo de uma era 

Esto 0a loca Pa a O 
cos ms la pn carr aÃ 

nar num grid cada vez mais apertado, as atenções do elei- 
torado, da imprensa pr pe para três per- 
ir sra 022: Luiz Inácio Lula da Silva, 
Jair Bolsonaro e Sergio Moro, 
Cada um desses pré-candidatos foi a sua 

maneira, dos últimos sete anos da molítica brasileira, que 
configuram um período que poderia, grosso modo, ser 
cbmando di Era da Lava- o, pin Pe peeo significou 
em múltiplos campos. 
Morve Lula foram os antagonistas dessa peleja. O ex-juiz 

com características de justiceiro dominou a narrativa e a 
ação no tabuleiro entre 2014 e 2018, mas foi Bolsonaro 
quem correu por fora e se elegeu na esteira do efeito que a 

na cena política. 
Lula experimentou um renascimento nos últimos 

dois anos, recuperando-se, graças à tragédia que é o go- 
verno Bolsonaro e às revelações da Vaza-jato, bem co- 
moao rearranjo da política tradicional, das reveses que 
colhera até 2018 e que tiveram como consequência o 
encolhimento político do PT em 2016, 2018 e 2020. 
As indicam que o ex tem tudo 

Rica sguetons sarah peru ao eme es 
pa, caso 0 ensaio de candidatura de Moro vingue. Mascomo 
o eleitorado se comportará diante da possibilidade de um 
confronto direto entre essas figuras? is 

Isso parece estar em aberto. O ex-juiz e ex-ministro 
tem se mostrado mais do que ase colo- 
car nessa briga, com as armas de que dispõe, mas tam- 
bém expondo as muitas fragilidades de sua ainda obscu- 
ra persona política. 
Moro parece afoito para mostrar que entende de assuntos 

que vão além da cantilena do combate à corrupção, seara 
em que jánadou de braçada, emp e ope 
las decisões recentes do STF e por ter deixado a toga 
ministrode Bolsonaro, oque passou para uma cignt- 
ficativa do eleitorado a ideia de que a Lava-lato foi o tempo 
todo uma operação casada para eleger o capitão e encarce- 
tar o favorito do pleito de 2018. 
Não estou dizendo que foi isso ou não que aconteceu, 

mas qual foi a percepção de parcela dos votantes, algo de 
vital importância na hora de decisão de 

Moro e Lula foram voto. 
: os antagonistas Moro se destacou do pelotão de nani 

legendas em período pré-eleitoral da peleja, mas cos do voto “nem-nem”, os que não que- 
Bolsonaro correu rem nem Lulanem Bolsonaro. Isso se de- 

porforaese veasero nome mais conhecido entre os 
dez meses das eleições de Em 25 anos, foi o segundo partido ase to. Tanto que, em recente, elegeu na esteira colocados para essa vaga. 
2022, a Tribunal Superior — interessar pelo assunto (o outro foio o próprio Bolsonaro ua tom doefeitoda | Acontece que Moro também é o mais 
Eleitoral (TSE) deu início PT, até 2002). É notável que nenhum no ataque às urnas, dizendo que a par- Lava-jato odiado entre bolsonaristas e lulistas, e 
na segunda-feira à sexta dos bolsonaristas que vivem atacando e aee Sed isso, por si só, é uma laje grassa sobre 
edição do teste público de — osistemadigital de votação cespalhan- testorna aseleições de 2022 mais con- + capaz de lhe conferir um teto baixo demais 

segurança do sistema eletrônico de vo- do desinformação a respeito jamais te- fiáveis. “O ideal é o voto no papel, im- canideni- io so dogs trírio. 
tação. Reunidos em Brasília, 26 inves-  nhasedignado a tentarentendé-lo,ins-  presso. Mas agora fica quase impossi- Num primeiro momento, sua postulação parece ter en- 
tigadores da sociedade civil, entre eles ocódigo, veluma fraude”, afirmou. cantado aqueles antilulistas históricos, que estavam meio 

universitários e especialis- Seria dever não apenas deles, mas | É uma declaração notável para al- a contragosto admitindo até a possibilidade de votar em 
tas em segurança digital, passarão ase- de todas as demais agremiações m que sempre tentou deslegiti- Lula para derrotar Bolsonaro, Também ter sido re- 
mana re pe ticas seguir o prado. é dos e À E aa processo eleitoral sem a com alívio em setores do e do empresari- 
tos e programas de votação. Num am-. certo que, politicamente, os princi- ma prova, com a intenção de justifi- ado que se decepcionaram com as lambanças do presi- 
biente e em equipamentos for- partidos têm reafirmado confiar carreações em casodeder- dente e a capitulação de Paulo Guedes a tudo o que serm- 
necidos pelo TSE, esses hackerssãoin- — piamente na lisura das eleições. Tal rota em 2022, a exemplo de Donald pre condenou e que agara veem em Moro uma opção de 
centivados a encontrar vulnerabilida- confiança precisa, contudo, decarrer nos Estados Unidos. “direita” — para não precisar repetir o vota em Bolsonaro 
des para ajudar a osistema  daanálise técnica Daí a Como à campanha bolsonarista muto quribnd inado COR ED; algo que muitos não con- 
O entusiasmo dos participantes do de participar da fase de testes. Isso deixou sequelas na sociedade brasi- fessam de público, mas ainda cogitavam fazer. 

teste contrasta com o desinteresse de. sempre foiverdadenos 25 anosdeur- — leira, é preciso eliminar quaisquer Será esse público suficiente para levar Moro ao segun- 
monstrado até agora pelas partidos po- mas ganhou maior re- dúvidas sobre a lisura do sistema elei- do turno na “vaga” que seria de Bolsonaro, deixando pe- 
líticos, em princípio as maiores inte- odio acido Jair Bolso-  toral. Porisso, a participação de todos la primeira vez desde a redemocratização o presidente 

em assegurar melhorias no  naroao Planalto. os partidos políticos na fase de testes em exercício fora do segundo turno? Prematuro apostar 
sistema. Emoutubr,o TSEabriu, para OTSE tem feito sua parte. Paraam-. não é apenas desejável, mas funda- nisso, 

das legendas, os in jar a trans aumentouem mental. Ainda há tem ue Não os demais nomes do centro - 
e per Sierra ova, ng nor mais legendas era so soja Evora, so qetecorreistnsie bin rs mr 
trônica e o sistema de votação, conhe- — digo e convidou instituições coma as dem representantes e acompanhem sidente, no cargo, dispõe de instrumentos poderosos para 
cidos tecnicamente como “códigos- Forças Armadas e organismos inter- de perto esse importante período se colocar no páreo, e Bolsonaro já deixou claro que não 
fonte”. Até ontem, só o Partido Verde nacionais pás, rprisfaraã preparatório do pleito. Elas deveriam terá escrúpulo algum em lançar mão de todos eles, princi- 
(PV) se credenciara para examiná-los. mente, o movimento tem surtidoefei- fazer isso o mais rápido possível. palmente os capazes de quebrar a pais. 
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O Bicentenário 

do blá-blá-blá 
O capitão não quer que se trate o 31 de 

março de 1964 como golpe militar. 
Prefere falar em revolução. O senador 
Paulo Paim (PT-RS) quer colocar ônome 

do marinheiro João Cândido no Livro de 

Heróis e Heroinas da Pátria pelo seu pa- 
pel na Revolta da Chibata, de 1910, mas 

os comandantes da Marinha objetam. 

Argumentam que nada justifica uma in- 
surreição. 
Os intolerantes de 2021 militam em 

conflitos do passado, expondo a má quali- 

dade do debate em torno da bela História 
do Brasil. Até aí, tudo não passaria de um 

exercício de autoritarismo em torno da 

memória, mas vai-se aos fatos e se vê que, 

súna semana passada, a Secretaria de Cul- 
tura anunciou a criação de uma linha de 

crédito de R$ 600 milhões para as come- 

morações do Bicentenário da Indepen- 
dência. Desde julho, o cineasta Josias Teó- 

filo vinha reclamando dessa inação. Afi 

nal, sabia-se há 199 anos que, no dia 7 de 

setembro do ano que vem, o Brasil come- 
moraria seus dois séculos de existência, 

Quem quiser chamar o 31 de março de 
1964 de golpe, que chame. Quem quiser 
homenagear joão Cândido, que o home- 
nageie. À objeção dos comandantes da 
Marini pode ser legítima, mas falta ex- 

plicar porque se deuo nome do almirante 
Saldanha da Gama ao lindo navio-escola 

da Força. Saldanha insurgiu-se contra a 

governode Floriano Peixoto, aderiu à Re- 
volta Federalista do Rio Grande do Sul e 
toi degolado num combate, em 1895. Se 

os almirantes não tivessem se rebelado 

contra Floriano, talvez ele não tivesse 

convocado eleições. Se os marujos de Jo- 

ão Cândido não tivessem se rebelado, a 

chibata não teria sido abolida em 1910. 

O Brasi] já viveu tempos de tolerância 
Em 1860, quando Dam Pedro II viajava 

pelo Nordeste, os fotoqueiros do Paço 

contaram-lhe que o almirante Marques 
Lisboa, comandante do barco que o con- 

duzia, descera na localidade de Taman- 

daré para visitar o túmulo de seu irmão 

que morrera combatendo o governo de 

Pedro 1. Pior, queria transladar seus res: 

tos parão Rio. O imperador tratoudo caso 

e decidiu dar-lhe o título de barão de Ta- 
mandaré, Vinte e nove anos depois, 

omg um golpe militar destronou é 
esterrou Dom Pedro Il, oentão marquês 

de Tamandare, que ficara no Paço duran- 
te todo o dia 15 de novembro, ajudou a 

claudicante imperatriz á embarcar. 

ROBERTO 
DAMATTA o 

O 
bisgpampicho plebe corh/ópinisa 
editosda de gados com By 

- si, 

Racismo, 

liberdade e 
Consciência Negra 

racismo é um instrumento de separar, 
humilhar (e, no nazismo, de extermi- 

nar) pessoas diferenciadas por religião, cor 

da pele, costumes, associação política ou 

hábitos ("jeito") em geral 
Seria tolice listar essas diferenças que se en- 

trelaçam— os seguidores do islã não comem 

porco: os católicos não comem came em cer- 
tos dias sagrados, não por motivos políticos, 
sanitários ou.estéficos, mas religiosas = pois 

as motivações humanas (dooutro) para o bem 

e para o mal são sempre dificeis de aceitar e 

mais ainda de desembrulhar 
O Dia da Consciência Negra exp rime clara 

O que diferencia a intolerância de hoje 
das outras, passadas, é a laborfobia. O radi- 

cal quer radicalizar, mas trabalhar que é 

bom, nada. O Bicentenário vem aí e, pelo 

que se vê, o governo nada tez. Em 1922,0 

presidente Epitácio Pessoa celebrou a data 
com muitas iniciativas, inclusive uma ex- 

posição internacional. Em 1972, v general 
Emilio Médici patrocinou uma patriotada 

com os restos de Dom Pedro I, mas tomou 

algumas iniciativas culturalmente relevan- 
tes. Agora, de Brasília, só vem silêncio. 
Pena, porque o goVEr nador João Doria 

há tempo prepara à reinauguração, em 

mente as injustiças dessas diferenças. No fun- 
do, esse dia deveria ser permanente, já que 
implica um momento da séria meditação so- 
bre convicções pouco discutidas e negadas. 
É preciso, assim, reiterar que todo código 

exclusivista se distingue como uma “ideolo- 
gia racista” quando proíbe a um ser humano 

direito à diferença. No caso dos racismos, to- 
ma-se como ponto crítico da diferenciação 
uma dimensão impossivel de explicar — por- 

que sou canhoto, tenho o cabelo vermelho, 

sou homossexual, tenho uma bela voz ou nas- 
cide olhos rasgados ou sou negro; ou, eis um 
ponto pouco falado, não sou “natural” deum 
dado país e, por isso, não posso ali ocupar cer- 

tos cargos públicos, 
Tomar coisas imutáveis —ser alto ou hai- 

xo, gordo ou agro, preto ou branco, natural 

de um pais, grupo ou fidalgo como um crité- 
rio exclusivo de diferenciação (e de privilé- 
gio) foi precisamente o que as revoluções 
contestaram. A liberdade está sempre em 

contronto —nacasa, na ruae, para os religio- 
sos, no outro mundo — com alguma norma 
fundada em dados considerados “naturais”, 

logo imutáveis. Todos nós, leitores, ouvimos 
um “você não pode porque é criança” ou por- 
que é menina ou menino; ou, no meu caso, 
porque é velho! A biologia e o ciclo de vida 
são fontes de preconceitos. 
Tirando acor, aascendência produz direi- 

tos exclusivos e absolutos nos sistemas de 

grande estilo, do Museu do Ipiranga. Em 
setembro de 2022, em plena campanha 

eleitoral, Doria terá o que mostrar, e Bra- 
sília ficará chupando o dedo, repetindo 

que em 31 de março de 1964 houve uma 
revolução. Elacassouo mandatodedepu: 

tado do pai do governador, que havia ba- 

talhado na CPI com seu colega Rubens 
Paiva, que investigava a corrupção elei- 

toral do Instituto Brasileiro de Ação De- 

mocrática, cujo guru deixou o Brasil e 
morreu muito tempo depois, nos Estados 
Unidos. Rubens Paiva foi assassinado no 

DOI do Rio de Janeiro. 

dominação. Elas caracterizam a imobilida- 
de social denunciada por Alexis de Tocque- 
ville como um traço estrutural das aristo- 

cracias. Nelas, para ser dono de um reino, 
você não precisáva fazer nada, exceto nas- 

cer, Se você fosse filho do rei, era (imbecil 
ousábio) tm príncipe. À liberdade de esco 

lher um governante como um direito inali- 

enávelnas democracias estava fora de ques- 
tão pela regra “natural” e dogmárica da as- 

cendência. A Inglaterra e a França foram pi- 

oneiras em abalar tais dogmas (note bem: 

todo preconceito é um dogma!), uma luta 
sangrenta aboliu tais tabus pela dura insti 

tucionalização da liberdade de consciência 

religiosa, que estabeleceu um principio 
fundamental: o igualitarismo. 

Hoje, vemos com horror no Brasila tenta- 

tiva de, regressivamente, usar a ascendén- 
cia como um privilégio —caso dos filhos de 
um presidente exótico, num retorno espú 

rio e de má-lé a um aristocratismo, de resto 

lamentavelmente trivial e rotineiro entre 
nás. O familiareo filhotismo nacional, bem 

como o favor — esses irmãos do racismo 

Todos são negações, e o nosso maior e in- 

consciente negacionismo é a igualdade. Re- 
almente, todo pré-conceito nega o direito à 

liberdade que, em paralelo, a igualdade de- 
veria nivelar e limitar os tossos de desigual- 
dade que um sistema pode tolerar sem ter 
vergonha de si mesmo, como é nossa caso. 
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ula marcou um gol em sua viagem à 

Europa. O ex-presidente se reuniu 
com lideres relevantes, recebeu home- 
nagens emostrouqueainda tem presti- 

gio no exterior. Aocontrário de Jair Bol- 

sonaro, esnobado no G20 e visto como 
pária na comunidade internacional. 

Naúltima escala do roteiro, o petista 

piscu na bola. Em entrevista ao jornal 
El Pais, relativizou o autoritarismo na 
Nicarágua. “Por que a Angela Merkel 

pode ficar 16 anos no poder eo Daniel 

Orteganão*, questionou. A jornalista 
Pepa Bueno desmontou a conversa 

com uma observação singela: Merkel 
nunca mandou prender opositores. 

Após a correção, Lula admitiu que 
Ortega estaria “totalmente errado” se 

tivesse prendido rivais. A ressalva não 

anula o fato de ter tentado equiparar 
um autocrata a uma governante que 

sempre respeitou ademocracia. Só em 

2018, a repressão políticana Nicarágua 

deixou 355 mortos e 100 mil exilados. 
Há duas semanas, o PT festejou a 

eleição de fachada que validou o 

quarto mandato de Ortega como 
uma “grande manifestação popular e 
democrática”. A nota foi apagada do 

site do partido, mas Lula reincidiu no 

erro para defender o velho aliado. 
Ao relativizar o arbitrio, o ex-presi- 

dente dá munição a quem o acusa de 

transigir com o autoritarismo de es- 
querda. E colabora com adversários 
que tentam compará-lo a Bolsonaro, 

defensor da tortura e do golpe de 1964. 

Lula toi perseguido pela ditadura, su 
biuno palanque das Diretas Já eperdeu 

três corridas presidenciais sern questi- 

onar os resultados. Eleito, seguiu as re- 
gras do jogo e desautorizou aliados que 
queriam mudar à Constituição para 

presenteá-lo com um terceiro manda- 

to. Em respeito à própria história, não 
deveria proteger antigos companhei- 

ros que buscam se eternizar no poder, 

como o ex-revolucionário Ortega. 

A questão democrática estará no 
centro do debate brasileiro em 2022, 

Bolsonaro estimula o golpismo e já in- 
dicou que tentará virar a mesa se tor 
derrotado. Quem quiser vencê-lo não 
eg ciliar na noih dus kh areais 

imimi mta falsas Catraca pas um es- 

pantalho que só interessa ao capitão. 

Nisso, penso, estão alguns dos pontos que 

o Dia da Consciência Negra, com todo o di- 
reito e razão, apresenta para incómodo dos 

imobilistas e negacionistas. 
Os espaços sociais exclusivistas mudam. O 

que foi norma, regime de trabalho e estilo de 
vida no passado recente (a escravidão acabou 

em 1888) hoje écrime, maso trabalho maral 
DOT LET estigma E castigo permanece, 

Mas, como o passado é propositalmente so- 

terrado, é difícil (e vergonhoso) entender a 

arrepiadora tragédia dos negros africanos tra- 
ficados em imundos navios negreiros de que 
falou um veemente Castro Alves, hoje um 
lustre desconhecido... Transformar seres 

humanos em “coisas” a ser compradas e ven- 
didas vai além do crime, é uma abominação! 
Nesse sentido, um livro impressionante é "O 

alutá Rufino: tráfico, escravidão e liberdade 
no Atlântico negro (1822-1853), escrito por 
um mestre como João José Reis com Flávio 

dos Santos Gomes e Marcus Joaquim de Car- 

valho. A essa obra, eu juntaria a de Manolo 
Florentina, “Em costas negras”. 

O Diada Consciência Negra incomoda os 

que acreditam piamente que o Brasil ou — 
sejamos generosos — um certo Brasil não 
tem preconceito, explo ração, má-fé, egois- 

mo, corrupção, injustiça social, filhotismo 
e privilêgia? 

Esse Brasi | existede verdade Due mais um 

irônico preconceito? 
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FAKE NEWS E ATAQUES À DEMOCRACIA 

Liberdade de expressão com responsabilidade $ 
Names Ministro Alexandre de Moraes defendeu resporsabelização de quem espalha notic:a falsa 

EXPLOSÃO DE VERBAS 
Lira usa orçamento secreto 
para beneficiar prefeitos aliados 
FATE CAMPOREZ 
potefivcampota iris ógaba borra 
mas ihid 

frente da Companhia de 

Pa Desenvolvimento dos Va- 

les do São Francisco e do Par- 
naiba (Codevasf) em Alagoas, 
joão José Pereira Filho, primo 

de Arthur Lira (PPR-AL), é pe- 
ça-chave na engrenagem 
montada pelo presidente da 

Câmara para beneficiar prefei- 
tos aliados comverhas oriun- 
das do orçamento secreto. O 

superintendente do órgão no 

estado administra um caixa 

turbinado por R$ 839 mi- 

lhões de emendas do relator 

apadrinhadas por Lira—os re- 

passes já tiveram coma desti- 
no, por exemplo, Barra de São 

Miguel. governada pelo pai do 

deputado. Ao todo, o braço lo- 
cal da empresa pública tem 

um orçamento de R$ 163 mi- 

PERFIL 

Ihões, em valores de outubro. 

No outro lado da equação, 

prefeitos de fora do circulo 
político do presidente da Cá- 

mara reclamam que tentam 
avessar Os Pecursos pára 

obras e compra de equipa- 
mentos em seus municipios, 
mas encontram as portas fe- 

chadas na Codevasf. Conhe- 
cido no meio político como 

Joãozinho. o superintenden- 

te foi indicado para o cargo 
por Lira, com a chancela do 

presidente Jair Bolsonaro. 

O “carimbo” de Lira na des- 

tinação aparece em docu- 
mentos do Ministério do De- 

senvolvimento Regional, em 

queele consta como autor das 

indicações, além de ser con- 
firmado por declarações de 

prefeitos. Não há nesse ti 

de emenda, ao contrário ds 

individuais e de bancada, a 

possibilidade de visualizar o 

João José Pereira Filho sUPERINTENDENTE DA CODEVASF EM ALAGOAS 

Político tem trajetória 
modesta e problemas 
com a Justiça 

Nha: josé Pereira Filho, 
“ou Joãozinho, reúne 

credenciais de um perfil 

político comum Brasil 
afora: obteve razoável 
sucesso no cenário local 

e, paralelamente, proble- 

mas coma Justiça. Aq 
longo da sua trajetória, 

ele toi prefeito três vezes 

de Teotônio Vilela, cida- 

dede 44 mil habitantes 

do Leste alagoano, ede- 
putado estadual por um 

mandato. E irmão dade- 

putada estadual por Ala- 
goas Josirlene Soares Pe- 
reira, a já Pereira, do 

MDB, ede Pauline Perei- 

ra, ex-prefeita do munici- 
pio de Campo Alegre. 

Em março do ano passa- 
do, a Justiça de Alagoas 
bloqueou R$ 200 mil em 

autor e o destinatário nos por- 
tais públicos de acompanha- 

mento dos gastos da Umião, 
No inicio do mês, o Supre- 

mo Tribunal Federal (STE) 

determinou a suspensão da 
execução do orçamento se- 

creto, além da criação de me- 

canismos de transparência 

para aexecução dos recursos. 
Arapiraca, governada por 

José Luciano Barbosa 

(MDB), foi agraciada com 

R$ 23,8 milhões — as porta- 
rias que liberaram a verba fo- 

ram assinadas pelo superin- 

tendente. Barbosa éaliado de 
Lira, que foi à cidade, ao lado 

do primo, fazer uma entrega 

simbólica do dinheiro, 

Em nota divulgada no dia 
28 de agosto, a prefeitura con- 

firmou quee os recursos foram 

“conseguidos em Brasilia por 
Arthur Lira”, No mesmo dia, 

Barbosa fez um discurso elo- 

bens de Jodozinho e de 

mais três funcionários da 
prefeitura que ele coman- 

dou. O Ministério Públi- 

co anexou do inquérito 

videos de uma secretária 
do ex-prefeito distribuin- 

da cestas básicas com 

alimentos que deveriam 
compor a merenda esco- 

lar, segundo o MP. 

Em 2014, ele chegou à 

sercondenado, pela Justi- 
ça Federal, por improbi- 

dade administrativa. Se- 

gundo o Ministério Pú- 
blico Federal (MPE), em 
2005, ainda prefeito de 

primeiro mandato, Jaodo- 

zinho teriacontratado 
165 professores sem lici- 

tação. Asentença, entre- 

tanto, foianulada. No dia 

19 de agosto deste ano,0 

giando o parlamentar pelo 

apoio para recuperar “equi- 

pamentos e vias públicas”, A 
cidade é uma base eleitoral de 

Lira, ondeeleobteve 2072 vo- 

tos nas eleições de 2018, sen- 
do o terceiro mais votado. 
O segundo maior repasse 

assinado por Jodozinho, de 

R$ 3,8 milhões, foi direciona- 
do a Barra de São Miguel, ad- 

ministrada por Benedito de 

Lira (PP), pai do presidente 
daCâmara. Emterceiro lugar, 

com R$ 2,3 milhões, vem Ca- 

napi, cujo prefeito, Vinícius 

josé Mariano de Lima (PP), 
também é próximo a Lira. Os 

três prefeitos foram procura- 

dos, mas não retornaram. 

As verbas para a compra de 
tratores, caminhões-pipa e Te 

troescavadeiras compúem à 

maior parte da fatia das emen- 
das de relator da Codevasfem 

Alagoas. Um levantamento 

feito pelo GLOBO no Diário 

Oficial da União encontrou 

130 portarias assinadas por Jo- 
ãozinho que promovem a libe- 

ração desses equipamentos. 
Em solenidades, o chete da 
Companhia no estado costu- 

ma dizer que "BUM dos recur- 

sos e equipamentos já libera- 
dos pelo órgão tem a participa- 
ção do deputado Arthur Lira”, 

O prefeito de Estrela de 

Alagoas, Mário Jorge Garrote 
(PP), por exemplo, foi con- 
templado com um cami- 

nhão-pipa comprado pela 

Codevasl por Rã 379 mil, Li- 

rafoiodeputado federal mais 

votado no município em 

2018, com 41,15% dos votos. 
— Aqui Arthur Lira é 

100%. Foi ele quem liberou 

o caminhão-pipa. Claro que 

isso o ajuda na campanha. 
Ele libera tudo aqui: poço 

artesiano, veiculos... 

Inloco, Jodozinho e Lira entregam trator para a prefeita de Belâm de Alagoas 

Tribunal Regional Fede- 
ral da 5º Região derrubou 

adecisão por umaques- 

tão técnica e determinou 

que o p FOCESSO volte à 

fase de instrução em pri- 
meira instância. 

Uma segunda ação por 

improbidade movida 

contra Joãozinho pel o 

——— E 

O GLOBO 

Pati, 
ACESSAR 
APL MTE 
O CELULAR 

Pri 
OQREDEL 

O prefeito de Roteiro, Alys- 
som Sardina (PP), onde Lira 

também foio mais votado em 

2018, com apoio de 34,19% 
dos eleitores, faz coro. A cida- 
de de 7 mil habitantes foi 

contemplada com uma das 

31 retroescavadeiras adquiri- 
das —a cerimônia deentrega 
Leve a presença de Lira. 

— À gente talacom ele(Jo- 

ãozinha) e sempre resolve 
rápido. Meu apoio é certo (a 

Lira) em 2022. 

Nas cidades administradas 
por opositores de Lira, o cená- 
po é bem distinto. Um exem- 

plo é São Brás, onde o prefeito 

diz que os reparos nas estradas 
dependem de uma máquina 

“sucateada”. O último convê- 

mão da União com a cidade, se- 

gundo portais públicos do go- 

vemo federal, foi firmado em 

2017. Lira obteve apenas 27 

votos no municipio em 2018. 
— A ciclade é banhada pelo 

Rão São Francisco, então as hi- 

berações da Codevast deveri- 
am ser automáticas, sem de- 

pender de indicação do grupo 

do Lira — reclama o prefeito 

Klinger Quirino (MDB), pon- 
tuando a necessidade de uma 

obra de desassoreamento. 

Em Palmeira dos Indios, o 
prefeito Julio Cezar (PSB), 

que também não in tegra à 

grupo político de Lira, diz 

que há solicitações paradas 
na Codevasf. O presidente da 

Câmara obteve só 9,52% dos 

votos na cidade em 2018. 
— Apresentamos à Code- 

vasf pedidos de máquinas e 

equipamentos, mas esta- 
mos aguardando desde |a- 
neir — diz o mandatário. 

LIRA:“TODA A BANCADA" 

Lira afirmou que os equipa- 
mentos entregues pela Code- 

vast em 2021 têm origem em 

recursos destinados “por to- 
dos os parlamentares da ban- 

cada de Alagoas, deputados e 

senadores, por meto das 

emendas de bancada” O presi- 
dente da Câmara acrescentou 

que “gostaria de ter entregado 

o número de maquinários 

apontado pela reportagem, o 
que beneficiaria muitos muni- 

Cipiose associações comunitá- 

rias alagoanos”. 
Procurado, Joãozinho não 

atendeu. Já a Codevasl disse 

que as contratações autoriza- 
das pelo superintendente 

“servem aú interesse social e 

observam disposições daleie 

ritos legais e administrativos 
aplicáveis”. O texto diz ainda 

que os equipamentos são 

comprados em pregão ele- 
trônico e que a formalização 

da entrega ocorre “apos 

emissão de pareceres, reali- 

zação de visitas técnicas € 

produção de laudos de con- 

veniência socioeconômica”. 

Ministério Páblico do 

Estado de Alapoas, em 
março do ano passado, 

ainda não foi julgada pela 
Justiça até aqui. 

Sua ascensão ao coman- 

do da superintendência 

da Companhia de Desen- 

volvimento do Vale da 
São Francisco (Code- 
vast), braço da estatal 

com orçamento milioná- 

rio, se deu com as bênçãos 
do presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), seu 

primo. Ele assumiu o pos- 

toem abril deste ano, 
aproximadamente dois 

meses depois de Lira ser 

eleito para comandar a 
Câmara dos Deputados, 

como apoio do presiden- 

te jair Bolsonaro. (Pairik 

Camporez) 
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PSDB contrata nova empresa para votação virtual 
Enquanto aguardam resultados de testes de ferramenta da RelataSoft, líderes do partido admitem descarte de aplicativo desenvolvido 
por fundação ligada à UFGRS para as prévias. Doria e Leite dizem que não se consideram 'inimigos, mas mantêm troca de farpas 

GUSTAVO SCHMITT JLSSARA 

SOARES E NATÁLIA PORTINARI 

poinissbagido cas br 
SARA LIDE Hs Sd pá 

PSDB decidiu ontem 

contratar outra empre- 
sa para concluir a votação 

remota das prévias do parti- 

do. paralisadas desde do- 

mingo. Especializada em 
sistemas eleitorais virtuais 
para clientes como sindica- 

tos e cooperativas, a Relata- 
Soft começaria a testar seu 
apl icativo no fim danoite de 

ontem. Se os resultados to- 

rem considerados positivos, 
será possível retomar a pri- 

pmária nesta semana e con- 
cluí-la até domingo. 

Lideres tucanos |à descar- 
tam a continuidade do uso 

da solução tecnológica de- 

senvolvida pela Fundação 
de Apoio da Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Sul (Faurg), que deu pane e 
paralisou a votação interna, 

Até ontem, a fundação não 

havia explicado o que cau- 

souafalha, A legenda inves- 
tiu ao menos R$ 1.5 milhão 

na ferramenta. 
Embora esteja testando a 

RelataSofte tenha mais du- 
asempresas nafila,o presi- 

dente do partido, Bruno 

Araújo, diz que ainda pode 
usarosistemada Faurg. Se- 

gundo sua estimativa, a vo- 
tação será reiniciada ama- 

nhã“no mais tardar”. 
A indefinição no proces- 

ESTO bl REED 15h BETTO MORETO 1 S0- Dm 

Negativa. Dora regou denúncias de compra de votos e pressão sobre filiados 

sa de escolha interna apro- 

tundou divisões no partido 
e gerou dúvidas sobre a ca- 

pacidade de a sigla liderar 

uma candidatura de tercel- 

ra via à Presidência da Re- 
pública. A possibilidade de 

uma solução paraas prévias 

não serviu para estriar to- 
talmente os ânimos. Ape- 

sar de os três candidatos pa- 

rantirem que têm contfian- 

ça na solução dos proble- 
mas e que não se conside- 

ram inimigos, houve espa- 

o para troca fia Scr 
Nr governador de São Pau- 

lo, ão Doria, rebateu acusa- 

ções de “compra de votos e 
pressões indevidas feitas pe- 
lo governador gaúcho, Edu- 

/ Black Friday / 

ardo Leite, um dia antes. 

— Não houve compra de 
votos, nenhuma irregulari- 

dade, Esetivesse havido, de- 

nuncia-se, comprova-se, 

demonstra-se. Se houvesse, 
ocandidato teria formulado 

da maneira correta para à 

devida investigação — afir- 
mou Doria ontem. 

ENTREVISTA CONJUNTA 

Em coletiva de imprensa 
concedida em Brasília, ao 

lado do também candidato 

Arthur Virgilio, depotadose 
prefeitos aliados, Doria dis- 

se que respeita Leite: 
— Ele não é nosso inimigo, 

é parte do PSDB. O processo 

democrático exige humil- 

Estilos. Leste dz ter “profundas difererças” em relação ao povernador paul sta 

dade, compreensão e to- 
lerância. Quem for escolhi- 
do (nas prévias) vai ter legi- 

timidade para promover de 

bate com outros partidos, 

para que tenhamos, se pos- 
sível, um nome para repre- 
sentar à terceira via. 

Em Porto Alegre, Leite 
também concedeu entre- 

vista coletiva. Disse que 

Doria não é seu inimigo, 

mas lembrou que há “de- 
núncias de pressões con- 

traacandidatura do paulis- 

ta. Questionado se lorma- 
lizaria as acusações, afir- 

mou que está apenas “rela- 

tando as denúncias conhe- 

cidas pela imprensa”. Citou 
como exemploo caso do se- 

cretário de Habitação da 

preteitura de São Paulo, 
Orlando Faria, demitido 

após anunciar apoio a Lei- 

te. Segundo a preteitura, 
porém, não houve pressão 

de Doria para que ele ce- 

desse o cargo. 
— Temos profundas dite- 

renças, mas João Doria não é 

um inimigo nem um adlver - 

sário à ser exterminado — 

disse Leite, — Doria fala em 
expurpar, tirar pessoas do 
partido. Existem do outro 

lado denúncias de pressões, 
de suspensão de filiação. 

Entusiasta da campanha 

de Leite, a vice-presidente 

do PSDB Mulher de Be- 

lém, CintiaCampos, foi de- 

Ofertas incríveis em até 21x sem juros 

Samsung 
Galaxy Watch3 LTE «mm 
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sem 

10% de cashback 
com o cartão Vivo Itaucard 
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mitida ontem de uma em- 

presa terceirizada que 

presta serviços à Junta Co- 
mercialdo Pará. Elacredita 

a demissão à sta atuação 

nas primárias. O presiden- 
te do diretório tucano no 

Pará, o deputado federal 

Nilson Pinto. faz campa- 

nha para Doriaeé aliado do 

governador Helder Barha- 

lho (MDB). Pinto nega in- 
terlerência no caso. Ele diz 

que é responsável pelo di- 
retório estadual, enquanto 

Cintia é do municipal. 

Apesar das criticas, Leite 
afirmou que, seja qual for o 
resultado das prévias, espera 

que todos se unam “para que 

o pais volte ao bom senso”. 

Além da troca da empresa 

responsável pelo aplicativo, 

o PSDB analisa dividir a es- 
colha em faixas do eleitora 

do para diminuir o tráfego 
ao programa. Em nota di- 

vulgada onte m, asigla ainda 
alegou que foi “vitima” de 

um problema técnico no 

aplicativo da Faurg, embora 
fragilidades tenham sido 

alertadas diversas vezes an 
tesdo pleito. 

Tucanos afirmam que em- 
bora os desenvolvedores do 

partido sejam gaúchos, como 
Leite, aqueles que testam sua 
eficácia e tentam encontrar 
falhas estão em São Paulo. O 

uso do aplicativo ocorreu 

após a concordância de todos 
os candidatos. 
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Alcolumbre sinaliza 
que vai pautar sabatina 
Segundo Pacheco, presidente da CCJ indicou que vai marcar 

para a próxima semana votação de Mendonça para o Supremo 

JULIA LESDNIER 
feia Meneses Palo asglhoa enter fe 
Rassiid 

presidente do Senado, 

Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG), afirmou ontem que o 

presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça 

(CC]), Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), sinalizou que 
vai pautar a sabatina do ex- 

advogado-geral da União 

André Mendonça na próxi- 
ma semana. Parada há mais 
detrês meses, aindicaçãode 
Mendonça ao Supremo Tri- 
bunal Federal (STF) virou 
um impasse na Casa. 

Pressionado, o presidente 

do Senado marcou para 0 
periodo entre 29 de novem- 
bro e 2 de dezembro um pe- 

riodo de “esforço concen- 

trado” para votações de in- 
dicações de autoridades. 

Ainda assim, Pacheco evi- 

tava cravar que a sabatina 
ocorreria na próxima sema- 
na para evitar um confronto 
direto com Alcolumbre, seu 

aliado, que resistia a dar an- 
damento ao processo até al- 
guns dias atrás. 

— Ele (Alcolumbre) sinali- 
zou que vai fazer todas as sa- 
batinas, todas as apreciações 

que precisam ser feitas pela 
CC], assim coma a senadora 
Kátia Abreu fez em relação à 

Sesc 

RIO 

[ 

Comissão de Relações Exte- 
riores com os embaixadores 

que estão indicados, as de- 
mais COMISSÕES E Assim Si- 

cessivamente — disse Pache- 

co a jornalistas — Nús quere- 
mos resolver todas essas indi- 
cações, todas elas mesmo, 

ainda neste ano. 

PEDIDO RENOVADO 

O presidente do Senado es- 
teve ontem com Alcolum- 
bre e o lider do governo no 
Senado, Fernando Bezerra 

GASTRY 
NOMIA 

GASTRONOMIA, 
SOLIDARIEDADE E 
ALTO ASTRAL 
JUNTOS DE VOLTA. 
O Sesc RJ é parceiro 
do maior evento de 
gastronomia do Brasil 
desde o começo. 

e | 

Pressão. Álco! umbre se reuniu ontem com Pacheco para tratar de votações 

dm ALT ADo CAM 

(MDB-PE), para tratar da 
agendadedelihberaçõesdos 

próximos dias. 
— Eu renoveia ele esse pe- 

dido, assim como fiz a todos 

os senadores para que pos- 

sam estar present ES TO ES- 

forço concentrado e todos 
os presidentes de comissão, 

inclusive o presidente Davi 
Alcolumbre, poderem de- 
signar as reuniões das co- 

missões respectivas para as 

sabatinas das indicações — 
afirmou Pacheco. 
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mescoças O GLOBO 

É através do Sesc RJ 
que o projeto Mesa 
Brasil Sesc RJ, com os 

seus apoiadores e 

voluntários, recolhe 

toneladas de 

alimentos que seriam 
desperdiçados, e 
distribui, reduzindo a 

insegurança 
alimentar de dezenas 

de milhares de 

pessoas. 

Senado cobra ação de Aras 
sobre relatório da CPI 
Procurador-geral! afirmou que vai compartilhar 
o material como STF para evitar 'nulidades' 

e ia Dos 

Comissão de Direltos 
Humanos (CDH do Se- 

nado aprevou ontem um 

convite para que o procura- 
dor-geral da República, Au- 
gusto Áras, preste esclareci- 
mentos sobre as providênci- 
as tomadas até o momento 

em relação ao relatório final 
daCPl da Covid, quesugere, 
entre outras coisas, o indici- 

amento do presidente Jair 
Bolsonaro pelo suposto co- 
metimento de crimes du- 
rante a pan demia. Aras não 

é obrigado a comparecer. 
Em entrevista à Globo- 

News, o procurador-geral 

afirmou que vai comparti- 
lhar o materialcomo Supre- 
mo Tribunal Federa (STF) 
paraquea Corte taça o“con- 

trole de legalidade”. 
— Existem inúmeras pro- 

vas submetidas à reserva de 

Pressão, Aras recebeu o relatório final da CFlca Cond no dia 27 de outubro 

jurisdição. O Ministério Pú- 
blico não pode quebrar 
aquilo que se chama cadeia 

de custódia em certas pro- 
vas que estão reservadas à 
decisão judicial. Então, para 
evitar qualquer tipo de nuli- 
dade, para se evitar... Como 
a imprensa tem dito, que no 
Rio de Janeiro só tem um 

preso na Lava-jato, que é 

Sérgio Cabral. Nós preser- 
vamos até aqui todas as 
questões de legalidade. E 
uma delas é ter o Supremo 
acompanhando todas as in- 
vestigações, Es pecialmen to 

Tits que toca ão exame à ana- 

lise sobre a reserva de juris- 
dição — disse Aras. 
A reserva de jurisdição 

citada por Aras é um prin- 
cípio do direito que afirma 
que atos especificos só po- 

dem ser determinados por 
um juiz ou magistrado, e 
não por terceiros —mes- 
mo que ESSES tercei ros tes 

“giosgorrto rálica cora lingrúmo [itoro) 

nham recebido poderes de 
investigação similares aos 

do Judiciário. 

JODIAS SEM RESPOSTA 

O requerimento aprovado 
pela Comissão de Direitos 
Humanos é de autoria do 
senador Randolte Rodri- 

gues ( Rede-AP), queera vi- 
ce-presidente da CPI da 
Covid. No documento, 

Randolfe ressalta que Aras 
recebeu o parecerem 27 de 
outubro. A assessoria de 
imprensa da Procuradoria- 
Geralda República (PGR) 
informou ao GLOBO que 
Aras vai se pronunciaratéo 

próximo sábado. 
“Considerando as graves 

violações aos direitos da 

pessoa humana demonstra- 
das no Relatório da CPI da 
Pandemia, e passados quase 
30 (trinta) dias desde a data 
em que o expediente foi en- 

tregue em mãos ao Procura- 
dor-Geral da República, faz- 

se necessário o seu convite 
para que compareça a esta 
CDH”, justifica RandolfFe, 

Elich requerimento. 

Umdiaapós receber oma- 
terial, Aras mandou autuar 
o relatório final da CPI da 
Covid como uma notícia de 

fato, uma espécie de investi- 
gação preliminar, E o pri- 
meira passo EL) cuo possa 

apurar a conduta de 13 auto- 
ridades com foro privilegia- 
do, entre elas Bolsonaro. 
A PGR já abriu 92 investi- 

gações preliminares relati- 
vas a Bolsonaro, parte delas 
por suspeitas de delitos co- 

metidos durante a pande- 
mia. Até agora, contudo, 
não e PRESTO tou nen hum cri ne 

que teriasido praticado pe 
presidente relacionado à 
atuação dele no combate à 
Covid-19. (Julia Lindner) 



O GLOBO | qumte-tisa 24112021 

Projeto que mira o STF | 
avança na Câmara 
Com o apoio do Centrão e de bolsonaristas, comissão aprova 

proposta que antecipa aposentadoria de ministros da Corte 

BRUNO GÓES 
Beusa pos vbogiida poe bs 
Reasiiia 

om o apoio de bolsonaris- 

tas e partidos do Centrão, 

a Comissão de Constituição e 
Justiça (CC]) da Câmara 
aprovou ontem, por 35 votos 

alavore 24 contra, à Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) que antecipa a aposen- 

tadoria de ministros do Su- 

premo Tribunal Federal 
(STE). De autoria da presi- 

dente do colegiado, a deputa- 

da Bia Kicis ( PSL-DEF 4, o texto 

revoga norma instituída pela 
chamada PEC da bengala, 

promulgada em 2015.0 gesto 

é um recado ao 5 TE, que sus- 
pendeu a execução do orça- 
mento secreto, 
Durante a discussão. parla- 

mentares contrários ao texto 
acusaram o poverno Bolsona- 
ro de patrocinar a pauta para 

ter a chance de indicar mais 
dois nomes à Corte. Também 

arpumentaram que o tema só 
toi colocado em votação por 

“vingança”, a partir da decisão 
que bloqueou as chamadas 
emendas de relator, distribui- 

das a aliados do Planalro. 
Ontem, a CCfainda contou 

com a ajuda do presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que postergou o início dos tra- 
balhos em plenário para privi- 

Volação. Bia Rocis, aliada de Bolsonaro. conduz u a sessão que aprovou a PEL 

legiar o assunto —o regimento 

não permite votações emocole- 

giados durante aordem dodia. 
Agora, omérito do texto será 

remetido a uma comissão es- 

pecial. Há seis anos, a PEC da 

bengala elevou de 70 para 75 
anos o limite para a aposenta- 

doria compulsória de servido- 

res. Caso a nova proposta vá 
adiante, à limite de 70 anos 

voltaria a valer. Com isso, Bol- 

sonaro poderia indicar de ime- 

diato às substitutos para as va- 
gas dos ministros Ricardo 
Lewandowski e Rosa Weber, 

que, pela regra atual, só deveri- 
am se aposentar em 2023, 
Antes da votação, orienta- 

ram a favor do texto PSL, PL, 
PE, Republicanos, PSD e até o 
PDT. Já PT; MDB, PSDB, PSB 

e PSOL foram contrários à 

pauta. As demais legendas não 

marcaram posição. 

— Em 2015, quando Dilma 
(Rousseff) estava em franca 
decadência, o presidente (da 

Câmara) Eduardo Cunha au- 
mentou (o limite de idade) 
para que apresidente não pu- 

desse indicar quatro minis- 
tros, um casuísmo. Da mesma 

forma, seria agora um casuis- 
mo — discursou Fernanda 

Melchionna (PSOL-RS). 
Parlamentares bolsonaris- 

tas admitiram ontem que o 

propósito da PEC é renovar o 
STF, masnegaram que se trate 
de uma “vingança” contra a 

Corte, que também A VArÇUL 

em investigações contra atos 
antidemocráticos e fake news, 

Este ano no Rio Gastronomia você 

pode optar por comprar o ingresso 
Solidário Mesa Brasil Sesc RJ com 30% 

de desconto* e ainda doar RS 5,00 ou 

R$ 10,00 que serão revertidos em 

alimentos para o programa. 

sesc 

RIO 
GASTRY 
NOMIA 
Vamos nos 

reencontrar no Rio 

Gastronomia 2021 e 

ajudar a quem 
precisa? 
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De 9 a 12 e de 16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

moCoOmpre sou 

Ingresso Solidário Mesa Brasil em 

ingressocerto.com/riogastronomia 

Programação completa 

riogastronomia.com 

testoção O GLOBO 

Rosa Weber prorroga inquérito 
sobre prevaricação de Bolsonaro 
Ministra deu prazo para Ministério da Saude e Anvisa enviarem à PF cópias do contrato da Covaxin 

MARLANA MLS TE 
ori edad rendem ooo só ds 
sena 

ministra Rosa Weber. do 
Supremo Tribunal Fede- 

ral (STE), prorrogou ontem 
por mais 45 dias o inquérito 

que investiga o presidente 
Jair Bolsonaro por prevarica- 

ção quanto à supostas irregu- 

laridades na compra da vaci- 
naindiana Covaxin. 
Rasa também deu cinco di- 

as para que Ministério da Saú- 

de e Agência Nacional de Vi- 
gilância Sanitária (Anvisa) 
encaminhem à Polícia Fede- 

ral( PE) as cópias integrais dos 
processos administrativos re- 
ferentes à contratação e à im 

portação do imunizante 

O pedido de prorrogação 
do inquérito foi feito pela PF 

em outubro, quando a cor- 

poração entendeu ser ne- 
cessária a realização de no- 
vas diligências com o intui- 
to de esclarecer a materiali- 

dade, as circunstâncias e à 

autoria dos fatos sob investi- 
gação. Segundo a Polícia Fe- 

deral,o Ministérioda Saúde 

impós sigilo ao contrato, o 
que im pediu a apuração por 

parte dos agentes. 

Para Rosa, a decretação de si- 
gilo “não se mostra conciliável 
com a forma republicana e o 

regime democrático de gover- 
no e“nenhuma classificação 
restritiva de acesso à informa- 
ção pode ser invocada para 

obstruir a produção de prova 

criminal, ainda que contra o 
Presidente da República”. 

As denúncias sobre a Cova- 

xin foram levadas à CPl da Co- 

vid pelo deputado Luis Miran- 
da (DEM-DFjeo irmão, o ser- 
vidor Luis Ricardo Miranda. 

Eles contaram que avisaram 
Bolsonaro sobre suspeitas de 
irregularidades na compra do 

imunizante e que o presidente 

teria citado o nome do deputa- 
do Ricardo Barros (PP-PR), di- 
der do governo na Câmara, co- 

mo envolvido no esquema; 0 
que é negado pelo parlamen- 
tar, O que se apura é se o presi- 

dente deixou de agir para evi- 

tar possivel fraude. 
O suposto envolvimento do 

deputado levou o PSOL a pe- 

dir, em julho, a cassação do 
mandato de Barros por quebra 
de decora. Ontem, o Conselho 

Decisão. Rosa Weber suspendeo sigilo imposto a contrato peio Ministêno 

de Etica da Câmara decidiu ar- 

quivar o processo. 
Em outra decisão relaciona- 

da a Bolsonaro no Supremo, 

publicada ontem, a ministra 

Cármen Lúcia determinou 
que a PGR esclareça, em 15 di- 
as, que medidas adotou na in- 

vestigação preliminar para 
apurar possíveis iregularida- 
des em live de Bolsonaro em 

que o presidente lança suspei- 

tas sobre as urnas eletrônicas, 
apesar deter afirmado que não 
tinha provas de fraude. O Tri- 

bunal Superior Eleitoral abriu 

inquérito administrativo para 
apurar a conduta e o STF in- 

cluiu o fato na ação que apura 

disseminação de fake mews e 
ataques a ministros da Corte. 
(Colaborou Ingrid Ribeiro ) 
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Lula minimiza ditadura da Nicarágua em viagem 
No fim de turnê na Europa, em que buscou se contrapor a Bolsonaro, petista compara longevidade no poder de Daniel 

Ortega, acusado de prender opositores, e Angela Merkel. Frase é criticada por políticos de diferentes matizes 

ma frase do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, 

em entrevista 20 | yrnal Espa- 

nho!“ El Pais” na qual com- 

parou a permanência no po- 

det do presidente da Nicará- 
gua, Daniel Ortega, com a es- 

tada da chanceler da Alema 

nha, Angela Merkel, rendeu 

criticas de diversos segmen- 

tos do espectro político, da 

direita à centro-esquerda. A 

repercussão negativa ocor- 
teu ão fim de uma tumeé de 

duas semanas de Lula pela 

Europa, na qual o petista en- 

controu-se com lideranças 
polir icas é procurou fazer um 

contraponto a conflitos di- 

plomáticos alimentados pelo 

presidente Jair Bolsonaro 

Na entrevista, Lula repetiu 

uma declaração recente, de 

que a falta de alternância de 
poder leva um político a virar 

um “pequeno ditador”. Em 

seguida, à petista alegou ser 
favorável à “autodetermina- 

ção dos povos” ecomparou o 

periodo de Merkel como 

chanceler com a reeleição de 
Ortega, neste més, após 

prisões de opositores e sem 
transparência na apuração. 
— Por que a Angela 

Merkel pode ficar 16 anos 

no poder e Daniel Ortega, 

não” Por que o (ex-primei- 
ro-ministro da Espanha) Fe- 

lipe González, aqui, pôde fi 

car 14 anos? Qualéa lógica? 
— questionou Lula. 
Ao ser lembrado pelas en 

trevistadoras de que Merkel e 

González nunca foram acusa- 
dos de prenda T opositores pa- 

Fa SC per pPetuanen nO pode AT, 

situação distinta à de Ortega, 

Lula disse não saber “o que as 
pessoas fizeram para ser pre- 

sas . “Se Ortega pi endeu a 

oposição para não disputar 
eleição, como fizeram no Bra- 

sil contra mim, ele esta total- 

mente errado”. completou, 

O ex-juiz e ex-ministro da 
justiça no governo Bolsona- 

ro, Sergio Moro, que conde 

pou Lula na Lava-lato — em 

sentenças posteriormente 
anuladas pelo Supremo Tri- 

bunal Federal (STF) —, com- 

partilhou o trecho da entre- 

vista em que petista compa- 
ra Merkela Ortega 

“É o PT com a 'democra- 

cia de Ortega que queremos 
para O Brasil?”, escreveu 

Moro, que tenta se viabili- 

zar como candidato à Presi- 

dência, nas redes sociais. 

Eduardo jorge, que foi pre- 

sidenciável pelo PV em 2014, 

também lamentou a declara- 
cão e disse que Lula “conti- 

nua fugindo de qualquer cri- 

tica aus regimes autoritários! 
ditatoriais em países como 

Cuba e Venezuela 

Outros políticos que parti- 

cipam dearticulações dentro 
da chamada “terceira via 

também criticaram Lula, O 

presidente do Cidadania, Ro- 

nerto Freire, classificou à 

comparação como “estulti- 

Agenda suropeia. Na entrevista ao jornaí "E Pais” Luta toi rebatido sobre a comparação entre Merhei e Ortega 

Q 
“Por que Angela Merkel 
pode ficar 16 anos no 
poder e Daniel Ortega, 

= 

não? Qual é a lógica? 

