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dE vç O Ea Jockson mostra que cs Beotles foram 

Com o Mineirão lotado sho peças de que a despedida de - copozes de crior e se divertir até os últimos 

sua segunda participação na Série E, hoje, ás 20h, contra o + momentos do bando. “The Benties: Get 
Náutico, marque o início de uma nova ero, o Cruzeiro presta back”, em três episódios, que estreia hoje, 

homenagem co atoconte Rafael Sóbis, que a aposenta dos no ptototorma Disney+, retroto o quarteto 

gramados e já foz planos para a nova fase. PAGINA 15 em janeiro de 19689, preporondo-se poro o 

” primeiro show em mois de dois onos, E 

mostro pelo primeiro vez no integro o 

última opresentoção do grupo em público 

CARNAVAL DE BH E INTERIOR 
NO RITMO DA INDEFINIÇÃO 

Se o carnaval é a festa das multidões, para 2022 o enredo ainda parece seroda Entre os blocos da capital, a tendência é não sair à qualquer custo, Há os que 
cautela. Depois de um 2021 sem folia diante do avanço do novo coronavirus,o defendem acatar as orientações da autoridade sanitária e os que constatam que a 

Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de BH recomendou que a prefeituranão falta de dinheiro e de tempo para consegui-lo vai inviabilizar a festa Há também 
patrocine o evento — posição que já foi oficializada pelo prefeito Alexandre Kalil críticas veladas a uma possivel falta de planejamento Já os especialistas do comitê 

— tampouco o réveillon E se ninguém fala, até o momento, em proibir festas contra a COVID-19 destacam a queda da imunidade após seis meses de vacinação 
de rua e aglomerações, há o temor deciarado de que isso ocorra, eo risco de grande parte da população não ter recebido a dose de reforço, dizendo 

principalmente diante do cenáriona Europa, às voltas com nova onda da que cada cidade deveria fazer sua parte. Pelo interior, o ritmo também é de 
pandemia. À preocupação é maior entre setores que já contavamos diasno indefinição em destinos como Ouro Preto e Mariana, passa pela sinalização de não 

calendário para recuperar as finanças, como bares, restaurantes e hotéis, que realização da festa, como no Triângulo, e chega ao cancelamento declarado, que 
no entanto mantém a expectativa de que festejos ocorram espontaneamente. ocorre em municípios do Sul de Minas, por exemplo. 
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DISPARADA DE CASOS DE COVID-19 EM PAÍSES QUE PARECIAM TER CONTROLADO A PANDEMIA LEVA A NOVAS DECLARAÇÕES DE LOCKDOWN E DESPERTA TEMOR PELO MUNDO 

ELAINE RODRDUES EM TUE PRESS + 

E ad ELEICÕES 2022 

PSD convida, e 
Pacheco indica 
candidatura 
O presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco (PSD - MG), aindo não falo 

como condidoto 00 Planalto, mos 

sinolgo disposição poro o disputa, 

Ontem, em contenção noconal, D 

lider do legendo, Gilberto Kossob, 

formalizou o convite para o 

condidoturo, Pacheco se disse 

disponível de “corpo, cima, mente 

e coraçõo” pora aundilicr o poríido 

em 2022, mos ponderou que 

momento é de enfrentar 05 

desufios de 2021. ERES Ê 

Jd TIETE 
SENADO ADIA 
VOTAÇÃO DO 
AUXILIO BRASIL 
PERMANENTE 

TT! 