Lula, em trecho de entrevista ao 

jornal "El Pais”, da Espanha. 

iramie Deh is e el Clift durante passagem pela Europa 

ce”. Já a deputada federal Joi- 

ce Hasselmann, ex-aliada de 

Bobkonaro e recém-filiada ao 

PSDB, comparou a frase so- 

bre O tega a uma conversa 

do atual presidente, na se- 

gunda-leira, na entrada do 
Palácio da Alvorada, na qual 

um apoiador citou políticas 

educacionais implementa- 
das pelo ditador nazista 
Adolf Hitler na Alemanha é 

cobrou ações no Brasil, Bal- 

SÓOnaro não repreendeu Ls 

apoiador por citar Hitler. 

O chefe do Gabinete de Se- 

gurança Institucional (51) 

do governo Bolsonaro, Augus- 
to Heleno, tambem comentou 
a entrevista de Lula dizendo 

que o petista “debocha da inte- 

ligência da população”. 
lá apoiadores de Lula alega- 

ram que a frase foi “descon- 

textualizada” Membro do di- 

retório nacional do PT, Alber- 

to Cantalice citou a declara- 
ção completa do ex-presiden- 

te sobre Merkel e Ortega 

“Até as eleições, muita ca- 
lúnia e difamação ainda vão 
rolar debaixo da ponte”, afir 

mou Cantalice nas redes. 

O presidente do PSOL, Ju- 
liano Medeiros, que disse 

sercriticoa Ortega, afirmou 

que “duvidar do compro- 
misso de Lula com a demo: 

cracia (..) é 

“Quem deve ser questiona- 

do sobre prisão de adversá- 
rios é Moro”, completou, 

Há duas semanas, o PT pu- 

blicou em seu site um texto 

elogioso à vitória de Ortega. 

Diante da mã repercussão, O 

partido apagou a publicação, 

ea presidente dasigla, Gleisi 
Hotimann, afirmou em nota 

que o texto havia sido divul 

pado sem auto Paço da 

Executiva da legenda 

Na viagem à Europa, em 

que procurou sinalizar uma 

ridiculo”, 

postura de estadista na pre- 
paração para a campanha de 

2022, Lula 

com Olaf Sholz, provável su- 

cessor de Merkel na Alema- 
nha, com o presidente da 
França, Emmanuel Macron, 

desaleto de Bolsonaro, ecom 

o premiê da Espanha, Pedro 

Sánchez. O petista também 

participou de uma conterên- 

cia do bloco social-democra- 
tado Parlamento Europeu 

encontrou-se 

| | 

| 1 a 

| 

= | Td 

| | | 

LR à | ] 

h Bo É 

+ - 

] | 

| 

| 
ey | 

| | 

-— = 
dd 

- s 
a SA | q - e F | 
PVE AClial0o Loto DO da personal FILE TG j 

E gia La | 4 5 

ti Ti TI | , | 

Es LEJES Er 

a iai q = fi a 
1 E Er Ê 4 LE 

Rs Eu do et 

icoralar mulheres de tod: qerações a $ E PRADO! TEU ES E Lidia DO LEAR ada DR = DE 

same — = tar " E 
JT, 0025 Ed Nou CET Mo E =] E | id 

E 
E 

= A à FW 
. F 1 RARA 

as 1 — “o + 

a | E Fl | "q 

Dad 



Õ GLOBO | Quarta-felra 24 12021 

Em visita ao Congresso, Moro evita 
senadores e perguntas incômodas 
Ex-juiz foi ao Senado reforçar posição da bancada do Podemos contra a PEC dos Precatórios 

JULIA LINDNER 
pala Rec pentes agido vam Sr 

ré-candidato à Presi- 

[8 dência pelo Podemos, « 

ex-ministro Sergio Moro 

esteve no Tenado Dntem É] 

tarde para fazer coroao 
disc urso do se 1 partido 

contraa aprovação da PEC 
dos Precatórios. O projeto, 

em em tramitação na Casa, 
se apro vado, adiarão paga- 

mento de dividas da União 

eampliarão limite de gas- 
tos públicos em 2022. A 

passagem de Morofoi cur 

ta, discreta e blindada. 

Ele circulou acompanha- 
do por correligionários e 

não teve contato com per- 

sonagens de outras legen- 
das, oque rendeuuma brin- 

cadeira. Ao vê-lo cercado 

por Eduardo Girão (CE), 

Oriovisto Guimardes (PRje 

Marcos do Val (ES), um 

parlamentar do próprio 

Podemos disse que o ex-juiz 

estava sendo escoltado por 

seus seguranças. Nenhum 

senador se aproximou para 

cumprimentá-lo. 
Alguns curiosos, entre 

eles o deputado Luiz Car 

los Hauly (PEDB-PR), 

apareceram para ver a mo- 
vimentação na sala Onde 

Holotote. No Senado, Mora ent 

Moro se reuniu por alguns 

minutos comos aliados. 

Ao sair, Hauly disse que toi 
lá apenas para “assuntar o 

que se passava, sem reve- 
aro que viu ou ouviu. 
Moro concedeu uma rápi- 

daentrevista coletiva e apro- 

veitou os microfones para 

criticar à governo do ERES 

dente Jair Bolsonaro, O qual 

integrou. Afirmou que a 
parte da população está pas- 

cando Jotie: em consequén- 
ciadeuma px dítica econâmi- 

SIS TIO LBA 

q governo Bolsonaro, do qual fez parte 

ca equivocada. Questionado 

sobre sua participação na 

gestão que agora ataca, ele 
argumentou que seus pode- 

pes estavam pestrntos aus 

limites do Ministério da 

Justiça, que ele comandou 

entre P de janeiro de 2019a 

24 de abril de 2020. 

Crex-ministro defendeu 
ainda a manutenção do no- 

me” Bolsa Família”, principal 

programa da transferência da 
renda do Executivo federal, 

criado pelo ex-presidente 

Q 
“Moro? Qual 

Moro? Eu ndo 

| one i 

nen 

Moro 

Omar Aziz, 

ironizando a 

presença do 

ex-ministro 

Eu vim aqui 

para falar de 

fá FeCcOtorMs 

Sergio Moro, 

esquivando-se 

de perguntas 

espinhosas 

Luiz Inácio Lula da Silva, que 

sera rebatizado como “Ausi- 
lho Brasil” Ele classificou a 

mudança, sonho antigo de 

Bolsonaro, como “erro de 

política pública”. 
Depois de fazer conside- 

ra QUEs nI pal LO de temas 

econômicos, Moro se es- 

quiri de assuntos embara- 

cosas. Questionado poi 

jornalistas sobre a possibili- 

dade de lidar com políticos 

investigad HS pela € lperação 

Lava jato, como o pre siden- 

te da Câmara, Arthur Lira 

(PE-AL) ele respondeu; 

— Eu vim aqui para falar 

de precatórios. 

A presença de Moro tol 
praticamente ignorada 

pelos Dutros se mado! ls 

titulares da Casa ondeo ] 

EX- | miziama ] encontrou 

amparo. Parte deles viu 

aliados entrarem naalça 

de mira do Moro quando 
elecomandavaa 13º Vara 

da Justiça federal em Cu- 

ritiba. O senador Omar 

Aziz (PSD-AM), que pre- 
Eidi uaCPIdaCovid,re- 

sumiu o sentimento ma- 

joritáriono 3e pado on- 

tem, ao ser pergunta do 

sobreo que achoua pre- 

sençado visitante. 

eo fa Moro? Não 

conheç o nenhum Moro 
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Após impasse 
por alianças, PL 
marca filiação 
de Bolsonaro 
para o dia 30 

DANTEL GULUISO E MATALIA PORTINARI 
polticafogio be Com im 
E Rd ah 

O PL alirmou ontem que Jair Bolso- 

naro se filiará ao partido no pro- 

ximo dia 30. O anúncio foi feito após 

uma reunião entre o presidente da 

República e o da legenda, Valdema! 
Costa Neto, no Palácio do Planalto. 

A filiação chegou a ser marcada pa 

ra a última segunda-feira, mas estava 

suspensa, segundo o próprio PL, após 
“uma intensa troca de mensagens na 
madrugada” no dia 14. Bolsonaro se 

trritou com o fato de, em diversos es- 

tados, haver a perspectiva de alianças 

Em a 122 com nome sde ope Si dO Ln= 

teprantes de partidoscomo PT e PSB. 

Na semana seguinte, os dirigentes 
estaduais do PL se reuniram em Brasi 

liae deram “carta brarica” a Valdemas 

paranegociar com Bolsonaro. O presi- 

dente-da legenda foi condenado a sete 

aAras edez mRESes prot Com ui] ção pis 51 

va e lavagem de dinheiro, no esquema 

do mensalão, mas |á cumpriu a pena. 
Ontem, Bolsonaro afirmou que à 

processo de filiação estava “pratica 

mente resobado' 
sar com Valdemar “nos próximos dias” 

= Nas, na política, só está fechado 

pi que fecha — disse o presidente 

1º Portal Correio”, da Paraiba. 
E disputas em estados que devem 

levar quadros do PL a saírem do parti 

do como antecipou U GLOBO. Ha re- 

sistências em Pernambuco, Ceará, Pi- 

auil, Alagoas, Parã e Roraima. 

edque deveria CONvEr- 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 
O RIO TEM 

Um movimento: 

Rio | 
FRREECTiAn iNVEST.Rio 

ACESSE E SAJBA 
MAIS SOBRE À 

NOVA PLATAFORMA 



MUSA DO ENEM 

ARTHUR LEAL E JULIA LINDRER 
rasiogiabo com tr 
Sor TO 

m surto de malária que 

U tem causado a morte de 

crianças fez os janomaámis 
habitantes de Roraima e 

Amazonas recorrerem ao 
inimigo: garimpeiros que 

trabalham ilegalmente na 
área indigena têm sido pro: 

curados para obtenção de 

ajuda e de remédios, con- 
tam lideres dactnia. À ajuda 
passou ser buscada depois 

dea Funai impediro socorro 

de médicos e profissionais 

de saúde da Fiocruz sob a 

alegação de que as tribos 

precisamser preservadas na 
pandemia de Covid-19. 

“A meninazinha dela tã 

ruim, tá bem magrinha. Ela 
queria que eu desse remé- 
dio, mas eu não tenho mais, 

porque eles vêm aqui direto. 

já acabou o meu remédio”, 

diz uma gravação enviada 
per um garimpeiro a repre 

sentantes do povo lanomá- 
mina região de Parima, em 
Roraima, e obtida pelo 

GLOBO. 

Na ocasião em que man- 

dou o áudio, o garimpeiro 
havia socorrido uma mu 
lher que estava com a filha 

em estado crítico por causa 
da malária. “Se vocês forem 

buscar, venham logo. por- 

UM “6 PANCIA 
Conheça HUMSÓPLANETA 

=? “Conto a matéria como um 'causo” 
O names  Aos?3anos historiadora DAbora Aladim se torna infipenciadora dos estudantes 

AJUDA DO INVASOR 
Atacados pela malária, ianomâmis 
pedem remédios a garimpeiros 

Em três passou para R$ 494. mil 

anos, recuo no ano seguinte, R$200 
nos gastos mi no ano passado e R$ 

300 mileste ano. 

Uma das principais 

Osrecursosdogoverno — açõesdasecretaria 

federal para Orgãos é 

programas de cuidados 

coma saúde de indiga- 

nas soireram redução 

pu lcaram estaciona- 

dos no governo Boiso- 

para promoção, prote- 

Col E recuperaçãoda 

saúde indigena" teve R$ 
1.6 bilhãoem 2018. 0 

valor calu para cerca de 

R$ L4 bilhãoem2018, 
nara emrelação ao mantendo-se neste 

último ano do governo nivelnos dois anos 

Temer. A Secretaria sepuintes 

Especial de Saúde Indi- 

gena em 2018, recebeu 

R$ 1 milhão O valor 

No caso do Distrito 

Sanitário Especial indi 

pera lamomami, MoLe 

uma diminuição inicial, 

mas Ovalar ioi recupera 

doeste ano. Em 2018, 

foram pagos cerca de R5 

33 milhões, que passa- 
ram para R$ 40 milhões 

em 2019, aumentaram 

para R$ 46 milhões em 

2020 e voltaram ao 
patamarde ires anos 

antes em 2021 

Diante de cobranças do 

Ministério Público Fede- 

ralna semana passada, 

asecretaria envicutres 

profissionais para a área 

ianomâmi nasemana 

passada, e um plano 

emergencial deve ficar 

pronto nos próximos 

dias. Às ações, no entan- 

to, só estão previstas 

para Começar em der 

zembro 

Sea iniciativanão der 

certo.o MPF recomenda 

a intervenção do Minis» 
tério da Saúde. Mas a 

pasta alega que ndo 

houve redução dos 
recursos paraasecreta- 

rRagasaudedos a- 

nomámis e para 2022. 

esta previsto R$ 21,6 

bilhão paraassistência 

médicaá etnia. 

que ameninazinha tá muito 

ruim mesmo”. pede. 

Presidente do Conselho 

Distrital de Saúde Indigena 

lanómâmi e Ye kuana, Juni- 

or Hekurari afirma que essa 

ea pior situação sanitária 

que ele já presenciou, 

Hekurari afirma que na 

quarta-feira da semana pas- 
sada morreu mais uma cri- 

ança de 3 anos na região. 

com sintomas de malária e 

preumomnita, 

— Desde os meus 16 anos 

eu venho acompanhando 

essa luta de perto, e até ago- 
ra, esse é o piormomento — 

ACUSA, pondo vm dúvida 

Õ mami 

rOTETLO ecl tona! brasileiro para 

Promover prabiioas sustertaveis E 

entrentar a mi Joana climatica 

Acesse umsoplaneta.globo.com 

4 ambipar 

medidas de ajuda anuncia- 
das pelo governo, como di- 

nhetro para ações de saúde e 
doação de cestas básicas. 

Segundo Hekurari, afome 

está diretamente ligada à 
propagação da malária 

Começou a aparecer 

desnutrição porque as cri- 
anças e as demais pessoas 
que ficam doentes não con- 

seguem comer. 
A Secretaria de Saúde de 

Boa Vista informou que na 

segunda-feira havia 17 cri 

anças ianomámis interna- 

das no Hospital da Criança. 
Desde o início do mês, o Mi 

nistério Público Federal e o 

Supremo Tribunal Federal 

cobram medidas que freiem 

acrisede saúde dos ianomã- 
mis. Em 16 de novembro, o 

ministro do STF Luis Raber- 

to Barroso exigiu que em 

cinco dias o govermo lederal 

esclarecesse questões como 

acesso à água potável, saú- 
de, medicamentos ecomba- 
te à Covid-19 no território 

indígena. O Ministério Pú- 

blico recomendou também 
no dia 16 que o Ministério 

da Saúde reestrutore em 90 

dias o atendimento aos la- 

pomámis. 
De acordo com o MPF, a 

desnutrição já atinge 52% 

Braskem ) c 

das crianças ianomâmis 
Nas comunidades em que 

vivem isóladas, 80% das cri- 

anças estão abaixo do peso, 
oque, segundo o Ministério 

Público, faz com que as ter- 

ras lanomámis tenham in- 

dices de desnutrição infan- 
til piores do que os dos pai- 

ses em que o problema É 

mais grave, no Sul da Asia e 
na Africa subsaariana 
O MPF afirma que uma 

média de 133 para cada mil 

crianças nascidas no terri- 
to To morrem ErOE conta d RI 

malária e nos últimos dois 

anos foram diagnosticados 
44 mil casos na comunida- 

de, oque indica que boa par- 

te dos 28 mil ianomâmis se 

infectou mais de uma vez. 
Em 2020, os ianomâmis to- 

ram 47% de todos os casos 

de malária registrados em 
terras indígenas no Brasil 
Hekurari criticou a Funai 

por impedir que médicos da 

Fiocruz entrassem nas ter- 
ras indigenas: 

— Somos nús que temos 

que convidar a entrar em 
nossas terras. Não à Funai. 

A Fiocruz disse que por 
enquanto não irá se posicio- 

nar sobre o assunto. O Mi- 
pistério da Saúde informou 

que elabora um plano de 

maior combate à malária nó 

local. Sobre a morte da cri- 

ança na semana passada, se- 
gundo o ministério, trata- 

se de mais um comunicado 
cujo relato requer apuração, 

pois tem sido comum esse 

tipo de informação sem que 
as acusações de negligência 
sejam comprovadas”. 

Segundo a pasta, já foram 

realizadas 16 missões em 

terras ianomâmis este ano. 
A Funai confirmou queaen 

trada em terras indipenas 

está suspensa desde 17 de 
março de 2020 para deter à 

disseminação da Covid-19, 

E 

Aespera de 
nova consulta. 

Mágico com 

anomãmi no 

primeiro ano da 

pandemia; 

ideres dizem 

que falta apo. 

contra malária 

ma 

“À menina 

dela tá ruim, 

tá bem 
magrinha 
Ela queria 

que eu 

desse 

remédio, 

ITHAS Fui 

tenho mais, 
eles vêm 

qui direto” 

Garimpeiro 

em audio 

sobre 

janomámi 

que queria 

medicamento 

para a filha 

Começou a 

apIrecer 
desnutrição 

porque 

aque foest 

chore Tudo 

consegue 

comer 

Jumior 

Hekuran, 

do Conselho 

Distrital de 

gude 

Indigena 

langimami 

É 
natura 

; UN 
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Enem: aula de Matemática e Ciências da Natureza 
O GLOBO e a Plataforma AZ de Aprendizagem promovem uma grande revisão dos conteúdos cobrados 
no segundo dia de provas; transmissão será on-line e gratuita para todos os estudantes amanhã, às 14h 

= dass as provas de Lin- 
guagens, Redação e Ciên- 

cias Humanas do Enem 

2021, éhoradeos candidatos 
seconcentrarem nos conteú- 

dos de Matemática e Ciênci- 

as da Natureza. Por isso, os 
jornais O GLOBO e Extra ca 
Plataforma AZ de Aprendi- 
zagem, da Conexia Educa- 

ção, promovem amanhã, à 
partir das 14h, um aulão de 
revisão com professores de 

Matemática, Física, Quimi- 
ca e Biologia. 
A transmissão — on-line e 

gratuita — poderá ser acorr- 

panhada por todos os estu- 
dantes nos sites do GLOBO e 
do Extra e nas redes sociais 

dos dois jornais e da Platator- 
ma AZ (veja mais detalhes no 
quadro ao lado). 

— Os alunos podem espe- 

rar por um aulão com gs as- 
suntos recorrentes em Mate- 

mática no Enem, como área, 

volume, função, análise com- 

binatória e estatística — ex- 

plica o professor Thiago Gal- 
rão, da Plataforma AZ de 

Aprendizagem. 
Oeventoterãa participação 

ainda dos professores Alex 

Amaral, de Matemática, Vini- 

cius Silveira, de Física, Hilton 
Ramalho, de Biologia, e Mar- 

celo Cruz, de Química. 
Silveira vai focar em assun- 

tos como ondulatória, cletri- 

cidade ec energia: 

— Também vou dar dicas 
do que ainda pode ser feito 
nesta reta final, À prova de 

Ciências da Natureza traz, 

em média, 15 questões de 
Fisica, Metade delas con- 

Do Clube de Tiro 
Colt 45 à chefia do 
Arquivo Nacional 
MPF val investigar nomeação de aposentado do 
BE colaborador emérito do Exército para dirigir 
instituição de pesquisa e guarda de documentos 

CHULO OTAVIO 

edeepfloglata coen Be 

Ministério Público Fe- 

a? deral do Rio de Janeiro 
vai investigar a nomeação, 
no dia 18, do funcionário 
aposentado do Banco do 

Brasil Ricardo Borda 
D'Agua de Almeida Braga 
como diretor-geral do Ar- 

quivo Nacional. Ex-chefe de 

segurança do BB, ex-subse- 
cretário de Segurança Pú- 
blica do Distrito Federal, 

atirador esportivo e agracia- 
do como “colaborador emé- 
rito” do Exército, Borda 

D'Água é visto como um es- 
tranho no setor. Sua nomea- 
ção aumenta as desconfian- 
ças sobre o destino de docu- 

mentos públicos, especial- 
mente os que tratam do pe- 
riodo do regime militar. 
Duas situações |à causa- 

vam insegurança: a parali- 

Q 
“Não é razoável que o 
Arquivo Nacional seja 
dirigido por um 
individuo em cujo 
currículo não há 
menção de atuação com 

gestão de documentos” 

Abaixo-assinado contra a 

nomeação de Borda D'Água 

sação do projeto Memórias 
Reveladas, baseado nos ar- 
quivos da ditadura, e a edi- 
ção de um decreto e de uma 
portaria que mudaram o sis- 
tema da gestão de docu- 
mentos carquivos, Às repar- 
tições federais foram deso- 

brigadas de pedir autoriza- 
ção do Arquivo antes de eli- 
minar um documento. Nú 

caso do Memórias Revela- 
das, autores premiados em 
2017 ainda não tiveram os 
projetos editados em livro, 

como previa o regulamento. 
Arquivistas, historiadores 

e pesquisadores lançaram a 

abaixo-assinado "Queima 

dearquivo, não” para pedir a 
destituição de Borda D'A- 
gua ea nomeação de alguém 
com qualificação técnica e 
experiência, conformeo de- 
creto dos critérios e do per- 
til profissional para cargos 
de direção federais. “Não é 
razoável que o Arquivo Na- 
cional seja dirigido por um 
individuo em cujo curriculo 
não há qualquer menção de 
atuação com gestão de do- 
cumentos”, diz o texto, 

Borda D'Água trabalhou 
de 1981 a 2013 no Banco do 
Brasil, onde foi gerente re- 

ional de Segurança no Rio 
je Janeiro e E parte de um 
comitê que determinava 
ações disciplinares contra 
funcionários. No governa 
de Ibaneis Rocha no Distri- 
to Federal, foi subsecretário 

templa assuntos teóricos e 
a outra metade é ligada a 
calculos e fórmulas. 
Já Marcelo Cruz, de Qui- 

mica, deverá abordar temas 

como tratamento de água, li- 
gações intermoleculares e 

estequiometria. 

— Assuntos ligados ameio 
ambiente também apare- 
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Tamor por trás da fachada. Pesgusadores e servedores têm dividas sobre futuro de projeto sobre d tadura e preservação ce documentos do poverno tedera 

de Prevenção à Criminali- 
dade, De julho de 2019 a fe- 
verelro de 2020, foi dono da 

RB Consultoria e Treina- 
mento em Segurança. 
Borda d'Agua é ranqueado 

na Confederação Brasileira 
de Tiro Prático e integrante 
do Clube de Tiro Colt 45. O 
novo diretor-geral tem ain- 

da diploma de “colaborador 
emérito” do Exército, con- 
cedido em 2007. 

O ex-diretor-geral do Ar- 

quivo Nacional Jaime Antu- 
nes teme que Borda D'Agua 

dE rare dl rise ue vem da 

gestão daantecessora Neide 
de Saordi sobre a mudança 
nas normas de eliminação 

de documentos federais, au- 

torizada em decreto do pre- 
sidente Jair Bolsonaro de 12 
de agosto de 2019: 

—Comoo Arquivo poderá 
dizer seo eliminado é exata- 
tnente aquilo que está pre- 

Professores em 

cena. Thiago 

Galrão, Vinitus 

Silveira, Marcelo 

Cruz Hilton 

RamahoeAex 

Amara! da 

Platalorma AZ: 

todos eles 

estarão no au do 

de tevisão 

cem bastante na prova de 
Ciências da Natureza, 
Em Biologia, Hilton Rama- 

lho sugere que os candidatos 

estudem conteúdos como 
ecologia, um dos que mais 
Ap renirro nesta prin. 

— Genética, imunização, 

citologia e fisiológia huma- 
na também são recorrentes. 

visto por lei? Quem elimina 
agora, com esse decreto, é o 

órgão que produziu o docu- 

mento. E uma vez elimina- 
do, não tem volta. 

LIVROS NÃO SAEM 
Outro ponto de tensão é o 
destino do Memórias Reve- 

ladas, que se baseia na divul- 

gação de documentos secre- 
tos, especialmente dos ex- 
tintos Serviço Nacional de 

Inteligência (3N1), Comis- 
são Geral de Investigações é 
Conselho de Segurança Na- 

cional. A organização e digi- 

talização do acervo foi res- 
ponsável por um avanço sip- 
nificativo das pesquisas his- 

tóricas sobre o período. 
Até hoje, os três autores 

premiados em 2017, Pedro 

Ivo Teixeirense, Lucas Pe- 

dretti e Marco Pestana, não 

tiveram publicados os resul- 
tad 5 das suas pesquisas. 

CONFIRA À 
PROGRAMAÇÃO 

Aulão de revisão 

O aulão gratuito com professores 

da Platalorma AZ acontecera 
amanhã, dia 25, das 14h 

às 18h 0 evento terá transmissão 

on-line nos canais do GLOBO no 

YouTube, no Facebook e no Insta- 
gram;nocanaldo Extrano Facebo- 

oke nos sites dos dois jornais. 

Haverá transmissão também nas 

redes sociais da Plataforma AZ? 

(rouTube, Facebook e Instagram). 

Gabarito extraoficial 
Nodomingo, dia 22, a partir das 

18h45, 05 professores corrigirão 
as questões do segundo dia de 

provas nas redes sociais e nos sites 

dos jornais OCLOBO e Extra e nas 

redes sociais da Plataforma AZ. 

Teixeirense disse que, em- 
bara tenha feito todas as re- 

visões dentro dos prazos es- 

tabelecidos pelo Arquivo, o 
prazo limite para a publica- 
ção, 2020, passou sem que à 

instituição tenha feito qual- 
quer previsão sobre o mate- 
rtal impresso. O único ace- 

no, provocado por um pedi- 

do via Lei de Acesso, foi pro- 
por uma edição digital. 
— Respondemos que há 

interesse na edição digital, 
clara, mas queremos que as 
regras da premiação sejam 

cumpridas. Desconfiamos 

de uma pressão do governo 
para desmontar as políticas 
públicas sobre o direito à 

memória da ditadura — la- 
menta Texeirense. 

Lucas Pedretti sustenta 
que o não cumprimento do 

compromisso está inscrito 
numa situação mais ampla, 
relacionada à revisão da me- 

Segundo a jornalista Josy 
Fischberg, responsável pelo 

projeto nos jornais O GLO- 

BOje Extra, assistirao aulão é 
uma boa maneira de manter 
a revisão em dia: 

— A audiência da nossa 

transmissão anterior, que 
trazia 05 temas do primeiro 

dia de Enem, mostra que esse 
éum tipo de conteúdo muito 
procurado pelos candidatos. 
Para Sandro Bonás, CEO 

da Conexia Educação, a re- 
terênciaem alta performan- 
ce e aprovação da Platator- 

ma AZ de Aprendizagem é 

fu e Eiméntit para ações co- 
moa aula de revisão: 
— No aulão, nossos profes- 

sores recordam parte do con- 

teúdo dado ao longo do ano, 
ressaltando os pontos princi- 

pais de cada disciplina. 

GABARITO EXTRAOFICIAL 
Além de participarem desta 

revisão amanhã, professo- 

res da Plataforma AZ tam- 
bém farão um gabarito ex- 
traoficial da prova no próxi- 

modomingo, dia 28,a partir 
das 18h45, em parceria com 
os jornais O GLOBO e Ex- 

tra, As respostas dadas por 
eles para as questões de Ma- 
temática e Ciências da Na- 
tureza estarão disponíveis 

no site oglobo.com.br/ 
enem. Havera ainda uma li- 
ve, onde os docentes co- 

mentarãoao vivo, no fim das 

provas, alguns dos assuntos 
abordadas no exame, 

mária sobre o regime de 64: 
— OQ governa, que se abs- 

tém de cumprir tratados in- 
ternacionais a respeito do 
tema, estã usando a institu- 

cionalidade para promover 

uma memória apologética 
da tortura, da ditadura e do 
golpe de Estado. 

“O Arquivo Nacional não 

respondeu até ontem ao 
questionamento sobre as 
credenciais de Borda D'A- 

Eua para ser nomeado, So- 
re a premiação do Memó- 

rias Reveladas, o Arquivo já 
havia confirmado que foi 

sugerido o lançamento das 
obras dos três autores pre- 
miados em formato digital, 

mas afirmou que eles se re- 
cusaram. A instituição tam- 
bém informou que há uma 

licitação para contratar em- 

presa especializada em im- 
pressão gráfica para publi- 
cação dessase QUÊIras obras. 

—— ua 
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Economia 

MANDEL VENTURA. 

GERALDA DOCA E JULIA LINDER 
Ecónicreda ogia cóer. br 
bias 

pmmaisum mais um movimento em 

busca de apoio no Senado 

à proposta de emenda à Cons- 

tituição (PEC) dos Precatóri- 
os, O poverno aceitou ontem 
que o Auxílio Brasil seja pago 

permanentemente no valor 
de R$ 400 mensais, sem pre- 
cisar indicar de onde viriam 

os recursos para custear o pro- 
grama. Naprática,a mudança 
vai dar ao beneficio o mesmo 

tratamento concedido a ou- 

tras despesas obrigatórias, v0- 

mo aposentadorias, salários e 
o Benefício de Prestação Con- 

tinuada (BPC). 
Essa alteração representa 

mais um drible nas normas 
que regem as contas públicas. 

A Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) determina que 
para criar uma nova despesa E 

preciso que ela seja vinculada 
a uma nova fonte de receita 
Cu a um corte de gasto equiva- 

lente. Despesas como pessoal 

e aposentadoria, porém, são 

livres de vinculação. A altera- 
ção que o governo propõe sá 
pode ser feita por se tratar de 

uma PEC. A leitura é que a 
muda nça na Constituição se 

sobrepõe à LRF, de acordo 

com técnicos do Congresso. 

— OQ governo quer, sim, 
cumprir toda a legislação apli- 

cável. Ela exige sim que, para 

cada despesa nova e aumento 
de despesa, indique-se que 
uma fonte. Como nós esta- 

mos tratando da natureza do 

programa através de emenda 
constitucional, a interpreta- 
ção é que estaria suprida essa 

exigência na partida do pro- 
rama para financiar o Auxi- 
io Brasil — afirmou o lider do 

governo e relator da PEC, se- 

nador Fernando Bezerra Coe- 

lho (MDB-PE), em entrevista 
po início da noite, acrescen- 

tando que o espaço aberto 

coma PEC vai se manter nos 
próximos anos c estará vincu- 

lado ao Auxílio Brasil. 

DENTRO DOTETO DE GASTOS 

O relatório não permite, po- 

rém, que o pagamento do 

Auxilio Brasil seja feito fora 
do teto de gastos (a regra 
que determina que as des- 

pesas públicas não podem 
crescer acima da inflação), 
A iniciativa busca vencer a 

AUXÍLIO BRASIL 

PERMANENTE 
E DE R$ 400 
Para obter votos no Senado, benefício 

será equiparado a gasto obrigatório, 
como aposentadoria e salário 

fe, METAVERSO ESPORTIVO Nike cria seu próprio mundo virtual 
NAMES  Gipanteusa piatalormade games on-Ine para lançaro 'Nkeland” 

Estratégia. O lider do governo e relator da PEC senador Fernando Bezerra Cogho (MDE-PE). a terou texto para vencer res'stências no Senado 

resistência de parlamentares 

a aprovar um projeto que ini- 

clalmente previa o pagamen- 

to do beneficio de R$ 400 so- 
mente em 2022, ano de elei- 

ções presidenciais. A PEC dos 

Precatórios viabilizao Auxílio 
Brasil, ao abrir espaço no Or- 

camento para bancar o bene- 

ficio no próximo ano. 

As linhas gerais do parecer 
de Bezerra foram apresenta- 

das ontem, E contam cum à 

respaldo do governo. Na prá- 
tica, o texto permite um Aurxi- 
ho Brasil de R$ 400 de manei- 

ra permanente (e não só até 

dezembro de 2022), embora 
esse valor não seja fixado na 
PEC. O nome do programa 
também não será colocado na 
Constituição. O senador pro- 
meteu entregar sua versão fi- 
nal do texto hoje. 
Desde o mício do debate so- 

bre a criação e ampliação de 
um novo Bolsa Família, o go- 
verno enfrenta dificuldade 
para apontar uma fonte de re- 
celta permanente cu um Cor- 

te de gasto equivalente, como 
prevê a LRF A proposta origi- 

nal da equipe econômica, em 
agosto, era de um programa 
social de R$ 300 mensais, fi- 

nanciado com a reforma do 
Imposto de Renda (TR). 
Aprovadas na Câmara, as 

mudanças no IR estão paradas 
no Senado. Sem fonte perma- 
nente de receita, o governo 
partiu para um programa cujo 

valor de R$400 enionieoe ia 
ro, até dezembm de 2022 

brindo toda a campanha elei- 

taral do presidente Jair Bolso- 
nara. Depois disso, os benefici- 
ados voltariam a receber um ti- 

+ OL 

quete médio de R$ 224. 
O relatório da PEC diz que 

será preciso aprovar uma Les 

até dezembro de 2022 para 
tratar de programas sociais, 

SETE ALTERAÇÕES NO TEXTO 
O texto dispensa essa lei “da 
observância das limitações 

legais quanto à criação, à ex- 

pansão ou ao aperfeiçoamen- 
to de ação governamental 

que acarrete aumento de des. 

esa” Segundo fontes, essa 
fe pode ser a medida provisó- 

ria (MP) do Auxílio Brasil, 

Equipe de Guedes tenta barrar correção pela inflação 
Relator da medida provisória na Câmara que cria 0 programa social quer atualizar valor a cada ano com base no INPC 

FERNANDA TEIGOTTO, GERALDA 

EMICA E STEPHANTE TONIMO 

agonerdoibeghotra come te 
ER Ea 

“1 paralelo ao debate no 
Senado sobre a proposta 

de emenda à O onstituição 

(PEC) dos Precatórios —que 
abre espaço no Orçamento 

para pagar o Auxílio Brasil 
em 2022 —, a discussão so- 

bre a medida provisória 

(MPjcomasnormasdonovo 
programa social, na Câmara, 
viveu um impasse. O relator 

do texto, deputado Marcelo 
Ara (PP-MG), prometeu co- 
locar um mecanismo de cor- 

ÚLTIMOS 
» DIAS 

(O temas 
GARANTIL TZ ANOS 

reção automática do benefi- 

cio pela inflação. Mas o go- 
vero agiu para tentar impe- 
dir a indexação, que poderia 

engessar mais o Orçamento. 
Diante do quadro, a votação 

da ME que poderia OCOTrer 

ontem, foi adiada. O ministro 

da Cidadania, joão Roma, 

afirmou que e contra a ColTe- 

ção pelo INPC, índice de pre- 
ços que mede a variação do 

custo de vida para famílias 
com renda mensal de até cin- 

co salários minimos: 

— As amarras dificultam e 
estabelecem impasses dento 
da politica fiscal. E muito im- 

ETA 4 

portante harmonizar o texto. 
Oministrocitouo debate so- 

bre anxílio permanente: 
— Fazer com que esse be. 

neticio seja permanente se- 
ria muito bom, seria um for- 
talecimento para a política 

de assistência social. Ocorre 

que precisamos identificar a 

fom LÊ de PECUTSOS Para 1550. 

Uma vez identificada, seria 

uma coisamuito positiva. 

A proposta de indexação de 
Aro foi antecipada pelos jor- 

nais O Estado de S.Paulo e Va- 

lor Econômico, Segundo ton- 
tes: Cure acompanham TUBO 

ciação, o deputado passou O 

dia ontem em conversas com 
integrantes do governo, que 

tentam demove-lo da ideiade 
reajuste ara! automático. 

Acorreção automática pe- 
la inflação não foi discutida 
previamente pelo deputado 

com à equipe do ministro 

Paulo Guedes, que conside- 

ra muito ruim indexar mais 

uma despesa. A avaliação de 

integrantes do time do Mi- 

nistério da Economia é que 
isso aumentaria ainda mais 

a rigidez do Orçamento, Lri- 

do na contramão do deseja- 

do pelo ministro, além de 
provocar o aumento auto- 

mático de mais um gasto. 
Para o economista Marcos 

Mendes, pesquisador associ- 
ado do Insper e um dos pais 

do teto de gastos, a perspecti- 

vade indexação é má noticia: 
— À indexação congela pre- 

ferências orçamentárias e re- 

produz a inflação do passado 
para o futuro. À principio, é 
melhor que os reajustes sejam 
dados dentro do possível e 

não de forma automática. O 
Brasil já gasta bastante com 
política social, o problema é 

que gasta mal. O pais gasta 
quase 13% do PIB (Produto 
Interno Bruto) com políticas 
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em discussão no Congresso. 

Essa é uma das principais 
mudanças na PEC dos Preca- 

tórios, cujo relatório será lido 
hoje na Comissão de Consti- 
tuiçãoe Justiça (CC]) do Sena- 

do. Bezerra afirmou que, se 

houver pedido de vista com 
um prazo maior para análise 

do texto, a tendência é que o 

projeto seja votado dia 30 no 
colegiado. Depois, o texto pre- 
cisa passar pelo plenário. 

Ao todo, o relator fez sete 

alterações no texto. Às mu- 

danças estão sendo feitas pa- 

ra garantir os 49 votos neces- 

sarios para aprovar a PEC, 
Como o CLOBO mostrou, O 
governo ainda não tem votos 

suficientes para à proposta 

sem alterações em relação ao 
texto aprovado pela Câmara. 

A PEC abre um espaço or- 

camentário total de R$ 106.1 

bilhões, valor que será usado 
para despesas obrigatórias 

do governo (principalmente 

pagamentos do INSS) e para 
o Auxilio Brasil, O relatório 
de Bezerra carimba a desti- 

nação dos recursos ao pro- 

grama social e despesas pre- 
videnciárias — o que, na prá- 

tica, não permite usar o di- 

nheiro para reajustar salários 
de servidores públicos, 

O texto também cria uma 

comissão do Congresso para 

fiscalizar precatórios. Outras 
duas mudanças dizem respei- 

to aos precatórios do Fundef 

(fundo de financiamento à 

educação básica, que deu lu- 
gar ao Fundeb). O relatório ga- 
rante prioridade para à paga- 

mento de precatórios do Fun- 
def antes das eleições de outu- 

bre diz que o repasse será fei- 

to diretamente aos protesso- 
res, pormeio deabonosalarial, 
Outra mudança diz que os 

precatórios deverão ser apre- 
sentados ao governo até 2 de 
abril do ano anterior ao seu 

pagamento — hoje essa des- 
pesa é indicada no fim de |u- 
nho. Por último, o texto per- 
mite que titulares de preca- 

tórios vendam esse direito à 

Outras prssoas CI empresas. 

Mesmo com as muda nÇças, 

a PEC continua a prever uma 

fila de credores de precatóri- 

Os, OU seja, continua a res- 
tringiro valor pago parana. E 

ainda propõe uma mudança 

na torma como o teto de gas- 
tos, regra fiscal de referência 

dos investidores, é calculado. 

sociais, enquanto outras na- 

ções emergentes comprome- 
tem cerca de 4% do PIB com 
essas medidas. 

Caio Megale, economista- 
chele da XPeex-integranteda 
equipe de Guedes, lembra 

que a cada 19% de inflação há 
um aumento de gastos no Or- 

camento de quase R$ 10 bi- 
lhões, o que evidencia o im 

pacto da indexação: 
— Guedes tinha o mantra 

dos três Ds, que eram desobri- 

gar, desvincular e desindexar, 

para deixar o Orçamento mais 
manejável, Esse reajuste auto- 
múático vai na di reção contrá- 

tia. Isso limita a possibilidade 

de fazer escolhas mais para a 
frente, Manter o poder de 

compra das pessoas é impor- 

tante, mas em determinados 

momentos há outras questões 
que também são. 



14 | Economia 

TER titiam Lsitidos QUA Txiria Lao QUE Minimo Dessão | BOX Bopénio leseoch dquir senai) ( rabie Gharbinagã (our ai) AM ( Caricoa Góes fqursmraly Chás Facas festa), valeria Findo freread) , DO, liar Letão 

ZEINA 
LATIF 

Construindo a 

herança maldita 
economia brasileira exibe sinais precoces 

PA de estagnação; e isso sem ter sentido ain- 

da a força contracionista da alta de juros do 

Banco Central, contratada para 2022, Con- 
trariando a visão de muitos de que o avanço 
da vacinação, bem como a alta de preços de 

commodities, traria impeto à atividade econá- 

mica, a medida de PIB mensal do BO (TRC- 

Br)está praticamente estável desce março. 
Como já discutido neste espaço, esse qua- 

dro não surpreende, tendo em vista os erros 

de politicaeconômica que alimentam a infla- 
ção. Esta chegou mais cedo e mais forte ao 

Brasil: em meados do ano passado, a taxa es- 

tava próxima da média de Chile, Colômbia, 

México e Pero, na casa de 2,5% na variação 
anual, mas em outubro atingiu 10,7%, ante 

média de 6% nesses países. Não surpreen- 
dem as previsões tão distantes para a taxa de 
juros no final de 2022: 11,25% ao ano no Bra- 

sile cerca de 5% na média do grupo. 
Somam-se a isso as incertezas políticas, 

Sabe-se lá qual será a agenda econômica 
deste fim de governo e do próximo presi- 
dente esua força política. As incertezas vão 
além de temas mais elaborados, como as re- 
formas estruturais. Hádiúrvidas sobre assun- 

tos que deveriam estar mais consolidados, 
como a política de preços da Petrobras e o 
compromisso com a disciplina fiscal. 
Tudo somado, turva-se o cenário econô- 

mico, prejudicando decisões de contrata- 
ção de mão de obra e investimento, o que 
compõe o quadro de estagnação. 

Uma mostra da confusão atual é que as pro- 
jeções dos analistas do mercado financeiro 
para a inflação em prazos mais longos desco- 

laram-se das metas estabelecidas, o que não 
ocorria desde a gestão de Alexandre Tombini 
à frente do BC, no governo Dilma Rousseff. 
As estimativas para 2023 e 2024 estão em 

342% e 3,10%, respectivamente, acima das 

metasde 3,25% e 3%. À iroma é que isso 0cor- 
re sob do manto de um BC com independên- 

cla formal e como mandato de Roberto Carn- 
pos Neto expirando apenas no tim de 2023, 

Os desvios são pequenos, mas dizem muito 
sobreo grau de incertezas, a ponto de afetar a 

confiança no regime de metas. 
Não apenas os fatores conjunturais acima 

pesam, mas também os estruturais. O baixo 

potencial de crescimento —truto de falta 
de mão de obra qualificada, parque produti- 
vodefasado tecnologicamente gargalos de 
infraestrutura — torna o pais mais sensivel 

a choques adversos e 
O próximo erros de política econó- 
presidente mica, sendo sua supe- 

encontrará um ração e a correção de 
pais desarrumado, | rumos também mais 
com retrocessos dificeis. Ventos favorá- 
institucionais na veis, por sua vez, ten- 

política econômica dem a ajudar menos do 
e mais frágil que no passado. 
estruturalmente Um sinal da fragilida- 

de é o aumento da parti- 
cipação dos produtos importados na econo- 
mia, após o recuo em 2020 causado pelo aba- 

lo no comércio mundial. A razão entre volu- 

me importado e produção industrial (ou con- 
sumo aparente de bens industriais = produ 

ção - exportação + importação) retómou 

trajetória de alta e atinge novos recordes. 
Não que importar seja algo ruim, pelo con- 

trário. O comércio internacional permite 

que países explorem suas vantagens Gs 

rativase tenham acesso à produtos maissofis- 

O GLOBO Quairta-bnra 24 00.202) 

ticados, o que implica maior crescimento 
econômico. O Brasil, porém, não se encaixa 

bem nesse contexto. O país é pouco aberto ao 

comércio e o aumento da importação tem si- 
do mais marcado nos bens de consumo —em 

que pese aelevação em alguns bens de capital 

e insumos mais elaborados, como equipa- 
mentos elétricas e de informática e produtos 

químicos —: é o caso de alimentos, bebidas, 

téxtil, perfumaria e mobiliário. 
O ponto a destacar é que a participação das 

importações só faz crescer, ão contrário do 

esperado tendo em vista a alta do câmbio em 
termos reais (acima da inflação) e a queda do 
custó-da mão de obra em dólar, contrariando 

o padrão histórico de correlação entre essas 

variáveis. De quebra, eleva-se a contamina- 
ção da alta do dólar sobre a inflação, pois hã 

mais importados na cesta de consumo. 

O próximo presidente encontrará um pais 

desarrumado na macroeconomia, com retro- 
cessos institucionais no arcabouço de política 

económica e mais frágil estruturalmente. Um 

alento é que, nas relações diplomáticas e na 
questão ambiental, não é o pais que está com 

imagem abalada, mas sim o atual governo. 

Muitos problemas poderão ser superados 

pelo próximo presidente, desde que não seja 
desperdiçado o primeiro anode govemo para 

avançar com reformas estruturais. À arruma- 
ção da casa demandará grande esforço, 

Bolsonaro acena com 

revisão da paridade do 
preço: los combustíveis 

Sem explicar, presidente critica equiparação internacional; 

Petrobras não consegue atender a pedidos de distribuidoras 

DANTEL GULLINO E BRUNO ROSA 

ecoa opina corr. br 

Bá adlLiá dis 

presidente Jair Bolsona- 
ro afirmou ontem que 

busca rever à politica da Pe- 

trobras de impor paridade 

internacional para os pre- 
cosde combustivel, sem, no 

entanto, entrar em detalhes 

sobre como isso seria feito. 
— (A Petrobras) E uma 

empresa também que eu 
não tenho domínio sobre 

ela, tem seu aparelhamen- 
to, Ela busca o lucro. Tive- 

mos problema sério no pas- 

sado, além da corrupção, à 
questão da paridade como 
preço internacional. Esta- 

mos buscando rever essa 
questão —disse o presiden- 
te durante entrevista parao 

Portal Correio, da Paraíba. 

Perguntado se o governo 
já tem estudos sobre a alte- 
ração dessa política, ele fa- 

lou apenas sobre o cálculo 

do ICMS: 

— Nós temos uma ação no 
Suprema, já está indo para 

quatro meses, a gente lamen- 
ta ter demorado tanto assim, 
nós queremos regulamentar 
um dispositivo de uma emen- 

da constitucional de 2021 pa- 

ra definir o valor do ICMS 
O preço médio da gasolina 

acumula alta de 50% em 2021 

e tem sido um dos principais 
focos de pressão = Bolso» 
nara. À política de preços re- 

passa dos combustiveis a vari- 

ação do petróleo e do dólar no 
mercado internacional, que 

são consideradas varláveis- 

chave no preço do produto, 

CONSUMO EM ALTA 

Além dos preços, a Petrobras 

também enfrenta pressões 
por distribuição. A estatal 

não vai conseguir atender a 

tados os pedidos de gasolina 
e diesel feitos pelas distribui- 
doras de combustiveis para o 

mês de dezembro. Será o se- 

gundo més seguido que a em- 

presa não consegue atendera 
demanda. 

Segundo duas fontes do se- 
box, 0 anmmento médio nos pe- 

didos das distribuidoras foi de 
15% em relação ao mesmo pe- 

diodo do ano passado. Procura- 

da, a estatal informou que, “as- 
sim como no més de novem- 

bro, 04 pedidos de diesel enca- 

minhados pelas distribuidoras 
parao mês de dezembro foram 
atípicos e superiores ao espe- 

rado para este periodo”. 

Já a Brasilcom, federação 
que reúne as distribuidoras, 

disse que a Petrobras “reali- 

zou cortes tanto em diesel 
como em gasolina”. Os con- 
tratos feitos pela Petrobras 

preveem o fornecimento às 
distribuidoras de um volu- 
me com base numa média 
dos últimos três meses, com 

pequenas margens para ci- 
maou baixo. 
O não atendimento pela Pe- 

trobtas ocorre em um mo- 
mento de alta no consumo 

LKTE 

Pressão na bomba. Petrobras afirma que pedido das d strbudoras foi 15% maior que em igual periodo do ano passico 

com a abertura da economia. 

No acumulado dos dez pri- 

meiros meses deste ano, as 

vendas de gasolina e diesel 
crescem cerca de 20% em re- 

lação ao mesmo período do 

ano passado, 

DE QUEM É O REAJUSTE 
Em nota, a Agência Nacia- 
nal do Petróleo (ANP) disse 
que “o acompanhamento 

junto aos agentes regulados, 
em especial às distribuido- 
ras e aos postos revendedo- 

res, não indica falta de com- 

bustivel, até o momento”. 
Caso o recebimento dos da- 
dos de comercialização in- 

dique elevação dos riscos, a 
ANP disse que “adotará as 

medidas cabíveis para mini- 

mizar os eventuais impac- 

tos no abastecimento . 
O presidente da Petrobras, 

Joaquim Silva e Luna, negou 

ontem que a estatal seja cul- 
pada pelo aumento da gaso!i- 
na. Segundo ele, a empresa 
fez 15 reajustes em 2021, mas 

foram contabilizados 38 re- 
flexos ao consumidor. 

— Nem todos reajustes que 

aparecem na bomba de com- 
bustiveis têm a ver com a Pe- 

trobras — afirmou Silva e Lu- 
na, em audiência pública na 

Comissão de Assuntos Eco- 
nômicos do Senado 
(CAE). — Aaltadepreços dos 
combustiveis não correspon- 

de à Petrobras e está sendo 

colocada na conta dela. 

Silva e Luna apresentou 

uma tabela mostrando que, 
na formação dos preços, a Pe- 
trobras ficou com uma par- 

cela de R$ 0,99 por litro de 

gasolina, mas na bomba o va- 
lor chegou a R$ 2,24 a mais 

aos consumidores. Os dados 

da Agência Nacional de Pe- 
tróleo (ANP), segundo ele, 
consideraram apenas reajus- 

Les superiores à um centavo. 

De acordo com a ANP, o 
valor médio do litro da gaso- 
lina no país passou de R$ 

6,753 para R$ 6,752, nas úl- 
timas duas semanas. No 
ano, à avanço da preço mé- 

dio chega a 50%. (Colaborou 
Adriana Mendes ) 

Contra alta do petróleo, EUA liberam reserva estratégica 
Ação com China, Japão, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido envolve 50 milhões de barris, em iniciativa que desafia a Opep 

s Estados Unidos vão li- 

berar 50milhões de bar- 
risde petróleo bruto de suas 
reservas estratégicas, parte 

de uma ação conjunta com 
China, Japão, India, Coreia 
do Sul e Reino Unido. O a- 
núncio coordenado, e não 

muito frequente, é uma ten- 
tativa de diminuir os preços 
da commodity praticados no 
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mercado internacional, 
No início do dia, houve 

uma redução dos preços, 

mas o movimento durou 
pouca, O mercado não ficou 

impres sionado com à paco- 

te, uma vez que muito desse 
petróleo precisará ser de- 
volvido ao estoque pelos re- 

finadores que o compram, e 

as contribuições internaci- 
onais foram menoresdaque 
muitos esperavam. 

Após uma queda inicial nos 
preços, o petróleo avançou ao 
longo do pregão. O Brent fe- 

chou ontem em US$ 82,30 

barril, alta de 3,27%, segundo 
a Bloomberg, 
Os preços do petróleo vi- 

nham caindo na semana 

desde que o governo do pre- 

sidente Joe Biden começou 

adiscutir a liberação de pe- 
tróleo da reserva. À resposta 
da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo 
(Opep+ )seráachave parão 
eventual sucesso ou fracas- 

sodo plano. 

Integrantes do grupo lide- 
rado pela Arábia Saudita, 
que se reúne para definir 

políticas na próxima sema- 

na, alertaram que provavel- 
mente irão res ponder can- 

celando planos para áaumen- 

tar sua própria produção. 
A alta do petróleo vem 

pressionando a inflação nos 

Estados Unidos, e o aumen- 
to dos preços atinge os indi- 

ces de aprovação de Biden, 

além de prejudicar a recu- 
peração econômica no pós- 
pandemia. 

DECISÃO HISTÓRICA 
O governo americano inhor- 

mou ontem que tinha ou- 

tras ferramentas para redu- 
zir os preços da energia, se 
necessário. Dos 50 milhões 

de barris, 32 milhões serão 

retirados da Reserva Estra- 
tégica de Petróleo dos EUA 

nos próximos meses, mas à 
reserva será restabelecida 

mais adiante. Os outros 18 
milhões virão de uma libe- 

ração acelerada de vendas 
previamente autorizadas 

pelo Congresso, dissea Casa 

Brancaemumcomunicado. 

A retirada representa 
uma das maiores perdas já 
ocorridas na reserva, supe- 
rando as intervenções dos 
EUA em meio aos distórbi- 
os na Líbia em 2011 e a 
Operação Tempestade no 
Deserto em 1991 

— (O foca do mercado ago- 
raé como a Upep+ respon- 
deráã ao que a Casa Branca 
está chamando de “mensa- 
gem aos sauditas”. Se hou- 
ver um teste de vontades e 

capacidades entre um pu- 
ahado de detentores de re- 
servas liderados pelos EUA 
e pela Opep+, o mercado 
provavelmente apostará na 
última — disse Bob Me- 
Nally, presidente da Rapi- 
dan Energy Group. (Com 
agências internacionais) 
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UE não é a dona do mundo, diz produtor de soja 
Em crítica à proposta do bloco de vetar a entrada de produtos agropecuários que tenham algum vínculo com desmatamento, 

Aprosoja afirma que Brasil não é mais colônia. Para associação, iniciativa é protecionismo comercial disfarçado' 

ELIAMEOLIVEIRA 

esa tagiatgcos la 

Baasjiá 

Associação Brasileira dos 

Produtores de Soja (Apro- 

soja) chamou de “protecio- 
nismo comercial disfarçado 
de preocupação ambiental” a 
iniciativa da União Europeia 

(UEjde tentar proibir a entra- 
da de produtos agropecuári- 

os; soba alegação de que é pre- 

ciso conter o desmatamento. 
Ls europeus apresentaram 

um projeto de lei ao Parla- 
mento do bloco, na semana 

passada, com uma lista de 
commodities — a maior parte 

produzida pelo Brasil, como 

soja, calé, came bovina e ca- 

cau — que poderão ser impe- 
didas de entrar na regiãocaso 

sejam oriundos de áreas de 
desmatamento. 
Em nota, a Aprosoja afirma 

que a iniciativa europeia é 
uma “afronta à soberania naci- 

omnal”. A lei proposta pela UE, 
destacou a entidade, coloca a 

conversão de uso do solo per- 

pmitido em lei na mesma vala 
comum do desmatamento ile- 

gal, que já é punido pela legis- 
lação ambiental brasileira, 

“A União Europeia precisa 
entender que não são mais à 

metrópole do mundo (dona) 

que o Brasil e demais países da 

América do Sul deixaram de 
ser suas colônias”, diz trecho. 

“Se DSeuropeus estão preo- 

cupados com nossas Hores- 
tas, eles poderiam aproveitar 
a qualidade de suas terras pa- 

ra replantar também as suas 
Horestas e instituir como 

aqui a reserva legal e as áreas 

de proteção permanente 
dentro das propriedades ru- 
rais. Portanto, respeitem a 

nossa soberania!” comple- 

penta o comunicado. 

EFEITO EM OUTROS MERCADOS 

Os sojicultores brasileiros 
enfatizaram que o Brasil 
tem uma legislação ambien- 

tal aprovada em 2012, que é 

o Código Florestal. 
Esta lei coloca sob respon- 

sabilidade exclusiva 

produtores a preservação 
d Os 

entre 20% e 80% de vegeta- 

ção nativa em suas lazen- 

das, além de topos de mor- 
ros, cursos d'água e toda sua 

biodiversidade incluída. 

A preocupação da Aprosoia 
Éque a nova regra, se aprova- 

da pelo Parlamento europeu, 

poderá afetar outros merca- 

dos. Ou seja, após a União Eu 
ropeia obrigar o cumprimen- 
to de exigênc Hã pelas suas in- 

dústrias, toda a soja produzi- 
da no Brasil passaria a ser 
obrigada a cumprir a norma, 

independentemente se fosse 

consumida pelas aves e suí- 
nos no Brasil ou China, 

Sabemos que o foco dos 

europeus sempre foi a Ama- 

ROTA E SUAS FLQUCZAS, No en- 

tanto, hoje se sabe que mais 

MAIS QUE UMA CONTA. 

AMO MEO io 

Barreira. Produção de so/2º para associação proposta com loca ambental busca proteger os agricultores europeus 

E bt | CInaHa de 80% do bioma encontra-se 

preservado, da forma como os 

europeus encontraram quan- 

do colonizaram o País. Alem 

Is50, Sej4 POr Outras leis O disso, seja por outras leis ou 

pelo próprio Código Flores- 

tal, houve uma blindagem dos 

80% preservados, de forma 

que a produção precisa ser tei- 
ta nos 20% restantes . 

A entidade lembrou que o 

governo brasileiro se com- 
prometeu a acabar com o 

desmatamento ilegal até 
2028, durante a conferên 

China libera carne bovina certificada antes do embargo 
Medida aumenta expectativa sobre retomada das compras pelo país asiático. Ministra da Agricu tura espera que seja em dezembro 

MARCELO NINHO FLIANE OLIVEIRA 

ENATÁLIA BOSCO 

+conge Lrdogiaha oc Ea 

PEQ E muchas 

At: semanas de consultas 

técnicas, a China liberou 

a entrada de lotes de carhe 

bovina do Brasil que haviam 

recebido certificação sanitá- 
riaantesda suspensão das ex- 

portações, anunciada em 4 
de setembro. A informação 
toi divulgada ontem pela Ad- 

ministração Geral de Alfân 

degasda China (GACC, nasi- 
glaem inglês). 

Entretanto, o emba TED as 

exportações, que entrou na 
12º semana, continua em vi 

gor. Uma vez que o processo 
de coleta de informações por 
parte dos chineses |á passou 
por várias rodadas de consul- 
tas detalhadas, a expectativa 

do lado brasileiro é que as 

vendas sejam retomadas em 
breve — mas ninguém arris- 

cacravar umadata. 
Ainda que essa incerteza 

continue a provocar ansieda- 

de entre os produtores, à libe- 

ração anunciada ontem pela 

GACC é um alívio para os ex- 
portadores. Sem. aval das au- 

toridades chinesas, os frigori- 

ficos não sabiam o que fazer 

com cargas que já tinham a 
China como destino antes da 

suspensão: se deveriam espe- 

rar o veredicto final, retomar 

com elas ao Brasil ou levá-las 
paraoutro mercado. 

Uma das dúvidas das auto- 

ridades chinesas era em re- 

lação à data da certificação 

dos lotes, mas O EOVErDO 

brasileiro garantiu que ela 

havia sido feita antes da 
identificação dos casos ati- 

picos de mal da vaca louca. 

REFLEXO NOS EUA 

A ministra da Agricultura, 

Tereza Cristina, afirmou 

que o próximo passo será o 
fim doembargo: 

— A liberação dos certifica- 

dos sanitários emitidos até à 

dia 3 de setembro alívia um 

POUCO 05 exportadores. Ha- 

via muitos contéineres no 
mar. Agora temos o próximo 
passo, que é liberar a carne 

brasileira daqui para frente. 

Saúde bovina. O poverno bras eiro ressalta que o mai da vaca louca é atípico 

Tereza Cristina disse que 

às negociações com às auto 

ridades chinesas estão em 

andamento. Ela acredita 
quea situação será resolvida 

até o mês que vem. 
Na estimativa da Associa- 

ção Brasileira de Frigorificos 
(Abrafrigo) o volume total de 

carne bovina brasileira que 

se enquadraria nessa situa: 

cão é de pOLCO mais de 100 

mil toneladas. O número, no 

entanto, talvez tenha muda: 

do, pois alguns exportadores 

podem ter alterado o destino 

dasca rgas. O impacto da sus- 

pensão para o setor Foi signi- 

ficativo, resultando em uma 

queda de 43% nas exporta- 

ções de carnebovina brasiles- 

ra em outubro, na compara- 
ção com o mesmo periodo do 
ano passado. 

A própria ministra da Agri- 

cultura afirmou que parte do 

que não foi para a China aca- 
bouvendida aos Estados Uni- 

dos. Dai a reação dos pecua- 

ristas americanos, que pedi- 
ram ao governo dos EUA que 

suspende ssegentradadecar- 

di do Brasil. 

—Nãoacred to em susper- 

são pelos EUA, pois seria um 

embargo comercial, uma vez 
que não há motivo sanitário 

para isso — disse Tereza Cris- 
tina, ressaltando que os casos 
de vaca louca foram atípicos. 

— Tanto que à autoridade 
mundial, que é a OIE (Orpa- 
nização Mundial da Saúde 

Animal, que mantém a sigla 
antiga) liberou o Brasil em 
dois outrés dias. 

Um exportador, que pediu 

para não ser identificado, 

avalia que a liberação anun- 

ciada pela GACC indica 

cia mundial sobre o clima. 

“Se issó não é suliciente, po- 

demos concluir (Ui às INTE 

ções da União Europeia não 

dizem respeito à preservação 

ambiental, mas, sim, de uma 
tentativa de exercer barreiras 

comerciais contra produtores 

de alimentos do Brasil para 

proteger agricultores daque- 
les paises”, diz o texto. 

Os produtores de soja 
alertam que haverá impacto 
para mercados em Ásia, 
Africa e até na Europa. O 

contingente de pessoas ate- 

tadas, que consomem ali- 

mentos brasileiros, chega- 

ria a 1 bilhão, Procurados, 

representantes da VE não 

responderam até o fecha- 
mento desta edição. 

Condomínio 
pode proibir 
locação por 
Airbnb, diz STJ 

Essas 

Â terceira turma do Supre- 
mo Tribunal de Justiça 

(STJ) decidiu ontem que os 
condomínios podem proibir 

proprietários de alugarem 
seus imóveis por curta tempo- 
rada, como os feitos pelo 

Airbnb, O caso era o de um 
condomínio em Londrina 

(FR). Um dos proprietários foi 
à Justiça após a proibição de 
aluguel inferior a H) dias. 
Os ministros acompanha- 

raro o relator, que não viu ile- 

galidade na restrição pelo 
DONE lomiínio, púls esse po de 

locação poderia afetar o sos- 

seo ea segurança do local, 

Em nota, o Airbnb ressaltou 
queo julgamento foi de um ca- 

sa específico e não determina 

proibição de locação via plata- 
formas digitais, o que conside- 
ra violação do direito de pro- 

priedade. (Gabriel Shinohara) 

“uma certa confiança” das 
autoridades chinesas no pro- 
cesso de fiscalização sanitá- 

ria do Brasil. A partir disso, 

afirmou, é viável supor que à 
China poderá encerrar o em- 

bargo até o fim do ano. 

PREJUÍZO DE R$ 10 BI 
O longo embargo surpreen 

deuos brasileiros, que apos- 

tavam que ele acabaria em, 

no máximo, duas semanas. 

Foi o que ocorreu em 2019, 

quando a China suspendeu 

ds COMpTAS À pis ser detecta- 

do um único caso atípico de 

mal davaca louca. 

Desta vez foram dois casos, 

um em Belo Horizonte 
(MC) e outro em Nova Ca- 
naã do Norte (MT). Desde 
então, o governo brasileiro 
vem mantendo intensas con- 

sultas técnicas com as autori- 

faces cinema e necer 

re: Hab Ttura E merc virei mas 

o nível de detalhamento exi- 

gido tem dificultado isso. 
O deputado federal Faus- 

to Pinato (PP-SP), presi 

dente da Frente Parlamen- 

tar Brasil-China no Con- 
gresso, estima que os prejui- 

Zos para à economia brasi- 

leira poderão atingir R$ 10,1 
bilhões caso o embargo per- 

dure até o fim do ano. 
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Sem autorização, 
touro da Bolsa foi pastar 
em outra freguesia 
Prefeitura de São Paulo determina, e escultura é retirada 
da frente da B3. Obra foi considerada de caráter publicitário 

ROLE 

Ajrodepo de polêmicas desde 
que foi instalada, no 

último dia 16, a escultura 
do Touro de Ouro foi retira- 
dana noite de ontem da 

frente da B3, no Centro de 

São Paulo, 
A prefeitura determinou a 
remoção da imagem do ani- 

mal do calçadão da Rua XV 
de Novembro. Segundo a 
Comissão de Proteção à 
Paisagem Urbana (CPPU), 
da Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Licenciamen- 
to, aescultura tem caráter 

predominantemente “publi- 
citário ou promocional”, o 
que é vedado pela Lei Cidade 

Limpa. Esso porque há uma 
placa com o nome da empre- 
saque pagou parte daobra. 
A comissão, que determi- 

noua aplicação de multa 
sie descumprimento, tam- 
em avaliou que o responsá- 

velintringiu a lei ao instalar 

aobra sem a prévia autoriza- 
çãoda CPPU. Cabiaà B3e 
aos autores do monumento 

tazerem a retirada. Na noite 

deontem, o economista e 
educador financeiro Pablo 
Spyer, que financiou o touro 

dourado em parceria com a 
B3, publicou em rede social 
imagens da escultura sendo 

retirada do local. Se a deter- 

minação não fosse cumpri- 
da, aprópria prefeitura teria 

se encarregado do serviço é 
cobrado pela operação. 
Em nota, a B3 disse que, 

junto com a Dmaish, em- 

presa responsável pelo de- 
senvolvimento do projeto, 
iria remover aobra do local 
instalado “no menor prazo 
passível, dada a necessida- 
de de logística para aopera- 
ção de retirada”. 

LONA EGRADES 
Composta por oito represen- 
tantes da sociedade ctvil e 
oito do poder Executivo, a 
comissão informou, em 
nota. que intimaria os res- 

ponsáveis pelaescultura por 
meiodeuma publicação no 
Diário Oficial. O autor é o 

| a 
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Contra-ataque. Touro fo instalado no meia de uma área pública sem a devida autorização e for alvo de protestos 

dae ird plástico 
| Brancatelli, que nega 

inspiração no touro de bron- 
De NUVa- torquino. 

Uma reportagem do gl 
mostrou que a instalação da 
escultara só foi autorizada 
pela prefeitura paulistana em 
caráter temporário, mas não 
chegou a ser submetida à 
Comissão de Proteção à Pai- 
sagem Urbana (CPPU), ór- 
gão da Secretaria Municipal 
de Urbanismo e Licencia- 

mento (SMUL) que regula e 
autoriza a implantação de 
esculturas, estátuas e mobili- 
ário urbano temporários na 

capital paulista. 
Durante a reunião desta 

terça-feira, q artista disse 

LHE chegou E) acionar a pre- 

eitura, mas não se lem- 
brou de entrar comum 
processo também na CF. 

PU. Os pedidos para a co- 
missão devem ser feitos ao 
menos 30 dias antes do 

Fintechs de pagamento acumulam perdas e problemas 
Diante de juros altos, ações de Stone e PagSeguro registram desvalorização de 72% e 39%, respectivamente, nos últimos 6 meses 

JOAO SORIMA NETO 
jnesoirudigaghss com ir 
SÁyRELO 

'm meio à maior necessi- 
dade de financiamento 

que q mundo tecnológico 
exige e ao aumento dos ju- 
ros no Brasil, as ações das 

chamadas fintechs de paga- 
mento estão passando por 
uma forte correção de pre- 
çosem seu primeiro teste de 

resistência no pregão, di- 
zem analistas. Os papéis de 
empresascomoStonce Pag- 

Seguro, negociados na Bol- 

sa americana Nasdaq, acu- 
mulam perdas de 32,94% e 
13,78% nos últimos cinco 

pregões, em seis meses, à 

desvalorização chega a 72% 
e 39%, respectivamente. 

Essas empresas também 

têm recibos de ações nego- 
ciados na B3, os chamados 
Brazilian Deposit Receipts 

(BDRs), que seguem omo- 
vimento de desvalorização 
das ações nos EUA, 

Para Rodrigo Crespi, ana- 

lista da Guide Investimen- 

tos, a trajetória de alta dos ju- 

ros no Brasil prejudica as fin- 
techs de meios de pagamen- 
toagencarecerocustodesua 
operação e também da capta- 

ção de recursos, dada a ne- 
cessidade de investimentos, 
— E, diferentemente dos 

bancos digitais, essas finte- 
chs têm um mix mais restri- 
to, não conseguem oferecer 
tantos produtos do CONSt- 

midor. À Stone, por exem- 
plo, tentou oferecer crédito 
e teve problemas. Além dis- 

sahão Pix, que reduz amar- 
gem de geração de receitas 
— diz Crespi. 

EXIGÊNCIA DE RECURSOS 
Nas Estados Unidos, os ju- 
ros dos títulos do Tesouro 
americano também sinali- 

zam alta, com previsão de 
um futuro enxugamento de 
liquidez. 
— A Nasdag só respira 

bem quando os juros estão 
atraentes para alimentar a 
incanifsel ntcehsiriade de 

investimentos que exige 0 

mundo tecnológico. Por 

aqui, com à alta da inflação, 

quem mais perde é a classe 
de renda que é o foco dessas 
fintechs, 05 deshancariza- 

dos. À inadimplência está 
batendo na porta — diz o 
analista da Senso Investi- 

mentos joão Frota. 

Os números divulgados 
pela Stone, referentes ao 
terceiro trimestre deste 

ano, já mostram menos fóle- 
o do que esperava o merca- 

Apesar de Crescime nto 

de 8% nas transações, o lu- 
cra liquido caiu 54% em re- 
lação ao mesmo periodo de 
2020, para R$ 132,7 mi- 

lhões. Analistas esperavam, 

em média, lucro liquido de 
R$ 193 milhões. 

O analista da Avenue Wil- 

liam Castro Alves lembra, 
no entanto, que o prejuízo 
contábil] da Stone ficou em 

R$ 1,26 bilhão no período 
devido à desvalorização das 
açõesdo Banco Inter. Em ju- 
nho deste ano, a Stone apor- 

tou R$ 2,5 bilhões no Inter, 

=" 
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Prova de fogo. Restrição ao crédito afeta o púbi co-alvo das maguininhas 

ficando com uma fatia mi- 
noritária de 4,9%. Nos últi- 

mos seis meses, as ações do 

banco Inter desabaram 
mais de 50%. 
— À desvalorização das 

ações do Inter afetou os nú- 
meros da Stone no terceiro 
trimestre — disse Alves. 

CUSTO DE INTEGRAÇÃO 
A queda das papéis da Stone 
contagiou as ações da Pag- 

Seguro, sua principal con- 

oc TC LiAl cal amp arabe pe é CE ss 
dá dá DRT PES, 

Corrente. Desde a semana 

passada, analistas de gran- 

des bancos já vinham colo- 
cando em xeque a tese de in- 
vestimentos dessas fintechs 
de pagamento. O Bradesco 

BBI, por exemplo, rebaixou 
a recomendação para as 
ações da Stone de neutro 
ra underweight (abaixo da 
média do mercado). 
Na análise do Bradesco 

BBI, a expectativa de lucro 

da empresa este ano caiu 

DI rbEis os sou 4Tes 
DR eat pequenas |, pecas da à Pi 

início da exposição daobra. 
Desde a inauguração, 0 

touro vinha sendo alvo de 
protestos. O monumento 

recebeu adesivos de protes- 
tocontraa fome picha- 
ções com dizeres “taxar os 
ricos”. Às mov imentações 

fizeram a empresa colocar 
seguranças para garantir a 
preservação da obra. Das 
2lhaás 6h. ainda passou à 

ficar protegida sob uma 
lonae cercada por grades. 

58%, para R$ 745 milhões, 

Em um relatório divulgado 

no fim desemana, liderado 
pelo analista Otavio Tanga- 
nelli, o Bradesco BBI cita à 

alta de custos operacionais 
que a Stone deve ter para a 
integração da Linx, em pre- 

sa de software especializa- 

da em varejo, comprada no 
fim do ano passado por R$ 
6,7 bilhões. 

“A StoneCo deve entren- 
tar a pressão da integração 
de custos mais altos da Linx 

e investimentos em tecno- 
logia, vendas e marketing”, 
dizorelatório. 
Os analistas do Bank of 

America (BofA) reiteraram 

a sua visão neutra para as 
ações da Stone, com preço- 

alvo de US$ 59. A ação fe- 
chou ontem a US$ 17,53. 

É importante ressaltar 
que ns] CInpresa não apre- 

sentousinergia de receita 

oudecustocom a aquisição 
da Linx”, escreveram os 

analistas Mario Pierry. An- 

tonio Ruette e Flavio 
Yoshida, do BofA. 

INCERTEZA DA RECUPERAÇÃO 
Para o banco Goldman Sa- 
chs, o resultado mais fraco da 
Stone no terceiro trimestre 

deveu-se principalmente às 
maiores dereia financei- 
ras, devido ao aumento das 

taxas de juros. À empresa 
também investiu R$ 120 mi- 
lhões para o crescimento do 

negócio no periodo. 

“Acreditamos que Os re- 

sultados criam incerteza 
adicional quanto ao mo- 

mento da recuperação do 
negócio”, escreveram os 
analistas do banca. 
Durante a telecontferên- 

cia de resultados do terceiro 

trimestre, lembrou o Gold- 
man Sachs, a Stone desta- 

cou as necessidades de mai- 

ores investimentos a curto 
prazo, a fim de explorar 
oportunidades de mercado 

de longo prazo em micro e 
pequenas e médias empre- 
sas. Apesar do resultado 

mais aa no pe riodo, O 

Goldman Sachs manteve a 

recomendação de compra 
dos papéis. 

Os analistas do BTG tam- 

bém mantêm a recomen- 

dação de compra para os 
papéis do PagS ceu LO, ape- 

sar dos desafios ilavidria: 
dos ao aumento das despe- 
sas financeiras. 

= 0 EEE = A 
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STF derruba ICMS maior para energia e telecom 
Corte diz que tributação de atividades essenciais não pode ter alíquota maior que a geral. Estados alegam que decisão reduzirá 

arrecadação em mais de R$ 26 bi. Assim que a decisão entrar em vigor, consumidor deve ser beneficiado com repasse imediato 

ANDRÉ DE SOLIZA 

ECLAUNCECAVALCANTI 
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Os Supremo Tribunal Federal 

(STE) decidiu que os esta- 
dos não podem cobraruma ali- 
quata de ICMS sobre energia 

elétrica e telecomunicações 
em percentual acima do prati- 
cado em outros produtos, Por 

outro lado, não deliberou so- 

bre a restituição de valores co- 
brados indevidamente, 
A decisão foi tomada no jul- 

gamento de uma lei de Santa 

Catarina, mas tem repeércus- 
são geral, ou seja, deve ser se- 
guida por juízes etribunais de 

todo o país em casos seme- 

lhantes. O ICMS é a principal 
fonte de receita dos estados. 

A lei catarinense estipula 

uma aliquota geral de 17%, 
mas, no-caso deencrgia etétr- 

caeserviços de comunicação, 

01CMS é de 25%. A legislação 
foi questionada pelas Lojas 
Americanas, e o julgamento 

foi no plenário virtual, em 

que os ministros do STF não 

se reúnem, votando pelo sis- 

tema eletrônico da Corte. 

PEDIDO DE MODULAÇÃO 
No país como um todo, a ali- 

quota geral média é de 18%, 

podendo chegar a patamares 
superiores a 30%, dependen- 

do da unidade da federação. 

Os estados consideram a 

decisão como baque impossi- 
vel de ser absorvido em 2022. 

A redução da aliquota repre- 

sentaria uma queda de 5,6%, 
oequivalente a mais de R$ 26 
bilhões, em arrecadação de 

ICMS, segundo cálculos do 

Comité Nacional dos Secretá- 

rios de Estado de Fazenda 

(Comsefaz |. Para o consumi- 

INDICADORES 

IBOVESPA 7 O/ +1,50% 
moda 
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dor, porém, a partir da data, 

ainda não resolvida, da entra- 

da em vigor da decisão, o efei- 
to chegaria de imediato: 

— Como energia e teleco- 

municações são setores regu- 

lados, uma redução tributária 

tem de ser repassada direta 

mente ao consumidor. Para os 
estados, terá efeito complexo, 

porque o KMS faz um mini- 

mo de caixa e há balanços ne- 

gativos. Do outro lado, a redu- 
ção da alíquota pode ampliar a 
base de arrecadação, formali- 

zar consumidores — avalia Fa- 

bro Florentino, sócio da área 

de Direito Tributário do BMA. 

André Horta, diretor do 

Comsetaz, afirma que a redu- 

ção da aliquota representa 
“queda de receita muito gran- 
de descartando chance de au- 

mentona basedeamecadação. 
E diz que os estados vão pedir 

modulação ao STE. Ela permi- 

te delimitar o efeito das de- 

cisões do Corte, impedindo 
que tenham eficácia retroati- 

va. valendo apenas a partir da 

data de vigência. 
— Para 2022, não hã condi- 

ção de cumprir. Vamos pedir 

modulação de eleito da deci- 
são e que isso seja feito de 
acordo com o plano pluria- 

nual de cada unidade da fe- 

deração. É preciso reduzir 
aos poucos para os estados 

não perde rem serviços, cor- 

tando posto de vacinação ou 
escolas, por exemplo. 
Os estados, sustenta ele, 

vêm enfrentando “dificulda- 

des taritárias graves” e seria 
preciso haver compensação: 
— Com uma aliquota média 

de 18%, para manter a arreca- 

dação seria preciso elevar em 

ao menos um ponto percentu- 
al para cobrir a perda. 
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Seriaa perda em arrecadação de 

ICMS dos estados, o equivalente à 

5,6%, com aredução da aliquota 
paraenergiãe telecomunicações 
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Eguivale ao impacto em perdade 

arrecadação apenas no Estado do 
Ria considerando dados de 2021, 

segundo a Secretaria de Fazenda 
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No STE, a tese que prevale- 

ceu foi a do relator, o ministro 

Marco Aurélio Mello, que se 

aposentou este ano. “Adotada 
a seletividade, o critério não 

pode ser outro senão a essenci- 

alidade. Surge a contrariedade 
à Constituição Federal, uma 

vez inequívoco tratar-se de 
bense serviços de primeira ne- 

cessidlade, a exigir a carga tri- 
butária na razão inversa da im- 
prescindibilidade”, destacou 

em seu voto. Dizendo que a 

energia elétrica e as telecommu- 
nicações podem ser conside- 

racas serviços essenciais, ten- 
do em vista serem utilizadas 
por quase toda a população. 

—Na prática, o principio da 
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STF decide que cobrança de CMS sobra energia e telecomun-cações não pode ter a iguola supenor à pera 

essencialidade diz que, quanto 

mais essencial um produto ou 

serviço, menos tributação de 
ve cairem cima dele. Mas a re- 
gra do ICMS diz que ele pode 

ser seletivo, permitindo aoses- 

tados cobrar aliquota seletiva. 
E usar isso em dois segmentos 

muito rentáveis em arrecada- 

ção — explica Florentino. 

AJUSTE DAS NORMAS 

Votaram com Marco Auré- 

lio maissete ministros: Dias 

Toffoli, Cârmen Lúcia, Ri- 

cardo Lewandowski, Edson 

Fachin, Rosa Weber, Luiz 

Fuxe Nunes Marques. 

Toffoli chegou a sugerir 

uma modulação dos efeitos 
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e pesteniamente em” Cénes tempos” 

da decisão, com a aplicação 

a partir de 2022, desobri- 

gando assim a devolução do 
que foi cobrado a mais até 

agora. Nunes Marques tam- 

bém endossou a modulação 
proposta por Toffoli 

O processo da Americanas 

em santa Catarina teve inicio 

em 2010, Dois anos depois, 

chegou à Suprema Corte, 
Mas só apora, quase uma dé- 

cada depois, vem a decisão. 
Gustavo Noronha, sócia do 

Gaia Silva Caede Advogados, 
que representa as Lojas Ame- 

ricanas, diz que recursos dos 
estados são esperados, assim 
como a modulação. 

— Os estados participaram 
dos autos. Co laborando com 

Gutras argumentos e FARO ES. 

Mas a decisão a favor do con- 

tdos por oito votos a 
três. Os estados terão de ade- 

quar suas normas, porque po 
de vir uma série de ações que 
resultem em indenizações ao 
contribuinte — alerta ele, 

No Estado do Rio, a aliquo- 

ta é de 28% em telecomuni- 
cações.e pode chegar ao mes- 

mo percentual em energia, 

contorme a faixa de consu- 

mo do contribuinte. À ali- 
quota média é de 18%, Caso 

seja adotada para essas duas 

atividades, haveria perda de 

R$ 3 bilhões em arrecadação. 
=) impacto em 202 Ldeve 

ir para algo em torno de R$ 3 

bilhões em perdas, somando 
energia € telecomunicações 

—dizosecretário estadual de 

Fazenda, Nelson Rocha. 

O ICMS deenergiaeo de te- 
lecomunicações representa 

6,6% e 15,5% da arrecadação 

Huminense desse tributo, que 
superou R$ 38,8 bilhões de ja- 
neiro à outubro deste ano. 
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RISCO DE INVASAO? 
Reforço militar da Rússia na fronteira com 
a Ucrânia eleva tensão com governo Biden 
FILIPE BARINE 

Ma buriiingiodo cam im 

py jante das informações de 

D ue à Rússia está posicio- 

nando um número crescente 

de tropas na fronteira com a 
Ucrânia, a Casa Branca avalia 

mandar assessores militares 

para Kiev, um movimento po- 
tencial já duramente criticado 

par Moscou De acordo com 

serviços de inteligência oci- 
dentais e coma governa de Ki- 
ev, há cerca de 100 mil milita- 

res russos em posições próxi- 

mas às fronteiras —um sinal, 
de acordo com os americanos; 

de que as forças de Moscou es- 

tão preparadas para uma inva- 
são rápida, se assim o presi- 
dente Vladimir Putin quiser. 

A situação é similar à vista 
no começo do ano, quando os 
mesmos questionamentos s0- 
bre uma possível invasão sur- 

iram, mas acabaram dissipa- 
's. Agora, porém, chamam a 

atenção o nivel de sigilo em 

torno das movimentações Ed 

elevação do tom da Rússia. 
Citando fontes do gover- 

no americano, à rede ameri- 

cana CNN afirma que 
Washington quer enviar ar- 
mas aos ucranianos, inclu- 

indo sistemas portáteis de 
defesa antiaérea, os Stinger. 
No domingo, um dia antes 
do relato da CNN, a Bloom- 

berg revelou que os EUA 

compartilharam informa- 
ções com os aliados euro- 

peus sobre o retorço das tro- 

pas russas nas fronteiras 
coma Ucrânia. 
Apesar de não haver confir- 

mação oficial dos EUA, o 

Kremlin declarou que qual- 
quer decisão de enviar assesso- 
res ou armas para a Ucrânia val 

“elevar as tensões. O ministro 
da Defesa, Serpei Shoigu, tam- 
bém acusou os EUA de simu- 

lar um ataque nuclear contra à 
Rússia a menos de 20 km de 
distância do território russo, 
nas fronteiras ockdentais e ori- 

entais. Shotgu disse que foram 
realizados cerca de 30 missões 
apenas em novembro, sendo 

que uma delas, a "Clobal 
Thunder” (“Trovão Global”), 
destacou dez bombardeiros 
para simular o 

Para entender as intenções 
de Moscou, é necessário ob- 
servar como Putin vê o país vi- 

Quartadera 24 112021] O GLOBO 

Covid pode matar mais 700 mil na Europa 
MAWES Casco tendências se mantenham, continente pode chegar a2 2 milhões de úbitos até março 
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Promtidão, Membros das forças ucrarranas durante esercicios em Zhytoimyr: com so dados russos na tromteira, EUA avaliam envar assessores e armas a Kiev 

DIVISA ENTRE UCRÂNIA E RÚSSIA EM XEQUE 

BB Área sob controle de torças separatistas pró-Moscou 

» REV 

UCRÂNIA 

ROMÉNIA 

RÚSSIA 

A Licrâmia 
não controla 
404 km da 
fronteira 

Fonte: Organ zação para a Sepucânçã e Cooperação na Europa 

zinho. Em julho, ele escreveu 
um artigo sugerindo que a 
Ucrânia jamais foie jamais s0- 

rá um Estado independente”, 

que é parte “inalienável” da 
Rússia e que os impulsos de in- 
deperdência relativos a Mos- 

cou sempre vieram “de fora”. 

Essa postura, como apon- 
tam emartigo Eugene Rumer 

e Andrew Weiss, especialistas 

em Rússia do centro de estu- 

dos Carnegie, reflete, além da 
ideia de que Kiev está “histori- 

camente unida” à Rússia, a 
frustração de Putin por não 
ter recolocado a Ucrânia em 
sua área de influência nas últi- 

mas duas décadas. 

ELEIÇÕES FRUSTRADAS 
Eles lembram as eleições 

ucranianas de 2004, quando 
o Kremlin apoiou o aliado 
Viktor Yanukovich, sendo 

acusado de envenenar o can- 
didato rival, o pró-europeu 
Viktor Yushchenko, Depois 

de uma vitória inicial de Ya- 

nukovich, a pressão das ruas 
levou aumanovaeleição, ago- 
ra vencida por Yushchenko. 

Seis anos depois, Tanukovi- 
chvenceu, mas seu governo 
errático o revelou um aliado 
não confiável para Moscou. 

Em 2014, ele fugiu do paisem 
meia aos protestos da “Euro- 
maidan”, dando lugar a um 

governo hostil a Putin, que já 
haviaanexado, em fevereiro, a 
Crimeia, além de prestar 
apoio indireto às forças sepa- 

ratistas no Leste ucraniano. 

Com isso, teve início uma 
lenta reconstrução do Estado 

nacional ucraniano, com te- 

mas inaceitáveis para O 
Kremlin, como o banimento 
de canais de TV russos e a 

aprovação de uma lei, em 
2019, tornando o idioma 
ucraniano obrigatório em 
serviços públicos, algo visto 

comodiscriminaçãocontraa 

população de origem russa, 
“Há pouca dúvida sobre fa- 

to de a Ucrânia ser o mais im- 

portante item na lista de pen- 
dências, ainda mais quando o 

lider russo contempla a agen- 

da de trabalho para o restante 
do govermo, além de seu lega- 
do”. escrevem Rumer e Weiss. 

Aos 69 anos, 2] deles à fren- 

te do Kremlin —camo presi- 
dente e, por quatro anos, co- 
mo primeiro-ministro — Py- 

tin pode se candidatar mais 
duas vezes à Presidência, se- 

gundo uma reforma constitu- 
cional aprovada no ano passa- 

do. istas, no entanto, não 

sabem se ele buscará mais 12 
anos no poder, ainda mais em 

um cenário de crise econômi- 

ca, apatia crescente entre a 
população e opções mais se- 
guras em longo prazo. 

— Há um caminho que foi 

seguido por Deng Xiaoping, 
na China, e por Nursultan Na- 

zarbayev, no Cazaquistão, que 

é deixar uma pessoa de sua 
confiança no poder e ficar por 
trás comandando outras ques- 

tões, como as militares — 
apontou ao GLOBO Angelo 
Segrillo, professor de História 
Contemporânea da USP e es- 

pecializado em Rússia. 
Qualquer que seja q cená- 

rio escolhido, ele certamen- 

te envolverá à Ucrânia. 

“Putin está pensando em 
seu legado como um dos lide- 
res mais marcantes da Rússia. 

Ele quer que a situação na 
Ucrânia seja resolvida antes de 
deixar o poder, não imperta 

Facebook alimenta crise migratória na Bielorrússia 
Traficantes de pessoas publicaram anúncios na rede social prometendo ajudar estrangeiros a cruzar fronteira para União Europeia 

ANDREW HIGGINS 

ADAM SATABIANO 
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As: mais de uma semana 
dormindo em um acam- 

pamento gelado na fronteira 

entre a Bielorrússia e a Poló- 

nia, Mohammad Faraj desis- 
tiu e foi para um hotel em 
Minsk, a capital da Bielorrús- 
sia. Mas, no início de novem- 

bro, ele assistiu com surpresa a 
uma reportagem no Facebook 

alegando que a Polônia abriria 
sua fronteira e exortando to- 
des os que desejassem entrar 
na União Europeia (UE) a se 
reunir em um posto de gasoli- 

fid arto do acampamento 

elidado de “a selva”. 
Farai, um curdo iraquiano 

de 35 anos, correu de volta pa- 
ra oJocal, viajando 300 quiló- 
metros desde Minsk, A fron- 
teira polonesa, é claro, per- 

maneceu fechada, e Fara) pas- 
sou os dez dias seguintes no 
que descreveu como “algo sai- 

do de um filme de terror”. 

A UE, oferecendo apoio à 
posição durada Polônia contra 
Os imigrantes, atribuiu os re- 

centes traumas em sua fron- 

teira oriental ao dirigente au- 
toritário da Bielorússia, Ale- 
xander Lukashenko. As auto- 

ridades do país certamente 

ajudaram a alimentar a crise, 
oterecendo vistos de turismo 
Eiceis e facilitando o caminho 

até a fronteira com a Polônia. 
Mas as redes sociais, especi- 

almente o Facebook, também 

deram a Lukashenko uma aju- 
da vital, alimentando ilusões 
de pessoas que foram vítimas 
de promessas vazias de apro- 
veitadores e charlatões na in- 

ternet. Alguns estão nesse ne- 
gócio por dinheiro, prometen- 
do conduzir imigrantes em 

troca de pagamento; alguns 

parecem se deleitar com a 
atenção ue recebem Como 

“influenciadores": outros pa- 

recem motivados por um de- 
sejo genuíno de ajudar pessoas 
aque sofrem em seus paises. 

Não há indícios, porém, que 

indiquem uma campanha co- 
ardenada de Lukashenko para 
atrair os migrantes com infer- 
mações falsas on-line. 

LAMA 
Segundo Faraj — que foi um 
dos 2 mil transferidos do 

acampamento para um cen- 
tro de detenção de migran- 
tes —, o Facebook "jogou la- 

ma em nossas cabeças e des- 
trutunossas vidas”. 
Desde julho, disparou a ati- 

ACESSAR 
ABCNTE 
DEELULAR 
PARA 
OQREOCE 

quando ocorrer”, afirmam Ru- 

mere Weiss. 

“LINHA VERMELHA! 
Os autores apontam E Luma 

dos maiores temores da Rús- 

sia é ver mais um pais da ex- 
UR&S na Otan — recente- 

mente, Putin destacou que 
isso seria uma “linha verme- 
lha” Até o momento, as na- 

ções da aliança parecem ig- 

norar o desejo de Kiev de se 
juntar ao grupo, mas vêm in- 
tensificando as parcerias nó 

setor de defesa. A Turquia, 
por exemplo, vendeu drones 
dos VCtamanos, cpmo passa- 

EMP A SE usados Contra 05 32- 

paratistas pró-Moscou em 
Donhass (Leste). 
“O Kremlin vê cada vez 

mais a Ucrânia como um por- 
ta-aviões ocidental estaciona- 
do ao lado de sua oblast (Cregi- 
ão”) de Rostov, no Sul da Riúis- 
sia”, escrevem Rumer e Weiss, 
“A Ucrânia éhojeum dos mai- 
ores receptores de ajuda mil 

tar dos EUA, algo que não ées- 

quecido na Rússia.” 
Mesmo assim, analistas 

vrergmo como pecquents Os ris- 

cos de uma invasão. Apesar 
da vantagem no campo de 
batalha e da pouca vontade 

da Otan se envolver, um ata- 
que não seria tão“suave co- 
mo em 2014, quando a Pe- 
ninsula da Crimeia foi ane- 

xada quase sem combates. 
A resistência local tornaria a 

manutenção das áreas ocupa- 

das incrivelmente dificil e cus- 

tosa, em termos financeiros e 
humanos. Na diplomacia, Pu- 
tin estaria isolado internacio- 

nalmente, diante de novos € 

pe pacotes de sanções e 
boicotes, tornando uma guer- 
taalgo pouco palatável. 

—A Rússia ainda pode usar a 
força militar para outros fins: 
forçar Lira pouco dlracnte 

acordo de paz com a Ucrânia, 
expressar sua insatisfação com 
o fracasso dos protocolos de 
Minsk ou para impor controle 

direto sobre pequenas áreas do 
país — disse Emma Ashford, 
pesquisadora do Centro Soow- 

croft para Estratégia e Segu- 
rança, ligado ao Atlantic 
Council, em debate da revista 
Foreign Policy. — Mas ainda 

seria um risco para o Kremlin, 
e não estou certa se os benefi- 
Clos compensam os custas. 

vidade no Facebook relativa à 

imigração paraa UE através da 
Riclorússia, disse Monika Ri- 
chter, chefe de pesquisa e aná- 

lise da Semantic Visions, uma 

empresa de inteligência que 
rastregu atividades de mídia 
social relacionadas á crise. 

— O Facebook exacerbou 

acrise humanitária, e agora 
há todas essas pessoas expli- 

citamen LÊ enganadas e DO 

badas — disse Richter. 
Segundo os pesquisadores, 

traficantes de pessoas compar- 

HWlharam seus números de te- 

lefone e anunciaram seus ser- 
viços no Facebook, incluindo 

depoimentos em vídeo de pes- 

soas que disseram ter conse- 
guido chegar à Alemanha via 
Bielorrússia e Polônia. 
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Missão da UE 
faz avaliação 
mista de voto 
na Venezuela 
Eleição que marcou fim do boicote opositor 

teve condições melhores, mas ficou longe de 

igualdade na disputa, dizem observadores 

Cia ns 

Missão de Observação 
da União Europeia (UE) 

concluiu que as eleições re- 

gionais do último domingo 

na Venezuelaocorreramem 

“melhores condições” do 
que os pleitos anteriores pa- 

ra à Presidência e a Assem- 

bleia Nacional. No entanto, 
“a persistência de deficiên- 
cias estruturais , Como à uso 

de recursos do Estado, a ina- 

bilitação de opositores e di- 
ferenças no acesso aos mei- 
os de comunicação fizeram 

com que ainda não houves- 
se igualdade na disputa, dis- 

se ontem a chefe da missão, 

a portuguesa Isabel Santos. 

— Às eleições foram imple- 
mentadas em condições me- 

lhores em comparação com 

processos eleitorais anterio- 
res. Porém, nossa missão póde 
constatar a falta de indepen- 

dência judicial, a não adesão 

ag Estado de direito e que algu- 
mas leis afetaram a igualdade 

de condições, o equilíbrio e a 

transparência das eleições — 
disse Santos em entrevista co 

ketiva em Caracas. 

A eleição foi a primeira com 

participação das principais 
forças opositoras desde 2018 

— elas boicotaram o pleito 

wesidencial daquele ano e à 
egislativo de 2020. Foi tam- 
bém a primeira com observa- 

dores da UE desde 2006. A 

missão divulgará no início de 
2022 um relatório final —con- 

siderado importante tanto pa- 

ra a oposição quanto para o go- 
verno de Nicolás Maduro, que 

busca o fim das sanções diplo- 

máticas e econômicas impos- 

tas pela UE cos EUA. 
Na entrevista, à chefe da 

missão da UE reiterou que 0 

Conselho Nacional Eleitoral 

(CNE) deve ser fortalecido, 
mas elogiou o empenho dos 
novos reitores, que neste ano 

Problemas antigos. Integrante da Guarda Nacona vola no domingo: LE apontou pers stênc.a de deficiências estruturais, como falta de 

passaram incluir pessoas não 
alinhadas a Maduro, 

— (Us cinco reitores con- 

seguiram melhorias nos 
componentes técnicos das 
eleições pormeio de um diá- 

logo interno que conduziu 

os preparativos eleitorais de 
forma eficiente, como pla- 

nejado. À autoridade eleito- 
ral é a mais equilibrada poli- 
ticamente dos últimos 20 

anos, eoequilibrio éachave 

para construir a confiança 

pública — disse Isabel San- 
tos, ao ler pontos de um rela- 

tório preliminar. 

O texto mostra que o dia 
da eleição foi marcado por 
atrasos significativos na 

abertura e fechamento das 

seções eleitorais, bem co- 
mo por alegações de coer- 

ção de eleitores. Os atra- 

sos se deveram principal- 
mente à mã organização e 
ao treinamento insuflci- 

ente. Além disso, metade 

dos funcionários das me- 
sas eleitorais visitadas era 

de suplentes. 

PONTOS VERMELHOS 
Santos, que pediuque o do- 

cumento final não seja usa- 
do politicamente, alertou 
ainda que os observadores 

testemunharam o uso de 

“pontos de controle”, desti- 
nados a rastrear quais apoi- 
adores do governo votaram 

em todos os estados. 

| PODER ELECTORAL |, 

—Osnossosobservadores 
testemunharam postos de 

controle, conhecidos como 

pontos vermelhos, em to- 

dos os 23 estados, apesar da 
proibição explícita do CNE. 

A campanha também foi 

marcada pela ampliação do 
uso de recursos do governo. 

Segundo o relatório pre- 

liminar, vários sites alter- 
nativos também foram 

bloqueados em pelo me- 

nos L6 dos 23 estados. En- 

quanto sites alinhados 
com à governo, como a 
Agência Venezuelana de 

Notícias ou o Últimas No- 

ticias, estavam constante 

mente acessíveis em todos 
usestados, através de qual- 

Argentino Clarín sofre ataque com coquetéis molotov 
Investigação trabalha com hipótese de “intimidação pública" e tenta identificar encapuzados que lançaram artefatos contra sede de jornal 

Bum Anes 

sede do tradicional jornal 
argentino Clarin, em Bu- 

enos Aires, foi atacada na noi- 
te de segunda-feira com co- 
quetéis molotov —feitos com 

garralas e liquidos explosivos 

— por um grupo de pelo me- 
nos nove encapuzados, infor- 

mou o próprio diário. Os ata- 

ques foram gravados por cá- 
meras de segurança. 
As imagens mostram que ao 

meros sete artefatos incendiá- 
rios foram lançados, atingindo 

a calçada e parte do saguão de 
entrada. Não houve feridos ou 
danos materiais significativos. 

Seis das bombas explodiram 

sem causar prandes estragos, e 
uma não detonou e foi recolhi- 
da para laudo pericial. 

Segundo o Clarin, a equi- 

pede segurança da empresa 
tez uma denúncia doataque 

às 23h05, quando disse que 

nove homens chegaram a pé 
e, em frente ao edifício Arte 
Gráfico Editorial Argentina 
(AGEA) nobairro de Barra- 

Cas, a0E nderame ] O Ea Eai Os 

coquetéis molotov, que cau- 
saram um início de incên- 

dio na área atingida. 
A investigação policial sobre 

O'caso, cuja if conta con 
especialistas forenses e do es- 
quadrão antibomba, trabalha 
com a hipótese de “intimida- 
ção pública”, A Polícia Federal 
Argentina já identificou uma 
digital no artefato que não ex- 
plodiu. Como ela não corres- 
ponde às bases do Cadastro 
Nacional de Pessoas (Rena- 

per) e de pessõas com antece- 
dentes criminais, 05 investiga- 

dores acreditam tratar-se de 

LM ESETANÇELNO, 

Segundo imagens das cá- 

meras de segurança, OS [es- 
ponsáveis pelo ataque vesti- 
ari FOUpAS ESCUTAS E ch Epa 

ram em motos após se en- 
contrarem em um parque. 

INTOLERÂNCIA 
Em comunicado oGrupoCla- 

rin condenou “uma expressão 
violenta de intolerância con- 

tra um meio de comunicação”. 

“Lamentamos e condenamos 

esse grave fato que à primeira 

vista aparece como uma ex- 

pressão violenta de mtolerân- 
cia contra um meio de comu- 

nicação. Aguardamos SC uF- 

gente esclarecimento e prum m 

ção” disse anota. 
O presidente argentino, Al. 

berto Fernández, condenou o 

ataque e pediu que “os fatos se- 
jam esclarecidose os perpetra- 

dores identificados a partir da 

investigação em andamento”. 
“Quero expressar nosso repi- 

dio ao episódio ocorrido em 

trente à sede do jornal Clarin. 
A violência sempre altera a 
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na (SRA Praca 

te 

quer provedor, páginas co- 
mo El Pitazo ou Armando- 

Anfo eram muito dificeis 

ou impossiveis de acessar. 
Com alta abstenção, de 

quase 60%, à pleito garan- 

tiu ao chavismo a prefeitura 

de Caracas e pelo menos 18 
dos 23 governos estaduais 

— anternorinente, o CNE 

havia anunciado que o go- 
verno vencera em 20 esta- 

dos, mas corrigiu a informa- 

ção. Em nível municipal, no 

entanto,a oposição se saiu 
melhor que nos estados e 
conseguiu conquistar 117 

cidades, enquanto o chavis- 
mo venceu em 218 das 335 
prefeituras — antes, coman- 
dava 306 cidades. 

convivência democrática, dis- 
semuma rede social. 
Ovice-editor geral do jornal, 

Ricardo Roa, qualificou o inci- 
dente de “muito grave” e disse 
que a preocupação atual é sa- 
rr quem são os autores. Roa 

também pediu êniaseno repá- 

dio aos ataques violentos: 
— Se não formos claros em 

condenar a violência dos que 

ateiam fogo ou possuem ar- 
nas, Seremos CONIFEMES — 

disse, — À violência deve ser 

discutida antes, não depois. À 

Argentina tem uma história 
trágica de discutila depois 

[que acontece). 
O Grupo Clarin é o maior 

conglomerado de mídia da 
Argentina, eo Clarin éo diá- 

rio de maior circulação no 
pais. (Com La Nación) 

Após 72 anos, juíza absolve negros acusados de estupro 
Conhecidos como 'Os Quatro de Groveland. americanos tiveram vida destruída após denúncia sem provas de adolescente branca 

LADA] Ei E ES 

juiza Heidi Davis, do Con- 
| cado de Lake, na Flórida, 

absolveu de maneira póstu- 

ma, na segunda-feira, quatro 

homens negros conhecidos 

como “Os Quatro de Grove- 
land”, que em 1949 foram 

acusados de sequestrar e 

estuprar umia adolescente 
branca na Flórida. A decisão 
ocorreu 72 anos após os even- 

tos e foi tomada a pedido do 
promotor Bill Gladson, do 
mesmo estado. 

Em um documento enviado 

à juíza, Gladson afirma que 
“mesmo uma revisão ligeira 
revela que esses quatro ho- 

mens foram privados dos 

direitos fundamentais de um 
devido processo garantido a 

todos às americanos”. Ele 

ainda acrescentou que, dada a 
falta de provas, hoje “nenhum 
promotor imparcial conside- 

a ça ER 
ARS. an 

Fo é a E Tg CSA ei ra “Peida, 

rate AD TA Eça ap 

raria apresentar essas acusa- 

ções, e penhum júri razoável 
condenaria alguém”. 
Em julho de 1949, Norma 

Padgett, de 17 anos, disse à 

policia que Charies Green- 
ler, Walter Irvin, Samuel 
Shepherd e Ernest Thomas 

atacaram o carro em que ela 

estava com seu marido. Se- 

gundo o relato da jovem, os 
quatro homens a raptaram e 
aviolaram em Groveland, no 

condado de Lake. 

A declaração dela mudou 
para sempre avida dos acusa- 

Versão negada, 

Garmase 

Shepherd e 

Water Irvin são 

vistes no chão 

dpósdispáros de 

serife de Lake, 

que alegou que 

os dois tentaram 

escapar quando 

eram exados a 

umaaudiência 

em 185] 

dos, apesar da escassez de 

provas. Thomas foi perseprul- 
doe morto com 4DÚtiros por 
uma multiclão pouco depois 

da denúncia. Os outros três 

réus foram espancados sob 

custódia e sentenciados por 
um júri totalmente branco, 

Irvine Shepherd foram con- 
denados à morte, Comapenas 

16 anos, Greenlee lui senten- 

ciado à prisão perpétua. 
Em 1951 um xerife do 

Condado de Lake atimu em 

Irvine Shepherd enquanto 

as transportava para uma 

audiência após a Suprema 

Corte anular, por unanimida- 

de, a sentença do primeiro 
julgamento, Naquela ocasião, 
os homens foram defendidos 

pelo advogado da Associação 

Nacional para o Avanço das 
Pessoas de Cor, Thurgood 

Marshall, que mais tarde se 

tornou o primeiro juiz negro 
da Suprema Corte dos EUA. 
Shepherd foi morto Irvin 

ticou ferido. O xeribe alegou 

que eles haviam tentado esca- 
par, uma versão negada por 
Irvin, que voltou a ser conde- 

nado em um segundo julga- 
mento e morreuem 1969, em 
circunstâncias suspeitas, um 

ano depois de ter saida em 
Hbendade condicional. 