MATA DO PLANALTO VAI 

Às vésperos da Block Friday, megoevento de promoções e vendos de omonhã, 05 Naa RESERVA, DIZ PBH 

vitrines são umo dos mmores atrações pero cotar o consumidor. Sinal de bons Áreo verde de 200 mil metros que 

Eh "A N 1) | negócios também poro profissionois como o pintor Gilson Mora da Silva (foto), abriga vários espécies de fauno e 

[) | À | ia () Ê U R de 74 onos. Com o experiência de quem do cores O promoções do comércio flora no Região Norte de EH será 

| f ' É Ned | desde o décodo de 60, ele conto que já estompou mais de 40 lojas com desaproprodo poro preservação 
propogandas 50 poro o dota, que [3 se tornou trodiconol e este gno, Do menos ombienta!, concelondo projetos 

poro ele, teve mois demondo queo Da dos Moes. imobiidinos. 
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O desmonte no serviço 
público e haja polêmica 
O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ontem, o apoio dos 

servidores públicos à proposta de reforma administrativa 
enceminhada pelo governo ao Congresso Nacional em setembro de 
2020 Isso mesmo ano passado Mas recebeu uma invertida do 
funcionalismo publico federal 

Osecretario-geral da Confederação dos Trabalhadores do Servico 
Público Federal (Condsej) Sergio Ronaldo da Silva disse que “a 
possibilidade de os servidores públicos apoiarem a proposta de 
reforma aximinisinativo é zero“ Sérgio Ronaldo foi direto ao ponto e 
deu uma invertida sô Ele alegou que o reforma serio “aconfiguração 
de um desmonte do serviço público, com o objetivo de repassar o que 
é publico ao privado, por meio da Leide Terceirização”. 

Paulo Guedes ainda insistiu "Peço apoio do nosso funcionalismo 
porque o que estamos falando é de modemização do servico público, 
digitalização, maior produtividade e meritocmncia”. Dinigindo-se dos 
coregedores que participaram do semindrio, Guedes fez elogios à 
“contribuição que o funcionalismo deugo interamper porumanoe 
meia, os resjustes de salúnios 

E ele usou a pondemia da COVID-S para tentar convencer o 
funcionalismo "Mantivemos o Brasil girando, trabalhando, bow 
pare em home office” Sera que o ministro de Economia teve avaldo 
presidente Juir Bolsonaro, que passou quase todo otempo todo 
negando o fique em casa é muitas vezes sema usara úscara em 
pullico? Provavelmente não 

Ontem ele estava ainda mais atarefada E foi tratar de temo 

envolvendo o Poder Judicidrio. Se a redução para FD anos passar 
por todas as instâncias do Congresso e entrar no texto 
constitucional fair Bolsonaro poderá indicardoE novos ministros 
ae STF, uma vez que tonto Rosa Weber quanto Ricardo 
Lewandowski tem 73anos de idade Esse foi um dos motivos por 
que a proposta gerou bastante polêmica na CCL A PEC de autoria 
da deputado Bio Kicis (PSL-DF) recebeu porecer fovordvel da 
relatora, deputado Chris Tonietto (PSL-RI) 

Outro pontocitado, Tum reunido marcado por muito 
obstrução, foi o fatode à PEU ter sido pautada na esteira do 
julgamento, pelos ministros do Supremo, das emendas de relatorao 
Orçamento, chamadas por paramentores de oposição de 
orçamento secreto. O Supremo suspendeu as emendas de relator. 

Porfim, o juiz Frederico Botelho de Barros Viana, do 10º Voam 
Federal do Distrito Federal, determinou o arquivamento do 
inquérito da Policia Federal que investigava jomaiistas do revista 
IstoÉ por causa da capa mostrando Bolsonaro com bigodinho 
igualzinho Do de AdolfHiter O titulo era "As práticas abomindveis 
de mercador da morte” 
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Multiartista 
A proposta, de autoria do senador Paulo Rocha (PT- 
PA), foi batizada de“Lei Paúlo Gustavo” em 
homenagem ao atore humorista (foto) que morreu 
em maio deste ano, vitima da COVID-19.0 relator foi 
o senador Eduardo Gomes (MDE-TO), lider do 
governo jair Bolsonaro no Congresso Paulo Gustavo 
era um dos artistas mais populares do pais e faleceu 
aos 42 anos no Rio de Janeiro. O fato é que o objetivo 
e destinar R$ 3.8 bilhões para a área cultural Atinal 
be foi multiartista era ator, humorista, diretor, 
roteirista, apresentador e por ai vai 
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Será apertado 
Depois da fritura de meses ao 

nome de André Mendonça e até 
mesmo dizer quetinha “votos 
suficientes para derrotar o 
terrivelmente evangelico o 

senador Davi Aloplumbre (DEM- 
AP) amúunciou para à semana que 
vem a sabatina do ex-advogado- 
geral da União. A aprovação de 