Greenhes saiu da prisão em 

1962, também em liberdade 
condicional, emorreu em 
2UL2, mesmo ano em que o 

escritor Gilbert King lançou q 
livro vencedor do Prêmio 
Pulitzer "Devilin the Grove: 

Thurgood Marshall, the Gro- 
veland boys and the dawn ofa 
new America” (Diaboem 
Grove: Thurgood, os garotos 

de Grovelande o alvorecer 

dos novos EUA), que renovou 
o interesse público pelo caso. 

Os parentes dos quatro 

homens lutavam havia dé- 
cadas para que a inocência 
tosse reconhecida legal- 

mente. Em abril de 2017, 0 

estado da Flórida pediu 
desculpas às famílias, eo 

governador, Ron DeSantis, 

os indultou postumamente 
em janeiro de 2019. 
O nova caso de erro judicial 

contra americanos negros 
OCOTTE Apetias Lina Semana 

depois de a Justiça ahsolver, 
mais de 50 anos depois, dois 

homens acusados do assassi- 
nato do lider negro americano 
Malcom X, em 1965. 
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CAUTELA 
NO USO DA 
ASPIRINA 
Uso diário da droga 

pode agravar risco de 
insuficiência cardíaca 

“O uso de 

aspirina foi 
associado 
DOTEAUF PESO 

aumentado 

de insuficiên- 

cia cardíaca 
em pacientes 

com ou sem 

histórico 
prévio de 

doença candi- 

ovascudar” 

Trecho do 

estudo 

“Embora não 

se trate de um 

ensaio clínico 

randomizado, 
como se dese- 

jarta, o acha- 
do foi bem 

consistente” 

Evandro 

Tinoco, 
cardiologista 

RAFAEL GARCIA 
tatoel gaecisdap ogiobo com be 
não NILO 

O maior estudo já realizado 

sobre o uso da aspirina 
para evitar complicações En- 

tre pacientes que já possuem 

risco para insuficiência car- 
diaca terminou com resulta- 
dos preocupantes. O traba- 

lho indicou que o medica- 

mento não apenas é ineficaz 
ara a prevenção, mas tam- 
ém torna esses pacientes 

26% mais propensos a de- 
senvolver o problema. 
O trabalho, publicado hoje 

ETA revista da Soctedade 

Europeia de Cardiologia, é 
uma análise do projeto Ho- 
mape de acompanhamento 

Clínico, que reuniu dados 
cardíacos de 46 mil pessoas 
nos EUA e na Europa. O estu- 

do atual usou um subgrupo 
de 30 mil pessoas. o maioraté 
agora para investigar o efeito 
da aspirina na prevenção de 

insuliciência cardíaca. 

Foram reunidos 5 anos de 
dados entre pessoas com mê- 

dia de idade de 67 anos, um 

quarto deles relatando con- 
sumir aspirina diariamente 
como forma de prevenção. 

Liderado por médicos da 

Universidade de Leuven 
(Bélgica), o estudo foi o capi- 
tulo mais novo pum cenário 

de pesquisa com histórico de 
resultados contraditórios. 
“O uso de aspirina foi as- 

sociado com um risco au- 

mentado de insuficiência 
cardíaca em pacientes rece- 
bendo aspirina com ou sem 

histórico prévio de doença 
cardiovascular. Naausência 
de evidências conclusivas 

em ensalos clínicos, nossas 

observações sugerem quea 
aspirina deva ser prescrita 
com cautela a pacientes sob 

risco de insuficiência cardi- 
aca ou o Es- 
se qua EO , CSCIPVeramo os 

cientistas em artigo no peri- 

údico ESC Heart Failure. 
Os pesquisadores reco- 

nhecem que o estudo tem 

algumas limitações, como a 
de que o uso da aspirina foi 
autodeclaratório, ou seja, 
sem acompanhamento fre- 

quente. Este não foi o pri- 
meiro trabalho a jogar dúvi- 
da sobre o use preventivo do 

remédio para cardíacos, 

mas talvez tenha sido o mais 
preocupante até agora. 

SURPRESA NO RESULTADO 
Por ampliar o risco de he- 
morragias intestinais e ce- 

rebrais em algumas pessoas. 
a prescrição A aspirina diá- 
ria preventiva já vinha sen- 
doobjetode cautela por par- 
te dos médicos. Mas o fato 

de ela elevar o risco do pró- 
prio problema cardíaco que 

ela buscava prevenir sur- 

preendeu os médicos. 
— O estudo ter investigado 

mais um ponto potencial em 
que a aspirina pode ser dele- 

téria foi importante — afir- 
ma Evandro Tinoco Mesqui- 

ta, presidente do departa- 

mento de insuficiência car- 
diaca da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia —O aumento 

de risco em 26% foiumasur- 
presa. Emboranãose trate de 
um ensaio clínico randomi- 

zado, como se desejaria, o 

achado foi bem consistente. 
Para Mesquita, um aspecto 

importante do estudo é ele 

O 
Ná WEB 

DOSE DE REFORÇO 

Anvisa se reúne para decidir vacinação 
Mudança no esquema vacinal anunciada pelo governo gerou descontorto na agência 

ter acompanhado voluntári- 
os sem histórico de doença 
cardíaca, mas com fatores de 
risco com tabagismo, obesi- 
dade, hipertensão, e diabe- 

tes. No Brasil existe uma cul- 

tora popular grande de auto- 
medicação nessa população, 
e foi justamente para eles que 
a aspirina se mostrou mais 
nociva que benéfica, 
A percepção de que a aspi- 

rina é uma droga segura para 
uso diário começou a mudar 
na última década, Alguns es- 
tudos mostraram tênue efei- 

to pasitivo do medicamento 
em prevenção primária (nas 
pessoas que BMBCA mam ifes- 

nha 30.82 voluntário com tre deco 
dência de insuficiência peru ic bd 

taram sintomas ou sinais cli- 

nicos cardiacos preocupan- 

tes) ou secundária (pessoas 

sem sintomas, mas com al- 
gum sinal clínico). Dois estu- 
dos recentes feitos em paci- 

entes com risco para insufici- 
ênciacardíaca, porém, apon- 
Lam pari o Oposto. 

“Ensaios clínicos grandes 
multinacionais em adultos 
sob riscode insuficiência car- 

diaca são necessários para 
verificar esses resultados. 
Até lã, nossas observações 
superem que a aspirina deva 

ser prescrita com cautela”, 
diz o autor do estudo Blerim 
Mujaj. sobre esses pacientes. 

Hoje, mesmo a Associação 

Americana de Cardiologia, 

responsável por popularizar 
das pinna DO TENO prevenção, 

pede cautela no emprego fre- 

quente. A entidade condena 

automedicação e libera os 
médicos para prescrever o 

uso diário a pacientes que |á 
tiveram infarto ou AVC. 
Mesquita diz que seria de- 

sejável ver estudos maiores. 

— Às apências de poverno 
rec E vez mends a asp |- 

rinanesse conceito de droga 
milagrosa — diz. 

O uso ocasional, porém, 
para febre ou dor de cabeça, 
ainda é visto como seguro. 

Indicações. 

Lisos da aspirina 

parador de 

cabeça ou com 

indicação 

méd ca ainda 

590 Seguros, 

relatam 

especialistas 

Paciente morre após uso de 
medicamento para Alzheimer 
Aduhelm foi aprovado nos EUA em junho, mas sua eficácia é controversa 

GIULIA VIDALE 

gia nisi aglaba gere be 
GlPas LO 

morte de uma paciente de 
75 anos após receber in- 

tusões do novo medicamento 
para Alzheimer, chamado 
Acdubelm, aumentou ainda 

mais às preocupações sobre 

os riscos de segurança do no- 
vo e controverso tratamento, 

A mulher, que vívia no Cana- 

dá, faleceu no final de setero- 

bra. O óbito foi relatado re- 
centemente por um médico 

ao sistema de notificação de 

eventos adversos da Food and 
Drug Administration (FDA), 
agência que regula medica- 

O TTTTTTT—o OR 

mentos nos EUA. O caso está 

sendo investigado pela FDA e 

pela Biogen, empresa [abri- 
cante do medicamento, tam- 
bém conhecido pelo nome ci- 

entífico, aducanumabe. 
— E preciso cautela pois o 

caso está em investigação. 

Ainda não se sabe se a morte 

da paciente foi causada pelo 
remédio, mas é possivel que 
sim —ponderao médico geri- 

atra Otavio Castello, diretor 

cientifico regional da Associ- 
ação Brasileira de Alzheimer. 
Antes de motrer, à paciente 

apresentou inchaço cerebral, 
que éumdos possiveis efeitos 
colaterais graves do trata- 

mento, assim como sangra- 
mentos no cérebro. De acor- 

do com informações do New 
York Times, entre julho e se- 
tembro, três outros casos de 

hospitalização por anormali- 
dades de imagem relaciona- 
das ao amiloide ou ARIA, sin- 
drome que inclui o inchaço 

temporário em áreas do cére- 
broe pequenos pontos desan- 
gramento dentroou na super- 

ficie do órgão com o inchaço, 
foram relatados à FDA. 
De acordo com Castello, 

esse é um efeito colateral 
passível e aceitável do medi- 
camento, desde que em grau 
leve. Dados de segurança dos 

testes clínicos do medica- 

mento foram publicados esta 
semana na revista JAMA 
Neurology. Os resultados 

mostraram que 41% dos pa- 
cientes que receberam a alta 
dose do Aduhelm apresenta- 
CAI inchaço Di sa npgramenmn- 

tocerebral. Os principais sin- 
tomas relatados foram dores 
de cabeça, confusão, tontura 
e náusea, Menos fre- 

quentemente também fo- 

ram relatados fadiga, defici- 
ênciavisual, visão turva edis- 
túrbios da marcha. 

APROVAÇÃO POLÊMICA 
Em comunicado, a Biogen 
afirmou que a maior parte 

desses casos surgiu no início 
do periodo de tratamento. 
Nenhuma morte associada 

aa problema foi relata- 

da. À paciente que 
faleceu participava 
de um estudo de ex- 

tensão do medica- 

mento, de acordo 
Dom VEM presa. 

O Adubelm é um 

anticorpo monoclo- 
nal administrado via 
infusão mensal O 

medicamento foi 

aprovado em junho 

Ma berlinda: eficácia de 

nivo medicamento para 

Alzheimer é questionada 

porcientistas 

pela FDA, mesmo após um co- 

mité consultivo de especialis- 
tas externos da agência ter 
contraitdicado sua aprovação 

por julgar que não estava claro 
se poderia trazer benefícios 
clínicos aos pacientes e por 
preocupações em relação à sua 

segurança. Isso fez com que a 
liberação do medicamento te- 
nha sido alvo de críticas e este- 
jasob investigação. 

Os dados de eficácia do me- 
dicamento vêm de dois ensai- 
osclinicos de fase 3 que foram 

encerrados em 2019 apás um 
comitê de monitoramento in- 
dependente concluir que o 

medicamento não trazia me- 

lhara clínica aos pacientes, 
embora conseguisse reduzir a 
placa de beta-amiloide, Análi- 

se posterior da Biogen, no en- 
tanto, descobriu que os parti- 
cipantes que receberam a do- 

se mais alta da droga em um 

desses ensaios, apresentaram 
ligeira desaceleração do decli- 
nto cognitivo, 
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ENTREVISTA 

Carlos Medicis Morel / pEsquisaDOR 

Único brasileiro no grupo da OMS que investiga os 
rastros do SAR5S-CoV-2 fala sobre a missão de 
entender a atual pandemia e mapear as próximas 
AMA LUCIA ACEVEDO sinfogisho com fe 

A ORIGEM DA 
COVID-19 PODE 
JAMAIS SER 
IDENTIFICADA 

Brasil val na contramão do 

“mundo na prevenção de 
pandemias, afirma o único 
brasileirono grupocriado pela 
Organização Mundial de Saú- 

de (OMS) para investigar a 
origem da Covid-19, o especia- 
listaem doenças tropicais Car- 

las Medicis Morel. Passados 

quase dois anos desde os pri- 
meiros casos conhecidos de 
infecção pelo SARS-CoV-2, 

continuames sem saber deta- 

lhes sobre seu surgimento, E 
pode ser que munca descubra- 
mos, adverte Morel, coorde- 

nador-geral do Centro de De- 
senvolvimento Tecnológico 

em Saúde (CDTS/Fiocruzje 
membro da Academia Rrasi- 

leira de Ciências (ABC), O no- 
vo Comitê Científico sobre as 
Origens de Novos Patógenos 

(5AGO, na sigla em inglês) 
tem a missão de identificar e 
prevenir PROA TCS Jam» 

dérmicas. Na entrevista, ele [a- 

la sobre a tarefa e o desafio de 
se fazer ciência no pais, 

Vamos descobrir a origem do 
coronavirus SARS-CoV-2? 
Hã uma chance, mas não 

será fácil. As pessoas devem 
se habituar à ideia de que ela 
pode jamais ser identificada. 

Porquê? 

Porque muitas informa- 
ções podem ter se perdido. O 

cenário em que o 5ARS- 

CoV-2 emergiu e se espalhou 

pode já não existir. Identili- 
car quando e como uma pan- 
demia começa é algo muito 
complexo. Um exemplo é a 

Aids. De início, se pensava 
que o HIV havia surgido na 
década de 80 do século XX. 
Mas anos depois se encon- 

trou uma amostra de sangue 

infectada de 1959, Novas 
análises revelaram uma ori- 

gem ainda mais remota. 

Que trabalho o grupo fara? 
O caminho normal será 

buscar virus próximos ao 
SARS-CoV-2 por sequenci- 

amento genético e então in- 

vestigar seu reservatório. 

Precisamos também das 
análises de soros de pacien- 

tes do início da pandemia. É 

uma forma de reconstituir a 

evolução da virus. Mas as 
análises cientificas não são 

as únicas dificuldades. 

Quais são as outras? 
A pressão política ga ten- 

são entre China e EUA pre- 
judicaram muito otrabalho. 

O novo comitê tem mais 
chance de sucesso do que a 

equipe anterior da OMS? 
Diria que sim, porque tem 

maior representatividade e 

neutralidade. O primeiro ti- 
nha dez pessoas, todas gran- 

des especialistas. Porém, 

quase todas americanas e eu- 

ropeias. Isso gerou descon- 
forto nos chineses. Havia a 
suspeita de conflito de inte- 
resses. U novo grupo tem 26 

especialistas de 26 paises, 
com ampla distribuição geo- 
gráfica. E isso é muito impor- 

tante para que seavance. 

Por quê? 
A OMS não pode entrar 

num país sem que seja convi- 
dada, Então, é importante es- 
tabelecer uma relação de co- 

laboração coma China, 

A OMS anunciou que o comitê 
também tentará identificar e 

prevenir o que chama de 

Doença X,a próxima peste. 
Onde ela pode surgir? 

A OMS adotou uma es- 

tratégia mais ampla do que 
apenas investigar a origem 

da Covid-19. A ideia é pro- 

Cientistas criam chiclete que 
neutraliza coronavirus na boca 
Goma de mascar ainda está em fase de teste nos Estados Unidos 

esquisadores da Univer- 

[o sidade da Pensilvânia, 
nos EUA, criaram um chi- 
clete experimental que po- 
de limitar a quantidade de 

coronavirus nasaliva e aju- 
da a conter a transmissão 
quande as pessoas infecta- 

das estão falando, respi- 

rando ou tossindo. À goma 
de mascar contém cópias 

da proteina ACE2, conhe- 

cida por reter as partículas 
de corenavirus, Ela é en- 
contrada na superficie das 

células, que o vírus usa co- 

mo porta de entrada para 
invadi-las e infectá-las. Em 
vez de invadir essas célu- 

las,o virus se ligaria às pro- 

teinas do chiclete, 

Em experimentos em 

tubo de ensaio usando 
amostras de salivade indi- 
víduos infectados, as par- 

tículas de virus se ligaram 
aos “receptores ACEZ no 
chiclete. Como resultado, 

acarpa viral nas amostras 
calu em mais de 95%, in- 

formou a equipe de pes- 
quisadores. No estudo, 

publicado na revista cien- 

tífica Molecular Therapy, 
os cientistas afirmam que 

à “goma de mascar com 

proteinas que prendem o 
virus oferece uma estraté- 

gia geral acessivel para 

proteger os pacientes da 

maioria das reinfecções 

orais do vírus atraves da 
redução de volume ou mi- 

nimizando a transmissão 

para outras pessoas. 

Aboca éuma importante 

porta para a entrada do vi- 
rus SARS-CoV-2 e desem- 
penha um papel significa- 

tivo na transmissão da in- 

fecção ou reinfecção. À 
mucosa oral possui vários 

receptores que lacilitam o 

ingresso do virus no corpo. 

A saliva ajuda na trans- 
missão para outras pesso- 

as, por conta das gotículas 
que são expelidas quando 
a pessoa infectada fala ou 

tosse. Reduzir a carga viral 

na saliva ajuda a diminuir 
O FLS detransmissão e PÊ- 

duz também a gravidade 

da doença — já que menos 
virus invadiriamascélulas 
da cavidade oral — porque 
asglândulassalivaressão o 
principal local de replica- 
ção do coronavirus. 

tegero futuro. E a Amazô- 

nia é uma das regiões mais 
importantes. Ela tem uma 

biodiversidade imensa, 

mas é atacada por desmata- 
mento, garimpeiros, grilei- 
ros. E exatamente o tipo de 

ALE diçã ue traz vitus no- 

vos para as cidades. O (vi- 
rologista) Pedro Vasconce- 
los, que trabalha lá, já des- 

cobriu centenas de virus. 

Hã outras ameaças no país? 
O Brasil é privilegiado por 

ter áreas naturais junto à ci- 

dades. Mas isso tem um pre- 
ço, é preciso cuidar delas, Te- 

mos, por exemplo, um dos vi- 
rus mais letais do mundo, o 

sabiá. Ele é ainda muito mis- 
terioso e a última vez que 

emergiu, em São Paulo, foi 

pouco antes da pandemia. E, 
claro, há zonas quentes em 

outras partes do mundo. 

HIGIENIZAÇÃO DENTÁRIA 
A goma de mascar, que tem 

caracteristicas e csabor de 
um chiclete convencional, 

pode ser armazenada por 

anos em temperaturas nor- 

mais a mastigação não da- 
nifica as moléculas da pro- 

teina ACE2, disseram os 

Rs Ainda se- 
gundoeles, ousodegomade 
InASCaAr para reduzir ul Carga 

viral na saliva aumentaria o 

beneficio das vacinas eseria 
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“À Amazónia 
tem vma 

iodiversidande 

imensa, Mas é 

atacada por 

desmatamento, 

garimpeiros, 
grileiras. E 

exotarmente o 

tipo de amença 

que fraz virus 
Huvos pará tis 

cidnides” 

“Mesmo que 

coronaviris 

não tenha 
escapado de 

um fabsretário, 

a pandemia 
serve de alerta 

de que a 

segurança é 

inmprescindivel” 

Quais? 
A própria China e países 

asiáticos, como o Camboja. À 
Africa tem sido a origem de 

muitas doenças, como Aids, 

chicungunha eo zika. A Aus- 
trália tem o virus hendra. À 
natureza não precisa da ser 

humano para produzir virus 
e Outros mic ro-DTgani Sinos 

com potencial pandêmico. 

Que tipo de estudo farão? 
Mapeamento de espécies, 

sequenciamento genético. 

O comité prestará particu- 
lar atenção ao controle dos 
laboratórios de segurança. 

Manipular vírus é muito pe- 
ngoso é mesmo cui O COPO 

navirus não tenha escapado 
de um laboratório, a pande- 

mia serve de alerta de que a 
segurança é imprescindi- 
vel. Vamos também propor 

medidas de prevenção. 

particularmente útilem pa- 

ses onde as vacinas ainda 

não estão disponíveis ou há 
escassez dos imunizantes. 

Os pesquisadores apon- 

tam também que o chiclete 
seria um mecanismo de 
proteção para profissio- 

nais de saúde de pacientes 

sem máscara durante pro- 
cedimentos orais e higieni- 
zação dentária, por exem- 

plo. Enquanto as máscaras 
podem prevenir a trans- 

Que tipo de medidas? 
Hã coisas que são óbvias, 

embora não sejam cumpri- 

das: não desmatar, não ca- 

çar, não degradar o ambien- 

te. Mercados de animais vi- 
LE devem SEF banidos no 

mundo todo. E há pesquisas 

que, a meu ver, devem ser 
proibidas, são as de ganho 
de função, em que virus são 

modificados para se torna- 

rem mais de TeESSIVOS OM 

transmissíveis. Isso é feito 
em laboratórios militares 

nos EUA e em outros paises. 

Quão necessário é um 
laboratório de segurança 
máxima, de nível 4? 

Para paisescomoo Brasil é 

fundamental. O governo fe- 

deral está construindo um 
no estado de São Paulo, 

Quais são nossos desafios em 
pesquisas do gênero? 
O Brasil vai na contramão 

do mundo na prevenção de 
pandemias. Ela é feita com 
ciência eo governo federal 
realizou SUCESSÍivOs Cortes 

orçamentários, o mais Fe- 

cente deles, brutal, de 90%. 
Isso vai paralisar as pesqui- 
sas, É a destruição de um pa- 

trimônio. Us jovens cientis- 

tas estão indo embora. Não 
vamos nos prevenir de vi FLa 

sem ciência. No Rio de Ja- 

neiro só não paramos total- 
mente devido ao financia- 

mento da Faper). Sou da Fio- 
cruz e a fundação captou 
também muitas doações du- 
rante a pandemia, 

Com que vírus a OMS estã 
mais preocupada? 

Hã muitos. Temos os cul- 

pados de sempre, os causa- 

dores de febres hemorrági- 
cas (ebola, marburp, lassa). 
Uma das possibilidades que 

mais tememos é um ebola 
com asas, isto é, que adquira 
a capacidade de se transmi- 

tir pelo ar (o ebola é trans- 
mitido pelo contato com 
Fluidos corporais). Há tam- 
bém, claro, os coronavirus, 

os influenza (gripe ). E isso é 
o que conhecemos. Mas é 
preciso temer o desconhe- 

cido. O recado está dado. 

Neutralizante: 

Egomez de mascar 

coniém cópias 

da proteina 

ACE? conhecida 

por reter às 

particulas de 

cofonavirus 

missão para outras pesso- 

as, eles não protegem à 
reinfecção de individuos 
infectados (quando os vÍ- 
rus se replicam na boca e 
invadem novamente as cé- 

lulas, ocorre uma reinfec- 
ção). Portanto, a goma de 
mascar como biomaterial 
oferece novidades e aplica- 
ções práticas durante a atu- 
al pandemia, 
(Com informações da 

agência Reuters) 

QUEM PODE 
SEVACINAR “0/: 

Rise À 
MS 

RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Reforço para Pessoas com 18 anos ou mais que Segunda dose para CURITIBA (PR) 

com tomaram a segunda dose ou dose adolescente de 17 anos Dle DZ 
60 anos ou mais única há pelo menos 5 meses BRASÍLIA 

SEG, 20/ = Relorça QUARTA — Repescagem D2 para PORTO ALEGRE 

para pessoas de 55 anos pessoas de29,26. 25,24 22 2le2) DLDZeDs 

anos vacinadas com Pfizer 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 

4 [=] Apontea câmera 
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Ark paraoQReveja 
calendário 

de algumas cidades 
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Malhar o corpo 
para a mente 
ficar saudável 
NºS se falou tanto dos beneficios da ativi- 

dade fisica. Mas nem sempre toi assim. 
Durante muito tempo a prática do exercício 
fisico era considerada por muitos como algo 

supériuo, e não era raro ver uma peitos com 
o fisico mais definido ser associado a alguém 
menos p ri vilegi ado cognitivamente ou emo- 

cionalmente. Grande engano. 

Claro que a associação mais clara da ativida- 
de física é para os beneficios que ela promove 

em nossa saúde física, garantindo nossa auto- 
nomia, melhorandoa força muscular, o fúlego 

e evitando doenças metabólicas, como pres- 
são alta, diabetes e outras complicações 
Mas, nacolunade hoje, quero falar sobre 

os benefícios da atividade física em rela- 

ção à saúde mental e aos ganhos que ela 
promove em nossocérebro, considerando 

vários estudos científicos que comprova- 

ram cada um desses ganhos. E, como não 
são poucos, vo dividi-los em duas partes. 

Primeira, quero falar sobre os ganhos cogni- 
tivos. Uma pessoa sedentária, que faz apenas 
uma única sessão de treino, jámelhora, naque- 

le dia, sua concentração, estado de alerta e a 

qualidade do sono. Se ela mantiver por três 

meses a regularidade na atividade física, além 
dos ganhos iniciais, ela promove a neurogêne 

se, que é a formação de novos neurônios, so- 

bretudo na parte do hipocampo, responsável 
pela memária é aprendizagem. Se essa pessoa 

seguir com o exercicio físico por toda a vida 

adulta, ela retarda a velocidade com que a per- 

dade cognição acontecenas idades avançadas, 
ediminuiachance de desenvolver Alzheimer. 

Sim, o sedentarismo é fator de risco para esse 

mal, co exercício físico regular é uma cas pou- 
cas maneiras de prevenir seu surgimento, 

Tem um estudo que sempre gosto de citar 
em minhas palestras e que fai feito em uma 

escola no condado de Naperville Central, 

em Mlinais, nos Estados Unidos. Foi criado 
o prog rama“hora zero”, que consistiaem fa- 

zer as crianças e adolescentes correrem 

uma milha (ou 1.609 

metros) antes do início 

das aulas. Em 15 minu- 

tos, todas as Crianças 
faziam essa corrida dia- 

O sedentarismo é 

futor de risco 
pora o Alzheimer, 
eo exercício fisico 

regular é uma das riamente. O intuito era 

poucasmaneiras monitorar a melhora 
de prevenir seu cognitiva através da 

surgimento comparação de desem- 

penho em matemática, 
leitura e estudos sociais. À comparação foi 
feitaentreessac outras escolas americanas, 
entre 2004 e 2011. Os resultados mostra- 

ram um desempenho muito melhornascri- 
anças fisicamente ativas. Na Finlândia, eu 

pude conferir pessoalmente e conversar 

com os responsáveis pelo desenvolvimento 

do novo método de educação, Nas salas não 
hã carteiras e todas as atividades envolvem 

algum estímulo físico, Se você tiver curlosi- 

dade, pode conferir no meu documentário 

“Vida em movimento”, da Globoplay. 
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Agora a segunda parte, que são os ganhos 
emocionais. Há muitos estudos que compro- 

vam como a atividade física é uma arma pode- 

rosa paradiminuiros ebeitos nocivos do ESTES 

se, além de ser grande aliada no tratamento e 
prevenção de depressão e da ansiedade. Ao 

praticá-la estimulamos a produção de uma sé- 
nie de substâncias responsáveis pela sensação 

de bem-estar, como os neurotransmissores se- 
rotonina, dopamina e a endorfina. 
A endorfina inibe a irritação e o estresse, 

contribuindo para a sensação de satisfação e 
felicidade. A serotonina e a dopamina são res- 
ponsáveis por regular nosso humor, sono, ape- 
titecatéodesejosexual Junto atodosesses be- 

nefícios, melhoramos nossa autoestima e nos- 

sa forma de enfrentar desafios e problemas. 
Um corpo forte e saudável tende a manter 

uma mente igualmente forte e saudável. 

Eamelhor noticiade todas é que não é preci- 
so ser um superatleta para ter todas as maravi- 
lhas acontecendo dentro danossa cabeça. Bas- 

tacolocar seu corpo em movimento por cerca 
de 20a 30 minutos por dia, durante cinco dias 
na semana, Aposto que quem quer consegue 

arrumar esse tempinho na agenda. Afinal, se 

você e sua saúde física e mental não forem pri- 
oridade na sua vida, quem será? 

Procriar ou não em um mundo tão conturbado? 
Em um planeta pós-pandêmico e em crise climática, casais começam a repensar se vão ter filhos ou se postergam a decisão 

ALIEN PMILLIA DAS 

Ea rr nd Tr 

AU: de se casar com à 

marido, Kiersten Little o 
considerava um pai ideal. 

— Sempre tivemos ag nela 

mentalidade de que teriamos 
filhos depois de nos casar — 
disseela. — Eoesperado. 

Esperado até o casal fazer 

uma viagem de oito meses 

pelos Estados Unidos. 

— Quando dirigimos pelo 
oeste (Califómia, Oregon, 
Wishingtan e Idaho), passamos 

por áreas onde toda a Aoresta 

estava morta e as àrvores, der- 
rubadas. No sul da Louisiana, 
que foi atingida por dois fura- 

cões no ano passado, cidades 

inteiras foram arrasadas, com 

enormes árvores arrancadas 

pelas raízes —ela recorda. 

Agora, aus 3) anos de idade e 

casada, Litile sente “o peso da 
consciência”. O casal acompa- 
nha o crescente caos ao ler os 

últimos relatórios sobre as 

mudanças climáticas e fóruns 
sobre o pelo do Ártico. A ansie- 

dade por ter filhos se instalou. 

— No ano passado, pensei: 
“Meu Deus, tenho quetomar 

uma decisão, não tenho mais 

tanto tempo”. Mas não sei co- 

mo poderia mudar de ideia. 
Nos próximos LO anos, sinto 

que só haverá mais razões pa- 

ra não querer ter um filho, e 
não o contrário —disse ela. 

PEGADAS DE CARBONO 

Esses temores não são neces- 

sariamente infundados. To- 

do novo ser humano vem 

com uma pegada de carbono. 
Em uma nota aos investi- 

dores no verão passado, 05 

analistas do banca Morgan 

Staniey concluíram que o 
“movimento para não ter fi- 

lhos devido aos temores so- 

bre as mudanças climáticas 
estã crescendo e afetando as 
taxas de fertilidade mais rapi- 

damente do que qualquer 

tendência anterior no campo 
do declínio da fertilidade”, 
Noentanto, bâmuitodebate 

sobre a ideia de que ter menos 

filhos é a melhor maneira de 
resolver o problema. Em uma 

entrevista à Vox, em abril, 

Kimberly Nicholas, cientista 
do clima e coautora de um es 
tudo de 2017 sobre as mudan- 

ças mais eficazes no estilo de 

vida para reduzir o impacto no 
clima, disse que a redução da 

população não é à resposta. 

— E verdade que mais pes- 
sos CONSUMmirão mais recur- 

505 E causarão mais emissões 

Menos pente. Em 2020, a laxz de natabtade americana calu pelo sexto ano consecutivo uma queda de 4% que se acred ta ter sido acelerada pela pandemia 

Q 
“Nos próximos 10 anos, 

sinto que só haverá mais 
razões para não querer ter 

hlho, e não o contrário” 

Klersten Little, de 30 anos 

“Ver ds pessoas não se 

vacinando, não 

cuidando de sua 
comunidade... Isso 
realmente me fez pensar 
se eu quero trazer uma 
criança a este mundo” 

Marguerite Middaugh, de 4] anos 

de gases do eteito estula. Mas 
agora não é o momento mais 
relevante para estabilizar o 

clima de fato, visto que temos 
esta década para cortar as 
emissões pela metade —ex- 

plica Nicholas. 

Mesmo assim, à preocupa- 

ção parece estar ganhando for- 

ça Entre os adultos sem filhos 

nos EUA pesquisados pela 
Morming Consult no ano pas- 
sado, um em cada quatro citou 

a mudança climática como 

um lator que explica por que 

pão têm filhos no momento. 

Outra pesquisa feita em 
2018 pela mesma consultoria 

para o New York Times des- 

cobriu que, entre os jovens 
adultos nos EUA que disse- 

ram ter ou esperavam ter me- 
nos filhos do que o número 
que consideravam ideal, 33% 
listaram as mudanças climáti 

case 27% indicaram o cresci 

mento populacional como 
uma preocupação, 

Embora as questões eco- 

nômicas permaneçam pri- 

mordiais, com 64% citando 
oalto custo dos cuidados in- 

fantis, 37% apontaram à 

instabilidade global e 36%, 
a política doméstica, Para 

alguns, esses problemas es- 

tão todas juntos. Em 2020, a 

taxa de natalidade america- 
na caiu pelo sexto ano con- 
secutivo, uma queda de 4% 

que se acredita ter sido ace- 
lerada pela pandemia. 
O trauma de quase dois 

anos de coronavirus também 

fez alguns pais em perspecti- 
va hesitarem, Para Margueni- 

te Middaugh, uma advogada 

de 41 anos de San Diego, na 
Califórnia, a pandemia, jun- 
tamente com a devastação re 

laçionada ao clima, a levou a 

adiar os tratamentos de ferti- 

lidade para o primeiro filho, 
—NVer as pessoas não se va- 

cinando, não cuidando de 

sua comunidade... Isso real- 

mente me fez pensar se eu 

quero trazer uma criança a 
este mundo —afirmou. 

AMEAÇAS EXISTENCIAIS 
Enquanto os custos de mora- 

dia crescem exponencial- 

mente e os encarpos das divi- 
das da faculdade influenciam 

o planejamento familiar de 

muitos, as ameaças existenci- 

ais também fazem parte do 
cálculo da procriação. 

Um aumento do extremis- 

mo político, dentro e fora do 
pais, Uma pandem ia que ma- 

tou mais de cinco milhões de 

pessoas. Inundações que des- 
truiram cidades da Europa 
Ocidental, Incêndios Rores- 

tais na costa ceste que cres- 

cem em escala cada vez mais 
inimaginável a cada verão. 
Diante de notícias tão 

alarmantes, alguns futuros 

pais se perguntam: quão 

prejudicial pode ser trazer 

uma criança para este ambi- 

ente (literal e Hgurativo )? 
Para Jenna Ross, uma ce- 

ramista de 36 anos que vive 

no Canadá, a decisão de não 

ter filhos em um mundo 

ameaçado pelas mudanças 
climáticas vem de um ins- 

tinto protetor: 

— Poupar meu filho hipoté- 

tico e ainda não nascido deum 
futuro inúspito me consola. 

Dessa forma, minha escolha 

parece um ato de amor 

Essas visões nem SETrpre 

cruzam as fronteiras geográfi- 

cas, políticas cude classe sod- 

al —principalmente porque, 
na arena política, a mudança 

climática é frequentemente 

pintada como uma questão 

partidária, enão cientifica. 
Na pesquisa de 2018 do 

New York Times, as pessoas 

que citaram a mudança climá- 
tica como motivo para terem 

menos filhos tinham uma pro- 

babilidade significativamente 

ator de ter ensino superior E 

de serem democratas, e, mua- 

tas vezes, eram brancas, não 

religiosas e com altos salários. 

MAIS PESSOAS NO MUNDO? 

Apesar de tudo, essas ques- 

tes estão se infiltrando no di- 
álogo cultural de uma manei- 

ra que lembra o movimento 

“ecológico” da era hippie, 
quando “The population 
bomb” (sem tradução pra o 

português ), o best-seller sis- 
mico de 1968 do biólogo Paul 

Ehrlich, da Universidade 

Stanford, previu um planeta 

estéril e exausto, onde cente- 
nas de milhões morreriam de 

fome durante os anos 1970. 

O senador Bernie Sanders e 
a deputada Alexandria Oca- 
sio-Cortez abordaram a ques- 

tão nos Ultimos anos. Ocasio- 

Cortez chegou a afirmar haver 
“um consenso cientifico de 

que a vida das crianças vai ser 

pouuito dial”, em uma live nó 

Instagram em 2019, na qual 
questionou ainda : “Os jovens 

têrm uma pergunta legitima: é 

certo ainda ter filhos? * 
Celebridades também le- 

vantaram a questão. 
— Até eu saber que meu fi- 

lho viverá em uma Terra com 
peixes na água não vou botar 

no mundo outra pessoa para 
lidar com esse problema — 
declarou Miley Cyrus à revis- 
ta Elle há dois anos. 

Em wma entrevista com 

Howard Stern em maio, O 
ator Seth Rogen dividiu a 

decisão que tomou com à 

mulher de não ter filhos: 
— Hã crianças suficientes 

por aí. Precisamos de mais 

pessoas” 
Escritores como Paul Krug- 

man, colunista do New York 

Times, e Katha Pollitt, poeta e 

ensaísta, também entraram 
na conversa recentemente. 

“O mundo precisa de mais 

pessoas?” perguntou Pollitt 

em unnrerisado em junho prassa- 

do. “Não se você perguntar às 

geleiras, às forestas tropicais, 

ao ar ou às mais de 374 mil es- 

pécies à beira da extinção gra- 
ças à expansão implacável dos 

seres humanos em cada canto 

e fissura de nosso planeta su- 
peraquecido” 

Os medos do fim do mundo 

dificilmente são a única razão 

pela qual alguns optam pelo 
estilo de vida sem crianças. 

— Fui criada em uma [a- 

mília que não tentou me 
Co ndicionar como uma fu- 

turamamãe —disse acanto- 

ra e compositora francesa 
LiLi Roquelin, de 41 anos. 
Mesmo assim, eladisseque 

as mulheres que optam por 

não SE reproduzir muitas ve- 

zes enfrentam intensa pres- 
são social de todos os lados: 

— Ao longo dos anos, tui 

considerada desumana ou 
sem amor. Mas tenho muito 

mais coisas para explora, que 

pão envolvem criar outros se- 

res humanos em um planeta 
Sem TECUISOS. 
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Banhistas voltam a aplaudir o pôr do sol 
Em uma parsana primavera chuvosa a turma no Arpoador retomou a tradição 

DOR DE CABEÇA, FEBRE, 
TOSSE, MAS NÃO É COVID 
Surto de gripe provoca corrida aos postos 
CUCA EMO LO 
pleiteia ab og cre tt 

Co sintomas parecidos 

com os da Covid-l9, a 

gripe tem provocado uma 
corrida às unidades públi- 

cas de saúde e aos consultá- 

rios no Rio. À Secretaria 

municipal de Saúde confir- 
mou ontem que há uma se- 

mana a capital enfrenta um 

surto de Influenza À e fez 
um apelo para que as pesso- 

as — exceto crianças com 
menos de 6 meses — procu- 

rem se vacinar contra a do- 

ença nos postos. Ágora, O 
imunizante pode ser aplica- 

do no mesmo dia da vacina 
contra O coronavirus, 

Segundo o secretário mu- 

ia ipal de Saúde, Daniel So- 

ranz, apenas 57% do público- 
alvo participaram da campa- 

nha de vacinação da gripe. 

que terminou em agosto. No 

entanto, como ainda hã do- 

ses, a aplicação continua, 
— Temos cerca de 400 mil 

doses, o que é suficiente para 
vacinarmos por um longo pe- 
riodo e. provavelmente, su 

prir toda a demanda reprimi- 
da. Por ser um vírus predo- 
minante no inverno, a gente 

nunca espera que tenha sur- 
to de gripe nessa época do 
ano, mas também era de se 

esperar que, quando houves- 

seumabaixa nos casos deCo- 

vid, outra doença respirató- 
ria poderia ressurgir: tive- 

mos pouquissimos casos de 

Influenza nos últimos dois 
anos, 0 que indica que temos 

muitas pessoas suscetíveis à 
doença ainda —explicou. 
Soranz disse que não fo- 

ram encontradas evidênci- 

as de efeitos colaterais 

quando as vacinas contra 
Covid-19e Influenza A são 

conjugadas e que, por isso, o 
protocolo de dar um inter- 

valo de 15 dias entre os dois 

imunizantes foi abolido. 

Estamos trabalhando 

com amostragens, por isso 
ainda não temos dados con- 

solidados sobre quantos tes- 

tes deram positivo para à In- 

Huenza na última semana. 
Mas menos de 3% dos testes 

feitos nesse periodo deram 

positivo para Covid-l9, A 

principalestratégia para con- 
ter a disseminação é vacinar 

contra a gripe: apesar de ser 
menos letal do que a Covid, 
merece toda a atenção, prin- 

cipalmente para grupos que 
costumam ter sintomas mais 

ETAVES, COMO Crianças de até 

seis anos, gestantes € idosos 

— concluiu o secretário. 

CORRIDA POR ASSISTÊNCIA 

Moradora de Copacabana, 

Miriam Cavalcante foi on- 

tem ao posto de saúde da Rua 
Siqueira Campos para se va 
cinar após ficar sabendo do 

aumento de casos de gripe, 
— Soube que tem um sur- 

tode Influenza na Rocinha e 

em outros locais, e que as 
LIPAs já estão cheias tam- 
bém. Eu estava cumprindo 

o cronograma da imuniza- 
ção contra à Covid, então 

acabei não tomando a vaci- 
na contra a gripe. À mi nha 

Protição. Moradora de Copacabana, M riam Cava'cante deixa o posto de sale apés se vacinar contra à enpe 

OS SINTOMAS DA INFLUENZA A 

Quadro é semelhante ao da Covid-19 e de outras doenças respiratórias 

filha e a minhaneta tiveram 

gripe recentemente é fica- 
ram bem mal, com mais de 
40 graus de febre, e 15 dias 

de cama. Se elas, que são 

mais jovens, ficaram mal, 

preciso me prevenir — disse 
amulher de 65 anos. 

Dor de 

cabeça 

| OSSE Dor de Espirros 
Seca Pargama 

ki HOS 

musculos 

Depais de longas filas na 

segunda-feira, a UPA da Ro- 

cinha teve ontem um dia de 
menos movimento, mas ain- 

da acima do esperado. Do la- 

do de fora, as queixas se repe- 

tiam:dor de cabeça, dor no 

corpo, calafrios, febre, mal- 
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Calatrios 

Falta 
de ar 

Coriza 

estar e tosse, sintomas muito 

parecidos com os da Covid. 

Pâmela de Melo se sentiamal 
havia uma semana. 
— A falta de ar foi o primei- 

rosintoma, mas segunda-fei- 
ra tive febre de 39 graus. Na 
minha família, todo mundo 

— 

FETO E GUTO uDRETA 

pegou essa gripe. Fizemos os 

testes para Covid, mas deram 
negativo. Agora, vou tentar 
fazer o teste para gripe — 
contou a doméstica. 

Enquanto Pâmelaaguarda- 
va atendimento na UPA, a 

comerciante Marilene Costa 

recebia seu resultado negati- 
vo para Covid. Ela contou 

que estava com dores no cor- 
po, de cabeça e de garganta: 
— Os sintomas começa- 

ram do mingo. Minha gar- 

ganta está muito inflamada, 

eameédica disse que é gripe. 

REMÉDIOS E TESTE 
Com sinais de um forte res- 

triado, Gustavo de Melo, mo- 

radorda Tijuca, foiontem até 

um posto de saúde do bairro 

para fazer o teste da Covid. O 
resultado deu negativo, e o 
médico que o atendeu disse 

quea suspeita era de Influen- 

za. Ele tez o exame, mas a 
confirmação do diagnóstico 

50 sai em três dias. 

— Quando acordei na se- 
gunda-feira, percebi que tinha 
perdido o apetite, o que me 

deixou preocupado. Achava 

que estava com Covid, Ao lon- 
go do dia, mais sintomas fo- 

ram aparecendo e fui pioran- 

do: sinto até agora dor de cabe 

ça, enjoo, dor de barmga, con- 
za e calafrios. Passei a madru- 

gada muito mal. Fui ao postoe 

o médico me receitou um ex- 
pectorante, um analgésico e 

um spray nasal, Agora, aguar- 
do resultado do teste para hn 

fluenza —contou o analista de 

sistemas de 28 anos. 

A prefeitura informou que, 

na última semana, os resulta- 
dos positivos para hi Aluenza 

A têm sido mais frequentes. 

Diante do aumento da pro- 

cura, à Rede de Vigilância em 
Saúde, do municipio, esteve 

ontem em unidades de saúde 

para avaliar o cenário epide- 

miológico. Foram colhidos 

300 exames que serão envia 
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dos aos laboratórios do Lacen 

eda Fiocruz. 

MÁSCARA E TESTE 

A Secretaria municipal de 

Saúde ressalta que quem esti- 
ver com sintomas gripais deve 

procurar uma unidade de sai 

de para fzer os testes da Covid 

e da Influenza, e receber or 
entações médicas. Presidente 
da Sociedade de Infectologia 

do Estado do Rio, Tânia Verga- 
ra explica que, nesses casos, 
apenas a testagem é capaz de 
definir a doença. 
— O correto é adotarmos o 

quejáaconteceem paises asi 

áticos, por exemplo. Em ca- 

sos de sintomas, prefira ficar 
em casa e, caso sala, utilize a 

máscara. Os sintomas são 

muito parecidos, então pro- 

cure uma unidade de saúde 
pública para fazer o teste da 

Covid-19 — alerta Verpara, 

Para o epidemiologista 
Paulo Petry, professor da 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, é impor- 

tante a população estar com 

avacinação de gripe em dia 

para evitar esse tipo de con- 

fusão sobre os sintomas. 

— À campanha aplicou a 
vacina que protege contra os 

três virus sazonais de Influ- 

enza em circulação na tem- 
parada, mas em c línicas pri- 

vadas ainda há a opção da te- 

travalente, que tem cobertu- 
Ta para uma DEpIa A Inals —EK- 

plicou o especialista. 

A principal forma de con- 

taminação da gripe ocorre ao 
ter contato com secreções 

das vias respiratórias de al- 

guém que está com a doença, 

Também hã transmissão ão 
tocar em superfícies conta- 
minadas e levar as mãos aos 

olhos, bocaenariz, 
Apesar do surto na capital, 

nos dados de Sindrome Res- 

piratória Aguda Grave 

(SRAG), o vírus da Influen- 

za Aainda não apareceu, se- 

gundo o pesquisador Mar- 

celo Gomes, cosrdenador 
do InfoGripe, da Fiocruz. 

— Os casús de Influenza 

detectados no Rio foram em 

sindromes gripais, que são 
casos leves, e foram surtos lo- 

calizados, nada ainda muito 

expressivo —atirma Gomes. 
A expectativa do epidemio- 

logista, porém, é que o virus 

causador da gripe voltea circu- 
lar nacionalmente em breve. 
— Já temos o reapareci- 

mento de outros vírus respi- 
ratórios, alguns desde o co- 

meço do ano, outrosa partir 
de agosto, causando SRAG 

principalmente em crian- 

ças. Era uma questão de 
tempo para o Influenza 

também voltar a aparecer, 

em consequência do relaxa- 

mento em relação às medi- 
das de proteção contra a 

transmissão da Covid-19. A 

volta do Influenza em parti- 
cular gera maior preocupa- 
ção por Ser mais grave queos 

demais. É mais uma doença 

gerando internações, ocu- 
pando leitos — afirmou. 

Colaboraram Constança 

Taisch. Gustavo Leitão e Feli- 
pe Grinherg 
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STF confirma retorno de Brazão ao TCE 
Dois ministros da Segunda Turma concordam com Nunes Marques, que concedeu liminar com base no excesso 

de prazo da medida cautelar; conselheiro, no entanto, não poderá reassumir cargo devido a outra decisão do TJ 

MARIANA NILUSSDE 
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À maioria dos ministros da 

Segunda Turma do Su- 
premo Tribunal Federal 
(STF) negou ontem um re- 
curso da Procuradoria-Creral 

da República (PGR) contra à 
decisão liminar do ministro 

Nunes Marques que determi- 

nou a recondução do conse- 
lheiro Domingos Brazão ao 
Tribunal de Contas do Estado 

da Rio de Janeiro, de onde es- 

tava afastado desde 2017. 

Brazão, que é ex-deputado 

estadual, havia sido afastado 
de suas funções por suspeita 

de fraude e corrupção nas de- 

cisões da corte, no âmbito da 
Operação Quinto do Ouro, 

que apurou o pagamento de 
propinas ao TCÊ em troca de 

vista grossa sobre desvios em 
obras no estado. 
Os ministros Ricardo 

Lewandowski e Gilmar 

Mendes concordaram com 
o voto de Nunes Marques, 

para quem houve “Hagran- 

tes excessos de prazo das 

medidas cautelares”. O mi- 

nistro Edson Fachin, que 
também integra a Segunda 

Turma, não participou do 

julgamento, 
— Já.são quase cinco anos 

de afastamento cautelar do 

cargo sem formação da cul- 

pa —disse Nunes Marques. 
Lewandowski levou em 

consideração o direito dos 

investigados à uma duração 
razoável do processo: 

— (15 fatos, somadas as de- 

mais provas, indicam que 
muito embora se reconheça 

acomplexidade da investi- 
gação, as circunstâncias 
concretas demonstram que 

a cautelar perdura por um 

prazo além do razoável. 

CORTE INCOMPLETA 

No recurso, a PGR alegava 

queo afastamento do cargo 
“é medida que se impõe, uma 
VEZ que seu ofício constitui o 

próprio instrumento empre- 
gado nas práticas delitivas”, 
Apesar da decisão do STF 

e de ter tido a sua recondu- 

ção ao cargo determinada 

também pelo Superior Tri- 

bunal de Justiça (ST]), Bra- 
zão não poderá voltar ime- 

diatamente ao TCE. Ele se- 

Tue afastado e com os bens 

Eloqueadoi por uma deci- 
são liminar, acolhida em 

2018 pelo Tribunal de Justi- 

ça do Rio, por improbidade 
administrativa no que diz 

respeito às acusações de en- 

volvimento em um esque- 
ma de corrupção na corte. 
A decisão do STF abre ca- 

minho para que outros qua- 
tro conselheiros afastados 
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do TCE em consequência da 

Quinto do Ouro sejam re- 
conduzidos: Aloísio Neves, 

José Maurício de Lima No- 

lasco, Marco Antônio Alen- 
care José Comes Graciosa. 

Desde 2017, a corte de 

contasdo Rio, composta por 

sete conselheiros, está in- 
completa —hoje funciona 

com cinco integrantes. Des- 

ses, apenas dois são titula- 
res. Osoutros são servidores 
públicos concursados do 

próprio TCE que atuam co- 

mo substitutos. 

Porto ganha museu de história e cultura negras 
Inaugurado na Gamboa, Muhcab exibe ao público acervo de 2,5 mil itens, incluindo pinturas, fotos e documentos 

LUDMILLA DE LIMA 
Adinilo RmaDagiado bom is 

ixinho ao Cais do Valongo, na Gamboa, o 
Museu da História e Cultura Afro-Brasi- 

leira (Mulhcab) foi inaugurado ontem, qua- 
tro anos após o decreto da sua criação. Insta- 
lada em um palacete de 1877, a instituição 
oferece ao público acervo de cerca de 2,5 mil 

Itens —entre pinturas, esculturas e fotogra- 
tias de nomes consagrados, além de artistas 
contemporâneos, Em 2017, o Muhcab foi 
oficialmente constituído pela prefeitura, 

mas, dois anos depois, funcionando apenas 

como centro cultural, fechou as portas: 0 
imóvel exibia condições precárias, incluin- 
do goteiras por toda parte. De lá para cá, o 

acervo foi catalogado e higienizado. À cria- 
ção de salas de exposição deu forma, de fato, 
a um museu. 

PRIMEIRA ESCOLA PÚBLICA DA AMÉRICA LATINA 
A retomada acontece com a mostra "Prota- 

gonismo: memória, orgulho e identidade”. 

Noacervo, o visitante encontra, entre ou- 

trasobras, as telas “Arvore calcinada”, de 
Nelson Sargento; “Sambistas”, de Heitor 

dos Prazeres; e uma criação sem título de 

Artedeft, que usa pintura e colagem digital 
para tratar da realidade urbana e periféri- 
ca. O Muhcah, definido como um dos 15 

pontos de memória da Pequena Africa, na 
região do Porto, ocupa o Centro Cultural 
José Bonifácio. O casarão tem história; 

inaugurado por Dom Pedro 1, sediou a 

primeira escola pública da América Latina. 
Naentrada, os visitantes são saudados por 

uma carranca. Em seguida, na sala que home- 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 

o! a 2534-4333 de pa, a 1 6º feira, das 9h as 18h 
tiONnas 1/hn Plantão 2534-5501 | Sábados, das 

Domir nos e à Feria 

Galeria. Na exposição de abertura o musewexibe obras de romes como Ne son Sargento e Heitor dos Prazeres 

nageia a escritora Conceição Evaristo, um 

grande mapa mostra as rotas do tráfico de 
pessoas escravizadas da Africa para o Brasil. Na 
sala Aguinaldo Camargo, plantas com fins de 
cura relacionadas a orixás são representadas 
por esculturas em argila de Carmem Barros, 
OatorGrande Otelo emprestou nome aum 

espaço de reflexão sobre temas como mito da 
democracia racial, ditadura e resistência. Lã, o 
acervo fotográfico da atriz Ruth de Souza e do 
Teatro Experimental do Negro (TEN) é desta- 
que a parte. À sala Mestre Marçal abrigará 
atividades para crianças e adolescentes, en- 
quanto o ambiente que celebra o escritor e 
ativista Abdias do Nascimento apresenta a 

história do Mulcah euma obra interativa 

sobre o território carioca conhecido como 
Pequena África. 

— Fizemos um investimento grande para 

que esse prédio funcione como uma espé- 
cie de farol e que, junto com o Instituto dos 
Pretos Novos eo Cais do Valongo, possa 
chamar a atenção para a cultura do povo 

negro na formação da história da nossa 
cidade — disse o prefeito Eduardo Paes. 
O museu é um braço do Centro de Interpre- 

tação da Herança Africana, que ficará no gal- 

pão Docas Pedro Ie faz parte das obrigações 
assumidas pela União junto à Unesco, mas que 
ainda não saiu do papel. 

Aponte a câmera do celular no Qr-Code e 
conheça nossas opções de molduras para 

avisos fúnebres e religiosos ou acesse 
anunciosreligiosos.oglobo.com.br 
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Delegacia pede 
nomes e armas 
de policiais da 
ação no Salgueiro 

RAFAEL NASCIMENTO DE SOUZA 
Else socio voescir a bri Em 

A Pois Polícia Civil pediu ontem à PM 
que informe o mimero de agentes 

do Batalhão de Operações Especiais 

(Bope) envolvidos na operação que 
resultou na morte de nove pessoas na 
comunidade da Palmeira, no Com- 

plexo do Salgueiro, em São Gonçalo, 

no último fim de semana. Os investi- 
gadores da Delegacia de Homicídios 

de Niterói, São Gonçalo, laboral e 

Maricá (DHNSCI) querem saber o 
nome de cada um conde eles estavam 
no momento do confronto para, em 

seguida, apreender eanalisar as armas 
usadas na ação. 
O Ministério Público também re- 

quisitou as escalas dos PMs na opera- 

ção que foi desencadeada após o as- 
sassinato do sargento da PM Leandro 
Rumbelsperger da Silva, baleado por 

bandidos no sábado passado. 

Nos primeiros nove meses de 2021, a 
área do 7º BPM (São Gonçalo), respon- 
sável pelo policiamento no Salgueiro, 
registrou 167 homicídios em confron- 

tos com a polícia, uma média de uma 
ocorrência a cada 39 horas, O número 
é mais que o dobro do verificado em 

Caxias, a segunda área com mais casos: 
S&imortes, Os dados são do Institutode 
Segurança Pública (ISP), 

[PARA SEMPRE EM NAISSAES DOI! ça 

COMLINHEAMES O FAL EC IME TO, a 
DA QUERIDA 

VÂNIA BADIN;; 
O VELÓRIO SERA HXVE, DIA 249 PS 
A PARTIR DAS 11 HORAS NA CAPELA 5, e 
CELESTIAL DO MEMORIAL [O CARMEN a 

ED EM SEGUIDA, AS 4 HORAS, SERÁ A 
CERIMÓNIA DA CREMAÇÃO, 

AGRADECEMOS Eb CARINHA DE TODOS. 
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Vale-tudo tucano 

Venda o vale-tudo nas prévias 
do PSDB, as acusações 
reciprocas de compra de votos, 

demissão de pessoas que não 

apoiam Aou B, fica dificil 

acreditar que dali saia uma 
opção real de mudança no 

Brasil. 50 05 nomes e a sigla são 
diferentes Parece aquele 
ditado popular que diz que só 

mudam as moscas. 
EDGARDO JOAQUIM E. DO PRADO 
LEA 

Tudo leva a crer que o fracasso 
das prévias para escolha do 

candidato à Presidência da 
República do PSDB constitui o 

rêguiem do partido, outrora 
dona de inegável protagonismo 

que resultou na única eleição 
para presidente definida em 

primeiro turno na chamada Nova 
República (mesma 
considerando as manobras 
pouco transparentes que 
ervolveram alguns membros do 

Congresso visando aprovar PEC 
que permitisse a partir de então 

a reeleição do mandatário 

máximo). À falta de rumo 
decretada nas presentes prévias 
se deve primordialmente à 
fogueira de vaidades que arde 

entre os possiveis candidatos. 
cada um se julgando mais capaz 
que os oponentes, sem a 

preocupação de promover o 
crescimento do partido e 

mostrar sua capacidade de 
servir ao país. Alêm disso, há que 
se destacar a falta de definição 
ideológica, entre uma 
indisfarçável esquerda e uma 
pretensa representação de 

autêntica democracia liberal. É 
triste assistir ao seu canto do 
cisne e constatar à fato de que 

hoje não passa de estorvo para € 

arranjo razoavelmente 
harmoniosa do xadrez político. 

PAULO ROBERTO GOTAÇ 
mo 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Ancva versão do app 

ofereça junções que 

facilitam a navegação, 
além de unir todo 

oconteundo on-line 

eimpresso, Baixe 
aporaou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Store e no 

Google Play 

Tudo igual amanhã 

Projetos dos candidatos à 
Prasidência da República para 
enfrentar os dramáticos 

problemas político-econâmicos 

brasileiros precisam ser 

apresentados e debatidos. 
Geradores de turbulências e 

pouco diferindo-se em essência, 

os modelos político- econômicos 
vigentes nos governos Collor 

(cassado), Lula (condenado e 

preso), Dilma (cassada), Temer e 
Bolsonaro (corrompidos e 
desmoralizados) fracassaram, 
pespetuando o anacronismo 

político e agravando as 
desigualdades sociais. Saqueado 

por uma estrutura arcaica 

montada para transferir renda de 

quem produz e trabalha para o 

setor financeiro, nosso pais clarna 

por um novo modelo de gestão 
pública alheio à enganosa 
propaganda de exaltação de 

falsas virtudes — como a “Nova 

Politica” prometida por 
Bolsonaro em 2018 — de 
candidatos que, na verdade, não 

querem mudar nada: “Para que 

as Cúlsas permaneçam iguais, é 

preciso que tudo mude” 

(Giuseppe Lampedusa). 

VLADIMIR MOREVRA DUARTE 
VIRE PEREIRA, BJ 

Camaleões e robôs 

Provavelmente por mstinto de 
sobrevivência, 05 políticos se 

adaptam às circunstâncias de 
momento, sacrificando muitas 

vezes suas crenças e ideologias, 
para manterem o protagonismo, 
relevância ou poder Já os 

militares são acestrados para 

atender acrdens de comando 

sem efetuar julgamentos de 
valor, questionamentos éticos & 
assemelhados, de modo a 

cumprir suas obrigações 

constitucionais. À experiência da 
vida molda a todos de acordo 

com suas necessidades. Não 

Como navegar 

Atela inicial 

destaca 

cconteúdo 

on-line que pode 

ser atualizado 

aplicativo ficam 

guardadas 

Em Biblioteca, 
asmatérias 

salvas do eia 

impressa em duas 

versões: jornale texto 

conheça, mas devem existir 

exceções des dois lados. 

ALOISIO AGIA 

RIO 

Quem? 

Sr. João di Renna cada um é livre 

de interpretar os fatos dos 
personagens da História como 

bem entender, mas, 
convenhamos, comparar Júlio 
Cesar ao Jair Bolsonaro não me 
parece sensato (“Negócios 
nefastos” 23 de novembro). Se 

depois de dois milanos 0 
imperador romano é estudado. 

elogiado é/ou reprovado, é obvio 
que ele não foi para 0 lixo da 

História. O senhor crê que daqui a 

dois mil anos alguem vatestudar 

du lembrar que dois milênios 
antes houve cidadão chamado 

Jair Bolsonaro, que tentou 

povernar, de maneira desastrada, 

o Brasil? Esse cidadão, sim, vai 

pára o lixo da História. 

GUSTAVO SASSI 
EM 

Papel social 

O artigo publicado pelo 
economista Rubem Novaes 
('ESG, responsabilidade social é 
lucro”, 23 de múvembro) 

surpreende. Come um 

economista ainda consegue 

descolar a atividade privada 
totalmente ca publica e ainda 

considerar que, agindo assim, 
“estará cumprindo seu 
verdadeiro papel social”? 
Primeiro, põe responsabilidade 
social e mem ambiente como 
“tese da moda” como se essas 
questões pudessem ser 
irrelevantes em algum momento 
histórico futuro. Depois, conclui 
que à administrador privado deve 

ser pragmático. agindo sempre e 
apenas no interesse de 
maximização do valor de sua 
empresa. Caberia ao Estado 

estabelecer leis e prêmios para. 

EmEditorias, 

otestor 

consegue 

aCesSar SUAS 

seções preferidas 

Aoclicar 

no simbolo, 
olestor pode 

salvar uma matéria 

para leitura posterior 

Otmede Edo 
colunistas 

do GLOBO 

esta reunida em um 
único lugar no app 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO 

Os pratos mais Amanticia para acom- 

queridos dos pap 
gilairas itos por assinantes brasileiros pelo WhatzApp (2. 

9062-7532) ou telefo- 
ne(21-2620-8082). 0 

pps restaurantereúneos 

pratos mais queridos 
dos brasileiros. É 

mm) Lrsarão Gastro- preciso portar carteiri- 

nomia,emNiteró.ofe-  nhaválidadoClube 
recegrátisasobremesa (fisicaou digital). 

CONSINTE CONDIÇÕES DA OFERTA 
NOS ITE CURBECALO BR COM 28 

retire banda de pol 
inleporid sado 

50% 
desconto 

A reta Blltre é a 

principal atração do últi- 

mao dia do Somamos 

Quartadera 24 112021] O GLOBO 

pe ACERVO 

Ó Violência na final da Libertadores 
MANES Decisão entre Cobreloa e Flamengo. hã40 anos fo marcada por agressões 

de alguma forma, disciplinar e 

humanizar a atividade 

empresarial Interessante mesmo 

é que acaba por admitir a 
necessidade da intervenção 
estatal na economia, 

contranando o próprio 

pensamento liberal pura. 

FABIO VARGAS 

NITERÓI, RU 

Roda que massacra 

O Brasilse divide entre os que 

têm contas em dólares ou 
euros, em paraísos fiscais, as 

ofishores e 05 que so têm 

contas a pagar e vivem fora do 
sistema capitalista, do “in dólar 

we trust”. No meio dessas 
facções dos muito ricos e dos 
muito pobres, há 05 milhões de 
brasileiros que lutam para 

ganhar o mínimo para 
continuarem vivos, mantendo à 
nação funcionando ga roda 
mais que injusta da economia 

dando voltas neste carrossel de 
poucos privilegiados e muitos 
privados de tudo. 

PAULO SERGIO ARISI 
PORTO ALEGRE R5 

A fome revolta 

Na edição da GLOBO de 21 de 

novembro, foi informado que o 
estoque de alimentos de 

entidades sociais não 

governamentais está 
praticamente zerado. Entre 

elas, a Cufae o Cidadania Isso 
porque as doações de 

alimentos cairam 97%. O 
principal motivo dessa queda 

foi a inflação ter alcançado 

dois dígitos, diminuindo o 

poder de ajuda até então. À 

decepção maior val para 
aqueles que têm poder 

aquisitivo elevado e nada 

fazem para minimizar a dor de 
quem tem fome. Os mais ricos 

— está provado! — são os que 

menos 5e comovem com a 

DZ — 
Fi 
E 

Agi a ii ct PR a 

SE O JR RO 

O O a) 

Asa do o 

Festival nodomingo no praingressos online com 
Teatro Prudential, na Sb de desconto Saiba 
Glória. Assinante com mais em nosso site, 

Publicado a partir 
das Eh, de segunda a 

sexta. com análises & 

informações sobre o Ta 

principaltema dodia = 

Como ouvir 

Está disponivel 

nositedo GLORO 

enas plataformas 
de podcast 

situação calamitosa de mais 

de 1E milhões de brasileiros 

que acordam sem ter 

condição. sequer, de tom arum 

simples café da manhã. E 
gente mais pobre que está 

ajudando e doando alimentos 
áquem tanta precisa. Então, 
aquivai um apelo ao povo 

brasileiro como um todo 

—ritos é classe médiaem 

particular: condoa-se de quem 
está passando fome. 

A fome dói, revolta e desespera. 
505 para 05 famintos 

brasileiros! 
ELZI DE BARROS CARDOSO 

RO 

Alcatrazes 

E inaceitável a pretensão da 
Marinha do Brasil de voltar a 
fazer exercícios de tiro no 
Arquipelago de Alcatrazes, que 

é uma Unidade de Conservação 

Federal de Proteção Integral. 
Alguém precisa explicar para a 

gloriosa Marinha brasileira que 
a arte da guerra evolum, tiro de 

canhão é coisa do passado que 

não existe mais, Hoje as 
batalhas são travadas com 

misseis de longo alcance. 
guiados por satélite, 
infinitamente melhores que 05 

velhos canhões. Calibrar à 

pontaria de um canhão hoje em 
dia é uma idiotice 

completamente desnecessária, 
algo como dar corda ho relógio. 

Alcatrazes é o maior sítio 

reprodutivo de aves marinhas 
da costa brasileira, com uma 

população que gira em torno de 
dez mil aves, Alêm disso, por 

conta de sua diversidade de 

fora e fauna, com mais de 20 
espécies endémicas, O 

arquipélago é conhecido como 
“Galápagos do Brasil” Nada 
justifica a pretensão da 
Marinha de voltar a destruir 
Alcatrazes. 
MÁRIO BABILÁ FILHO 

SÃO PAULO, SP 

24/11/1971 

Gisóia no Salgueiro 

A continua violência no Rio, 
como exemplifica esta última 
chacina no Complexo do 

Salgueiro, em São Gonçalo, 
parece não ter fim, Aforça 

policial fluminense é a que mais 

mata e também a que mais 

morre, conforme informam 
estatísticas oficiais sobre o 
tema. Urge combater essa 

patologia social, para não 
termos uma explosiva patologia 
da violência entre nós, que não 
goupará ninguém, 
independentemente da classe 

socioeconômica à qual 
pertençamos 

HOSÊ DE ANCHIETA SN. DE ALMEIDA 

Ro 

Vamos malhar 

Como a medicina não é uma 

ciência exata, é possivel que 
ccorram diagnósticos, 
protocolos, procedimentos e 
recomendações por vezes 

distintos. Porém, há pelo menos 

dois casos em que as 

recomendações púzam de uma 
unanimidade médica . os 

maleficios do fumo e 05 
beneficios da atividade fisica. Hã 
algum tempo, a prefeitura, dando 

apolo a atividades fisicas, montou 

em diversos espaços públicos 

Na parte da manhã, instrutores 
orientavam a turma da terceira 

idade Com o tempo, os 

profissionais sumiram, é 05 

equipamentos se deterioram. No 

Lido e no Leme, estão 
praticamente inutilizáveis e. no 
Parque Garota de Ipanema. 
foram retirados. Será que à 

prefeitura estã querendo 
contestar à unanimidade 

médica? Só falta agora instalar 
nos espaços dra degradados uns 
fumódromos. 

JOSÉ ROMALDO RIBEIRO 

Es 

HÁ 50 ANOS 
Medo de novos desabamentos fecha avenida 

| EB: Tesouro subscreve Cr$ 180 milhões em ações 

- . piranhas cg pango psd 

a pd po 
=. Si E 
+ +] mma a E 
= ps ; 
Ea To 

Após uma reunião de mais de duas horas com o 

diretor do DER e uma comissão de engenheiros, o 
governador Chagas Freitas determinou ontem a 
interdição total, a partir de zero hora de hoje, da 
Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, eo 
escoramento de todo o elevado com dormentes 
iguais dos instalados perto do local do 

desabamento do último sábado, O tráfego da área 

sofreu novas modilicações: nos cruzamentos. só 
é permitida um carro de cada vez, e atravessta de 

pedestres está probida. 

LOTERIAS LOTOFÁCIL (concurso 2.379/:1.2.3.5.7.8.9.1].12.15,15.20,23,24 25 QUINA (concurso 5.712):16,19.36,54.59.DUPLA SENA (concurso 2.301) 1º sorteio = 13.,18,23,26.37.40:2 sorteio =7.37. 
d ds 

SB. 43.47.40 quisrace deca arsdiios aesémes apércias cbous no site da CEF porque com cs bosdnms-de deciamerão do formas rórmeris aco pulicades. Siigados sempre no fim da pode pela CP gos een venta iomendo ester defasacos 
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Esportes 

Empate deixa 
Barça na frente, 
mas Benfica 
em vantagem 
Equipe de Xavi se impõe no Camp Nou, 

mas não sai do O a O e vê rival com boas 

chances de tomar sua vaga na Champions 

Nes dizer que oO 

a O é um dos grandes 
vilões do futebol. Afinal, 
normalmente é sinônimo 

de um jogo sem dinamismo 

e com um placar que não 
agrada a ninguém. Não foi o 
caso do empate sem gols en- 

tre Barcelona e Benfica, on- 

tem, no Camp Nou, pela fa- 
se de grupos da Liga dos 

Campeões. À igualdade veio 

numa partida marcada pela 
tensão E com uma espécie 

de vencedor simbólico. 

O curioso é que este ga- 

nhador foi o time porta- 

guês, que está atrás na clas- 
sificação. Com oc empate, o 

Benfica se manteve na ter- 
ceira colocação do grupo E. 
Agora, soma cinco pontos, 

dois a menos que o Barcelo- 

na. À questão é que, proje- 

tando os jogos da última ro- 
dada, daqui a duas semanas, 

o cenário se desenha mais 

favorável a uma virada por- 
tuguesa do que à confirma- 

ção da vaga para os catalães. 

No dia 8, aequipe de Jorge 

Jesus recebe o lanterna Di- 

Hamo de Kiev. ljão Barcelo- 
na visitará ninguém menos 
queo lider Bayern de Muni- 

que, dono de 100% de apro- 

vertamento no torneio ate 

aqui e seu principal carras- 

co nos últimos anos. 

— Saimos daqui com um 
resultado que ainda nos dei- 

xa sonhar. Mas não depen- 

Torcida do Fluminense tenta 

tirar trecho racista de música 
Time enfrenta o Internacional hoje em confronto direto pela Libertadores 

GIULIA COSTA E MARCELLO NEVES 
esporte gerdagioto som fe 

Fluminense entra em 

campo hoje paraenfren- 
tar o Internacional, no Ma- 

racanã, emcontfrontodireto 
poruma vaga na próxima Li- 

bertadores. Enquanto isso, 
a torcida tricolor inicia um 
movimento para mudar ale- 
trade uma das músicas mais 

populares na arquibancada. 

Motivados pelo Dia da 
Consciência Negra, grupos 

pedem a remoção de um ter- 
mo racista da canção " Des- 
de pequeno te sigo”. 

Um dos trechos diz “mu- 

lambo imundo”, em uma 

provocação ao Flamengo. A 

supestão da Bravo 52, ator- 
cida que puxa fila por esta 
mudança, é substituir o tre- 
cho por “volta pro remo". es- 

porteorigináriodo rival. 
“Mulambo' é um termo 

que surgiu na Angola. Na 

época da escravatura, us an- 
golanos vieram para o Bra- 

sil, e cles eram chamados de 
“mulambos' pelos senhores 

de engenho, os patrões das 

fazendas”, compartilhou a 
Bravo 52 no Twnatter. 

Pedro Machado, composi- 

tor da letra original, em 
2009, contou ao GLOBO 

que hojese sente incomoda- 

E como conteúdo da músi- 

ca. E apoia a mudança. 

— Hã alguns anos, isso (a 

letra) vinha me incomodan- 

do, efiquei felizqueessadis- 

cussão veio à tona. À canção 

loicomposta em 2009. De lá 

para cá, muita coisa mudou, 
Hoje em dia jamais usaria 

este termo — conta o torce- 

dor tricolor. 
A Brava 52 afirma que a 

ideia é já cantar a “nova ver- 

são” no jogo de hoje, diante 
do colorado. Se ela vai “pe- 
gar” ounão, é UM processo, 

— Nós da Bravo há algum 

tempo já haviamos conver- 
sado sobre o tema, Temos 

um papel social de lutar por 

causas que mereçam ser, de 

O CAMPEÃO DA ÁSIA 

demos de nós. Continuo di- 

zendoamesma colsa.O Bar- 

celona é uma das melhores 
equipes do mundo, e esta- 
mos discutindo uma passa- 

gem na fase de grupos com 
eles, Isto deve orgulhar os 
torcedores, jogadores e trei- 

nador — comentou Jesus. 

O resultado, contudo, não 
condiz como que foi a parti- 

da. Os quase 50 mil presen- 

certa forma, um prito de 

apoio. É essa é uma. Nós já 
haviamos falado sobre algu- 
mas músicas que são E 
conceituosas, mas sabla- 

mos que não seria fácila mu- 
dança, teriamos resistên- 

cia, Mas lutaremos para que 

o tricolor entenda o verda- 
deiro significado da palav Ta 

“mulambo” e seenvergonhe 

de dizê-lae cantá-la —expli- 

Rival. Movimento da arquibancada quer mudar provocação ac Flamengo 

Al-Hilal disputará Mundial de Clubes 
Time é comandado par Leonardo Jardim. que esteve namirado Flamenço 

tes no Camp Nou viram um 

Barcelona que se impós, 

principalmente no segundo 
tempo, No segundo jogo sob 
o comando de Xavi, a sensa- 

ção é adequeatroca de Koe- 
man por ele deveria ter 
ocorrido antes. Já é possível 
ver uma ideia de jogo bem 

estabelecida e que se con- 
trapõe ao péssimo futebol 

apresentado no início de 

“a 

cou o presidente da torcida, 

Diogo Riccobene. 
Outro fator que motiva a 

mudança é o Fluminense 

ter se colocado na linha de 

frente da luta contra a ho- 
mofobia, com ações como a 

campanha “Time de todos”. 

BAIXAS HOJE 

Sétimo colocado na tabela 

da Série A. com 48 pontos, q 

Botafogo registra crescimento e projeta faturar mais com ST em 2022 

TATIANA FURTADO 
Laura estado gota corto bei 

E uanto não translorma 

seu futebol em empresa, 
o Botafogo busca o chama- 

do “dinheiro novo”. E, aos 

poucos, ele vem chegando 
por meio de um ativo que 

não teve muita participação 

VASCO 

noúltimo ano: o torcedor. O 
programa Camisa 7, lança- 
do em junho. assiste a um 

crescimento na esteira do 

retorno do time à Série A e 
de promoções. Atualmente, 

são 18.678 sócios, sendo mil 

novos nos últimos três dias. 
O montante não chega a 

ser vultuoso, nem pelo nú- 

Clube se reúne com empresária 
após brincadeira na internet 

mero de associados, nem 

pela receita gerada — o fatu- 

ramento médio no último 

semestre toi de R$560 mil. 

Mas representa um negócio 
com possibilidade decresci- 

mento em 2022. Nas parti- 

das recentes no Nilton San- 
tos, o clube percebeu que a 

mudança de estratégia do 

Carol supiraao Vasco 

aWin The Game 
(NTG), empresa que 

olerece soluções de 

gestão aclubes e 

programa poderá ser mais 
rentável. Antes, à associado 

ganhava o direito ao ingres- 

sono estádio a valores men- 

sais bem mais baixos. 
— (15 recentes resultados 

positivos nas bilheterias são 

também fruto de uma estra- 
tégia de não canibalizarmos 

a nossa receita de bilheteria 

CASO PENG SHUAI 

com planos de sócio-torce- 
dor — diz Pedro Souto, pe- 

rentede negócios do alvine- 
gro. — Temos expectativa de 

crescimento para novem- 

bro e dezembro, e um prog- 

nóstico muito positivo para 

a próxima temporada 
Desde junho, o Camisa 7 

tem planos novos, é cada um 

Grupo de direitos humanos acusa 
COI de ser cúmplice da China 

Área técnica. 

Jorge Jesus E 

Xavi lado a lado 

nao Camp Nou 

durante ermipate 

sem pois enire 

Barcelona & 

Benfica. pela 

Champions 

tempo rada, que levou Pique 

a sentenciar que o time é o 

que é após a derrota para 0 
Bayern, na primeira rodada, 

— Todos veem à entusias- 

mocomo qualo Xavi nos faz 

jogar — elogiou Ter Stegen, 
— Temos uma ideiade como 
jogar, deixando muito pou- 
co espaço para o rival. Isso é 
bom. Com esta atitude, va- 

mos ganhar (do Bayern). 

9) 
cm 

Fluminense Internaciona! 
Marcos Feiipa, Marcelo Lomba, 
Samuel Raves, Saravia, Bruno 
Lugcas Claro, Mimas, Victor 

David Braz CuestaaMoisés: 
eMartonc Me ling- Rodrigo Dourado. 
bom, Martina!ll, Rodrigo Lindoso, 
Tago; Luiz Edanilson, Txison 
Henrigua, Caio e Patrick: Palacios 
Paulista e Fred, (run Alberto) 

Local Maracanã Horário: 21h30. Árbitro 
Fale Fermardes de Lima (MG) Trangmis- 
são: TrGlaba Promise e Rádio CEM 

Fluminense não poderá 

contar hoje com Nino. O za- 
gueiro teve uma lesão con- 
firmada no músculo adutor 

da coxa direita. Outras bai- 

xas são Os meio-campistas 
André, que cumprirá sus- 

pensão, e Nonato, que, por 

ter sido emprestado ao tri- 
color pelo Inter, não poderá 

atuar, segundo determina- 

ção contratual. 

deles dá um determinado 

desconto nos ingressos. As- 
sim, o clube conseguiu su- 

biro preçodo tiquete médio 

de R$ 14,90 para R$25,60. 
— Avançaremos ainda 

mais, escutando a torcida, 

olhando para o mercado e 

pira as nossas contas. O re- 

lacionamento com o tarce- 

dor é fundamental, eo Ca- 

misa 7 é à unidade de negó- 
cio com mais potencial do 

clube — projeta Souto. 

doa Pang se elatinha 

acesso a um advoga- 

doou se Queria apra 

sentar denúncia das 

acusações de agres- 

coma UU COMEÇOU lhoresalunos paraope-  exibidonocanalpor 

como brincadeira de raro capitaldaempresa assinatura Sony. Ela toi 

mternetsetranstormou  Nasemanapassada.ela procurada pela diretoria 

em compromisso da respondeuaapelos de após dizer nas redes 
diretoria do Vasco. O torcedores vascaínos sociais que estava estu- 

clube tem encontro nas redes sociais para dando maneiras de 

marcado entre hoje e queajudasseociubea ajudar o Vasco. Um 

amanhã com Carol sairdacrise financeira encontro foi marcado 

Pailter. CEO da Atom 

investimentos. que 

oferece cursos detra- 
ders econtrata os me: 

Aempresária é conheci 

da por fazer parte do 

elenco do reality show 
“Shark Tank Brasil” 

para que as partes tro: 

quem impressões a 

respeitodoclube. Existe 
aexpeciativadeque 

atletas. O cruzsmalti- 

no ja teve coriversas 

comaWTG esteano— 
procurada, a diretoria 

recobeu proposta que 

nãcagradou Também 

buscada por vascaí- 

nos, Camila Farani, 

pulra empreendedora 

do” Shark Tank Bra- 

si disseestar dispos- 
ta a ajudar o clube. 

A Human Rights 

Watch (HRW) acusou 

ontemo Comitê Olimpi- 
co Internacional (COI) 

de ser cúmplice de 

abusos da China às 

vesperas dos Jogos de 

Inverno de Pequim, em 

fevereiro de 2022 .A 

acusação vem à tona 

depois davidecchama- 
dado presidente da 

entidade coma tenista 

Penp Shuai queos fãs 

alirmam estar sob coa- 

ção política após denun- 
clar 0 ex-vice-primeiro» 

ministro Zhang Gaoli 

por abuso sexual Ex- 

número1 do mundo nas 

duplas, Peng reapare- 

ceu no último tim de 

semana em Pequime 
tez uma ligação por 

video como presidente 

do CO! Thomas Bach, 

nodominço. Mas a 

Associação de Tênis 
Feminino (WTAjeos 

principais tenistas 
pediram garantias de 

sua segurança, Diretora 

da HRW na China, Sop- 

hie Richardson criticou 

Bach por não deixar 
claro se havia perguntas 

são sexual Segundo 

ela, Bach pretende 

“manter os pos Nos 

trilhos, não importan- 

do os custos huma: 

nos eteria participa: 

dada” narrativacria 

da pelo governo” de 

Peguim. Procurado, O 

COI ndo respondeu a 

um e-mail para cos 

mentários. (Reuters) 
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O valor doempate  Fluencara o Inter 
para Jesus e Xavi com música “nova” 
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Densinda: is da yL bertadores a ser disputada por Flamengo e Palmeiras no sábado, eita na tos da kona um dos pontos turísticos mais pp de Montevidéu. no Urzgua 

CASA RUBRO-N EG RA 
Como o Fla preparou Montevidéu 
para os dias antes da final da Liberta 
DIBGO DANTAS 
diga mta sete int be 

Qui: Flamengo desembarca 

hoje no Uruguai e tem 

tudo para SE sentir em casa, 

Tãologa o clube conheceu a 

estrutura disponibilizada 
pela Conmebol para a final 
da Libertadores, tratou de 
dar a sua cara ão hotel e ao 

centro de treinamento em 

Montevidéu. E de fazer exi- 
géências para que os jogado- 

res tivessem cuidados espe- 

ciais nos dias que antece- 
dem ao jogo com o Palmei- 
ras, marcado para sábado. 

Em duas viagens ão pais, o 
supervisor Gabriel Skinner 
se inteirou das condições e 

solicitou ajustes. No retor- 

TH, foi Con fer ir se as deman- 

das haviam sido atendidas. 
É aproveitou para visitar 

pessoalmente o estádio 

Centenário, que estava em 
obras, para verificar as con- 

dições do gramado, dos ves- 

tiários e das arquibancadas, 
que receberão ostorcedores 
rubro-negros. 

A boa notícia é que as ins- 

talações estão em excelente 
estado, com campo e vestiá- 
rios reformados. A arqui- 

bancada passou por melho- 
rias, mas manteve-se d Es 

trutura de quase cem anos. 
Fora das quatro linhas, a 

trabalho do Flamengo foi 
ainda mais minucioso, À 

primeira medida foi garan- 
tir quartos suficientes para 
atender à demanda da dele- 
gação. Em vez dos 53 dispo- 

nibilizados pela entidade 

sul-americana, a diretoria 
rubro-negra entendeu que 

precisaria de 70. Decidiu, 

então, bloquear 80 aposen- 
tos em três andares exclusi- 
vos. O clube fretou aviões 

para levar não somente os 

atletas, como seus familia- 
res e membros da diretoria. 
Esse grupo se hospedará em 

andares separados, 

LOGÍSTICA CONTROLADA 
Na primeira viagem, entre 

osdias 7e9de outubro, o su- 
pervisor tomou conheci- 

Flamengo usa reservas 
e empata com o Grêmio 
Vitinho foi o destaque dos visitantes em Porto Alegre, com dois gols 

ara o Flamengo, que joga 

a final da Libertadores 

no sábado, a atuação dos re- 
servas no empate diante do 
Grêmio, que luta contra o 

rebaixamento do Brasileiro, 

acabou sendo um um treino 
de luxo. Oobjetivo principal 
era dar oportunidade e mais 

ritmo de jogo ao meia Arras- 

cacta, que entrou no segu 

do tempo e atuou por 40 mi- 

nutos. O uruguaio precisou 

de um toque na bola para 
iniciar a jogada do gol de Vi- 
tinho, que marcou duas ve- 

zes no 2 a 2 animado no se- 

gundo tempo. Borja e Fer- 
reira diminuíram. 

O jogo foi importante 

também pelo retorno de Pe- 
dra, recuperado de uma ci- 
rurgia no joelho, O centroa- 

vante atuou por 25 minutos. 

Com ele em campo, Kenedy 

fez a jogada pela direita e 
serviu Vitinho, que ampli- 
ou. O técnico Renato Gau- 

chocomeçou a promover al- 

terações, e levou o empate. 
O Flamengo foi a 67 pontos, 
mas segue distante do lider 

Atlético-MG. Após a deci- 

são da Libertadores, ainda 
haverá quatro rodadas a 

cumprir. Há esperança de 

tHtulo, embora remota. 
— Feliz por estar de volta. 

Fiz uma boa rec uperação., 

Aporaé tocar nadecisão. Va- 

mos entrar para Vencer — 

disse Pedro após o jogo. 
Em termos de exibição, o 

Flamengo repetiu a escala 
ção reserva que foi base da 
vitória sobre o Corinthians. 

O técnico Renato Gaúcho 
preservouaté Matheuzinho 

e Michael. Quando coman- 

dado por Diego, o time foi 
lento no ataque, enquanto o 
Grêmio criou situações de 

perigo no início. 
O zagueiro Gustavo Hen- 

rique interceptou a melhor 

finalização dos gaúchos, en- 
quanto Ferreirinha parou 
em Hugo em jogada pela es- 

querda. Diego Souza che- 

gou a balançar a rede nos 
acré sCIMOS, mas estava im- 

pedido. A primeira finaliza- 

ção do Fla veio apenas aos 

32 minutos. Com Victor Ga- 
briel no comando do ata- 
qe: a jogada aérea eraa me- 
lhor pedida. Houve poucas 
triangulações tanto pelas la- 
terais quanto por dentro, 

mento de toda a estrutura & 
pediu melhorias. Desde do- 
mingo, o chete de cozinha e 

o nutricionista de perfor- 

mance do Flamengo jáestão 
hospedados no local para 
preparar as refeições dos jo- 
gadores. Foi solicitada a 

contratação de mais protis- 
sionais do setor ao hotel. 
O clube criou ainda uma 

estrutura nova em um espa- 

ço anexo, onde ficará todo o 
material da rouparia. À aca- 

demia foi dividida em dois 

espaços, que atenderão ex- 
clusivamente à fisioterapia 
e à massagem das atletas. 

Uutra p eocupação é en- 

tender a logistica dos deslo- 
camentos do Flamengo na 

cidade uruguaia. O emissá- 
rio do rubro-negro conhe- 
ceua base aérea, onde o ti- 

me desembarca hoje. Além 

do ônibus disponibilizado 

pela Conmebol, o clube alu- 
gououtro. Todos os desloca- 

mentos foram cronometra- 
dos para calcular e monito- 
rar melhor os percursos que 
serão realizados pela dele- 

gação no Uruguai. Do hotel 
parao centro de treinamen- 
to do Periarol, anexo ao Es- 

tádio Campeún del Siglo, é 

do hotel par o estádio. 
Parao Qhcai de treinamen:- 

to, o Flamengo pediu uma 

relação especítica de mate- 
riais (balizas, estacas, etc.) 
O espaço também teve uma 

Sombra. Vitinho autor de dois gois no po de ontem, é marcado por Rafinha 

Na etapa final, Arrascaeta 
aqueceu no intervalo e en- 
troucedo para dar luz ao ata- 
que. A previsão era ampliar 
a participação de forma gra- 
dativa, para que o uruguaio 

jogue 90 minutos contra o 

Palmeiras após ficar um 
mês parado por lesão mus- 
cular. Em campo, se movi- 

mentou bem, dividiu bola e 
se mostrou pronto paraa de: 
cisão de sábado. 

Depois de abrir dois gols, 
entretanto, o Flamengo co- 
chilou, Mesmo com aexpul- 

são de Robert por falta em 

Vitinho o timesentivo can- 

saço, e as alterações realiza- 
das desorganizaram a equi- 

área transformada em sala 
de aquecimento do vestiá- 

Roe outra numa acade mia 

para a preparação fisica. Os 
aparelhos foram escolhidos 

e alugados pelo rubro-ne- 
gro. À ideia é proporcionar 
rotina semelhante de pré e 

pós-treino ao próprio Ni- 

nho do Urubu, 
O Flamengo desembarca 

às 12h05 de hoje (horário de 
Brasília), coelencorealizao 
primeiro treinamento em 

Montevidéu às 14h, no ho- 

tel. Amanhãe na sexta-fei- 
ra, o time treina às 15h, no 
estádio do Pefiarol, 

ENTRANDO NO CLIMA 
Os primeiros voos com tor- 

cedores do Flamengo che- 

garam a Montevidéu para a 
final da Libertadores antes 
mesmo da delegação. Nas 

ruas da capital do Uruguai, 

jáha Fable -ão dos rubro- 
negros a quatro dias para a 
grande decisão contra o ti- 

me de Abel Ferreira. Vídeos 

tas redes sociais mostram 

apoiadores em restaurantes 
cantando o hino do Flamen- 

go. Quem chegou primeiro 
tratou de mapear as redon- 

dezas para localizar o me- 

lhor ponto de concentra- 

ção, ainda que informal. 
Os rubro-negros combi- 

naram de ficar na Praça da 

Constituição. Não é o ponto 
apontado pela Conmebol, 
que havia definido a praça 

Roosevelt como concentra- 
ção. Mas esta foi considera- 
do afastado e sem opções de 

bares. Os torcedores sairão 

em direção ao Centenário 
escoltados pela polícia lo- 
cal. Já os palmeirenses fica- 

rão em uma região distante 
da dos apoiadores rubro-ne- 
Eros, mas Com mais ofertas 

de lazer e estrutura. 

As caravanas com as torci- 

das organizadas do Flamen- 
go começam a deixar o Bra- 

sil também hoje, de ônibus, 
e chegam na sexta-feira. 
Mas a ideia é que a reunião 
de torcedores aconteça com 

quem já está no Uruguai, o 

chamado povão”. 
Abolarola às 17h ( de Bra- 

silia) de sábado, no estádio 

do Centenário. Cerca de 60 
mil ingressos foram coloca- 

dos à venda, e a expectativa 

da organização é que haja 
até 40 mil rubro-negros, 
contra 20 mil palmeirenses. 

Grêmio Flamengo 
Chapecó Rafinha Hugo Roelinel, 

(Vanderson) E Henrique 
Goran, Ruan é (A. Viana), Lbo 

Cother; Thiago Preirso Rima 
Santos Lucas (Rarmon): Jeha 
Silva (Alisson), Comes, T Mala o 

Campar (Douglas Diogo (Armadeno- 
Costa). Robert e ta); Vitinho (Piris). 
Forreira: Diego Kenedye Victor 

Saura (Borja). Gabriel (Podes) 

Gota: 2T:V nho 208 12 e 205 28 minho 
Bxeja aos 30 min a Forreica ans SE mine 

bom Jude: Bra iocia Sia Machado (SE) 
Cartões amarólos: Eonady vitima Came 

paze Lucas Siva Cartão vermelho: Robert 

Piúlbhcs e nenda Jogo com portões incho- 

dos Local: Abra Grbraio (Porto Alegro-RS) 

pe já pouco entrosada, O 
Grêmio aproveitou, Primei- 
ra, Borja completou jogada 

Colmm oportunismo. Em SE- 

guida, Ferreira, em lance in- 
dividual, fez um golaço. No 
Him, oresultado foi coerente 
comum Flamengo que prio- 
rizou a Libertadores, 
(Diogo Dantas) 
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BIG 
BROTHER 
BEAIÍLES 
LUCCAS OLIVEIRA 
bitias adistrsDadous com br 

sonho do diretor Peter 

Jackson, vencedor de três 

Oscars por seu trabalho na 
grandiosa trilogia “O Senhor 

dos Anéis”, era o mesmo de 

praticamente qualquer beathe- 

maniaco: pode rentrar numas 

máquina do tempo e viajar di- 

retarmente para à Inglaterra Ed] 

tim da década de 1960, mais 
precisamente para um estúdio 
ou sala de ensaio onde Paul 

MeCartney, John Lennon, Ge- 

orpe Harrison e Ringo Starr es- 
tivessem trabalhando. 

— Eu ficaria quieto num 

canto, sóum dia, apenasobser- 

vando — garante o neozelan- 
dês Jackson, de 60 anos, em 

coletiva de imprensa para di- 

vulgar “The Beatles: Get 
back”, uma igualmente gran- 

digsa (e de exuberância técni- 
cajsérie documental sobre o 

grupo em três episódios. que 
estreiam amanhã, sexta e sã- 

bado no streaming Dismey +. 

Não que a trajetória meteo- 

rica e explosiva do Fab Four 

não tenha sido exaustivamen- 
tedocumentadaemifilmes: es- 

pécie de primeira (e mais in- 
fluente) boyband da história 
da música, os Beatles eram fil. 
mados par todos os cantos. Fil- 

mes como “Os reis do já-a-48" 
(1964), “Help!” (1965) e 
“Submarino amarelo” (1968), 
porem, eram extensamente 

editados, usados para Lins pro- 
mocionais. O que Peter Jack- 
sm CMCriA e, Mudas todos 

nós, praticamente —era saber 

como tod, à vera, vícios e virtu- 

des, tapas e beijos, para além 
de mitos e Fofocas, e, assim, 

desconstruir alguns deles. 
A sorte é que estamos falan- 

do de um dos maiores direto- 

res de cinema vivos, que co- 
nheceu o fã Paul McCartney 
na premiére de “O Senhor 
dos Anéis: As chuás torres” em 

2002 e conquistou não só à 

benção de McCartney e Rin- 
go Starr, mas também das vit 

vas de Lennon e Harrison 

(Yoko Ono e Olivia Harn- 

EM 'GET BACK; QUE CHEGA AMANHÃ 
ÃO STREAMING, O DIRETOR PETER 
JACKSON DISSECA E DESMISTIFICA | 
OS BASTIDORES DA ICÔNICA GRAVAÇÃO 
DE JANEIRO DE 1969 DO FAB FOUR, 
QUE SE SEPARARIA NO ANO SEGUINTE 

son). E, apartir disso, mergu- 

lhou na máquina do tempo. 
passível para então contar da 
melhor maneira aos especta- 

dores a queviu. Para isso, con- 
vencena à Disney, cor um em- 

vo dos adiamentos E 

pem de cerca de duas bora & 
num documentário mais de | 
três vezes maior. 

SEM 

O enredo de "Getbad” 
A econbesvi dear | 
ma. CHilme se passa er janei- 
ro de 1969, quando os Beatles 
estavam num estúdio cinema- 
tográfico no oeste de Londres 
ensaiando canções para o ál- 
bum “Letithbe” A missão, hasi- 
camente, eracompor e ensaiar 
14 canções em duas semanas, 
e logo depois tocar este reper- 
tório ao vivo em algum local 
diferente. da 
exaustivamente 

e dc ita - E er 

mentário minutos no docu 

“Letithe” O filme sá fot estre- 
ar em maio de 1970, um mês 
depois de os Beatles se se) 
rem. Desde então, “Let itbo” 
E =) 

san magic 

sombrio e cheio de ressenti- 

mentos que culminaram no 
fim lamentado até hoje. 

— “Get back” não mostra a 

separação dos Beatles, mas 
um momento singuli ar na his- 
tória que você pode conside 

raro começo do fim — adian- 

ta Jackson. — Em" Let ithe” 
Paul e John influenciaram 
muito nvedição de Lindsay- 
Hogg. Eu temia que fizessem 
o mesmo comigo, mas eu não 
recebi qualquer orientação 

deles [McCartney Starr, Ono € 

Harrison são produtores do fil- 
me]. Por exemplo, em 1969 
ele não púde mostrar Georpe 

deixando a banda e sumindo 
por alguns dias. Ele filmou 
aquilo e tem cenas de George 

anunciando que estava fora. 
Michael foi impedido. Nós, 
não, Não tivemos restrições. 
Jackson e sua equipe se sen 

tarary diante de 57 horas de 

imagens di italizadas e mais 
de 90) aba áudio gravados 
em 460 fitas —que chegaram 

a ser roubadas em 1970, mas 
recuperadas quase na totalida- 

la Interpol desde a déca 

pio E o diretor organi- 

zou à história em ordem cro- 
palópica, mostrando trechos 
de cada um dos 22 dias de en 

salos e pravações, além do con 
certo do terraço. 

NÃO HÁ VILÕES, NEM 
MOCINHOS, HA PAGINA 2 
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MOSTRA HUMOR, 
DANÇA, MÚSICA E RESPEITO 

Dir PE DRESS LTO 

D' Wellington, Peter Jack- 

son passou praticamente 

os Últimos GUario amos MnNer- 

gulhado nesse material valio- 

so. Nos últimos dois, por con- 

ta dao coronavirus, se trancou 
como montador Jabez Olssen 
numa suíte de edição (Pestá- 
vamos trancados com os Bea- 

tles nos ajudando a superar à 
pandemia. Eles me fazem 

rir”), e trocou ideias com Mi- 

chael Lindsay-Hogg. “Get 
back” utiliza as mesmas tec- 
nologias de realce de filma: 

gens de última geração que 

Jackson usou pela primeira 
vez no documentário “Eles 

não envelhecerão” (2018) — 
que traz imagens inéditas em 

alta definição da Primeira 
Guerra Mundial —e, posteri- 

ormente, na restauração da 
trilogia "O Senhor dos Anéis. 
O resultado surpreendeu os 

fãs e mobilizou as redes soci- 

ais desde o lançamento do 

primeiro trailer, há um mês: a 
qualidade de áudio e video 

nos faz duvidar que aquilo foi 

tilmado há mais de 50 anos, 
mas quem estã na tela são 05 

quatro Beatles numa fase em 

que conciliam maturação ar- 

tística, após 11 álbuns lança- 
dos, e um relacionamento sa- 

turado de banda que viveu in- 

tensamente o estrelato, como 
nenhuma cutra até então, por 
umadécada. 

— Não há vilões, nem moci- 

nhos no filme. E apenas uma 
histária humana — resumiu 

Jackson, — Por anos, eu vi en- 

trevistas de Glyn Johns (pro- 
dutor)e Michael, que estavam 

lá, dizendo não entender por 

que as pessoas tinham essa im- 

pressão negativa daquelas 
sessões. Eles lembravam derir 

egargalhar odiatodo. Eeles es- 

tavam certos o tempo todo. 

“Get back”, por exemplo, 
tenta equilibrar uma visão de 

que Paul McCartney era man- 
dão demais. O filme, exermpli- 
fica Jackson, mostra um dia 

gelado no estúdio em que os 

quatro Beatles estão lá para en 

saiar para 0 show que fariam 
18 dias depois. Paul liderava a 

sessão porque queria que acui- 

lo funcionasse, mais do que os 
outros três, Dã para sentir nas 

imapens que Paul se vê arras- 

tando mm trio lento atrás dele. 

SILVMO ESSINGER 
alivio svissgerTogiato im 1x 

azia muito frio e o vento cra cortante em 

- Londres por volta do meio-dia naquela 

quinta-feira, dia 30 de janeiro de 1969, 
quando George Harrison, Jotm Lennon, 

Paul McCartney, Ringo Starr e o tecladista 
convidado Billy Preston soltaram os 

primeiros acordes. Aquele nem foi o 
primeiro show de uma grande banda de rock 

no topo de um prédio —pouco antes, em 

dezembro de 68, os americanos do Jefferson 
Airplane inauguraram a modalidade, em 

Nova York. Mas, como tudo que se refere à 

maior de todas as bandas de rock, a 

apresentação que os Beatles fizeram de 
surpresa, no alto do edifício do escritório de 

suaempresa, a Apple, acabou sendo a mais 

conhecida, a mais icônica da História. 
E com muita razão: aquela seriaa última 

vez que a banda tocaria em público (por 
mais reduzido que esse fosse), depois de 

quase três anos fora dos palcos. Ao longo de 
seus curtos 42 minutos de duração, o 
improvisado show explicitaria o que muitos 

hesitavam em admitir: que o tim dos Beatles 
era uma questão de (pouco) tempo. 
Na hora do show, o movimento na rua era 

o de pessoas que saíam para o almoço, e que 

Se pe rount A VaTi ue Som Eta aquele. 

Público, mesmo, foi o de Maureen Starkey 

(mulher de Ringo). Yoko Ono (mulher de 
Lennon), aequipe técnicae secretárias de 
firmas de advocacia, que se aboletaram nos 

terraços próximos. Lennon, 

> Paul McCartney: Por vezes o 

musico é visto no documentário 

tentando incentivar 05 três compa- 

nheiros de banda a trabalhar seria- 
mentenos ensamos e gravações 

Nos bons momentos, ele faz pia 

das com diferentes sotaques 

enquanto exercita sua histórica 

parceria ao lado de John Lennon. 

Nos piores, ele não esconde a 

impaciência quando os amigos se 

mostram desinteressados, 

Trocas. No estúdio. 05 Bealles com técnicos e Yoko Una lite costas, ao ado de Lennon. ambos de branco)” 

NEM MOCINHOS, NEM VILÕES 

> George Harrison: É o guitarrista 

quem protagoniza algumas das 

cenas mais tensas desse periodo. 
Contrariado com uma postura 

impaciente de Paul ele chega a 

superir: "Talvez nós devéssemos 

nos divorciar . À ameaça se concre- 

tizamais para frente, quando-ele 

vai embora, ficando ausente das 

sessões por algunsdias Eventual: 

mente, ele volta, mas é clara sua 
frustração por seguir tendo pou- 

cas de suas canções gravadas. 

> John Lennon: Em 1520 numa 

entrevista. ele descreveria aquete 

periodo como “um inferno” inter: 

namente, ele já se questionava se 

deveria seguir na banda, e levar 
ão Ono paraas sessões eraa 

sa da para encontrar prazer no 

trabalho, No doc, por mais que seja 

possível ver momentos de geniali- 

dade, Lennon aparece diversas 

vezes isolado e disperso. 

> Ringo Star: O baterista reagiu à 
saida repentina de Harrison tocando 

wporosamente seu instrumento. O 

documentário tambem mostra 
como Ringo era fundamenta! nessas 

sessões, especialmente quando 

canções eram criadas do zero no 

estúdio: oie estava sempre pronto 

para improvisar e fazer as músicas 

ganharem vida Terminava exausto. 

— Parte do problema de 

Paul é ele ser ambicioso de- 

mais. É uma espécie de malu- 
co, realmente. Com aquela 

metade gravação. eles criaram 

um problema para si, e é Paul 

quem está arcando como peso 
disso. Mas ele não está sendo 

autoritário, está mais talando 

“pessoal, nós temos só mais oi- 

to dias para compor e fizemos 

apenas três músicas . Incenti- 

vando. Ele é o mais responsá- 

vel ali —diz o diretor, 

A PRESENÇA DE TORO 

Etema história da presença de 
Yoko Ona no estúdio, Ela, de 

fato, estã o tempo todo ao lado 

de John Lennon, que por vezes 

se mostra disperso e pennante 
nas filmagens, isolado com a 

parceira. O músico estava 

usando heroína esporadica- 
mente na época, e, excessiva- 

mente apaixonado, ficava na 

defensiva sobre a presença de 

FRIO, VENTO E O FIM 
DO SONHO NUM 
TERRAÇO LONDRINO 

epic Fngo, Paul, John é George: último show da maor de todas as bandas de rock tel “mxempo” para? 

a E na 

RVULOAÇA RARE DOS SME 

Yoko. Ele chega a falar “eu sa- 

criticaria todos vocês por ela”, 

para McCartney. Mas a artista 
plástica japonesa, por sua vez, 

aparece na dela, sem atrapa- 

lhar o processo produtivo — 

vale lembrar que, apesar dos 
percalços, o álbum “Let it be” 

ficaria pronto e, além de ter 

laixas históricas do rock como 

“Get back”, "Letitbe" e“The 

long and winding road”, aque- 

las sessões ainda geraram o 
rascunho de faixas de “Abbey 
Road” (que foi gravado depois, 

mas lançado antes). como 
“Carry that weight”, "Octo- 
pass Garden e Something . 