André Mendonça para o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 

no plenário do Senado é 
considerada imprevisível Ea 

calculadora foi feita pela hancada 
evangelica. Nela a conta mostra 

que hã apenas 3 votos 
favoráveis à Mendonca Chiseja, 

só dois a mais do que o minimo 

A Medalha Mérito Legislativo 2021, entregue pelo Congresso 
Nacional, agraciou o educador Paulo Freire, criticado pelo chefe 
do Executivo alêm do papa Francisco e ministros. A médica 
cardiologista Ludmilla Hajjar, aquela que ensimou ao pais que à 
cloroguina não é eficaz, ao contrário do que prega o presidente 
Bir Bolsonaro também foi agraciada Ainda receberama 
medalha o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), o ministro do 
ST], Reynaldo Soares da Fonseca o presidente do PSB, Carlos 
Siqueira E o fotógrafo Sebastião Salgado, mas ai é covardia. Ele já 
tem quase todos os principais prêmios de fotografia do mundo. 

Deu confusão 
O deputado Chrisóstomo (PSL-RO) fazia um discurso em favor 
da ação do governo Bolsonaro em Roraima quando um 
homem entrouno plenário e iniciou o protesto. O presidente 
da sessão, deputado Carlos Veras (PT-PE|, pediu silêncio para 
que Chrisóstomo continuasse com a palavra. O fato é que foi 
quando o ministro da justiça, Anderson Torres, e o presidente 
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orpo e alma a 

necessário. da Funai, Marcelo Augusto Xavier, prestavam esclarecimentos 
a respeito das mortes incluindo duas crianças, e sobre ações 
do governo federal na Terra Yanonami em Roraima 

Oex-ministro da justica e ex-juiz da Operação Lava-fato, Sergio Mora, e agora filiado ao Podemos, 
já estã em campo para disputar a Presidência da República ano que vem. Nos últimos diasele já 
esteve com partidos como o Republicanos, Patriota, Novo, Cidadania e União Brasil, legenda que 
será resultado da fusão do DEM como PSL E Moro também tem conseguido adesões na área 
militar Um exemplo e o general Carlos Alberto dos Sanios Cruz, ex-ministro da Secretaria de 
Governo, que também vai se filiar hoje no Podemos 
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M Em tempo, sobre à nota Será 

merihdo: à senior Dam 

Alcolumbee (DEM AP), que é 
judeu, tormbém fechopou às 

DlbqLies que recedeu é dista que o 

demoro não teve nado o ver cm 
questões religiosos, | que 
Mendonca é evangélico, 

CADPSEMi RERRICOES END A PRESS 

ME cómo tudo posso por Mimos 

Gero no político nododal, 
Alcobumbre ressaltou: “Esso 
párratno, senodor Anestesia (foto) 

[PSD MG), chegou Do meu estods, 

& eu tenho uma relação com todos 
as lgreços. O Estado broseiro é 

kxico, estórmo Constituição”, 

BMMos um Em emp, cena sobre 
noto Ensinamentos: In mermonan 

foram ogradados Coros Mberta 
Chaves, ex-secretário de Smúde do 
Rio de loneiro; Fernando Soares 
lyra, éx- deputado é ex-minisho 

da Justiça, e pinda Poulo Reglus 
Neves Fresse, educador e fiisato. 

ME temi maos: chodoem Ez, 

Medalha Merito Legrativo à 

conferida o cutormdades, 
persondiusides, mabituitões Ou 

entidades, movimerdos de cunho 
social, civil ou mitos, naciongis ou 
estrangeiros, que Lerdtom prestado 

serviços relevantes o Pode 
Legutotro du dó Bos. 