— Quando você é famoso 
como os Beatles eram, tudo o 

que você faz viraum mito. Para 
uns, Yoko não estava lá, para 

outros estava separando a ban- 

da. A verdade tem muito mais 
nuances, Ela estã lá porque 

eles estavam apaixonados, 

John saia para trabalhar e não 

am 

Ela está lá porque Ees estavam apaixonados”. lembra Jackson 

queria ficar sem ela. Talvez os 

outros preferissem que ela não 

estivesse lá, mas eles amam 
John e aceitam. Mas o princi- 

pal é saber que Yoko não inter- 

fere no que eles faziam, de jei- 
to nenhum — reforça Jackson. 
O grande mito que “Get 

back” quer desconstruir, po- 

rém, é mais direto que isso: en- 
tender que aquele periodo 

imersivo no estúdio pode ter 

sido conturbado, mas não “o 

prego final no caixão dos Bea- 
Ues". Que havia humor, dança, 
crianças, música e respeito. 

“Foi um ótimo periodo”, diz 
McCartney num comunicado 

divulgado pela Disney. “Nós 

éramos uma banda muito boa, 

e ser documentado dessa for- 
ma é muito intimo, eissoéo 

que há de bom nisso. Você tem 

as músicas, O show, as conver- 
sas, mas principalmente você 

está vendo e ouvindo ess 

ras de forma muito intima”. 

5; Ca- 

desacostumado com as apresentações ao 
vivo, tinha que ler cartazes com algumas 
das letras das músicas. 
E assim, no que seria o seu último show, os 

Beatles passaram por “Gethack, "Dontlet 
me down”, “T've gota feeling”, “One ake: 

909" e" Dig a pony . * Encasacados e com as 

[EIS gelada 4.05 IDUSÃCOS Liveram seus 

movimentos ne gistrados por diferentes 

câmeras, sob a direção de Michael 

Lindsay-Hogg, enquanto, no porão do 

+ T iai 

— + p) 
Es na 

prédio, a música chegava a gravadores de 
oito canais controlados pelo produtor 
George Martin, o engenheiro de som Glyn 
Johns eo operador de fita Alan Parsons. 
Uimacâmera montada na recepção da 

Apple registrou o momento em que 
policiais entraram no prédio paraordenar 
ao grupo que parasse de fazer aquele 
barulho todo. Fim de show e começo de 
novas aventuras. As pr au ações de"One 

after 909" e“Diga pony"eo primeiro take 
de“I've gota feeling” entrariam em Letit 
be”, álbum que chegou às lojas em maio de 
1970, pouco depois de McCartney 
anunciar sua saida, o que significou o fim 
da linha para a banda, 
O que ficou daquele show (que agora 

encerra, com toda sua glória, o "Get back” de 
Peter Jackson ) foi o exemplo, recriado em 
1987 em videoclipes tanto pelo U2 (tocando 

“Where the streets have no name” na rua em 
Los Angeles até a chegada da policia), quanto 
pelo Ultraje a Rigor (na Avenida Paulista, com 
show na marquise do shopping Top Center). 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Gamiiago, Thaymá Bodrigoss., 

Gabrea datunas e Gabriel Menezes 

hogutdeghodo cam be 
pesei lneingpul set 
robo patrieogu! 

Para Giovanna Antonelli, que 

chegou chegando a "Quanto 

mais vida, melhor”. estreia de 

anteontem da Globo na faixa 
das 19h. Aatriz, experiente e 

talentosa, sabe lidar com à 

exagero da personapem Paula 

eacertao tom 

Paraarepetição de elenco na 

Globo, agravada por reprises. 

Elizabeth Savala Valentina 

Herszage, Mateus Solano e 
Marcos Caruso estavam em 

“Pega pega” e estrearamem 

“Quanto mais vida. melhor!” 

São ótimos. mas nem assim 

CRÍTICA DE FILME ': 

o 

emana o, 
preto! 
pel 1 

Encontros 

Ç 

José de Abreu com Augusto Madeira durante o lançamento do livro “Abreugrafia” em São Paulo. Abreu está no ar 
em “Um lugar ao Solf como Santiago. Madeira faz. q Quinzinho de“ Nos tempos do Imperador” 

Felicidade de fã 

Bruno Mazzeo 

trouxe uma lem- 
brançado Emmy 
Internacional, an- 
teontem, Fide 

“Successton”, da 

HBO, eleregistrou 
o encontro como 

maravilhoso Brian 

Cox, que vive Logan 
Roy. Mazzeo estava 

concorrendo ao 

prêmio de melhor 

série de curta dura- 
ção com Diário de 

um confinado” 

Ed LEPIN DL A 

Eterna 

Familiares e amigos 
de Ruth de Souza na 
inauguração do 

teatro municipal 
que leva seu nome, 

no bairro de Santa 
Teresa. A atriz Léa 

Garcia discursou no 

palco; “Rath é uma 
figura sempre pre- 

sente, uma grande 
amiga. Este espaço 
vai ser importante 
para homenagear 
Ruth e todos os ar- 

tistas negros 

SepgundoCaderno | 3 

Novos espectadores 

A audiência de” Verdades 

secretas” 2 cresce no Glo- 

boplay. De sexta à domingo, 
depois da chegada do ter- 

ceiro bloco de capítulos, a 

novela teve 3,4 milhões de 

horas consumidas. O indice 

é maior que o do fim de 

semana após a estreia da 
segunda leva. À produção 

acumula mais de 26 mi- 

Ihões de horas assistidas. 

«E mais 

Camila Queiroz aparecerá 
no último capítulo, Antes de 

deixar a emissora, à atriz 

tinha gravado algumas cenas 
do destecho de A nge L As 

sequências penden tes estão 

sendo feitas por uma dublê. 

Vigoroso 

Ássim como Juliette, 0ex- 

“BBB” Gil do Vigor teráum 

documentário sobre sua vida 

no Globoplay. "Gil na Califór- 

nia” estrejano próximo dia 9 

Talento 

Regina Casé foi cercada por 

fãs entre os profissionais de 

TV de vários cantos do mun- 

do no Emnry Internacional, 
anteontem, em Nova Tork. 

A atriz fol abordada, por 

exemplo, pelo elenco da 
novela portuguesa que con- 

correu com “Amor de mãe” 

Todos elogiavamo trabalho 

dela. A vencedora acabou 
sendo uma trama chinesa. 

Então é Natal 

Oespecial de fim de ano 

“Família Record” será apre- 

sentado por Igor Rickdi e 
Carolina Ferraz. 

Agora, streaming 

Filme mais visto do ano no 
pais, “Marighella” chega ao 
Globoplay no próximo dia 4, 

Números1 

“Quanto mais vida, me- 
lhor!” estreou na Globo com 

22 pantos em São Paulo, a 

menor audiência deuma 
novela das 19h. 0 recorde 

negativo era de "Verão 90" 

(24). No Ria teve 27,0 pior 

indice de uma trama inédita 
desde “Deus salve o Rei”, 

Números 2 

Anteontem,"Gênesis” 

terminou com 14 pontos, 

superando "Jesus ,"Apoca- 
lipse”e“O Rico e Lázaro”. 

OLHAR PONDERADO SOBRE A MONTANHA-RUSSA BRASILEIRA 
Diretor: Daria Comnirat: 

Odo: Espaço |las q 

Estação [ol Eres 

DANIEL SCHENKER 
saigpa tecto ceia eres septo nr dirt 

à ques do embate passional 

que tem imperado na poli- 
tica brasileira nos últimos 

anos, Carla Camurati evita as- 

sumir um posicionamento na 
apresentação dos principais 

acontecimentos que atraves- 
saram a vida pública entre o 

movimento das Diretas já e a 
chegada de Jair Bolsonaro ao 

poder. A diretora se esforça pa- 
ra não se colocar de modo evi- 

dente muma história na qual 
exerceu função relevante — 

basta lembrar que assinou 

“Carlota Joaquina, princesa do 
Brazil”, marco da retomada do 

cinema brasileiro, em 1995, 

radicalmente atetado pela de- 

sestabilização promovida pelo 

governo Collor. A opção por 

uma postura afastada levou 
Camurati a priorizar uma es- 
trutura formada pela junção 
de imagens do noticiário tele- 
visivo, manchetes de jornais e 
revistas e letreiros destacando 

dados determinantes (como 
os resultados das eleições pre- 
sidenciais) em detrimento de 
procedimentos do documen- 
tário tradicional (como a reali- 

zação de entrevistas). 
A partir da morte repentina 

de Tancredo Neves, Camurati 

lomece um panorama dos po- 
vermos de José Samey, Fer- 
nando Collor de Mello, Tta- 
mar Franco, Fernando Henrl- 

que Cardoso, Luiz Inácio Lula 
da Silva, Dilma Rousseff, Mi- 

chel Temer e Jair Bolsonaro, 

Entre os muitos fatos realça- 
dos estão a elaboração da 
Constituição de 1988, a infla- 
cãodesentreada, o confisco da 

poupança pelaentão ministra 
Zélia Cardoso de Mello, os as- 

sassinatos de PC Farias e Su- 

— eee E 

Ea açho 

História. Posse de Bolsonaro, pós-lemer Carla Comurab revão pais, acima do embate passiona, desde as Diretas J 

zana Marcolina, o impeach- 

ment de Collor, o Plano Real, 

aaprovação do projeto de ree- 
leição presidencial, esquemas 

de corrupção, a Lava-jato, O 

impeachment de Dilma, a 

prisão de Lula, os assassinatos 
de Martelle Franco e Ander- 

son Comes, o projeto de go- 

vemo de Bolsonaro na contra- 

mão de pautas da atualidade, 
Ao não interferir, de manei 

ra direta, nas informações, a 

diretora procura deixar espaço 
para o espectador tirar suas 
conclusões. À reunião de noti 

cias muito conhecidas da his- 

tória do país, porém, não obri- 

gatoriamente estimula o pi 
blico a traçar articulações. 

Nesse caso, a experiência pro- 

porcionada por “8 presidentes 

| juramento” fica reduzida ao 
teor informativo de uma revi- 

são, ainda que à cineasta res- 

salte, por meio de uma questão 
(“Que história vamos cons- 
truir no tempo presente?” a 

importância de compreender 
o passado para iluminar o 

aqui/agora, considerando à di- 

ticuldade de refletir a respeito 

de um momento em relação 
ac qual não há distanciamento 

histórico. Além disso, o exerci- 

ciode imparcialidade não tem 
coma ser concretizado. Ape- 

sar do protagonismo de diver- 

sos fatos na trajetóriado Brasil, 
a realização do filme implica 
na escolha de imagens e no 

modo como serão dispostas na 

tela) montagem acarço de Joa- 
na Ventura ). 

Diretora que, ao longo do 

tempo, valorizou a comédia, 

articulando, ocastonalmente, 
o gênero com a história do pa 

(is. Carla Camurati assume, 

aqui, conduta ponderada ao se 
debruçar sobre a montanha- 
russa da política brasileira. 
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KEVIN SPACEY: MANUSCRITO DE EINSTEIN: NÃO E PLÁGIO, 

INDENIZAÇÃO  R$73,8MILHÕESEMLEILÃO | DIZCHICO 
intérprete de Frank Underwood m raro manuscrito do cientista Albert aparecer num leilão”. À: ae e de Chico Buarque 
em “House of Cards” terá que Einstein (1879-1955) foi leiloado por O manuscrito é um de apenas dois afirmou que a canção “To be 

pagar US$ 31 milhões à 11,7 milhões de euros (cerca de R$ 73, 8 documentos conhecidos em que Einstein loved” da cantora britânica Adele 
MCR, produtora da série exibida milhões) ontem pela Christie s, em Paris.O trabalha a teoria que lançou bases para à não pode ser considerada um plágio 
pela Netflix. O valor foi decidido item tinha sido avaliado por especialistas cosmologia moderna e também para de “Eu Te Amo”, sua parceria com 
pela Justiça americana em 2020, entre 2 e3 milhões de euros, eo nome do tecnologias come a navegação por GPS. Tom Jobim, lançada em 1980. A 

mas divulgado ontem, para reparar comprador não foi divulgado. Escrito entre 1913 e 1944, em Zurique, na afirmação foi confirmada por 
aMCR por quebra de contrato e O documento de 54 páginas, ametade Suíça, o manuscrito se debruça sobre um Vinicius França, is do 
outros prejuízos. Denunciado por delas coma caligrafia de Einstein, traz mistério cósmico acerca da órbita de compositor. À seme hança entre as 
assédio sexual por um assistente de anotações sobre o desenvolvimento da Mercúrio. O trabalho foi realizado por duas músicas foi apontada entre 
produção, Spacey deixou o elenco Teoria da Relatividade, que revolucionouas Einstein em parceriacom a colega Michele usuários das redes sociais, rias 
de“House of Cards”, ea produtora noções de espaço, tempoe gravitação. De | Besso (1873-1955), com quem trabalhou músicos explicaram que isso se deve 
teve que reescrever a última acordo como leiloeiro, “este é sem dúvida, no Instituto Federal de Tecnologia de ao tso de um padrão harmônico 

temporada sem seu protagonista. o manuscrito mais importante de Einsteina Zurique, e que guardou os documentos. simples, o que é comum. 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/54 20/4) isemeste foge Mudniuate input CÂNCER (21/68 22/7) esa: gua ssiulbiadc ioguisa LIBRA [23/0 A 22/00 jíies vie da Modalidade brpuio. 
» AO susicaspiesnisiar Lis Reporte are VN Sipes stematemastie Cogeitória Megesde Li RA Sagres cat oito Resgate brio 

ho impés dé se Cinicar tovar pela inostração quando [sai] as ciividas Cure aim à sé afastar é dão espaço para E sátro controlãr 2x trróções guando não se quer 

a CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1) sesacte tera 
rm Madaiição ergue Mgro DES phemectar. Circe fausto: Stoa. 

fd Cuidado Com d rigor eccessiva que pode lhe irazar 
não Corsa guir realizar O quê dasejs USE sua dietpid pára ijue as sus despostas possam entim chegar Assim você poderá apo ou evidenciar à estado de espirão. Precisamos percebo lemifes O dia pade mas compressão cor suas possibilida- 

encontrar movirs meios de chegar à tais conquistas É tempo de defini seus próximos passos com firmeza o segurança. É ponéem. a hora que elas preesam vt 4 tons. É tempo de se abra des permitindo uma maior levara dente das funções É tempo 
lazer não da sea eriathidáda. tompó de se sentir esclarecido, pára o llumó dos sentimentos. de reborihede os seus fimitas, 

TOURO q2L/4 A 20/5) tiomenta: lema iestaleiado: Sica tapes LEÃO (23/72 22/8) Gemente fog Modalidade: Fisc dire | ESCORPIÃO (22/10 A 21/LiJttes entes águas Mocidade: Hs o. AQUÁRIO (21/14 153/73 Neerente: de Modalidada: Fo tagra 
eq pleriartar d nocrpado Repente virus  oemepiem ear: quina Began ta; Gol Regra om pegar foesro Remperêeo Fhotho p= = complemento Lucho Bmperça: Lamar 

do medium a velocidade eterna nos permiimos Mesmo que 05 seus panos possam qslar ancaminha- Fe SH vDol sou bora sabstaDer Com DE peu anos praze- = a Em toca rota curtem metornos já que é absovtamen- 
perceber anda mais 45 intuições, já que elas só podem ger dos, imamtenha a postura dinâmica e malndvel para Compuir res da veda, va conseguir viver com mais satestação. É tempo de Io natura! repensar mos 04 rumos teguindo para quiros destinos, 
notadas quando estemos atentos aos smais. É tempo da bear se mvnmente com ae surprogas inmvitiuis ca formada É percebar o encanto qua mora nos detalhes se pormilindo dias Sinta-go lino paca fazer novas esco has. rede cionando suas 
acoter as oriantações da sea alma. tampo de encontrar boas souções mais harmaniases metas. E tampa da recomeçar 

Siena phemmentar: Sogetano Rage ta: encima | A DP Pee Ra CL “ corta Gio era a ie ro. Rega od Signo cer pbemeecar VEgeo. Reperde tenro 

Você sabe fortalecer as relações comomngvém, porém LS O pragmatsmo é um grande alado dos seus deais E.) Aproveite 0 momento para sa organizar imestindo Agua produbivitade cresce e desponta com à aumen- 
é humdamenta! viver também momentos a sós cuando de 8 [é que através dete você viabiliza à concretização do que tanto nos resultados que almeja Percaha o que não mais favorece O to da autoestima. Abnal, a certeza dos própros talentos sempre 
mesma e apreciando 2 própria companhia E bempo de atentar deseja ver É Lempo de se aber à rea idade dos (atos para se fluxo dá rotina, dando espaço pará novos métodos e ferramentas permite resultados mas originais e lumnosos É lempade 
pára as suas necessidades planegar com eficência. É tempa de aprmocamento. enaltecer suas habilidades 

JOGOS QUADRINHOS 
iii Limugra 

E GÊMEOS 21/5 A 20,6) temente: de Modatinaao: Surreal 4 VIRGEM (23/58 A 22/0) tievesta: terça Modalitase dtutiel % SAGITÁRIO (22/01 A 21/12 jesemeste Fogo tdecudniase < PEIXES (20/24 20/3) imesestr: gu ta daldade Lirtia 

LOGODESAÁFIO Foram encontradas BB palavras: 42 de 5 lotras, 22 de E letras, 13 de 7 
lntras. 2 de & letras, 02 de 10 letras, além da palma original Com a 
sequência de letras EX foram oncantradas É palavras. 

instruções Exte jogo tom 05 seguintes objotvos: À Encontrar a palavra 

orignal atdizando todas às letras contidas aporas no quadro maior, 2 

Com estas memos letras formar o maior número possivel do palavras de 5 

letras ou mais 3 Achar outras palavras (do 4 hotras ou mais) com o auniio 
da foguénca de letras do quadro remo. As lontras &ó poderão sor msadas 

una vez am cada palavra Não valem verbos. plurais à normes próprios. 
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ANDRÉ MIRANDA E NELSON GOBBI 
grid achas moitimg oa Oder sr 

A: mobilização contra o 
des pejo da Estação Net 

Rio, em Botafogo, que acu- 

mula dividas de quase R$ 2 

milhões em aluguéis atrasa- 
dos para o dono do imóvel, o 

Urupo Severiano Ribeiro 

(G5R), a prefeitura anunci- 
ouque irá fazer o tombamen- 
todoimáveledaatividadedo 

local para uso exclusivo co- 

mo saia de exibição — o lugar 
é um cinema desde 1944. 

—O preteito Eduardo Paes 

quer proteger os negócios 

Cu tenham avercom a iden- 

tidade do Rio. Eo cinema se 

enquadra nessa categoria, 
Além disso, no caso do Esta- 
ção Net Rio, trata-se de um 

importante exemplo de ar- 

quitetura Art Diêco para a ci- 

dade — diz Marcelo Calero, 
secretário de Governo Inte- 

gridade Pública do Rio. 

ALUGUÉIS EM ATRASO 
A prefeitura vai publicar dois 

decretos, de número 49814 e 

49815. O primeiro inscreve 
os três complexos de salas do 

Estação (Botafogo, Rio e Ipa- 
nema) no Cadastro dos Ne- 
gócios Tradicionais e Notá- 
veis. parantindo a preserva- 
ção da atividade dos imúveis 

como cinemas. O outro tom- 

ba provisoriamente o imóvel 

do Estação Net Rio (Antigo 

Cine Star) considerando “o 

valor arquitetônico e cultu- 
tal dos edifícios, represen- 

tantes da arquitetura de lin- 

guagem Art Déco”. 
Antes da definição da pre- 

feitura, o vereador Lind- 

bergh Farias (PT) já havia 
protocolado o projeto de lei 
nº 864/2021, para tomba- 

mento por interesse históri- 

CO e a pi “o conjunto de 
salas de cinema, espaços 
afins (livraria e cafeteria)" e 
suas funções. De acordo corri 
overeador, o PL iria á votação 
na próxima quarta-h eira. 

—O Estação faz parte da vi- 

da da cidade. A ideia não é in- 
tervir na relação entre as par- 

tes, mas, sim, interceder a fa- 

TALITA DUVANEL 
tita Sono pgloha cor. De 

mas ad CECTEVET al- 

tigas, teses e Hvros aca- 

dêmicos, a psicanalista Cy- 

belle Weinherg Sardenberg 
começou a se aventurar na 

literatura quando recebeu o 

diagnóstico de um câncer 

raro É agressivo nos selos, 

em 2017, Nos dois anos e oi- 

to meses em que conviveu 

com a doença, Belle, que 
morreu em outubro de 

2019, deuvazão àcriativida- 

de em relatos pessoais e tex- 

tosficcionaise começou um 
o projeto de um livro sobre 
“mulheres excessivas € as 

manifestações do feminino 
na História do Ocidente”, 
Não conseguiu terminar 

tudo, mas delxou às escritós 

extremamente organizados 

em pen-drives. Coube ao 

marido, o comentarista de 

economia da TV Globo, 

CEN e Glabonews e colu- 
nista do GLOBO Carlos Al- 

PREFEI URA TOMBA 
ESTAÇÃO NET RIO APÓS 
AMEAÇA DE DESPEJO 

ASSINADOS POR EDUARDO PAES, 
DECRETOS PRESERVAM A ATIVIDADE 
DO ESPAÇO COMO SALA DE EXIBIÇÃO 
E O IMÓVEL DE BOTAFOGO PELO 
EXEMPLO DE ARQUITETURA ART DÉCO 

vor do cinema de rua, que é 

fundamental não só cultural- 

mente, mas também para a 
qualidade de vidado entorno. 

Um dos templos da cinefi- 

lia da cidade e em operação 
há 25 anos pelo Estação, q Es- 
tação Net Rio foi intimado 

pela Justiça após alegação do 

Grupo Severiano Ribeiro 
(GSR) de que os aluguéis dei- 
xararm de ser pagos a partir de 

março de 2020, A justificati- 

va de que a pandemia inviabi- 

lizou o negócio, durante a 

quarentena, não foi aceita 
pela juíza Elizabete Franco 
Longobardi, titular da 27º 

Vara Civel, que assinou a de- 
cisão em 26 de outubro, 

A mobilização pela per- 

manência das salasde exibi- 
ção no local uniu cineastas, 

críticos, frequentadores do 

nd ta, 

local e entidades como o 

Instituto de Arquitetos do 
Brasil — Departamento do 
Rio (TAB-R]j e o Conselho 

de Arquiteturae Urbanismo 

do Rio (CAU-R]), que assi- 

naram um manifesto em de- 
fesa do Estação Net Rio. 

— lronicamente, foi justa- 
mente o complexo de cine- 
mas na Voluntários da PA- 

tria é o movimento cultural 

gerado por ele um dos fato- 
res de valorização da região. 
A perda desteespaço impac- 

tará diretamente na vida do 

bairro eda cidade. É uma di- 
nâmica autodestrutiva, que 

temos o dever de impedir — 

comenta Igor de Vetyemy, 
presidente do IAB-RJ. — Os 

governos das três esferas 

sã, mr Sage 

precisam de políticas públi- 

cas para garantir estas ativi- 
dades culturais, para que in- 
teresses individuais não se 

sobreponham aos coletivos. 

PREJUÍZO PARA PROPRIETÁRIO 
Um dos pontos questiona- 

dos pela iniciativa é a ques- 

tão da viabilidade financei- 
ra do negócio. Um exemplo 

recente é o Roxy. cujo imó- 

vel, na Avenida Nossa Se- 

nhorade Copacabana, jáera 
tombado desde 2003, mas 

to! incluído em junho pela 

prefeitura no Cadastro dos 
Negócios Tradicionais e 

Notáveis da cidade, o que 

manteria à sua exploração 

comercial no mesmo rama. 

Ainda assim, o último cine- 
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ma de rua de Copacabana 

segue fechado, sem um des- 

techo à vista para sua rea- 

bertura, Fara Claudio Her- 
molin, presidente da Asso 

ciação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado 
Imobiliário do Rio (Ade- 

mi-RJ). é uma ideia que pa- 

rece boa no papel, mas não 
funciona na prática. 

— E uma forma de penali- 

zar duas vezes O proprietá- 

rio, que sai de uma situação 
de inadimplência e depois É 

obrigado à alugar para um 

único ramo. E, se ninguém 

quiser mats tocar um cimne- 

ma ali, ainda assim é melhor 

deixar o imóvel fechado, cri- 

ando risco de ocupação irre- 
gular e insegurança na vizi- 
nhança em vez de gerar ren 

dacemprepos? —questiona 

Hermolin. — À realidade é 
que o modelo do negócio 

mudou. O cinema compete 

comostreaming eocinema 
de rua compete com as salas 

do shopping. Não dá pra cri- 

ar demanda por decreto. 

Saudosismo como dinheiro 
dos outros é fácil 

Para o arquiteto é urbanis- 

ta Pablo Benetti, presidente 
da CAU-RI], a ação da prefei- 
tura pode evitar que o bairro 

troque um cinema de rua 
par mais um prédio de apar- 
tamentos. 
— Próximo ao Estação há 

outros cinco ou seis em- 
preendimentos em cons- 
trução. E preciso questio- 

nar: precisamos mesmo de 
outro edifício no lugar de 
um espaço que é fundamen- 

tal para a vida cultural da ci- 

dade? —pergunta Benetti, 

— Não vamos querer que os 
cinemas de rua tenham o 

mesmo formato do passado, 

quando atraíam milharesde 
pessoas. Mas podemos pen- 
sar em modelos que garan- 

tam uma experiência mais 

interessante de cidade. 
Procurado por meio de sua 

assessoria de comu tiCcaÇção, O 

Grupo Severiano Ribeiro não 

conseguiu se manifestar até o 

fechamento desta edição. 

LIVRO REUNE REFLEXÕES E FICÇÃO 
SOB O OLHAR DE UMA PSICANALISTA 
CARLOS ALBERTO 
SARDENBERG EDITA 
OBRA PÓSTUMA DA 
MULHER, CYBELLE, 
COM RELATOS 
PESSOAIS E 
INCURSÃO NA 
LITERATURA: “FOI 
COMO CONVERSAR 
COM ELA DENOVO 

berto Sardenberg “juntar 

forças” para editar o materi- 
ale publicar as últimas pro- 

duções de Belle. Ele lança 

amanhã, em São Paulo (na 

Livraria da Travessa da Rua 
dos Pinheiros, 513), a partir 

das 17h. "O livro da Belle — 

Histórias de mulheres” 
(Editora Amar-Amaro). No 

dia 30, o lançamento acon- 
tece no Rio. na Travessa do 

Shopping Leblon, no mes- 
mo horário. 

ds 
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Despedida liherária Cybelle e Carlos Alberto, em lobo de “O ivro de Belip” 

| TT 

— Sábia 

que Cybelle 
tinha um ta- 
lento hiterá- 

tio enorme 

— diz o jor- 
nalista, que, 

O livro da Bello no começo, 

— Histórias de Mostrou 05 

mulheres" textos para 

Mutbora; Cyloeile pouços. — 

WeinbergSadenr A ideia ini- 

berg. cial era só 

Editora; Amar- distribuir 
Amaro para os ami- 

Páginas: 157. gos, mas fa- 

PreçoR$6800  laram que 
estava bom. 

Pessoas que a conhece- 

ram e leram diziam que 
era uma Cybelle diferen- 
te. Muita gente estava 

acostumada ao trabalho 

acadêmico, de repente, 
ela aparece fazendo fic- 

ção, reflexões pessoais. 1s- 
so surpreendeu. E toi uma 

das razões que me levou a 
insistir na publicação 

Formada em filosofia pela 

PUC-SP, com mestrado na 

Faculdade de Medicina da 
USP, e psic analista especia- 

lizada em transtornos ali- 

mentares, Cybelle tinha a 
mulher como focoprincipal 

de sua produção. 

— Com o estudo de anore- 

Xid Nervosa, ela seen volveu 

muito com o tema de mani- 
testações do feminino — diz 
Sardenberg, que escreve 0 
prefácio e o último capítulo, 

com a história de Cybelle. — 
Nos textos, hã sempre esse 

viés, sempre esse universo. 
Deparar-se com o conteú- 

do do mundo de Belle foium 

processo árduo para Sar- 
denherg. Mas fez parte da 
elaboração do luto. 

—Fol como conversar 
com ela de novo. Você lê as 
textos e parece que está ou- 
vindo-a falar. E uma sensa- 

ção misturada, de tristeza, 
mas de satisfação por ter 
concluído esse livro. 
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leitor halo Granato enviou e-mail simpá- 

tico, elogiando minhas crônicas sobre à 
cotidiano. Contou-me que se orgulha da fi- 
lha, capaz de tomar boas decisões mesmo 
após os anos surdos da adolescência, quando 

a voz dos pais torna-se tão imperceptível 
quanto as ondas de rádio, Ele se despede, mas 
logo depois desiste, talvez motivado pela inti- 
midade que emana das cartas. E acrescenta 
um recado: “a sua família deve odiar o seu ca- 

belo na foto da coluna”. 
Italo, você não tem ideia. Vamos falar de 

cabelo. E de mulheres. E de família. E de 

como é dificil crescer numa familia de 

PINACOTECA DE SÃO PAULO 

MARTHA 
BATALHA 
asguador de rnofiogist Dim fu 

MEUS CABELOS 
COR TANGERINA 

mulheres, com todas reclamando do meu 

cabelo. Mãe e duas irmãs, fazendo-me de 

assunto e preocupação. Eu não hidrato, 
elas dizem. Eu não faço escova. Meu xam- 
pununcaéo bom, eo salão que frequento 

éobanheiro ládecasa. 
talo, talvez você seja careca. Talvez tenha 

uma franja. São os dois extremos do tradici- 
onal look masculino. Que eu invejo nos ho- 
mens, como nunca senti inveja do pênis, in- 
clusive acho que Freud desconhecia os mar- 
tíriose rituais da vaidade feminina para ela- 
borar uma teoria producente. Homem não 
depila, a eles não é sugerido usar calcinha 

entada na bunda, e, quanto aos cabelos, tu- 

do se resolve com um pente ou passada de 
mão, quiçá um xampu de caspa. Já mulher 
precisa ter a coragem, o carisma eacompe- 

tênciada Angela Merkel para meter a tesou- 

ranas fios e não ligar. Esse desprendimento 
estético, e não o que se aconchega naquilo 

roxo, é o que eu invejo. 
Gasto uma energia danada com vãs preo- 

cupações. Peso, pele, pescoço, pelos, papa- 

da, pés, cainda nem saimos do P, Italo. Con- 
sumo cremes e ácidos, tênis de corrida, au- 
las de ioga, vestidos e brócolis, mas nunca 
tive paciência paraficar como umbigocala- 

dona bancada do banheirosobo juga de um 
secador. Eu me resolvo com um coque ou 

fingindo que não 

HOMEM NÃO DEPILA me conheço ao 
E, QUANTO AOS passar de relance 

CABELOS, TUDO “ada espelho. 
] unciana por LEE 

SE RESOLVE COM UM quase não saia, no 

PENTE. JÁ MULHER trabalho sou só eu 
PRECISA TER eocomputador, à 

A CORAGEM E A computador 
COMPETÊNCIA nunca disse que 

| estou feia, E os 
DA ANGELA MERKEL computadores 

PARA METER À ; não mentem por- 

TESOURANOSFIOS que não falam. 

VAIGANHAR NOVO PREDIO 
MARIANA ROSÁRIO 
mariana noso aorta poa corr br 

Nigro 

partir de dezembro de 

2022, quem for à Pinaco- 
teca de São Paulo visitar obras 
de artistas como Tarsila do 
Amatal, Cândido Portinari e 

Lygia Clark poderá dar uma 
esticadinha no passeio até o 
novo prédio da Instituição. a 

Pinacoteca Contemporânea. 
A Secretaria de Cultura do 

Estado anunciou ontem queo 
novo prédio —comotras pre- 
vistas para serem iniciadas 
ainda em novembro — estará 
à poucos metros da constru- 
ção original e terá acesso pela 
mesma Praça da Luz. 
4 Pina Contemporânea 

terá duas galerias de exposi- 
ção, uma praça de 1,3 mil 
metros quadrados e capaci- 
dade para receber 1 milhão 
de visitantes por ano. Ao to- 

do, onovo endereço terá 5,8 
mil metros quadrados. A ti- 
tulo de comparação, à Pina- 

coteca original tem 10,5 mil 
metros quadrados, 
O novo prédio também 

abrigaráabibliotecaeocen- 
tro de documentação do 

ca Estação e também fica no 
centro de São Paulo, nobairro 

de Santa Ifigênia —a metros 
do prédio “oficial”, 
O valor estimado para à 

nova Pinacoteca é de R$ 85 

milhões. Dototal, R$ 55 mi- 

TT 

Projeções. Cimino das obras anunciado para este mês, Pina Cirilo que abrigará anda uma biblioteca tem ve crestimado de R$ 85 milhões 

COM ÁREAS 
TOMBADAS, 
COMPLEXO 
TERÁ DUAS 

ferida para um terreno no 
Bom Retiro. em 2015. O edi- 

fício tem áreas tombadas e, 
portanto, terá partes preser- 
vadas ao longo da obra. 

Hã a meta de integrar ao 
acervo 3milnovasobrasnos 

nacoteçca, 

net) ur dE 2 
Rise crádh 
Let if Lh 

pré di 4 

que estamos, 

mais uns cinco anos — diz 

tochen Voz, diretor da Pi- 

A nova casa nasce com 

uma missão que E 
mentos culturais vizinhos 

Quarta-dera 24112021] O GLOBO 

Mas, perto de outras mulheres, e perto de mu- 

her que é família, é o oposto. Elas falam e não 
mentem. Anos de tintura e de negligência, 
clas dizem, fizeram meus fios rebeldes e secos. 
Tanto implicaram que decidi alisar o cabelo, 

mam processo que envolvia chapa quente, 
Ah, Italo. Queimei tudo. Fiquei loura. E 

comocabeloliso, noestilo vaca lambeu. Era 

tudo o que eu queria, mas quando tinhauns 
12 anos e odiava as madeixas castanhas re- 
beldes. A pente aprende cedo asedesprezar. 
Vem dos pares, da TV, da escola, quem sabe 
atéda água, a ideiade quesetornarmulheré 
começar a reclamar de si. Demora um tem- 
pão para a gente se desconstruir e se refazer 
com amor, e, quando acontece, eis que a 
utopia loura se realiza como acidente, Mas 
não com uma cor Vera Fischer ou Grace 
Kelly. O meu era um louro tangerina, e, Ita- 
lo, cabelo com cor de fruta não é bom, Pare- 
cia que eu tinha passado a vida na praia, sem 

o benefício do ócio e dos mergulhos. 
Já me disseram (mamãe) que nesta foto da 

coluna evestou comum cabelo de capacete, 
Imagino que o pessoal do GLOBO usou 
photoshop para me pentear, Mas, perto do 
que atravessei há pouco ao coçar a nuca, es- 
se cabelo da foto é uma beleza. Resta-me a 
esperança do crescimento capilar, e osilên- 
cio conveniente do meu computador. 

vel por essa integração. 
— O edifício em que esta- 

mos [a Pinacoteca original | é 
voltado para dentro. A Pina- 
coteca contemporânea será 
voltada para fora — diz o se- 

cretário Estadual de Cultura 

Sérgio Sá Leitão, em refe- 
rência à integração do pré- 

dio com a praça do entorno. 
Um trunfo do novo en- 

dereço é estar no nivel do 
Parque da Luz, o que faria 

sua entrada mais acessi- 
velaos que apenas ca mi- 
nhamnarepião. 

— O bico entra no 

museu sem nem saber que 
estã entrando, Essa visita 
espontânea é muito valio- 

sa, é fundamental — res- 
salta Jochen. 

REVITALIZAÇÃO 
Com a novidade, o degra- 

dado entorno da Estação da 
Luz ganha mais uma opção 
de equipamento cultural. 
Em julho, saiu do papel a re- 
forma do Museu da Lingua 
Portuguesa — que fica em 
frente à Pinacoteca origi- 
nal. O prédio do museu pas- 
SOU por Anos de reparos após 

um incêndio de grandes 
proporções consumir parte 
da sua estrutura, em 2015. 
A nova construção vem na 

esteira de um sucesso re- 
centeda Pinacoteca, aexpo- 
sição "OSGEMEOS: Segre- 
dos”, encerrada em agosto. 
A atração teve alta procura 

levaremos 

museu, À ideia é estender a 
reserva técnica, aumentar a 

aims expositiva e cri- 
lhos sua para obras de 
ed Es pro porções dentro 

dessa nova unidade. 

Trata-se do terceiro endere- 

ço da Pinacoteca na cidade, 
todos bem próximos. O se- 

gundo, inaugurado em 2004, 
recebeu o nome de Pinacote- 

GALERIAS, 
CENTRO 
EDUCATIVO E 
CAPACIDADE 
PARA 1 MILHÃO 
DE VISITANTES 
POR ANO 

lhões serão pagos pela Se- 
cretaria Estadual de Cultu- 

ra, que vai gerenciar o espa- 
ço. O restante será fruto de 
parcerias com a iniciativa 
privada. O governo do esta- 
do diz que o orçamento já 
está garantido. 
Asede funcionará no anti- 

go prédio daescola Estadual 
Prudente de Morais, trans- 

próximos anos, Em pouco 
mais de um século de exis- 

tência, a instituição acumu- 
lou, ao todo, 10,5 mil obras 
sob sua guarda, 

— E umameta quea pente 
faz porque precisamos 
continuar colecionando e 

recebendo coleções em co- 

modato. Acredito que, se 
continuarmos no ritmo em 

JON BATISTE LIDERA LISTA DE 
INDICADOS AO GRAMMY 2022 
(E W indicações, o can- 

tor, compositor e pianis- 

ta Jon Batiste lidera a lista 

do Grammy 2022. Batiste 
CONCOrTe em ol to categorias 

pelo álbum “We Are” — in- 

eluindo Álbum do Ano e 
Gravação do Ano —e em ou- 
tras três pela música da ani- 

mação “Soul”, que já lhe 
tendeu o Oscar de Trilha 

Sonora no início do ano. 
Na disputa pelo Grammy 

de Gravação do Ano, Batiste 
terá a companhia de Olivia 

Rodrigo, Justin Bieber, Doja 
Cat, Billie Eilish, Lil Nas X, 
Silk Sonic,Brandi Carlile, da 

AUTOR DA TRILHA DA ANIMAÇÃO 'SOUL' 
TEM 11 NOMEAÇÕES, ENQUANTO ABBA, 
DE VOLTA APÓS 40ANOS, CONCORRE 
PELA PRIMEIRA VEZ AO PRÊMIO 

a dupla Tony Bennet e Lady 
Gaga cedo Abba. Depois de 40 
anos separados, os suecos 
conquistaram a primeira in- 
dicação ao Grammy de suas 
carreiras com a gravação de 

“Lstill have faith in you”. 
Em seguida a Batiste, Jus- 

tin Bieber, Doja Cate HER. 

são os artistas com maior nú- 
mero de indicações, oito ca- 
da. A cantora Olivia Rodrigo 
é a única artista a competir 
nas quatro categorias princi- 
pais: Album do Ano 
(“Sour”), Gravação do Ano e 

Música do Ano (as duas por 
“Drivers License" e Artis- 
ta Revelação. 
A lista de indicados 

ao Grammy 2022 in- 

clui brasileiros. Pai e 

filha, Sérgio e Clari- 
ce al concor- 
rem nas cateporias 

de Composição 
Clássica Contem- 

Nomeado. Jon Esliste 

disputa prêmio 

com Justin Bieber, 

DwalCate HER, 

não conseguiram cumprir: 
revitalizar o entorno, que 

carrega a fama de arriscado. 
Não raro, seguranças das 
próprias instituições pe- 

dem que os visitantes não 
andem pelas calçadas com 
os celulares em mãos. Ain- 
da não houve detalhamen- 
to, porém, de qual tipo de 
atividade seria responsá- 

“S2 sileiras: 

de ingressos, mesmo com 
restrições impostas pela 

pandemia da Covid-19, 
A instituição estima que 

reuniu 519 mil pessoas em 

atividades presenciais e on- 
line relacionadas âobra da 
dupla Gustavo e Otávio Pan- 
dolto. O número de visitan- 

tes, porém, ficou na ordem 
de 179 mil pessoas, 

porânea e Apresentação de 
Música de Câmara/Pequeno 
Conjunto por Archetypes”. 
Jãa pianista Eliane Elias está 
entre os indicados a Melhor 
Album de Jazz Latino por 

“Mirror, Mirror”, gravado 
com Chick Corea, morto em 
fevereiro, eChucho Valdés. 

“Na categoria de Melhor 
Album de Música Eletrôni- 

ca, “Music is the weapon 

(reloaded)”, do Major 
Lazer, tem duas canções 
com participações bra- 

“Pra te machu- 

car”, com Ludmila, e 

“Rave de favela”, com 
Anitta e Me Lan. 
A 64º edição do 

| Grammy será realizada 
*| em Los Angeles em 31 

de janeiro de 2022. 
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3205-0422 
97048-1624 BZ4 | 

Epa 
EDTA PDS RSS Ótima | 

| Fat focobrsçõe, er amelidado usba- 
amd derrto Migtrã, Feia nico 

ta, *ruarios cfasmários, Dm 
std ga errando dórgio 

astro come if) Tas 
Saasa PPA ESTE 4808 

ÉS vela 
BOTAFÕEO E$FRA 0DO Ex- 
cu ente tocabgação prob res 
Motrã, Colbges 5. tnhih£ ai, 

Meparta errando fim. Ea | 

muranca/ Cade, salto, sma- 
nha, Varanda, esta Ensta, 

Sa hs, Douirios (Losfba) cf 
frmárms, banharã, cogi- 
nha, dragao ser tura erro 

Tata | 

Ipanema 
Localização Privilegiada, Rua Anibal do Mendonça , entre a 

Ehd: SOVLSTAR 

«FOTOS 
+DETALHES 

[E] pr [2] 
Fr 

Prada de Ipanema é à Logua Rodrigo de Frefima, furto 
Restaurante Esplanada Grill e cutros úlimos restaurantes, 
larta condução, uma unidade por andar, apartamento 
desocupado, so da manhã, varandão, salão piso tábua 
corrida, 2 quartos, piso tábua comida, suite, dependências 
compista, 2 vagas de garagem 

Dial; BEVETDO 

“Asamóves 
BOTAFDSO RÉLOSO 

| viro Fsmes pr 

| ADD Los 

Gata Udtbiemtos DNquar boi de 
| dpririoas Eonhsoco Cort | isemios, depondências, 
ah: Pissjoda cmsCompa | 

| Dudacugado Earl. tirado OE 

| Gana Escritura TolPETI- 
3817 

Eden 
BOTAPDEO B$iZti cõo ei 
meira tocação, Fm cma- 
nhó. emrondas, Iomartos (Sof 
tj imeba, Banheda sa0ai, 
micritória, cosisha, qirigem 

imieserirutura total [E EI 
sodefare raras forpiocas dra 

qA1S-75A sceLHESS 

Catete 

Conjugados 

ÉS dera 
CATETE RáDEILÓDS E. Lisboa 
Hensinõo Lgodisenado, mea 
Harpa conj gado desocupada, 

| ane ato Bom admimérira- 
dá, portaristáha, selo, cam 
qua ia pra pará 

oesstro com hr CITE 
Ei aa agaas-L47O 

2 Quartos 

AVALIAM o 

Ela 
CATETE ESPRA DOO Cprariia- 

me | codade! Prós Mhstrd, cuco 

2557-6868 
97010-4794 

E 
= 
| 

E 
| 
JES 
E 
É 
É 

sex LED 

3 Quartos 

E VELHO R$ 45000 Ex- 
celente Imemicação, saia 

CE cessde srarjeirasdos 
mpicastra com br Tels 1557- 
BELA FETO OP Reu io 

ES dem 
E VELHO RL ADO. 0GO Fasies 
maca ático a bocairação, ealn 

rasframgiacarira cem br Todo, 
ae fi GHRB/SZ010-S TAM 

wiLEMA 

ES erga 
CYELHO R$1 SBD impa- 
Edi Lair compila, 4a 
BEjarisária, lovabe, vIcio- 

da. quartos, Driltos Zi 
ahéiras, Caps-Caniaha pisca 

DNIpo-AToa Grv Ii LESS 

Casas e Terrenos 

EvELHO Rd Doo Entolea- 
to tacotraçio, atira tarrano 
(ses 2) vasto grlresto, Poda. 
rniitaraãa, ua trégua, arba- 

riosdo, ERqEA danilo aan 
pos fusio sced O) 25 cesoooda 
Pánpis dar qhdiibõcom d 

lo Le 5 — 

AA PGOrO 
atado oi Eadagram 

sit 2534-4333 

E nd 
FLÁMENCO R$350,000 Re 

ridade! PrósiMetr exe 

Bote con inpado, melerma- 
diruises, estado prosa lo- 
tação, Cbimcigia, fundos 2 
mamihÃ. claro, arejado, por- 

ERUA/VIGIS THA Fev LO 

| Quarto 

Eragha fantistica, pinho Far 

pe do Flamasça. e 
marcio. Apartamento 
dida io dois, Dgucrta, Cor 

pinho evoria gergiacartro com 
= ci Tols ABRI 
Erra-4s0a Srviioda 

furo. Semiros plançirm, 
prósirro Lço ldschoco, Meira. 
Reiter. rg atas Choco ba 

Treo PobsPRRNS- TM DOT 
Ed SoeiLDar 

2557-6858 
97010-4794 

E Sud 
RO Eua 

pára tnpemt Eder a 
tápaia, Zauársos, data, Dus 
completas Qrira focalização, 
E Fernando Osdra esquina E 
orgao. eve dig oca Err 

comb cado Tien 
FrIA TI SAO SevSP2s 

ÉS dona 
RODO Comb 

regimes viria Evra 
Esuã radanrado, Srmide doa, 
eae vela  Jamiisniõa, 
Zquarios chsot, Depuampla- 
ta, Bokhriaro, porra 
dia, CU catacotaramjaios 

e ocastro com br Tala 
295 7-065E/970L0-draa 

Cód: SCI ARA 

Próximo a Lagõa, Bo Shopping Leblon, playground, salão 
de lesias e portaria 24hs. Apartamento com vista Ilyre é 
planta circular, muito claro e siencinso, amplo living em 
* amidentes, 3 quarios com armários, sendo uma suite, 
banheiro mocial, copa cozinha planejada, área de marviço 
puma dependência completa. Lima vaga na escritura 

Edil: SONLIMZI 

«FOTOS 
+DETALHES 

Tarmbiarnites, civpad. boss 

tor tranmformado doutos, 
armários Ganhsca, cor 
nha, depó completa, vaga 
portariatdns. É 2H casada 
Lirangedrasdsergprastroco 
tr Tala STABLE 

So Sesi? Sevitodgl 

ES lato 
FLAMENGO RL manda 
Prãa AHarã, alórro, pródiá ro 

pu momento 

andibês, Bs dmaras, SS, 
a depencósriss, Maga 
TIPO cesatelar 
iacssta carr tata 7a 

dO pet Sa Rev ii 

ÉS el 
FLAMENGO R$LtBO Dos 

Espetacular! Quadrissama, 
ampla (1a mada iade- 

ral mar sala, varnhdio, 
Pounrtor, vulis, banheira, 
eotinha amencada de 
pendências. CiHHO cosadeia 
raspa resdseng o asbo com 
dr Tec dMA TR O 
SM Seul lãs 

Sola 
FLAMENGO RSL DDADOS Em- 
eomito locáaimaeia, ferir 

Metro, Mompta, ala ar bien- 
tas, 3 quartos, suite c/cicaat 
er plo Erãa sérvita, Dag ont 
[dE too a Cito catoda 
Ega dar focas Era com 
m Fama aa 
Era Puro E: Hj 

marsejerasdisergincas ros 
Dis E fels:1557-b888/ 
FODA PAM Sem 2679 

FLAMENGO ESlSsa 000,00 
Exetuspvidada! Lada apasro- 

Mas artor, amplo pa 
anca 12Smi cor 

Fá, & divisa, decr a, 

Orvaçar, pedi ferrenho, 
Bisvgrouna, CisCima, SECMA, 3 
EnddrnIE, serena gamers fome 

Fé cem dar, cracisTa 77-27 
EIA PIO TIS 

= el 
FLAMENGO REEERO OS 
Espetácelar, Locação, ah 
to luna, veta panórbrmica, 

ba o 

compotas Jeogas eterifu- 
radas. CIMO casadelarenho 
rasfisergincastrecom br 
TesHs Abba O PALO SPAS 

Srvl Ldá 

miredra, 
peenCCiz, vaga cecrturada 
portar aa. C/ES) cz sssaia 
enberivPoergiocanire dom &r 

Tole:T55 7 BRENT od 
Eca] LPs 

RAMENSO R51 700.000 Ma 
thor Localização iria, 
iesai, arde T am simica, d 
e Eram geme 

E. cémcia ua, porfara Gan. CISO cs codais 
ramo dfenrgne retro comb 

Fr or 
E 

ÉS vii 
FLAMENGO ESLrDdo 
Class co, D'pessos: exiger- 
tes Som], reformado, 
salões, escritório, varanda 
gaarrrel, FEchairas, 
dquator amáros, Copa 
corinha, dserviço portei- 
raidh. CJ2H0 cosadearano 
asd sergiacastro com.br 
Teia ESTA OTA SOPA 

TeriLoM 

ES abas mircem 
FLAMENGO R$ 1%0b 

Clásseca: ampio (E7Bmai) 
dã-ãa, Si jaebis, dScrióra, 

maicondão, dquartes (Dpuis 
triy Banhemra, Coha-ciai- 
nha. Bde- 

pendências, “Spa epcrtura, 
poriariadah. CM cesadels 

camjairadsergisc asda. or 
Er Tais PSGT-SBLEMIPATO- 
“Ma Sevlii 

Fa ssanda coberturs near 
Mim, cisalão Jamber 
tra, dquaries Isuílas, Co 

picadinho plarsiada, Pap 
comredeta, braço tichee- 
FAVORES, ESLTA, HRO. 
A 

Tess 2772-4200 
MORE. Tra Seia SerGs1s 

E Smplto 
rr mg Si RO 00 
Prás Metsá, Copel tina bitola, 
visto lho Esto Gemabmra 
selão, Seurrios, solte, !be- 
metros, Cogafordta, vago 

escrttusda, infrabotal CZso c 
2ss0giaranon esifsceç isca str 
mucoas Pe Talsczdsamnaas 
ED o im 

ES deril | G Grato 
rt Ejrerrincay a od 

Petr q cs salões. 
quartos, saldo, Copa-coci- 

eba, Idapendôniias FHPi- 

do Vistha, ualdo, deita 
Mermráços, fiscna, indgas 
escriturades. Crê mstnof 
sermgrecastro combr Tes 
0170-5000/2557-4808 

hosos Elmd, crfarmeda, 
aim à pmbigrias, Lousria, 

Taca PRESTO TTE-MDO 
evita 

Humaitá 

2 Quartos 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

ES Serato 
2557-6858 
97010-4704 

ES der 
HUMAITÁ R$150.000 Exte- 

lente eslizaçãe, ros leana- 

mhairos sócia, córinha 6/ 
drmários, dvemico de 
pendências, vaga, poris- 
falha caimdelarma drasd 
sem bidatre com br Toda 
ARA USA] 
Geri iirÊ 

HUM PITA ESSO Mlag- 
tio nsterrdá (Frota Coari 
Apartamendo frenta. Amdar 
meto. Sala, Zqtos, (solta), deb. 

aróga Crnmgi E Es da, Jedfafio 

aos gamer, Tais FRA 
BEI) EA GBA. 

Casas e Terrenos 

deli 
HidAu TA R$ LOUD) Co 

o pisina, churrasqueira 

ÉS vei 
repair ne erp a) 
Oiho mas cpestização! 
corte oiee? 
não barato, aabs Lderaetá- 

ma, bamba sotal/ porvi- 

co, corinha, Áderéta, por- 
tar aédirs Coió PO cossde sra 
nheirasrergocastro com É 
ro TehslfEM BM MIDI O- 

ATA Sevl LES1 

pontos mais. eedisvos q 

Ebd: SEVLEDO 

Chi; GOVLEDIS 

E A) 

Dum j idesera TE 
E untrenta Má uia 

mis 970481624 Mari Gortro. E = É 21 A EMPRESA QUE RESOLVE. BR... 
k E ; + ABMINESTRAÇÃO o CORRETAGEM! + AMBLHAÇÕES 

Aorêricda Ataudto de Havai, 18 Lima Euial Porto Aaraniho: 

Lei (23 1) mespiocastro com be | loja ebioiserglocastro com.br Fa Sacadeo Cabril, 101 - Pardo Veraelrs 

|  BaLMLI i ma | BA BL! 
E ts po UMA AL Ed Rr | mim 
Er] ELE io 

ES Sema 4 ou mais Quartos Glória 
nam Flamengo 3 Quartos 

E VELHO R$óti 6b6 Próx. 
Colégio 5. Wiceebe, (mi) FE 1 Quarto 

ia, lavabo, Dosart = , 
mútioa, bonbsiro, cosinha, Sega 

CER ES vela | se n | adia, C/250 pe Pereiro E meg ea ] I 
Erssdiverg ocastro cor br FLAMENGO  AdbboGos | fatia) armários, smtt, Es mara 
Tels!2857-5485 MELO Ma PrónMietrã, d0bm2, aúla Eopacárnha de | GLÓRIA R$ABO DOO Nharavi- 

2557-6868 
97010-4794 

LARAMIJPIRAS R$544/000 
Ria dás Lomejeiras, sala, 
Eatos, banísevo, guntia E | 
Benhena deta 
cb so harra iire, direi em, 

Excelente óporimidade! Casa comercial em um dos 
cobiçados da Copacabana, 

Bairro Pejxoto. Próximo dos hospitais Copa Star e Copa 
D'O, ua tranquita, a poucos passos do Metrô, Linda Casa 
com 2 pavimentos, 356 mP, 12 salas, 7 banheiros, ótima 
copa-cozinha e excelente área externa, e garagem. Ideal 
para cóbécio, clinica málica, E óuiras diversas mining 

aba (130) vesa livra, 
aslão, Peunrtos, vulto, Ea- 
nissro, chset, Cbpa-con- 
nha, urnmários, Depocomphe- 
ta, voga píslugor, parta 
riaddha cRiSde asda arame 

nrsvsergivenatro cos br 
iria o a 

| Genidbs? 

Edenia 
a migas ao 
Pra O valha, E gr rm Bqum- 
Ros, mito, armários, Emeiro, 

CERA JEEViÇO DIGAS 
pistouar, quadra potespo- 
fina chuiradquaka, pórta 

criado (750 casedelganol 

2527-0040 /97010-2709 

irrita contra, rremer sedia Til 
CELN999) ndobs Cr ERAS | rosana iocastro carr far Tia 
da 

ES demilasti 
LABAMUEIRAS REI ODO Ex- 
cuenta spartimeato, pofor- 
mada, asse sito, vinda vma, 
mrtafrol Taniaréçe, a mms iria, 
armários, cogita som 
airrsdas per tudis Sds a CI 
cspadolor pnioirsufipogiacast 
amoo Em Tuis2557-485A/ 
MLS SrrlLbaa 

LARA 
Pros anera Glordrea, cala, 
cuestsção dithras, Bin do - 
cl crodindes dosator, ar 
meros, Cona-corinde pipneja- | 
da, dsevia, depanddscias, 
epa teemarcada. CISRS cond 
Dia Conj Es SR ROC is O ODM 
Er Pia SS a PS 
AP selada 

ÉS dengue 
LARANJEIRAS R$H9b.000 
Lecabisção Nobre cigona 
Passando, resqudrices 
Pim, nfermado, valo df 
sedt, Dquartor, fedos bu 
nheicos. cozinha pintos ada, 
Dep.completas. we. serg' 
DiESÊeO CoMDa Tala: 
PRESS-F7d/ Td 

Gersadd 

SS demo 
LARANJEIRAS RSESS MOO Lo- 
cedissdo coração Beira sado 
arms gre Ju dos [ruthal 
porcelanato, fasfedro Elin 
dar, cadsha E/brmárioa, 
à mervico, copoodêncira, par 
toras CID cossdeiaran) 
Eres cargo astra Cor Ba 
Tails :27E7-SBLE/D20]0-7 E 
He LiFiS 

ÉS demo 
LARANHERAS  RESLNO 
Pads MATRA, EuoRiM a dporta 
mérito, altá, ióto vardo, ro | 
formada. say tombientes, 
Forge ERTAÁ IO, BSMAGIDO, 

Haga, portaria Sida 

CRme cacacetarajoitasffcara 
boeasiro Caem EM [oito 

Ditos Devi LIDE 

mim o 

Selo 
LARARIERAR ES] 705/M0 
Excebanto localização, Prós 
[PPA Ta + cry varia, 
eaião Acertos fuufio) bo 
nero cozinha imeinderia 
des 5 bg, Drero- 
ra CJSTo covda rio raita 

| eegdocasira come Talniish?- 
nEdS POLOS PSS SroulLasE 

É belo 
LARAM JE RAS 

LES SDO dsmerai O: Ei 
ea Ersba, 1587, nabo 

Jambientor, Equartos, ud- 
corda prásmma, 2onheiros, 
Cnpa-cozinôes, de- 
Demdésrias, voga esortura- 
da CE cesadelaraejeiraas 
Rasrpiacasiro com be Tela! 
ISP bSE OTELO STO 
pa 1 

ÉS vela 
LAR AM E RAS 
LHE OD (Life) dae: 
medo, visãa sais 
Bsinbiciias, Jquarios (auf 
tod arsadeica, banhaito, ce 
Fina,  dsemia de 
parciêee no, garsgém, irfra- 
total O ro0 casadeiaranier 
asfisergiocastra.com kr 
Tels: 2507 BO TOLO PRA 

ML 

Sen 
| LARAS JE RAS 
Lobo DO Cuegiseto meat 
tapda Cercado perda, sóido, 
Squários (Suíte) closet ar 
mirios, bacbero, CeELmãa, 
dependências, Durogaa da 
er turada infrafoia, mapa 

pisstanbes cinindeiaramim 
asdiergiacastro tom. br 
Teia: 2507-008 MIL O-s a 
Gewl EH? 

| ÉS dead 
LERARUÉRAS REIS 
Pangus Guina, varisdão da- 
br ças ssa  justins, 
Elma úulão, emcrisíria, 
Joeartos dss to) TEambeiros, 
chat, Cope-cannho, iva 
dest, Codesmsdacui vaca 
CRSO ca adetararieiras 
Messiro come ds S&A 
SEBO TOLO-DRA prvi 246] 

com, ndo Mrotrá, caldo, desigr- 
dos, isto chos ot! Cona-can- 
ms, ETTA Err 
porncdrclie Poa gem 

adalzranares séria 

Pd sevi tdos 

Coberturas 

ES via 
LARAMPEIRAS EST ZDLoDo 
Cobertera Cepiex 2LSmb 
Ziulfas, mifandio, Mavalma, 
Equartos Drifies cipmat Co 
pecosinha, Serro, Dep 
Cities, Csraça, phácisá, 
Traça GIZ casado mana 
asver; locastra com br Telz 
255 P-Uad/ POLO Poa 
Téviizal 

ÉS eibiho ra 

LARANIE RAS R3 
1.580.004 Paolo Criar Are 

drhde (0712) Atos Line! 

Cobertura Limpar Prgsmigrio 
rita, Sides (Rouibes) Clo- 
set, Sp4, Fesgas, Porta- 
riaZdha, mma. sergioe astro 
com br CJ Teu FRA 

SeDAIIdA-AAZA Ser [RATT 

Casas e Terrenos 

3 bm 
LARANIERAS 
1.100.000 Escetimte Pe 
de vii mia cigquanta, 
CB) so da, Posúrios, ba- 
aberta, Copa-tesimba la- 
vender à, terraço, portos e- 
crónica, CISRO «dade ar 
mjeirasdserg castro com b 
ro fes Maas POLO- 
Po Ser li017 

SS vel 
LARAMIEIRAS RL Bm DDD 
Perda Licor Moodle, vénia mr 
E ancolanto CGA 0 unha co 
iemesdisséro satdes, Bor 
abro jdsedltas) crias 
planeada Imança À gelar 
Cj25o cast aoranyeirisisarg 
messira cees br Tas 
ER DS RI Rr E LE 

= 
LARAMIBIRAS Ei ld Dhõ 
Essa, rua cóqesrita euélia 

mocarro, dencaes esmenda, 
aEtóda, Eguartos, 2sullas be- 
Esses carinha, darhéca, 

ia vadia q er. CHESO ca 
asdelarem elas MoLEstro 
im e TeiestET EAR 

FAN VESPA prv DELAS 

aa Bal 
Coberturas 

Estela) 

STA TERESA R$1,280.005 
Charmosa cobsrtura, Próx 
comércio, 2saldes, ciubran- 
des Squarios (sulie/ Do 
vel) cozinás cidspemsa, 
gampom Tarmão €/chur- 
tniquera  aitondaminio 
CABO consdel pot 

ERA PMI ATI Soeiro 

Casas e Terrenos 

3 bd 
STA TERESA ES 00,008 

Linda cota deomal” JA 
perde to estodio, Perdi Large 
Euimarães, saides,  quar- 
dos, banhmreos, Jeccrinhas, 

DhGA/97 50-54 scvliSHa 

ZONA 
SUL 2 

Copacabana 

1 Quarto 
————eeeeeeeeeeeeee 

ES Dela Eta 

COPACADARNA MESMA Ds 

Loca tração parfeita, 1 qua- 
dra praia, Praça Serzedelo 
Commiá, reformado, sado 
guarta, suíte, spll, conisfos, 
portamalades CEGO caia 
acampar Puar gone ertro co 
ceia Te SS OO 
ar Sina ScvILASE 

bl 
COPACABARA R$560.00 
Am Atiâniõoa, quarta, sala, 
reformada, Posto É amad- 

rios, & tósdicionada bês 

Elidga, Mytrã Contágalo 
Portaria idhs CG) casado 
ar Ane SS ESTO CD 
se be Ta su TEST SA PO DO 

Pd Ser BAD 



COMCANANA RESAO DOS 
Crusdro praia, Erogimao Fi 
queceda, = mashÃ, vista d | mabi 
vre, ela 

Bane ra, coseha, 
ásercça, deristns de | = 

pendências, CjZ90 matrisf | 
rg asire com. Tels | 
ui E dpi dELE 

ESelat 
Epa prai Frog rr 
tandeda Ee do. Eau, tproria [ 
ig srbos TSUÍTES Exneaira, 

ge 

sepiocesira com.br E 
Tei-PRadi-to 2/3208 ER 
EEE) 

CORRCADARA  R$fIODE 
Trenswersa! proa roca - 
da. Medatsiii de, piso porca 
imaên frame, Doria eslha 
Zqis, Benhe/birdar dear 
nda a Erro, mmmiideec a, | 
mengo aecritunnds 
ra EN LÍCNEE O 

transeesal  prÓNSECOMS E 
med arnissãos fmento cmatimiad | 
Pes pita paftelituts dote 

Tarim ques eee com fyeeios | 
22 2881 Cras 

CDPECABANA STS O O- 
qurtunidsde ceará, Ter da 

dna garras 
mada d sareiço rena sor 
as trocom br CLSO Tas 2 ISa- 
oBoPsEaa- aro E 

3 Quartos 

ES ben 
COPACABANA R$58000€ | 
Ens ciento |aeitáçõo, apar 
Lasmnta térreo, ampla na- 
la; quartos (Sulte) armá- 
mos conpka ciarmérica, 

ia meverida pé | cerpbpol 
Gucribária, Lenleroa rins 
LesadelaraéoasPosrgus 
eim cam he Ter 2987-6888 
ROLA Srviidas 

EEAI 
Wanss apia igtaa Basta sa 
coin, cósinha-gracedo, dedo dê 
SENDO, UfApem no consamÊ 
ma Documentação Os Tra- 
bar grasriwideis Toi Fido 

douarviça, arm arg 
locistra cómbr C/280 Tela: | 
21%2-0000/SESBS-DATE | 

EDPACARANA FiRan dO da- 
calnmta cocaliração posto dd | 
hencioso, seta  Musrics, 
(ibgsr0 armários, benfica, | 
enginõa plasma, à poreço, 

A sergiotastro e 
onte dia Tels 
FRSBSISPIAÕO SeeSDMl Scw5Fr 

Esse 
pera DEE E... 
liimi, Lado Meirã, Iusoo- 

planta cicubar afim sa 
cambios, deusricas (5 ioey 
Bank social! cassia, d seivi- 
Ea, E Garage 
Tiso ma triafisanpocestro Do 
ma Tais Ma-SS A S 
da Eceel0IZ 

Ex Smiley 
TOO DOR A Aibntica, Pra 

[ERRAR 
| hegunda, masa tresquiiá, am- 

| Constante Rama. [2Hbmi) 
| piniia circular, saido, Si 
| hortas, Jquartos, armários, 

(1TraD) famóstico! diguar- 
es Gem tomplotas, Paga 
Escritursda, Oportosniade 

| Ouro Para Vê Agende 
Gas Venta. EIA SETGADLAS 

0401-080 05/ 2205-0473 
Goeldi td 

| Epa 
COPATARAM A 
2 O ameno 
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Bira Localidades 
Lojas 

ES vela 
EMGEA FRA PRO OO Aten- 
cão investhõores Lodo su- 
gado (46d) A ugue!: R$ 
0.012, Loratdrio: Varspata 

grade porte [4/4 Na o 

em hã DE amo, Resinhiijdo- 
e Ata CLERO remo br 
gtacastrevcorm be Te FaZÊ- 
sam 

ES venia 
CABO Pré RSA PO DDO A- 
tenção investidores! Lopio 
cêdami) alugado. Áluguer 
R$35.710 Lovotárco Esmos 
feia. Localização encap- 
tisna, ni qua, Rem ahi idas 
dm ETA Cj raros it 
epocavtro com br Tem 
Fab Za-SE0] MP rISÊ-ASS 

Galpões 

Er frota demtradis Co 
bertina (Alb) Locebes ção 
Aga al duda dbapons] nas 
primos bojo oogigtia ETA 
rdias SG aca s boo rem de fai: 
asd bão 

Horários de 

Atendimento: 

Classifone 
De segunda a sexta: 

das Bh às 20h. 

www.classificadosdorio.com.br 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento o preços consulto o classi- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publi- 
cação de anúncios, favor consultar 
vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: 
Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifone o Loja 
atá 1h 

mid 15h 

atá 14H 
até 15% 

Para arviiresies rias emeligoCamm hos dlcumárigao e 
eegunda, & prazo é sonta-feira, ato 2 20h. 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se msponsa- 

biliza pela procedência, veraci- 
dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 
podem utilizar um voloulo da cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 
leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

etotuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida. 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
transação comercial apenas 
pessoalmanta. 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

* Evite receber documentos via faz. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:1e, 
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tenção omeestidoras palio 
aguas (Sa0br7) dlcguei 
RÉPODON, lriquiina; gigante 
Logirtaca dMiatar Brasi: Con- 
Hata move soi/ 2005, Rania 
Eiji 6 bífica ai, É] SO med 

tes taco rbragom fr 
j ER rita] 

GA a 

CENTRO RÉ + taça, Kiti- 
medo maddo Deer docoliraoa 

Rua Tempate Passals, nt 1 &- 
dartirmerão GOR Tetafnes 

HIEI AEESESAS [Arol- 
das jácmia oferta) Lica do far is) 

CENTRO R$L ODM +tincas Ki- 
Lasso, merio bem intaizads 

Fiua via dermgsas Lula, ÃO 1, & 

partamecdo SOR Tala fonas: 
ar18-9700 RBMISEOES. CA- 
PA PC NT] 

EZT2- 4422 | 
09852-7726 

FLAMENGO ESMO tasas 
dor der drama Tac ariciard, dy 

215. Conjugado bom estaca 
Taztas com à amone ária. Tais 
rapa! ara St 

FLAMENDO ESLOGA Enca- 

tente conjugada, Com vezl- 
nha & BasdueTo Ampios ico 
bá gicadrira, Fogão 5 ma. 

ciprogrntira Frone Ta 
PRSS-SPAA) GRALE-IS 

FLAME R$ DM = incas 
Fotireaba, ruido bar isca za- 

de Phia Patrigas) nt já2 A- 
gurtssnesêo dB Talolonos 
e e pio maaESE (A- 
Lui 

FLAMENÇO EST MO Ea- 
la, Zotos., drmeérios d- 
ma. depondése a, qgarar 

rr Tazoz FEFZIZDa 

Tão da carai 15/204 
Pianção Loca El] 
limas Tails, REAR - 

Erht! PrERIGATO Cl 
LES. 

3 Quartos [ 

ÉS vasto 
FLAMÊNGO EÍlDDo 3 Qua. 
tas Bem Corsmia Da 
Frsnba, Be HONÓIH Da E se- 
voa, Fac dicéico Ara Fi: 

leur q Erstas, Pong Sel Tek 
TE-34 E Jr EGO Rot Sa57 

o Pk dm 
Casas e Terrenos 

Ee 
STA TERESA R$0.000 Cave 
Cosmo Autêntica Sguar- 

bos, Cnda Cassiro, Ampla 

ho Comémco. Tel: 1772-403 
CG RetFria 

COR ALCA RA Adrgo Flat oe 

bag team imp Ea o] Bem um 
. Perdoa cpu Gija E 

ie em 7 pri E 

Dc Ra 

COPAÇARAMA RSI Em 
nas Pinto Vesmiss do 
Csátra, nó Agsttinsaie 
07, quarto sal À o cariata 

FedaTtoms: 3228-800 RS 
899 (área) - Lea nba 
Rai 

| 

COPACABANA Iii sos eps | 
mas E Tgalma Mirtrh, 187 A- 
pariaroeia 902 quanta sab, 
CEBoriaa, Et Po Dr ei di 

| eutado! Talita 

SM GEMAS q Aria) 
E RE] 

, 
| 
| 
| 

| 

rr! so: DE 
| DOPACABAMA R$2/000 «ta 
| ves RMisõo dm mafra 

da, tala 2 quarto qegarnçdat 

memsios, Sraa Copan gem 
progada vista varia fundos 
Partaria hã Mamta Mboi 

| re MnfriO Fotos anais 
| CELS-BE Dis TossÃaa 
| Es tao 

| 
R 

. 
, 

2 Quartos 
SE E Em 

| COPAÇCESAMA ESL SM Jum 
| tm biatrê Soa, dios eremi- | 

Fiãa, área, dapoi , qgrigem, 

| Om? Fios ima By Pal 
Posto ascel . Apelo iris | 
TETE 
GITA. CTF 

3 Quartos 

COPACAIDLAMA PSI São Nua 
aplica dó Pere, dgarb- 

mento 3 quartos, de 
Rad ter To 

| qa, tam qáragem. Ma cuis 

deda prai, Tortas desded Tot 
| (2 SMA tata, 
DDPA CREAM FZ +ta 
was RBscão iposera. Ager 

| amónio LJkm 3. Taba malz 

| Zamibtes, DES SOCiade. 
| daps com pis, E PET HO nr 

Fido. dados cêradar 

| vga. port 7a. Dir geopriati- 
no Tal fas ad rio. 

COPACÇARAMA =57407 
tsimante bisdibado Rito 
Prata, Faiãi Niquêl Lords, 

| CPA CABAMA BATO da 
dar Excluvvo, Mábllada, da 

por fino, F20r7 erga Li 
ing, dembeondes, 2 Soltos, 

ogia Caras 

Tal 

Fo, STE, Garaçom, porê 
des Sendo Tres! amo Escola 
Fárk. Eliáirquos So Sha wh 
certa 6X] DA Pqtos JP - 

nina hrrainaga 37 Tantos 2 BABA - 
E Cr TIRO 

E 
| 

| er pero Ze boa, tu, 

| 

| | Zambia cida, do hsatioãa, 

| antiado, junto po Posto E 
| Prod tamliar, porteiro 

Zdh, Trotar tel(2i990995- 
E 

2 Quartos 

| meend besthiock renquatod, 

sed, Launbath, embbemel 
fersiluso dd appiismiEs 
iss DO dO achacisdod Ce 

nar Fj PRaS ESSO 

RANMA VESTE? cofor- 
ado Z quartos 1 cuia dep 
cor pietas aee dera Ecos PES 
186,00 = 1.205,00 come é 1 
Ti ear loca! caido 

E 
. E 

1 Quarto 

MDOCEÂNCO  E$2908 
Fat feemto mir, óma, 

| 
| 

| 
| 

| 

| 
| Irga, partaco 4h, zona, 
| p=scins, scedemia, cerhare - 

| 

| 
. 

ra 6X por semana. Conda- 
mio R$ 150,60 pia RÉ 
Lob, Tái TOSA 

ILHA DO 
GOVERNADOR 

Manerd 

2 Quartos 
eee ee—e—eeeeeeeeeeeee— 

MONERO R$S50 otimo a- | 
portamesto arejado, sala, 
datos, 3 banho voe, casinha, 

Trama | 

mer 4 

| pla | 

| GRAJAU REL EM 7 Quares 
(Sua) Com vans Da 
Fspnia, * MM Condómasa 

E. Tc Empragada, Ga- 
ragam Te EIS CSO 
E tm 

Tquea 

2 Quartos 

TAHAÇA ESOM) "tzmas. RU 
Pg di, HER DOS, efe naetoo, 
dás, cara, Tiashetãs, de 

| pendência ETErEGaÇA, dem 

cêcoibocfenta) 

| 
| 

| 

| 
ZONA 

| NORTE 1 

Engenho de Dentro 

| 
| 
E 

3 Quartos 

EMA DENTRO BELOS cio 
e Edoito Pergamina, 
32 Ml. Apartamento sala, 

| Syios, csriahs meio, des. 
ampregada, lvaça gnigam 

Fiada proganartário qe 
Unpuda dba, 

HTEsas 
Fes tar Da Carerar 

Pedi PM TRI 

EPA RSLGDO sixcor, E 
Esnto Caricso, ni Fl ápe- 
Lémevio 201, efista suareas, 
tala rogónia, faméegoro, Toda 
fnmes: 3235-9700) dE 
emo jÁsgido) . [ácaro dde- 

EPA RSLOOO ctmos. E. 
Esta Csttoas, ni FE áge- 
breno 207, <trbo quartos, 
sa cascha bambesro Tala- 
domo 12490]  SaEIS 
NRRS (Ansidas , fhelta áder- 

fz) 

2 Quartos 

RAMOS RSI 100 Cógue Emcla- 
58) É And Porta 22 perto 
netação, leigo Arroio fpo- 

tamento tipo cosa 24 Se bos. 
Prog Cár as 
na 

Eoidd ii ras 

cembra Janeiro) Foesrero. 
Costria (Maas Shaa/ 
(2172 TORA, 

eerai 

BARRA R5Ti 000 Ag.âmên- 
cm dajia (58m?) Castro 
amprecartid toi cris, Laila 

esiruteraga pfssoratória, 
úvegas Estidamos Co Ôscia 
mague eomgóémiho CMI 

ARE ag qo metro fr Tal: 
Fabia -380] 

BARRA Dporturciado Cu 

celembe, Shogpimo dv dume- 
ricas Posto nbodo fe W é 
rias Atividades Carmercigia, 
Ótima Localização ereto 
Prsgiidibra, SEM FADOR. 
FAPIATPAd JA Tal: 

ESTG Ermc)- Lib dA. 

BARRA Ejaiõl Cobojura 
Em Frente da Brt, Prédio 3 
Porvimentos, Com Lojas Mo 
fárias, TelZifasiãis cito 
RatrF2It 

aa 

Elio 
CENTEO R$lgõa Lp, 
Duas Laigs Varmha Cetro 
Morimeniada, Preste, Es- 
Laço Vit, Fuso * Setembro, 
Esquna ÁuiRoo Brasa. Tau 
BETIS CJIFO Refcldto 

+ 

> Veg 
Erg Mr Ra nr la 

às Cém- 
ig ririrarree A re Ps Be 
Berelto, Possdo idoda Ds 

Magánma, Gym Condasp 
Ret aa pie Cita 

E Supla 
CENTRO RSA DD Eneas 
te Loja Mus Besnos Ames, 
Mia Edrhrmeo, MEFanhina, 

Piso Em Tá Comedia, 
Pra im Adptrê Uru puta 
Tel:227)-4422 Ciro Ret 

JES5 

Es Smjlo 
CENTRO Eidos Leda, ua 
deseo Lo Da feras 
Memento 3º FEVaranos 
(TOTAL LFimd) Dumis Larga 
Tão Bancizon. TekIzizaddos 
Ejê 250 Fiol. F. 

ES Vel 
CENTRO R$STDDO Lajão F 

Pavimentos, Duceente Es- 
tado! Porta E indo, Pisa Da 

Edmoçã, Ettudo Modgrnis- 
imo Para Revitalização Es 
Brca dobm feczrra- dao 

ChESo Ret Bda 

E toda 
CENTÃO RfM0D0 Provta aí 
Esrboiro” Cabefeinçira, Limca 
Lois /S0BRELOLA Dimarsas 
False, de Rátnrgqmsdo, Posta 

Página gro atado 
EASSENEBLEIA  Tatizm- 
Er E/256 food ro 

É belas 
CENTRO E$iz Óo LoJÃo à F 
Epimanbos (Es Mm! 
EUGUAIANA Excalanta err 
Erttararo GCOSTRMA Ir 

custrial Cámara Frigarifica, 
Mosis Caça! Loca Mim 
mp tado TaErzriddrr 
Ce Eri 

ES bio 
EENTRO RISO Resta 
Lanto Frodicrtioeal a Birrrd dom 

Montado Fara Puscignaman- 
to imeciata, Arma Escolar 
ta Locsisação, Práógiro A 
Priçã Wand Tata 

Cjz=0 Rota 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

| pr 
2272-4422 
99852-7726 

NOVA PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO MO 

Dergolasio 
CENTRO BM Sais Emi, 
Oportunidade! Rara Andar 
Bife, Frente, RSANTE Lu- 

na, Ra Com Carpete, No 
eo Prisimo Metrh. Taí 

ri area EPEMSS CJrGO Ref todo Rot tRdd 

ES el | 
CENTRO R$SBO junta É 
Prágs Res Side deetao 
Machado Próximo Arens 
Feu Branco, Recepção, Es e 
Dimadriaa, dr Cossáh ando 

do, TolZil-Mz) Ejs 
Er tita 

TEM SITE QUE É ASSIM: 

A OFERTA ESTÁ LÁ, MAS O CARRO 

Wi 0] 0 2),1:[0]:0.4 

Oferta velha não resolve nada. 

ÉS velas 
CENTRO! ESSO Saia, Ava 

mida Prasidente Vatgjáa, 

Prozimeos Pes lregariana, 
Local  Mevimentadissma 
Comércio, Meiró, Vit. D+ 
vmrass Conduções Wariadas 
usem, JITiSd CjIsa Bed 

| Etna 
CENTRO BSS Cada Duas 
Said, Vizinhos, Fim, Dm 

Em 

Made, Mis DOGUNNara, 
Te: dr Ciiso REF; 
BEERDO 

Sil 
CENTRO RABO Saia Bat 
Exa desé funda Moemida Má 

Rramça, Faça gd, Promimh 

dodes Do Porio Mrrriloa q 
TEZ! ISS? E) 20 Bel 

1 

ÉS lah 
CENTRO ES1 300 Conduta 3 
Sd Aldir? Ciamlândiá 
Bom Eituido Junto Ertação 

Wkizê Sistema De E? 
aa Aminio Desmabaas T: 
SEP CEDO et MT 

qU4% Gm) E ARTE HE EER, 

Olaso drefndo. Sala Do Dirgto- 
Fiz Esarsos, Piso 

Partes, fuga ção pri 
Ta TIM CANO pt, RIA 

E Joga 
CENTRO ESTO Conpantã 
Cos Mail 3 Sólza, Pro Fra, 
Divida Parecos Tagho epa 

mas Ar TREZE De Nao Janta 
A Cioslâncis Ent iPTiaar 
cos rasa Ras: LH 

SE Supla 
NTRO BSZ 300 Combento à 

rep Px RIO Brarca, Cine 
linda Enémionta vViz£a Pira 

tara, ria /sk- 

Ear roca qunta ds mpi 
Jairo SAS Cito boato toa E 

= lh 
CÊNTEO EÉa 000 Aria Em 
Chess 254 00] Arion Sha, 
Ha dio Branco dasdo & fuma 
Do Dsido, Próico Motrá 
Uruguziana, Tot FEPI-SGTA 
Leo Par: Da 

bm, ua São Monta, 

Próxima À Proça Maui E 
Porto Misrueifia, Consórcio 
E Ccrshoção Farta. Teiitzth 

A MAES COESO Rerrea. Ret FRA 

ÉS vulto 
Este Doo da” EEN 002) | 
O 000,00 (DO der Coma. id 
lat Av, TREZE Do tema Mto 

bitrã Cioploncia 2º q 6 Po 
imandos TaiZ2 Fo 7 cs 
REFINO 

derylasto 
CENTRO RSiZ QOO Sqbr plo a, 
Sami Som Cones 3 Ea 
FSmirãã, Dopsa, Fada Lsmis Lo 

ria, Prêxima À Cireplôndia, Ar 
terra Da Flamanga. Tatziro 
daZr CjSO Pat taas 

ER 
CENTRO RSLE QUE Robot a 
0.2 Totuimanta Rurtor- 
moda, Luka Enisioa indi 
pencenios Bhxoilna, q Lo 

CENTRO REIS OU 27 Andar, 
1042 Dão E Emcelonta Pora, 
Ria Fistbodts, Pos tala DMR, 

rieairaL, 

Elio fed: SME 

SEA Bila 
DENTRO RELEOOS Asdiar Ép- 
clesaso 15bm2, Mobitada Tá 
Estações Da Tiabsina, Seita 
Gi vice, Encolorta Loca lis 

da Junão à au MO Eram 
RELER SAD CuSa Rolitais 

AVALIAMOS 

2272 ch 
99852-7726 

Anuncie agora via 
WhatsApp ou Telegram 

9021 2534-4333 

Extydã E 
2etê-haZo 
99852-7726 

1.300 m? Antiga 
SMART FIT, Loja + 

d Pasimentos, trecho 

MUDAM E RETA OSS 
RETRÓFITADO 

Andares de até 22 mt 
Prep Ro o forro 
nú am para 
lego, Preco cora 
pedais ame | 

geilê-huZ? 
99852-7726 

a 
Lojas 

ES verbo 
BOTAFOS O R$15 d0d Lojão 

Esquina Passem bri 

qtos De Grande Guanti- 
dade De Vekuos, MMbmi, 
Portas Varias, c/TOTAS 

WVisibidada  p/NTERPMOR 
Tetris Cj Est 

prá] 

a | ES vel 
COPACADAMA RS SDO Conga 
4 Párriómnios, Prénima Eui 

Enfim, 9 Gaolag 7 Eocgna, 
E vaças Gargem Prdmismo 

SIT CITRO Rot TIRÊ 

Saias e Andares 

ES derlasho da 

CDPAE AMAM A AESSE Sala 

2Pmi de MS. Copsabo- 
pa hunto à Kamer Silveira, 
vasto Comércio No Local, 
Pré letra Cantagao 
Tata 227:-4473 €]260 Bef 

Era 

GS, | ] ) “amido 

COPAS ABA RS5LHOO 
10 3 [6 Festa Eetopçia, à 

Fatos, 2 Veranços Copa Fo- 
natos, Estoque Fraco Tra- 
cictorad RDAÁRÃO jammúsms 
E ra Cum Bot 

Ex tmle 
COPACADANA EELmo 
alo 7 De Renta Becençãa, & 
Eoles. 3 Wurasdas Coma, 3 
Eme, [eia Précia 

Trsiicion E QARÃO ipame 

A TaiZEri-J42r CIESd Rot 
Tres 

ENPAÇARARA Mun E todas 
jamtes LS? prafonmnciat 
ento derá Clmtii micka 

EDGAR NT, ED PR HO E Tr 
pastor da paro de sadda 
a PR PR fal Fra da 

e | E Soto 
LARGO do Mptkada R$ 
Lig Sma Ami de Freate, 
Junto Mbrtré, Prédio Cia 
trocá Eletrba-ca Fontlona- 
mero ds & Der 
mingo Ti272-43) Cord 

a rr) 

— Ea 
LEBLOM Nãr 00 Usa Sor, 
tino Do Léia, Frétimo | 

Miptró. Portaria 24 Moss, a- 
Fraga É Coibára Da Condo 
mista Telf CR$O 
Figrt air 

AVALIAMOS 
SEU ImÓvEL! a | 

Etubho | 
2272-4422 | 
090852-7726 

Casas 

Eder | 
HUMAITA RS Casa 
dddbs A body Mão rise 
ci E SD Afonea, humta R 
HUMAITA, Isutas, Scuartos, | 
daanhoios, wvaráedãao Tipó 

Terraço, Gregor Telzara | 
QU 20 Rat. 207, 

ca 
um 

Ex Sol 
TERÇA E GEUDSN Los na Ros | 

São Francisco Mavier [LOURA | 
Litbbs) sede 64,00 nas 
Prminicados de 

daoci Loba Tiro CRSa 
Ret2a Aa | 

ua Mad: | 

TLABEA Três bojas, Rodas | 

à Esmas, E Escoento A | 
lua juntas iu tomando | 
HOmi aprósimadamemiaa 
voa paraçem Estudo pro- | 
posta pilecação. Tel: 542 | 

b1 287 has Ra LTS - 
EPL 

| 

| 

VILA juaõed REPRO é Exa, de | 
vanieo vinho e dedo ca Se | 
ba ars ni SE Eos 06. Tia | 

| 
| 

femea: ITAR-AÃHO | REIS 
E33 [icoldal 

Salas e Andares 

BONSUCESSO RSOO + Tl 
nt, Arruma tod Egor ora ul- 

Em mi 79474 Sql VOZ, Tola 
fama: AMAM MES 
EH | Moita) 

Prédios Comerciais 

SÃO CRISTOVÃO 
FEL 

| ELA PVE NO di MAE | 
AUNTÓRO 150 LUGARES. 

TO MaGAS MÁ GARAGIM 

a Ss E E 

EMPREGOS 
É NEGUK 

3 

Aviso 

De acordo com o 
ari. 5º da CRYB8 
cic art 373-á da 

CLT, não é permiíti- 
do anúncio de 

emprego no qual 
haja referência 

quanio 20 Sexo, 

idado, cor ou situ= 
ação familiar, DU 
Qquálguor palavra 
que possa ser 

interp ralada como 

fator discrimina- 
tório, salvo quan- 
do a natureza da 

atividade assim o 

Exbgir. 

Empregos 

Empregos 
ASSSTENTE Csitiids | pres 
Etta cóém cmbência pé 

ras dnges Contábl Fica 
é Lego. Currículos posa 
mbaisagá fel PST 

| AUX CABELEIRERO, A 
| tersbmerto chemte, Salão 

funsguia, aja Shmpping Fre- 
qua Forsetósco india 

meio Carteico mio mada 
Stênio cmdicisnais, Curr- 
culo e-mail: Contratos sovev 
taihedhotmaiLomm 

COPRERA Pomo e Fa- 
sê Durma do emprega 
Solo nba! RE2BDa,0O 

Esigu-da CTPS com ágio 

tres de emprega ântgrio- 
nes. Teinidi vossa 

Negócios 

pa =] 
FASSO LOLA Ware Bota- 
das Copacabana, She Dor 

| tomado pfvsedas na Elick 
| Friday o Fim dê Aro, Bem 

mantais Sfias nara agees 
EA ECT DR Paço 
1528 

RESTAURANTE Mass Pes 

cimento Ageras ES 

ED BODO Ma corpão de 
Copacabana E Figueredo 

| Magalshe, próx metrá. &- 
tiva mó ipod cinota 4,6 

| Niothro daria sodesão fi 
| Drgeepretdso. 
| Tel0OZRA-TDAI 

Biz oferta 

“a ação Ê 

Aviso 
Antes da soliciar 
um empróstimo ou 
mfotuar uma tran 
Bação comorcial, 
vertigque à idonái- 
dade de quem 
está nogociando, 
pedindo | docu- 
meantos que idonii- 

| quem o formeca- 
dor 
1] 

Titulos 

JAZIGO Comitirso São Judo 
| | Eabata RiSal Folosro Bois - 
| | Toga, Pora pesferipal, 

ar. 
Dm sir 

frame q vocretára Ex 
celento Door barsiace Samr 
crio Laprbã dreams 

| Tel 2d 

' | JAZ DO Bisa dos Parpê- 

| tuo Cora brio 5 Jada Ralis 

| | 2141 (Emp) 

to Evtafego. à quentes +) 
ossaria. Qundra 58. dceta 
mas negociações Tetail) 
rr -SEASs (FLHDAES- 
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ESPECIAL OPORTUNIDADES CARBONO 
Amazônia atrai Mercado 
recursos regulado pode 

multilaterais deslanchar 

PÁGINA 2 PÁGINA d 

Demanda. "Onde está o dinheiro do clima” diz cartaz em protesto ambientalista durante a COP26. em Glasgos: documento Enal do encontro não estabeleceu cifra de ajuda dós países recos para às pobres no combate ao aquecimento globa 

JUEM PAGA 
A CONTA DO 
MEIO AMBIENTE? 
REPASSE A PAÍSES POBRES não tem cifra 
definida, mas fluxo global de capital deve 

ANDREA WLALLI 
Esginra ha posta Lodi 

asniegociaçõesdas 

cúpulas do clima, 

sempre houve 
um nó sobre co- 
mo financiar à a 

adaptação à mudança climáti- 
CA a Trans ção para uma Elo 

nomia de baixo carbono. Na 

COP26 não foi diferente: odo- 

cumento final do encontro 
não estabeleceu uma cifra de 
ajuda dos países ricos para os 
pobres no combate ao aqueci- 

mento global. Os países con- 
cordaram que as US$ 100 bi- 

lhões prometidos para o perio- 

do de 2020 a 2025 não serão 

suficientes para alcançar os 
objetivos do Acordo de Paris, € 

que devem definir, até 2024, 0 
valor do financiamento anual 
que deverá ser concedido a 

partir de 2025. Um dos princi- 

pais pleitos dos países emer- 

gentes era obter US$ 1,3 tri- 
lhão em financiamento climá- 

tico até 2030, mas à demanda 

não foi aceita. 
Alguns acordos especificos 

firmados na COP26, contudo, 

devem ditar o fluxo do capital 

para a agenda da economia 
verde nos próximos anos. En- 

tre os marcos estão um fundo 

de USS 1,7 bilhão para povos 
indigenas; um fundo de USS 
12 bilhões em recursos públi- 

cos e USS 7,2 bilhões em re- 

cursos privados até 2025 para 
conter a destruição das flores- 

tas; e outro, de US$ 12,5 bi- 

lhões, para ajudar a Africa do 
Sula fazer a transição do car- 
vão para fontes mais limpas. 

o 

se voltar a atividades de baixo carbono 

A COP26 também foi palco 
do lançamento de um com- 

promisso do setor financeiro 

global, a Glasgow Financial Al. 

liance for Net Zero (Gfanz), 
que inclui 450 instituições, in- 

chuindo bancos, seguradoras e 

gestoras de ativos, que juntos 
representam US$ 130 trilhões 
emativos. A coalizão prome- 

teu descarbonizar suas cartei- 

ras e zerar as suas emissões hi- 

quidas de carbono até 2050. 

— Com esta aliança. metade 

dos ativos financeiros globais 
estará vinculada a algum tipo 
de compromisso climático, O 

resultado será uma aceleração 
da agenda, pois ficará dificil 
para qualquer empresa ou go- 
verno acessar capital caso não 

tenha os predicados ESG — 

disse José Pugas, sócio e res- 
ponsável pelas estratégias de 

crédito sustentável da IGP, 
gestora de recursos com Ceira 

de R$ 30 bilhões sob gestão. 

EMPENHO DE GOVERNADORES 
Durante a COP26, a KGP assi- 

nou três acordos envolvendo 

compromissos, inchundo um 
com outras 29 instituições fi- 

nanceiras para eliminar o des- 

matamento de seus porthólios 

de crédito e investimentos, es- 
pecialmente nas cadeias de so- 

jae carne bovina. Segundo o 
sócio da JGP, hundos europeus 

jácolocam restrições financi- 
amento da pecuária brasileira 

em razão da falta de rastreabi- 

lidade das cadeias produtivas. 
Outro legado da conferência 

no setor financeiro será a ino- 

vação dos serviços financeiros 
para atender à demanda pela 
descarbonização e adaptação 

= a == 
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climática, disse Pugas, À regu- 
lamentação do Artigo 6 do 

Acordo de Paris, sobre à met- 

cado global de carbono, deve 

fomentar a criação de meca- 
nismos financeiros ligados a 

serviços ecossistêniicos & bio- 

diversidade, o que abre opor- 
tunicades para países em de- 

senvolvimento com Rorestas. 

— A biodiversidade será mo- 

netizada e alguns paises já se 
mostraram bem preparados 

para isso, como abaciado Con- 

go africano e a Indonésia, que 
têm grandes áreas florestais e 
foram bastante arrojados em 

buscar parcerias na COP26, 
mais até que as paises amazo- 
nicos — afirmou Pugas. 

Governadores também fo- 

ram à COPZ6 decididos a 

mostrar empenho com a 
agenda verde, a despeito de 

como o governo federal lida 
comotema ambiental, Como 

Fundo Amazônia parado des- 

de 2019, após desavenças do 
governo federal com os prin- 
cipais países doadores, Ale- 

manha e Noruega, os gover- 

nadores da Amazônia busca- 
ram outras parcerias. O Con 

sórcio de Governadores da 

Amazônia Legal, quereúneos 

lideres dos nove estados ama- 
zúnicos, montou um escoitó- 

rio na Blue Zone da cúpula, 

ande ficou a sociedade civil, e 
Se pega COM nomes Como o 

Principe Charles, do Reino 

Unido; o ministro do Clima 

da Noruega, Espen Barth Ei- 
de; e Juan Pablo Bonilla, lider 

de mudanças climáticas do 

Banco Interamericano de De- 

senvolvimento (BID). 
Entre os resultados, o grupo 

de governadores assinou um 

memorando com a organiza- 

ção Emerpent Climate no âm- 
bito da Coalizão Leaf, iniciati- 

va que envolve governos e em- 

presas que pretende mobilizar 
até US$ 1 bilhão para proteção 
de florestas e redução de 

emissões. O acordo visa atrair 

recursos a partir da redução do 
desmatamento da Amazônia, 

com cooperação institucional 

entre os estados e a coalizão, 
— Essa COP se diferencia 

das demais pelo senso de ur- 

gência e pela viabilização de 

parcerias mais robustas para 
conter odesmatamento —dis- 

se Helder Barbalho, governa- 

dor do Pará e representante do 

consórcio na COP2A. 

SETOR EMPRESARIAL 

A COP26 tambem teve como 
marca o recorde de engaja- 

mento do setor empresarial. 

Exemplo foi a iniciativa “Em- 

presários pelo Clima”, do 
Conselho Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentá- 

vel (Cebds), que engaiou 119 
CEOs e 14 entidades na defe- 
sade uma transiçãorápida pa- 

ra uma economia verde. A 

presidente do Cebds, Marina 
Grossi, avalia como positivos 

os compromissos assumidos 

pelo Brasil, mas defende que 
as metas sejam acompanha- 
das de perto por empresas, 

governoe sociedade civil. 

— O pós-COP26 impõe a 
necessidade de cooperação, A 

colaboração entre setores eco- 
númicos será crucial para su- 
perar gaps e acelerar oportuni- 
dades para o Brasil, 



2 | COP26 

AMAZÔNIA TRAI MAIS RECU 

Quarta-eira 24 112021] O GLOBO 

SOS 
Cenário após COP26 indica potencial de retomada de investimentos socioambientais públicos e privados na floresta, 

dona da maior biodiversidade do planeta e responsável por quase metade das emissões brasileiras de gases-estufa 

Q 
“Tudo 

dependerá da 
performance 

comia d 
desmatamento” 

Marina Piatto, 

secretária 

executiva 

do Imaflora 

“Manter à 

floresta em pé 
vai financiar 

LERTIE PAA 
economia 

Marina Grossi, 

presidente 

do Cebds 

ARTIGO 

SERGHO ADEODATO 
Especãal porem UML IH 

À corrida por recursos glo- 
bais para financiar a con- 

servação de Horestas e a eco- 

nomia de baixo carbono, após 
os indicativos da COP26, evi- 
dencia o potencial de retoma- 

da dos investimentos soclo- 

ambientais de govemos, em- 
presas e organizações mulrila- 
terais para a Amazônia, dona 

da maior biodiversidade do 
planeta e responsável por qua- 
se metade das emissões brasi- 
leiras de gases de efeito estufa 

—H)% de atividades ilegais, 
Além do dinheiro para a mi- 

tigação climática, a região dis- 

puta um mercado trilionário 

representado pelo que é ne- 
cessário investir para cobrir o 
deficit global de capital desti- 

nado a reter o declínio da hio- 

diversidade —alpo entre USS 
598 bilhões e US$ 824 bilhões 

por ano até 2030, segundo à 
The Nature Conservancy. 

Parte expressiva deverá vir 

de recursos hoje empregados 
em atividades produtivas que 
degradam a riqueza biológica: 
subsidios agricolas, florestais e 
pesqueiros giram entre US$ 
274 bilhões e USS 542 bilhões 
por ano — chuas a quatro vezes 

superiores aos Huxos de capi- 
tal para a hiodiversidade, 

PRESSÃO EXTERNA 

Segundo cálculo da ONU, é 
necessário um investimento 

de US$ 81 trilhões na nature 

za até 2050 para enfrentar as 

crises interligadas de clima, bi- 
odiversidade e degradação da 

terra. No cenário pós-COF26, 

a Amazôniaolha para os recur- 
sos da Coalizão Leaf, liderada 
por EUA, Reino Unido eNoru- 

ega, que mobilizou USS 1 bi- 

lhão para paises e estados pro- 
tegerem áreas naturais. E no 

As Amazônias e a COP26 

Compromisso de Florestas, as- 
sinado por mais decem países, 

incluindo o Brasil, a previsão é 

de um fundo público-privado 

de US$ 19 bilhões 
Além disso, os sinais indi- 

caro que o movimento de ati- 
vos ESG (boas práticas ambi- 
entais, sociais e de governan- 

ça) permanecerá aquecido, ul- 
trapassando US$ 53 trilhões 
até 2025 no mundo, segundo 
projeção da Bloomberg Intelli- 

gence. Na necessidade global 
de reduzir as emissões pela 
metade em apenas oito anos, 
com ambições maiores e pla- 

nos de trabalho a partir de 

2022, a expectativa é de mais 
dinheiro para não desmatar. 

Com 73% das emissões de 

gases de efeiro estufa associa- 
das aouso da terra eagropecu- 
ária, o Brasil é candidato a se 

beneficiar, ao ter realinhado 

metas climáticas, assinado o 
acordo de Aorestas e anuncia: 

doameta de acabar com o des- 

mate ilegal até 2028. Segundo 

analistas, sem planos e ações 

práticas, o pais solrerá pressão 
dos seus três principais com- 
pradores de commodities — 

China, EUA e União Europeia, 

que deverão criar leis contra 
importações de produtos ad- 

vindos de desmatamento. 

Em outubro, os alertas de 

desma tamento batera DD O PE- 

corde da série histórica. André 

Guimarães, diretor-executivo 

do Instituto de Pesquisa Armbi- 
ental da Amazônia (Ipam) diz 
que “é preciso melhorar as cre- 

nciais brasileiras e preparar 

o terreno para investimentos * 
— Manter a Aoresta em pé. 

vendendo créditos de carbo- 

no, é o que vai financiar uma 
nova economia, gerando no- 
vas empregos e renda — dis- 

se Marina Grossi, presidente 

do Conselho Empresarial 
Brasileiro para o Desenvolvi- 

Em alta, Barco 

navega nor 

hiruá, no 

municipio de 

Carauari), no 

coração da 

horesta 

amazônica 

brasimira 

Concertação da sociedade civil levou a Glasgow visão multifacetada 
da floresta e propostas para quatro situações específicas 
ROBERTOS, WAACK* 

UU: Concertação pela 

Amazônia tem sido um 

mergulho coletivo na região, 

sem planejamento formal, 
seguindo um norte difuso, 

sem pretensão de controle 

dos rumos, forçando limites 
dos manuais ortodoxos de 

gestão ( não se gerencia O 

que não se mede, não se me- 

deo que não se define, não se 
define o que não se entende, 

não há sucesso no que não se 

gerencia”), sorvendo ambi- 
guidades, dando de ombros 

para incertezas, abraçando à 

complexidade. 

À iniciativa busca discutir à 

Amazônia a partir da socieda- 

de civil, academia. empresas, 

governos e individuos, nos 
ambitoslocal, nacionale inter- 
nacional. Em 20 meses de tra- 

balho, mais de 400 pessoas e 
crpanizações se encontraram 

mensalmente, num espaço 
democrático e apartidário, cu- 

ja única condição é se interes- 
sar pela(s) Amazônia(s). 

Já nasua denominação, Es 

sa rede não se propõe a ser A 

Concertação, mas "Uma 

Concertação”, por reconhe- 
cer a importância da diversi- 
dade de múltiplas visões so- 

brea região. A Amazônia pre- 

cisa fazer parte da identidade 
brasileira, ter políticas púlbli- 

cas que contemplem sua re- 

levância para o país e para o 
mundo, ser cuidada como 
um patrimônio único para a 

Humanidade, conectada 

com as recentes discussões 

sobre urgência climática, 

par tanto, geopoliticamente 

central. Mais do que isso, as 

dimensões culturaise sociais 
são inestimáveis; o saber de 

seus povos, imensurável, sua 

arte, exuberante e única. 
A Amazônia não é racionah- 

zável, não cabe em redes neu 

rais objetivas, Haja pretensão 
em buscar entender a Amazó- 

nia! Defini-la, mais desafiador 
ainda. Media, risivel. Não 

poderia ser um vocábulo sin- 

gular. Amazônias, portanto. 
Como equilibrar o imenso 

capital natural com o social e 
econômico de uma forma dis- 
tinta dos modelos vigentes de 

desenvolvimento? Como ga- 
rantir bem-estar para sua po 

pulação e, ao mesmo tempo, 
conservar obsessivamente seu 

patrimônio natural e cultural? 

Como construir esse novo pa- 
radigma de desenvolvimento 
a partir da relação da socieda- 
de civil e academia com o 
mundo empresarial (local, na- 

cionale internacional)? Como 
traduzir esse novo paradigma 

em novas regras do jogo (leis, 
regulamentações e hábitos)? 
Como estabelecer modelos de 
governança mais eficientes? 

QUATRO SOLUÇÕES 
Após esse esforço, a Concerta- 
ção ousou levar para a COP26 

uma provocação para que às 
sociedades brasileira e inter- 
nacional abracem a complexi- 

dade da região, construam 

visões de longo prazo e ações 
de implementação imediata. 
Ciente de que qualquer tenta- 

tivadeorganização é imperfei- 

ta, a iniciativa propús quatro 

situações amazônicas e uma 

série de ações especificas. 
Para as Amazônias conser- 

vadas, urge o fim do desmata- 

mento, a consolidação de 
uma economia voltada paraa 

conservação, com instru- 

mentos fiscais e financeiros 

específicos, avanços no orde- 
namento territorial, reco- 

nhecimento e ampliação de 

unidades de conservação e 
reservas ind igenas, reforço 

considerável em C&T aplica- 

da aos recursos naturais, à 

implementação de infraes- 
trutura digital e o reconheci- 

mento, proteção e inclusão 

dos povos indigenas na tor- 
mulação dos destinos daregi- 
ão. Essas propostas foram 

contempladasna Declaração 
de Florestas, uma das princi- 
pais conquistas da COP26. 

Para as Amazônias já con- 

vertidas, voltadas essencial- 

mente para a produção de 
commodities agricolas e mi- 

[Hera à Concertação propos 

aeliminação total de desmata- 
mento e redução drástica de 
externalidades negativas co- 
ma emissões de carbono. Ras- 

treabilidade é o nome do joga. 
As iniciativas da COP26 com 
relação ao metano se encai- 

xam nesse campo. 

PROTAGONISMO INDÍGENA 
Para as Amazônias que estão 

em transição, o fim do desma- 

tamento deve ser acompanha 
do pela composição de mosai- 

cos voltados para sistemas 

agroflorestais e especialmente 

atividades sustentáveis e res- 
tauração com plantio de espé- 

cies nativas. A Declaração de 

Florestas e sobre metano no- 
vamente se alinham. Para as 
Amazômias urbanas, a COP26 

trouxe avanços ao tratar de tor- 
ma inédita da redução da 
emissão de combustiveis fós- 

seis, com efeito direto nos mo- 

dais de transporte, infraestru- 
Turaã e SOnManA circular. 

Para todas as Amazâônias, a 

mento Sustentável (Cebds), 
Sem o Fundo Amazônia, 

congelado com R$ 3 bilhões 
de doações externas em caixa, 

ONGs buscam alternativas. 

— Após a COP26, o cenário 
de financiamento será muito 

mais promissor. À questão cdi 

mática mudou de patamar é à 

Amazônia tem inúmeras varn- 

tagens que vão além do clima 

— disse Virgilio Viana. da Fun- 

dação Amazônia Sustentável. 
Além de recursos da Norue- 

ga, a instituição finaliza uma 

captação de R$ 31 milhões 

com a cooperação alemã. 
— Tudo dependerá da per- 

formance contra o desmata- 

mento — disse Marina Piat- 

to, secreta ria-executiva do 

Imaflora. 

FALTA DE CLAREZA 

Para Mariano Cenamo, dire- 
tor de novos negócios do Ide 

sam, a COP26 deu importân- 

ciaainda maior às florestas, 
com alto potencial do merca- 

do voluntário de carbono. 

— Às metas empresariais 
netzeroserefletem nademan- 

da por projetos que evitam à 

desmate e recuperam áreas 
degradadas, em conexão com 
a economia local — aponta. 

Com R$ 5 milhões de um 

tundo de investimento euro- 

peu, o plano é gerar renda pelo 
desmatamento evitado em 

áreas de alta pressão, no Sul do 

Amazonas. Outros R$ 12,5 
milhões vêm de nove investi- 

dores privados para desenvol 

vera bigecanomia. 
— À Amazônia é oportuni- 

dade para uma nova classe de 

investimentos — disse Denise 

Hills, diretora de sustentabili- 

dade da Natura. 
A região aguarda Os PECUISOS 

do Plano Amazônia, lançado 
há ur ano pelos três maiores 
bancos privados do pais, sob 

pressão dos investidores. 

— Desenhamos um plano 
de ação de curto, médio e lon- 
go prazo, mas mensurar o im- 
pacto é complexo — revela 

Marcelo Pasquini, gestor de 
sustentabilidade do Bradesco, 

regulamentação do mercado 

de carbono e a ainda inconclu- 

siva e frustrante consolidação 
de fundos convergem com as 
propostas da Concertação. 

Em beneficio de todos às bi- 

omas, aCOP26 avançounore- 
conhecimento dos povos indi- 

genas como protagonistas de 
um mundo de baixo carbono. 

Não ha como atingir as metas 
de 1,5€ sema Amazônia, Não 

há como considerar nada para 

as Amazônias sem os povos in- 
digenas. Não se trata só de dar 
voz, mas de escutar atenta- 
mente, aprender, desenhar 

en conjunto, implementar 

ações e monitorar resultados. 

ACOP26 deixou no ar essa 

divida. A ativa participação 
da sociedade brasileira em 
Clasgorw sinalizou que à pro- 

tagonismo do Brasil no cam- 
po da urgência climática não 
ruiu totalmente, 

> Presidente de Conselho 

do Instituto Arapyau é 

membro do conselho da Martri 
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| A Klabin é Uma empresa brasileira, centenária, que mantém um 
Mombear of : : á 

Dow Jones a compromisso histórico com a sustentabilidade. Entre diversas 

Sustainability Indices Rs é tee iniciativas, nos últimos anos, reduzimos em 64% as nossas 

Praça Ep o CA Ea (e emissões específicas de CO, equivalente e estamos totalmente 

empenhados em fazer ainda mais, em linha com o que a ciência* 

acredita ser necessário para ajudarmos na redução do aquecimento 

global. Tivemos recentemente a nossa participação no Índice 

Dow Jones de Sustentabilidade renovada, e, pelo segundo ano 

consecutivo, a Klabin está listada nas categorias “World” e 

“Emerging Markets”, que destacam as empresas lideres mundiais 

em desempenho econômico, práticas de governança e atuação 

socioambiental, Estivemos tambem presentes na COP26 e voltamos 

com a missão de fomentar a economia de baixo carbono na 

América Latina. Em parceria com a Rede Brasil do Pacto Global 

da ONU, seguiremos com o movimento ImPacto NetZero, buscando 
Area florestal na 

Reserva Particular acelerar o compromisso do setor privado na causa e contribuindo 
do Patrimônio Nálural ! E À - 
da Klabin no Paraná. ainda mais para a construção de um amanhã mais sustentável, 

O AMANHA di 
SE RENOVA. ” | 

KLABIN.COM.BR 
E? 

IMPACTONETZERO.COM Es Eles 

“Em 2021, mosto meta fal apeeivedo pela nero Esse lar gets anitigtras [SBT]: doa rias Coro parcienee beraoa techugia éo empades de GLL jmenpes 1 e di por Conelada de celulose papai E embisinge pe em d5% 

ato 2006 e em 4 TS ade 2005, tenda 1019 cima aaa-boiê 
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MERCADO REGULADO DEVE AVANÇAR 
Após a COP26, especialistas não veem motivo para que Congresso brasileiro não caminhe para a aprovação de projeto 
de lei que propõe uma transição gradual do mercado voluntário para regulado em um prazo de cinco anos 

ROSELI LOTUROO 
Engesa) paro OCLÓBO 

A: negociações na COP26 

em torno da agenda do 

clima devem destravar à cri- 
ação de um mercado regula- 
do de carbono no Brasil. Ao 

Criar regras para o funciona- 

mento de negociações inter- 

nacionais de créditos entre 

empresas e países, conforme 

previsto no Artigo 6 do Acor- 
do de Paris, a Conferência do 
Clima de Glasgow deu um 

empurrão visto como neces- 
sário para que o Brasil crie 
suas próprias normas para 
regular, dar transparência é 

credibilidade às transações 
domésticas. 
A aprovação do Projeto de 

Lei (PL/528/2021, do depu- 

tado federal Marcelo Ramos 
(PLIAM), é aguardada com 
expéctativa por mais de 60 

empresas que compõem o 

Conselho Empresarial Bra- 
sileiro para o Desenvolvi- 

mento Sustentável (Cebds). 
A entidade entregou, em se- 
tembro, texto substitutivo 

propondo uma transição 

gradual do mercado volun- 

tário para o regulado em um 
prazo de cinco anos. 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Após a aprovação das transa- 
ções internacionais de crê- 

dito de carbono, especialis- 

tas não veem motivo para 

que o Congresso não avance 

na pauta. 

— Não adianta o Brasilir a 
Glasgow se não criar as re- 
gras para as empresas parti- 

ciparem do Artigo 64 do 

Acordo de Paris, A criação do 
mercado regular de carbono 

no pais tem que caminhar 

para incentivar as empresas 

a participarem do mercado 
interno e global — afirma 

Ronaldo Seroa da Motta, 

consultor do Cebds e protes- 
sor da Uer,. 
O mercado de carbono é 

visto como crucial para se 

chegar às metas propostas 
em2015no Acordo de Paris, 

pelos 197 paises signatários, 

para redução de suas 
emissões até 2030, De acor- 

[isop pes O 

“Acriação 

do mercado 

regular no 
pais tem que 

caminhar 

pure 
incenituar 

empresas a 
participarem 

do mercado 

nterno é 

global” 

Ronaldo 

Seroa, 
professor 

da Ler 

“O Brasil tem 

excedente 

de crédito 
para vender 

no mercado, 

mas precisa 

MEDE que 

Ê confivel j 

Eduardo 

diretor de 

sustentabilidade 

da Bayer 

vista. Lsinas 

em Singieton. 

no Reno lindo, 

macor porto 

exportador 

decarvdo 

domundo: 

mercado 

reguado devo 

desanchar 

no Bras! 

do como estudo da Univer- 
sidade de Maryland, a nego- 

ciação de crédito de carbo- 

noentre países tem poten Ci- 

al de movimentar US$ 250 

bilhões anuais até 2030. 

—lasgoweriou regras pa- 

Ea que Os mercados dos pomn- 

tos 6.2 e: 64 do Acordo de Fa- 

ris, que tratam de transações 

entre palses e entre Em pre- 

sas, funcionem. Aprovar o 
mercado regulado de carbo- 

no no Brasil ajuda a cumprir 
um terço de sua NDC [com- 
promissos voluntários de re- 

dução de emissões de pases- 

estufa|— disse Natalie Un- 
terstell, presidente do cen- 

trode estudos Talanoa. 
Um levantamento do Tala- 

noa mostra que o pais pode 

conseguir diminuir em 66% 
quas emissões até 2030 se ti- 

ver um mercado regulado 

funcionando até 2025 e con- 

trolar o desmatamento. 
— [so faria com que che- 

gássemos em 2030 com 0,9 

gigatonelada de emissões. 
Bem abaixo de 1,2 gigatone- 
lada, que é o teto permitido 

no acordo. Hoje o país emite 

2,2 gigatoneladas de CO2 
por ano, Ou seja, chegaria- 

mos com saldo. 

Outro ganho seria em rela- 
ção ao comércio internacio- 

nal de produtos e serviços, 
poiso mercado europeu.e os 

EUA sinalizaram que irão ta- 
Xaras tmpo rtações com base 

em conteúdo de carbono. 

Nesse caso, quem tiver mer- 
cado doméstico regulado re- 

ceberá tratamento diferen- 
ciado é não será tributado 

duas vezes. 

CREDIBILIDADE É CHAVE 
Hoje, 25% dos paises já têm 

precificação de carbono de 

alguma forma. Mas, para os 
especialistas, o crédito de 
carbono é como uma moeda 

e, como toda moeda, é movi- 
mentada com base em confi- 

ança. Para Eduardo Bastos, 
diretor de sustentabilidade 

da Bayer Crop Sciencee coli- 
der da força-tarefa da Coali- 
zão Brasil Clima, Florestas e 

Agricultura, o mercado re- 

gulado ajuda o pais a entrar 
no jogo global 
— () Brasil tem excedente 

de crédito para vender no 

mercado, mas precisa EihDs- 

trar que é confiável, Ter 
mercado regulado ajuda a 
dar garantia de que nin- 

guém vai vender duas vezes 
o mesmo crédito. Ter uma 

câmara de compensação da- 

Ed transpa rência ao merca- 

do — observa Bastos. 

ENGANAÇÃO ECOLÓGICA 
PODE CUSTAR CARO 
Consumidor está mais atento à prática de greenwashing, a maquiagem verde 

JACILHI SARAIVA 
Especial paro CGC) 

“preenwashing” ameaça 
enganar o consumidor 

desde as prateleiras dos su- 

permercados até a oterta de 

fundos de investimento, O 
termo identifica a prática de 

fornecer informações ambi- 

entais falsas sobre produtos 
ou atividades. Ocorre quan- 

do marcas ou grupos empre- 
sariais mentem ao afirmar, 

por exemplo, que LS mMma- 

terial reciclado ou não são 

poluidores — é a chamada 

“maquiagem verde . 
Um relatório publicado 

neste ano pela revista The 

Economist aponta que alguns 

dos maiores fundos ESG (que 
levam em conta boas práticas 

ambientais sociaisede pover- 
nança) não são o que pare- 

cem. Deum conjunto analisa- 
do de 20 dos maiores fundos 

ESG globais, cada um tem, 
emmédia, 17 investimentos 

em empresas de combusti- 

veis fósseis, como à Exxon- 
Mobil e a maior produtora de 

petróleo do mundo, a saudita 

Saudi Aramoo. 

Para Clauber Barão Leite, 
coordenador do programa 

de enerpia e sustentabilida- 

dedo Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor 

(Idec), não é preciso ir tão 

longe para identificar o 
greenwashing, Basta entrar 
no supermercado, explica, 

Nas púndolas, ele é caracte- 

rizado pela comunicação 
falsa de apelo ecológico em 
rótulos e embalagens de 

mercadorias com icones, 

selos ou termos como “sus- 
tentável” ou “amigo do 

meio ambiente”. 

Levantamento do Idec, em 

2019, mostra que 33% das 
itens com alegações ambien- 

tais praticaram greenwashing. 
Das 509 mercadorias analisa 

das no Rive São Paulo, 168 não 

tinham provas sobre os dados 
ambientais apresentados, 

— Não conhe em mercado- 

rias que estampam afirmações 

vagas como “ecológico, Ter- 
mos amplas não podem ser 
usados nas embalagens. 

HIPERCONECTIVIDADE 
Rodolfo Sirol, presidente do 

Conselho da Rede Brasil do 

Pacto Global da ONU, diz que 
empresas adeptas da prática 

não vão sobreviver. 

— Estamos na era da hiper- 
conectividade e da transpa- 
rência. Quando as pessoas 

descobrirem que à empresa 

não está agindo dentro da 
agenda ESG, vai custar dinhei- 

ro e reputação. E importante 

criar metas e monitorá-las. Só 

assim contribuimos para aca- 
bar com o greenwashing, 

Blablabá. Na COP26. manifestantes pr 

Rodrigo Vifiau, sócio da 
consultoria Mazars, explica 
que o pri ncipal prejuizo é 

gerar descrédito na cadeia 

de consumo e de investi- 
mentos. À reação dos con- 
sumidores também pode 

impactar as marcas, Col Pe- 

dução de vendas e perda de 
valor dos ativos. 

[| 

— Às em presas dLrAeim Te - 

nos investidores e perdem fó- 
lego para aplicar em ações vol. 

tadas à responsabilidade soci- 
cambiental, criando um efeito 
contracíciico, 

Samanta Pineda, advogada 

especialista em direito ambi- 

ental, destaca que o novo ata- 

que de maquiagem vende vem 

F 
] á vii 

otestam contra lalsas promessas dos governos durante as reuniões 

pe À 

de companhias que vendem 
créditos de carbono, 
=O produto, em alta para 

quem deseja neutralizar 
emissões, virou objeto de ex- 
ploração de empresas que ven 

dem captação de carbono de 

áreas que não são mais capazes 
de capturar, por terem flores- 
tas adultas — afirmou Pineda. 
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ma das leres globais 

nosctorde mineração, 

a Vale teve uma participa- 
ção de destaque na última 

Conferência da ONU sobre 

Mudanças Climáricas 
(COP26), encerrada no 

último dia 12, em Glasgow, 

nã Escócia. Alinhadaá meta 

de limitar o aquecimento 

global a abaixo de 2º€ até 

H00, à companhia apróvei- 

touo evento parareforçar os 

seus compromissos socio- 

ambientais e apresentar 

algumas das ações ligadas 

à sustentabilidade já imple- 
mentadas nos últimosanos 

No ano passado, à mine- 

radora se comprometeu 

a neutralizar as emissões 

de escopos 1 € 2 até Z050. 
Para isso, vem investindo 

tortemente na produção é 

consumode energiaelétrica 
gerada a partir de fontes 

renováveis, no uso racional 

dessa energia é no alinha- 
mento de seu portfólio de 

negócios visando à transição 

paráuma economia verde. 

No total, a Vale deve 

investir até US$ 6 bilhões 

pará reduzir em 33% às suas 

emissões de escopos 1 € 2 

— à volume residual será 
compensado par meio de 

projetos florestais e compra 

de créditos de carbono 

Trata-se do maior e mais 
ambicioso investimento já 

assumido pela industria da 
mineração para o combate 

às mudanças climáticas cm 

todo o mundo. 

Durante o evento, 

Maria Luiza Paiva, vice- 

presidente executiva de 

Sustentabilidade, Luiz 

Eduardo Osorio, vice- 

presidente executivo de 
Relações Institucionais 

e Comunicação, é Vivian 

Macknight, gerente de 

Mudanças Climáticas 

da Vale, participaram de 

painéis comvosdo Conselho 

Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento 

Sustentávele do Sustainable 

Development Solutions 

Network sobre a Fundação 

VAL Am A h 

MART IVAS LA 

AS Lhilhão 
Valor investido pala Vale 

na ullima década em ações 

de proteção, pesquisa, 

desenvolvimento territorial 

& incentivo à cultura 

BR mdihio 

Amazônia Sustentável. A 

empresa também teve parti- 

cipaçãoativanas discussões 

em torno da precificação 
do carbono, um tema 

fundamental para O 

avanço da economia verde 

em todo o mundo. 

— A agenda do clima é 

uma prioridade na atuação 

da Vale, Estamos traba- 
lhando duro não só para 

reduzir as nossas emissões 

como também para influen- 

ciar, via parcerias e desen- 
volvimento tecnológico, o 

avanço do setor como um 

todo — afirma Maria Luiza. 

FOCO NA AMAZÔNIA 
O compromisso da Vale 

com o meio ambiente não 
é recente. Somente na 
última década, à empresa 
investiu mais de R$1 bilhão 
em ações de proteção, 

ii ] FOMII 

APRESENTADO POR w VALE 

Atuação efetiva na Amazônia reforça 
compromisso de desenvolvimento sustentáve 

Vale apresenta em Glasgow os projetos de redução das emissões diretas e indiretas de 
carbono já em curso, alinhados à meta de limitar aquecimento global a abaixo de 2ºC até 2100 

ES ar h 

00 mil hectares 
Brea protegida pela Vale na 

regido, em parceria com 0 IGMB. 

Representam um estoque de 

400 milhões do toneladas de 

DO, equivalente. 

= 

WO vigilantes 
Equipe mantida pela Vale 

para apoto do ILMbBRO E 

vigilância da lloresta 

durante 24 horas por diz 

7 hds na Semana 

“ESTAMOS TRABALHANDO DURO NÃO SÓ 
PARA REDUZIR AS NOSSAS EMISSÕES COMO 
TAMBÉM PARA INFLUENCIAR, VIA PARCERIAS 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO, O 
AVANÇO DO SETOR COMO UM TODO” 

MARIA LUIZA PAIVA, 

vice-presidente execuiiva de Sustentabilidade da Vale 

pesquisa, desenvolvimento 

territorial e incentivo à 

cultura na Amazônia. Boa 

parte desses recursos foi 

direcionada para a região 

do Mosaico de Carajás, no 

Pará, de onde sai mais de 

60% de toda à produção de 

minério de ferro da compa- 
nhia, Atualmente, o mine: 

radora ajuda a proteger, em 

parceria com o ICMBio, 

uma área de cerca de Boo 
milhectares — equivalente 

a cinco vezes a cidade de 

São Paulo —, que repre- 

senta um estoque de 490 

milhões de toneladas de 

CO, equivalente. 

Como parte do seu 

compromisso de promo- 

ver o desenvolvimento 

sustentável na régião, q 

Vale também contribui 

para ações de combate ao 

garimpo ilegal, ordena- 
mento territorial ca Fegu- 

larização fundiária nas 

terras consolidadas. Para 

isso, mantém uma equipe 
de cem vigilantes ambien- 

tais para apoiar o KO MBio 

no monitoramento da 

floresta 24 horas por dia, 

' = 

ES d has a ” 

Uma das miciativas do Vale 

À na Amazônia é imestir na 

* qtranstosmação de áreas de 

A pastagens degradadas em 

Eplantações bem-sucedidas 
ko E : Tira 

Ferramenta que usa inteligencia 

artificial para fomecer 

informações sobre regiões da 

Amazônia Com alho risco de 

desmatamento e incêndios. 

sete dias por semana, 

Recentemente, por meio 

do Fundo Vale, a compa- 
nhia também lançou, em 
sociedade com à gigante 

da tecnologia Microsoft 

e o Instituto do Homem 

e Meio Ambiente da 

Amazônia (Imazon), a 

PrevislA, ferramenta que 

usa inteligência artificial 
para fornecer informações 

sobre regiões da Amazônia 

com alto risco de desmata- 

mento e incêndios. 

— Como parté do 

nosso Movo Pacto com 

a Sociedade, lançamos 

um manifesto sobre a 

Amazônia no ano passado. 

No documento, reafirma- 

mos nosso compromisso 

de promover o desen- 

volvimento sustentável 

na região, respeitando 
os direitos dos povos 

COP26 

indigenas e apoiando o 

combate ao desmatamento 

legal e ao garimpo ilegal, 
entro uma série de outras 

iniciativas — explica Luiz 

Ósorio. 

Além das ações já imple- 
mentadas pela empresa, 

também foram apresen- 

tados na COP26 diversos 
trabalhos realizados pelo 

Instituto Tecnológico 

Vale — Desenvolvimento 

Sustentável (ITV-DS), 
instituição com foco na 

geração de conhecimento é 

soluções de fomento à bioe- 

conomia, também mantida 

pela mineradora. Entre 

os destaques, um estudo 

inédito sobre os impactos 
das mudanças climáticas 

no coossistema da Floresta 

Nacional de Carajás. 

Liderado pela pesqui- 
sadora Tereza Giannini, 

o trabalho realizado em 

cooperação com outras 

instituições de pesquisa no 

Brasil, como à Universidade 

Federal do Pará, à Escola 

Politécnica da Universidade 

de São Paulo, a Universidade 

Federal do ABC, e à 

Universidade Mackenzie, 

analisou os efeitos das 
mudanças climáticas sobre 

diversas espécies, propondo, 
inclusive, potenciais solu- 

ções, como a conectividade 

entre às áreas de preserva- 

ção por meio de corredores 

ecológicos, 

— Alguns projetos, 

baseados em sistémas 

agroflorestais, já foram 

implantados. Essas ativi- 

dades conjuntas de restau: 

ração ou conservação 

de floresta associadas à 

produção agricola têm 
sido incentivadas em áreas 

que visam incrementar à 

conectividade de Carajás 
— explica Tereza, — Esses 

projetos são excelentes 

alternativas para proteger 

o ambiente e a economia 

das populações da régião, 

reforçando o desenvol- 

vimento sustentável 

— conclui. 

Mineração será decisiva para o futuro do carro elétrico 
Metais são fundamentais para eletrificação dos transportes e consolidação da economia verde 

E studos internacio- 

nais indicam que os 

transportes são responsá- 
veis por quase um quarto 

de todas as emissões de 

carbono no planeta. Em um 
momento em que o mundo 

caminha na direção da 

descarbonização, a eletri- 

ficação das frotas tem sido 

apontada por especialistas 

como a solução mais eficaz 

para resolver o problema a 

longo prazo, Essa Transi- 
ção, porém, ainda depende 

do desenvolvimento de 

baterias mais baratas, 

eficazes e com menor 

pegada de carbono. 

Diante desse desafio, a 

Vale, uma dasmaiores forne- 
cedoras globais de níquel, 

cobre e cobalto, metais 

fundamentais para a cletri- 

ficação dos transportes é a 
consolidação danovaccono- 

mia verde, vem investindo 

em produtos que viabilizem 

ageraçõo carmazenamento 

de energias renováveis. 

O cobre, por exemplo, é 
um elemento fundamental 
para à produção de turhi- 

nas cólicas, placas solares É 

cabos elétricos. Oniguel, por 

sua vez, é um dos elemen- 
tos principais das poten- 

tes baterias que movem às 

carros elétricos enquanto o 

cobalto possui outras aplica- 

çõesespecificas fundamen- 
tais para a eletrificação dos 

transportese outrasativida- 

des industriais, 

— Nós já somos fornece- 

dores de materiais de alta 

qualidade para a produção 
das baterias. Mas so mesmo 

tempo somos clientes em 

potencial dessas tecnolo- 
gias, já que a mincração do 

futuro também passa pela 

eletrificação — explica 

Renata Cardoso, gerente 

de Baixo Carbono da Vale 

no Canadá. 

De acordo com a execu- 

tiva, apesar de já produzir 
metais com menor pegada 

de carbono em relação à 

média do mercado, a Vale 

segue trabalhando para 

tornar à produção ainda 

mais verde, eletrificando 

diversas etapas da produ- 
ção e trabalhando no 

desenvolvimento denovas 

tecnologias que reduzam à 

uso de energia, um bem que 
tende a ser a cada dia mais 

Cscasso. 

— Com uma demanda 

crescente, será preciso 

tanto aumentar a produção 

quanto reduzir à pegada 

de carbono desses metais 

— qfirma a executiva, 

revelando que a minera- 

dora já vem trabalhando 
também em soluções para 
a reciclagem das baterias 

usadas. — A reciclagem 

resolve o problema do lixo 
cainda sumentaa oferta de 
metais importantes, como 

o niquel. Dessa forma, 

conseguiremos fechar o 

ciclo — encerra 

1] 
o. 

Ri Varia 

a 

Carro elétrico dem sudo 

apontado como a solução 
mais eficaz para diminui as 

emissões de carbono do setor 
de transportes, um dos mais 

poivenies do planeia 
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Oterta e demanda. pare emum supermercado no Mi ssour, nas Estados U LUmitos: dá um relatório Fundação E len MacArthur, aotertade produtos sustentáveis é crucial para mudar 05 padrões de cónsumo 

CRESCE PRESSÃO. 
POR PRODUTOS 
SUS T NTÁVEIS 
Consumidores e governos demandam bens com menos 

impactos ecológicos, e indústrias correm para se reinventar 

JACILIO SARAIVA 
Especial para EMGLO 

adrões de consumo po- 

derão se alterar deforma 
mais rápida nos próximos 
anos em função pressão 

exercida por consumidores 
por ações de sustentabilida- 
de no setor produtivo. Pes- 
quisa conduzida em agosto 

pelo fundo de capital de ris- 

co Atlantico e a empresa de 
análise AtlasIntel, com 

1.100 pessoas, indica que 

57% mudaram seus hábitos 
de compra para reduzir o 
impacto ambiental e 61% 

estão dispo stas à pagar mais 

por itens sustentáveis. 
Beatriz Duarte, gerente 

de conteúdos e metodologi- 

as do Instituto Akatu, orga- 
nização que busca sensihili- 
zar a sociedade para um 

consumo mais consciente, 
disse que os brasileiros es- 
tão mais atentos à escalada 
de eventos como desmata- 

mentos e incêndios Hlores- 

tais e procuram opções de 
consumo de menor dano 

ambiental. Um levanta- 

mento anual realizado pelo 

Akatu mostra que essa us 
caganhou velocidade. 

Em 2019, 71% dosentrevis- 
tados disseram que reduzir 
os impactos ambientais e so- 

ciais é um papel das corpora- 

ções. Em 2020, 85% afirma- 

Fai que as empresas São par- 

te essencial para os desafios 

que a humanidade enfrenta. 

Duarte lembra que a imposi- 
ção de uma maior responsa- 
bilidade socioambiental aos 

tabricantes ganha forma em 

ações como o boicote a mer- 
cadorias relacionadas às 

apressões ao meio ambiente. 

Emecutubro, a Comissão Eu- 

ropeia sinalizou que pretende 
apresentar uma lei para proi- 
bir que commodities ligadas 

ao desmatamento Sean ven 

didas no mercado europeu. 

Um esboço da norma anunci- 

ado na semana passada aponta 

ques controle deve apertar so- 
bre as importações de carne 

bovina, óleo de palma, soja, 

madeira, cacau e café. Para 
que os itens entrem na União 
Europeia, fornecedores terão 

de comprovar que eles não 

provém de áreas desmatadas. 
— À pressão exercida pelo 

consumidor estimula a 

oferta de produtos mais sus- 

tentáveis —disse Duarte. 

OFERTA ECOLÓGICA 
No estudo feito pelo Akatu, a 
parcela de compradores que 
DEDO Er ports marcas ambi- 

entalmente rESpúnNSáveis ad- 

quirindo seus produtos subiu 
de 41% para 44% entre 2019 

e 2020. Luísa Santiago, lider 

da Fundação Ellen MacAr- 
thur para a América Latina, 
uma das principais institui- 

ções deapoio a transição para 
a economia circular, lembra 

que Os consumidores tomam 

decisões de compra de acor- 

do com oque está à mão. 

— Se não há opções posi- 

tivas parao meioambiente, 
é im provável que as Esco- 

lhas tenham um resultado 

significativo de mudança, 
principalmente na escala 

em que precisamos. 

Um relatório da fundação 
mostra que as dez maiores em- 

presas de alimentos e super: 

mercados do mundo podem 

influenciar a gestão de 40% 
das terras agricolas da Europa. 

— Se elas optarem por traba- 

lar com produtos alimentici- 
os que geram um reflexo posi- 
tivo na natureza, a probahili- 

dade de desencadear uma 

transformação na produção e 
no consumo de alimentos é 

muito maior — explica. — [ & 

consumidores não precisari- 
am garimpar produtos que pa- 
recesem ambientalmente 

melhores, porque já seriam 
oferecidos dir etamente a eles. 
Marcelo Batista, diretor da 

cadeia de fornecimento do 

Bob's, rede de lanchonetes 

com mais de mil pontos de 
venda no Brasil, diz que não 

basta oferecer um produto 

sustentável, mas garantir que 
a cadeia de produção e distri- 
bui ção cause um menor im- 

pacto ao meio ambiente. 

O Bob's lançou canudas 
comestíveis, no lugar de si- 

milares plásticos, em 2018 

nas lojas do Rio de Janeiro, 
e em 2019 no restante do 

pais. Em 2021, apresentou 

copos biodegradáveis em 

São Paulo e no Distrito Fe- 
deral. Batista diz que a 
marca está desenvolvendo 

um novo projetode susten- 
tabilidade, com mais fren- 
tes de economia circular, 
As metas estão em estudo. 

A ideia, em médio e longo 

prazo, é reduzir o uso de re- 
sinas derivadas de petróleo 

ua produção de embala- 

gens plásticas, a fim de di- 
minuir a emissão de gases 

de efeito estufa (GEE), 
Spec etapa do plano 

é substituir parte do plásti- 
co usado nas embalagens 

por matéria-prima feita à 

base de plantas. O cronogra- 
ma prevê um teste piloto em 
lojas selecionadas no pri- 
meiro trimestre de 2022. 

DESAFIO DOS PREÇOS 
Na opinião de Andrea Alva- 

res, vice-presidente de imar- 
Cd, INOVAÇÃO, MILETNAC OTA = 

lização e sustentabilidade 

da Natura, o desafio das in- 

dústrias será desenvolver 

mercadorias que gerem im- 
pacto socioambiental a pre- 

ços competitivos. 

— O preço é uma variável 
chave no processo de toma- 

da de decisão do consumi- 

dor em todos os níveis soci- 
cveconômicos. Mas não é a 
única — ponderou a execu- 
tiva em entrevista de Glas- 

gow, onde acompanhou a 
conferência da ONU sobre 

mudanças climáticas. — 

Produtos que respeitam e 
remuneram adequadamen- 
te a cadeia produtiva e neu- 

tralizam as emissões de 

GEE têm mais valor do que 
itens que nada fazem para 
mudar o cenário ambiental. 

E 
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“A pressão 

exercida pelo 

consumidor 

estimula q 

vferta de 
produtos mais 
qustentiveis 

Beatriz 

Duarte, 
gerente 

de conteúdo 

do Instituto 

Akatu 

“O preço é 
uma variável 

chave para a 

consumidor, 

mas náce d 

única” 

Andrea 

Alvares, 

vice-presidente 
da Natura 

GREENTECHS RECEBERAM R$ 2,9 BI EM 2021 
Setor que mais contratou startups foi o de bens de consumo e alimentação, seguido pelo de energias renováveis 

BAURO VERAS 

Eau del puros ED SACO 

A crise climática tem des- 
pertado interesse cres- 

cente das em presas em Coo- 

perar com startups que criam 
soluções para reduzir impac- 
tos ambientais. No Brasil, as 
greentechs, também conhe- 
cidas como ESG Techs, rece- 

beram US$ 5324 milhões 

(R$ 2,9 bilhões) em 54 apor- 
tes de investidores até o início 
de setembro, quase o dobro 

do ano À jest Segundo estu- 
do da plataforma de inovação 
e] Distrito. 

Outro levantamento, da 100 

Open Startups, identificou 
194 relacionamentos dessas 
startups com corporações, em 
comparação a 86 em 2020. O 
segmento que mais contratou 
greentechs foi o de bens de 

consumo e alimentação, se- 

guido por energias renováveis, 
serviços profissionais, agrone- 

gócio e mineração. 

— Às greentechs têm sido 
prioridade para empresas que 
buscam se diferenciar da con- 
corrência e também por pres- 

são do mercado — observa o 
divetor-presidente da Distrito, 
Gustavo Araigo, 

Nos próximos cinco anos, 

haverá US$ 40 trilhões para 
investimentos globais em sus- 

tentabilidade, diz Hugo Ta- 

deu, especialista em inovação 
na Fundação Dom Cabral; 
— À questão ambiental 

tem trazido um senso de ur- 

gência, masas empresas pre- 
cisam fazer uma boa avalia- 

ção do mapa de riscos para 

conseguir alinhamento en- 

trea demanda casolução. 
Criada em 2020 em Lages 

(SC), a Quiron Digital desper- 
tou atenção internacional por 
seu algoritmo que prevé in- 

cêndios florestais com dez dias 

de antecedência e até 90% de 

precisão: À startup monitora 3 
milhões de hectares de fores- 

tas em cinco países — Brasil, 

Portugal, Espanha, Marrocos 
e Estados Unidos. Seu sistema 
usa dados de DO nanossatéli- 

tes sobre relevo, vegetação, 

meteorologia e fatores huma- 
nos, como proximidade de es- 

tradas, campings e áreas de ca- 

ça e pesca. 
— Mais de 90% dos incêndi- 

os ocorrem por causa huma- 

na, com ou sem intenção — 

disse o diretor de mercado da 
startup, Diogo Machado. 

—Nosso algoritmo considera 

também o desmatamento, 

que precede os incêndios em 
46% das vezes. 

inovação. Mário Frote Júnior e egu pe do Regenera Mo éculasdo lar 

A Quiron tem projetos-pilo 

to em Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sule no Amazonas. 
Entre seus chentes estão Suza- 

no e Klabin, além da Naviga- 

tor, maior fabricante de celu- 

lose de Portugal. A greentech 
vai lançar em breve um novo 

algoritmo para medir créditos 

de carbono por mitigação de 

incêndio. 
A Regenera Moléculas do 

Mar atua em um nicho ainda 

pouco desbravado: biopros- 
pecção marinha para aplica- 
ção nas indústrias de agrone- 

gúcio, firmacos, cosméticos, 

quimica fina e alimentos, en- 
tre outros. Seus clientes inchu- 
em Ambev, Basf, Eurofarma, 

Natura e Timac Agro, À star- 
tup surgiu em 2011 na incuba- 
dara empresarial do Cent mode 

Biotecnologia da Universida- 
de Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), a partir de uma 
pra de doutorado do bió- 

ogo Mário Frota Júnior, que 

isolou moléculas de esponjas 
marinhas com propriedades 

anticâncer. A empresa é a pr- 

meira do mundo a dispor de 
uma coleção de micro-orga- 
nismos da “Amazônia Azul” 

destinados a inovação tecno- 
lógica, o Banco Regenera. 
—O maré provedor de hac- 

térias e fungos que nunca fo- 

ram descritos e não existem 
em nenhum outro bioma — 
afirma o empreendedor. 

Uma das suas pesquisas, fi- 
nanciada pela Ecovias, visa ilu- 
minar rodovias com bactérias 

bioluminescentes. O primeiro 

protótipo deve sair em dois 
anos. À expectativa é dobrar o 
faturamento em 2022. 
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CORRIDA CONTRA O RELÓGIO 
Apesar de ações pontuais em nível estadual e municipal já estarem em implementação no Brasil, políticas públicas a favor da 

mitigação e da adaptação aos riscos impostos pela mudança climática devem ser aceleradas, avaliam especialistas 

EDUARDO GERAQUE 
Esprrioal pa Ed ELOHO 

Pp: mais que muitas de- 
CISDES importantes Le- 

nham sido pastergadas para 
Dano que vem, nacol nerên- 

ciaque aconteceráâno Egito, a 

COP26 indicou à necessida- 

de de urgência extrema nas 
medidas e mostrou que o se- 

tor privado, definitivamente, 

deseja ser parte dasolução — 
enão mais do problem a. Em 

uma visão bastante otimista, 

se todos os países fizerem su- 

as lições de casa, acabando 
COM o desmatam ento e Cor- 

tando o uso de combustiveis 

lússeis até 2030, o mundo 

pode frear o a quecimento 

global médio da atmosfera 

em 1,5"C. Mesmo assim, áre- 

as costeiras ou sujeitas a 
eventos climáticos extre- 

nos, CDimtro tempestades, tor 

nados e furacões —o que po- 
de ocorrer com mais fre- 

quênciaentre cSuleo Sudes 

te do Brasil — precisam se 

preparar desde já. 
— Pouco ou nada tem sido 

feito em áreas vulneráveis, por 

exemplo, ao aumento do nível 

do mar, O pessoal da área de 
portos está preocupado com 
OS TÍSCOS, nas às AÇÕES ainda 

são incipientes — disse Jean 
Pierre Ometto, pesquisador 

sénior do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais ( lrpe ). 

Segundo o cientista, às 
ações para adaptação à mu- 

dança climática também 
têm sido pontuais emo cairos 

setores vulneráveis, como o 

da saúde, disponibilidade hi- 
drica e segurança alimentar 

No caso das cidades, existem 

duas frentes que podem ser 

encampadas pelas prefeitu- 
ras em seus planejamentos 
estratégicos: a preparação 

para eventos extremos e a ré 
duçãode emissã 

pelo transpor DE I 

diminuição do uso de moto- 
res a diesel. 

— Rio, São Paulo e outras ci- 

dades avançaram bastante no 
mapeamento de áreas de risco 

e no estabelecimento de siste- 

pias de aleria — disse. — Our 
tibaé outro exem plo de cidade 

que vem desenvolvendo poli- 

ticas públicas na área de mobi 
lidade para melhorar o trans- 
porte e reduzir as emissões. 
O senso de ui pência impas- 

to para todos os países é algo 
que não pode ser negligencia- 
do, concorda Marcos Bucke- 

ridee, botânico da USP. 
—Jã é muito caro e ficará ca- 

daverz mais senão av «EIA TLC 

A lider em telecom 
no Brasil será também 
NAM co = 1740 45% 

A Vivo é a 1º telecom Carbono Neutro da América 

Latina e já assumiu o compromisso de ser Net Zero 

até 2025. Iremos reduzir ao máximo nossas emissões 

de carbono e compensar o que for inevitável através 

de ações sustentáveis. Uma iniciativa inovadora para 

proteger o planeta e juntos transformarmos o futuro. 

tvivosustentavel 

Acesse 0 

OR Code ao lado 
e saiba mais. 

vivosustentavel.com.br O App Vivo 

Maior cobertura da cintérmet movel da Astajl o maior dinero de clbentia denblogia FILTH 
é Eng 
Fonte; Anatel, junio/2020, Tivo, Lidar em máreel she, segundo a Teleco 

rapidamente, Os eventos ex- 

tremos estão chegando mais 

rápido do que o previsto. Tere- 

mos cada vez mais estragos 
por tempestades, aumento no 

nivel do mare as transposições 

de culturas agricolas. 

O Brasil, como grande pro- 

dutor de carne, precisa de um 

plano de contingência para à 

caso de o mundo, por questões 
ambientais, diminuir o seu 

CONSUL rapidamente. 

— bye isto acontecer, O NOSSO 

PIB pode sotrer um eleito sig- 
nificativo, Isto faz parte da 

adaptação HOque pre LEamos fer 

para o agrobusiness. Se não in- 

vestirmos agora nosetor, paga- 

remos caro a conta no futuro 
—adisse Buckeridpe 

Na agropecuária, os cami- 

nhos unindo tecnologia e poli- 

ticas públicas também estão 
sendo trilhados. Além de au- 

mentar à eficiência do cresci- 

mento da cana-de-açúcar, 
usando menos terra, a Ideia é 

retirar os hidrogênios do eta- 

no, para produção de hidrogé- 
no e uso em eletrificação, 
aCTESCENton q O Pesci 1isadion A 

Exentos 

extrémos 

Bombeiro 

Doserva um 

grande incendo 

Floresta! em 

Porto Jofre, 

no Fantana 
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CLIMA AINDA 
ENFRENTA 
DESAFIOS NO 
CONGRESSO 
Parlamentares falam em conciliação, mas 

bancada aliada do governo obstaculiza trâmite 

de mais de 50 projetos com temas ambientais 

PALO VARÓDNE ELOA 
Especial para UML CIRO 

MAs acordos da cúpula do cli- 
ma aumentaram a res- 

ponsabilidade do Congresso 

Nacional no debate das leis 

ambientais. Cerca de 50 proje- 
tos de lei e emendas constitu- 

cionais sobre o assunto trami- 

tam na Câmara dos Deputa- 
dos e no Senado Federal, se- 
gundo estimativa da Frente 

Parlamentar Ambientalista. 

Eles tratam da regulação do 
mercado de carbono à demar- 

cação de terras irdigenas, pas- 

sando pela regularização fun- 
diária e a inclusão da seguran- 
ça climática como direito fun- 

damental, princípio da ordem 
econômica e Ei pio do direito 

ao meio ambiente ecologica- 
mente equilibrado na Consti- 

tuição Federal. 
Não é uma disputa equili- 

brada. A Frente Parlamentar 

Ambientalista na Câmara das 

Deputados reúne meia dúzia 
de congressistas, mas costuma 
agregar nas votações cerca de 

cem votos. Do outro lado, as 

opostas que ampliam a atua- 
nd ii re ue podem 

abetar o meio ambiente alcan- 
cam em tomo de 300 votos. À 
bancada, que se soma à da 

Frente Parlamentar da Agro- Q 
pecuária, reúne entre 220 e 

250 deputados. 

De acordo com ambientalis-  "Desanima 
tas que acompanham canda- o fato de que 
mento de projetos EM Con- E Congresso 

gresso, cerca de 100 a 120 par- trata o meio 
lamentares funcionam como ambiente 
pêndulo: às vezes decidem pe- como 
lo avanço e outras vezes votam problema 
por retrocessos na legislação . do futuro” 
—Hãgrandeespaçoparia —— 

construção ce uma agricultu- Mônica Sodré, 

ra sustentável. Não pode ser diretorada 
radical para um lado ou para Rede de Ação 
outro — disse o deputado Sêr- Política pela 
gio Souza (MDB/PR), presi- Sustentabilidade 
dente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária, “Há uma 

Presidente da Frente Parla- divisão clara 

mentar Ambientalista, Rodri- entre governo 

go Agostinho (PSB/SP) diz eoposição' 
que é “preciso uma agendade —— 
conciliação”. George 
—A participação do agrone- Avelino, 

gócio em Glasgomy é sinal da coordenador do 
importânciado tema catéos Cepesp/FGV 

negacionistas ouviram lã que 
essa é a questão mais impor- 
tante do mundo nos próximos 
DER APIs. 

Uma pesquisa da ONG Rede 
de Ação Política pela Sustenta- 
bilidade (Raps) mostra que os 
ais brasileiros já perce- 
eram o peso da questão dli- 

mática. “A agenda do clima no 

Congresso Nacional”, realiza- 
da em parceria com o Centro 

de Política e Economia do Se- 

tar Público da Fundação Gerú- 
lo Vargas (Cepesp/FGV) e 
apoio do Instituto Clima e So- 

cledade (ICS), aponta que 
94% dos 150 parlamentares 
ouvidos, entre deputados fe- 

derais e senadores, estão inte- 

ressados tema, O interesse é 
maior (68% jentre membros 
da oposição do que na base do 

governo (42%). Quase todos 
(98%) concordam que cresci 
mento econômico e preserva- 

ção podem andar juntos. 

BANCADA GOVERNISTA 
O resultado foi considerado 

preocupante pelos autores 

da pesquisa. 
-— E importante porque se 

conheceu como esta hegislatu- 

ra encara o clima, mas desani- 

ma o fato de que o Congresso 
trata o meio ambiente como 

problema do futuro, enquanto 

a emerpência climática joga 
milhões de pessoas na pobreza 
— disse Mônica Sodré, direto- 
ra-executiva da Raps. 
Um indicador criado pelo 

estudo mostra que LÊ indice 

de emergência climática dos 

aliados do governo é de 049, 
enquanto o dos opositores 

Quartasera 24 112021] O GLOBO 

dogoverno é de 0,85. 
— Existe abertura para o de- 

bate do ambientalismo no Par- 

lamento, mas há uma divisão 

clara entre governoe oposição 
— afirma George Avelino, co- 

ordenador do Cepesp'FOV. 
Outra pesquisa com 130 de- 

putados e 29 senadores feita 

pelo Instituto Demociacia e 

Sustentabilidade (IDS Brasil), 
em parceria com o Instituto 
Brasileiro de Defesa do Con- 

sumidor (Idec) eo Observató- 
rio do Clima, e publicada em 
abril deste ano pelo portal 

Congresso em Foca, já revela- 

ra a permeabilidade do Parla- 
mento à questão climática. O 
resultado apontou para uma 

maioria critica à política ambi- 

ental dogovemo, 
O dilema revelado pelas du 

as pesquisas é quando se atri- 

bui tributação e valor econô- 
mico às infrações a leis ambi- 
ental. No trabalho da FGV, 

apenas 32% dos entrevistados 

responderam que haveria bo- 
as chances de aprovação de 
um projeto com sanções a in- 

trações ambientais. 
O mantra da minoria ambi 

entalista do Congresso é que 

sem preservação do meio am 
biente haverá fome. O mantra 
da maioria replica o discurso 

COMÉRCIO GLOBAL TERÁ NOVO ARRANJO 
Mudanças na configuração mercantil significarão custos mais elevados de produção e margem menor para as empresas 

ASSIS MOREIRA 
Esgiecial pero DCI EMT 

BENERRL 

O países deverão acelerar 

a redução das emissões 

UN CUMA 

de gases de efeito estufa de 
suas produções para expor- 
tação, a despeito dos com- 

promissos modestos da 
Conferência de Glasgow. À 
pressão dos consumidores 

por produtos ambiental- 

mente sustentáveis só tende 

a aumentar, e isso deve im- 

pulsionar acordos comerci- 

aiscomobrigaçõeseletivas e 

sanções contra poluidores. 
A nova contiguração do 

comércio internacional sig- 

nificará custos mais eleva- 

dos de produção e margem 
ERC IO pára As CIRpresas. A 

pressão ambiental ampliará 
o potencial de contenciosos, 
com tendências de imposi- 

ção de mais padrões unilate- 

rais, inclusive para retaliar 
concorrentes. 
— À questão climática hoje 

está num grau superior entre 

as preocupações mundiais 
— disse Pedro de Camargo 

Neto, um dos maiores espe- 

cialistas latinos nosetor agri- 
cola, — Ela vai nortear inves- 
timentos, subsídios e barrei- 

ras, e, devido à fragilidade da 
Organização Mundial do Co- 

O corzs 

'A pequena Amal, Boneca que representa jovem refuguadasiria na COP 2: mutanças terão cushos 500 ais, econômicos e geopoliticos 

mércio (OMC), acordos po- 
derão DOOTrer sem FeR ras 

multilaterais, sem uma ins- 

tânciaonde reclamar em ca- 
so de EXCESSOS. 
Vários encargos assumidos 

t palses em Glasgow, sede 
ato adotados, vão ter impac- 

to gradual nas companhias e 
vo comércio global. E o caso 

dos compromis SUS Hal DE- 

duzir o desmatamento e 

emissões de metano até 
2030. O acordo para encer- 

rar aera dos veiculos movi- 

dos a combustiveis fósseis 

até 2040 “ou antes” também 
impactarã oca mércio. 

Além disso, medidas unila- 

terais poderão se propagar, 
como taxas de carbono em 
fronteiras para proteger in- 

dústrias nacionais contra 

concorrentes estrangeiros 

que não cumprem os mes- 
mos padrões ambientais, À 
União Europeia tomou a di- 

anteira com o mecanismo de 

ajuste de carbono na frontei- 
ra (CBAM, na sigla em in- 
glós), pelo qual Bruxelas fixa- 
rá um preço do carbono nas 

Editor resparsiaed O guto Amtonas foigotia antosesidagiobo com br) Editor: Larina Gonçalses (mara gortatesdegpcha com by) Redator Ancré Dochade jandra doctandabagideo com br) 

Repórteres: Ancirta Vialh Asvrtfocs ra, auto varas Eduardo Gerabas, Jóia Sámiva, Paola Pascoctados, Poseh Lotusco à Sergio Adecênte Diagramador Syhro leio (a pind posto Boghabo com be] 

Deputados. 

O presidente da 

Câmara, Arbihur 

Lira, faz com q 

vice-presdente 

da Cusa. 

Marcela Ramos: 

ninteresse 

em pautas 

amibtentais É 

muto maias 

entreaopos ção 

que entre 

goverrstas 

governamental de que não ha- 
verá vida sem alimento, A ex- 

pansão da fronteira agricola é 

só um dos divisores em um de- 

bate que envolve mineração, 
demarcação de terras indipe- 

nas, regularização da grilagem 
e autolicenciamento. 

Além da maiorianovoto, a 

bancada da agropecuária 

ocupa lugares centrais na 
composição do Parlamento, 
como a presidência de co- 

missões temáticas de Meio 

ambiente, Agricultura e 
Constituição e Justiça, e co- 

manda a agenda. Aos ambi- 

entalistas restam o voto e 

iniciativas que enfrentam 
barreiras pela origem da 

proposta. Enquanto a ban- 

cada do agronegócio tem 
maioria do voto e controle 
da pauta, os ambientalistas 

se ressentem da falta de 
uma participação maior das 
empresas que apoiama cau- 
saclimática. 

— O movimento das cor- 
paorações com polític as am- 

bientais arrojadas só chegou 

timidamente ao Parlamento 
— disse André Lima, consul- 
tarde política e direito ambi- 

ental do 1DS Brasil, que ret- 
ne lideranças do movimento 
socioambiental. 

importações de ferro e aço, 

alumínio, cimento, eletrici- 

dade e fertilizantes. Mas a lis- 
ta val aumentar. Para evitar 

uma prande fragmentação, a 

Organização para Coopera- 

ção e Desenvolvimento Eco- 
nômico articula um plano pa- 
ra determinar um preço in- 

ternacional do carbono e es- 
tabelecer um acordo global 
voluntário. 

—A globalização low cost 
acabou. A próxima etapa da 
globalização é adaeconomia 
de baixo carbono — disse 

Stéphane Garelli, da Univer- 
sidade de Lausanne e do Ins- 
tituto de Administração de 

Lausanne (IMD). —O custo 
social, econômico e geopoli- 
tico dessa revolução é enor- 
me. Para as empresas, o pre- 
ço será em termos de menos 

lucratividade. 

DESAFIOS AD BRASIL 

Para o Brasil, os desafios são 

elevados, até em razão da pés- 
sima percepção global sobre 

as políticas do governo de Jair 
Bolsonaro. Como grande 
produtor e exportador agri- 
cola, o pais precisará compro- 

var mais e mais que seus pro- 
dutos são livres de zonas de 
desmatamento, por exemplo. 

— Quo Brasil coloca ordem 

na Amazônia, ou deveremos 

sofrer retaliações quer sejam 
financeiras nas empresas, 

quer sejam no comércio dos 
produtos, quer sejam políticas 
diplomáticas com perda de es- 

paço no mundo — alerta Pe- 
dro de Camarço Neto, 