MM Dionte de tudo isso, com um dio 

recheado, o jeito é Esperar é que 

maos tora o pomba? Quinbe 
feira, deve esfriar um pouca 

Deroporto cheio des nobres 

podomentores. EIN 

TWITTER REPRISE MO 

Moro almoçou com Romeu Zemoa no Cidade Administrativa 

|” 
servico do Brasi 

PEDRO CONTUDO SENAI FEDERAL 

CustHERME PeOTO 

O presidente do Senado, Ro- 
drigo Pacheco (PSD-MG), ainda 
não fala como postulante 20 Palã- 
cio do Planalto como quer o seu 
partido, mas já da mostras de es- 
tar aberto a empreitada Ele disse 
ontem, que, na eleição de 2022, 
estará de “corpo. alma, mente e 
coração” para auxiliar à legenda 
Pacheco e outras lideranças pes- 
sedistas participaram, em Brasi- 
lia, da convenção nacional da si- 
gla O presidente nacional do PSD, 
Gilberto Kassah, quer Pacheco co- 
mo-alternativa ao presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e ao ex- 
presidente Luiz Inácio Lula da Sil- 
va (PT) na disputa pelo Planalto 
Ontern, antes de passar a palavra 
para Pacheco, Kassab afirmou 
Quero ter a honra de formalizar 
aquio convite do PSD para que 
você possa ser o nosso candidato 
a presidente da República nas 
eleições de BZ 

Em seguida, Pacheco disse 

Em discurso no convenção do PSD, o senador Rodrigo Pacheco disse que foi “convocado paro missão” 

Recérm-filiado ao Podemos o 
ex-juiz da Operação Lava-fito ex- 
ministro da Justica Sergio Moro 
esteve em Belo Horizonte almo- 
cou com o governador Romeu 
Zema (Novoi, ontem, na Cidade 
Administrativa O Estado de Mi- 
nas apurou que é mais passo de 
Moro em busca de apoio à sua 
pré-candidatura à Presidênica da 
República, inclusive, uma ever 
tual aliança com Zema “Conver- 
samos sobre a importância de 
Minas Gerais no projeto Brasil” 
disse o ex-ministro O deputado 
federal Igor Timo, presidente do 
Podemos em Minas Gerais, que 
esteve presente, foi quem suge- 
rio encontro dos dois. 

“Qualquer pessoa que coloca 
o nome à disposição para o car- 
go máximo do pais, a Presiden- 

“Convocado a essa missão de ser- 
vir ao PSD, o faço na condição de 
presidente do Senado e do Con- 
gresso Nacional Em relação às 
eleições de 2022, estarei de corpo 
alma, mente e coração a serviço 
do partido ea serviço do Brasil”, 
disse Pacheco Entretanto, o par- 
lamentar afirmou "O Brasil, neste 
instante não precisa de caredida- 
tos a presidente da República co- 
mo os muitos que estão se apre- 
sentando. O Brasil precisa de ho- 
mens e mulheres cientes de suas 
responsabilidades em 2021 para 

entrentarmos problemas reais, 
que envolvem precatórios, Bolsa- 
Familia, responsabilidade fiscal e 
geração de empregos”. 

Juscelino Kubitschek: político 
que inspirou os movimentos do 
PSD à época da filiação de Pache- 
co, foi citado por ele como espe- 
lho O presidente do Senado pre- 
gou união nacional para a resolu- 
cão de problemas como a infla- 
cão a violência a crise hidrica o 
desemprego e à desvalorização 
do real ante moedas estrangeiras. 
“O que estamos vivendo hoje é ra- 

dicalismo, extremismo, cultura 
de ódio que estã acahando com o 
Brasil e que precisamos conter. É 
muito difícil fazermos um cami- 
nho de solução desses problemas 
sem um planejamento sereno, 
equilibrado e que possa ouvir to- 
das as vertentes, afirmou 

Kassab mostrou otimismo 
como discurso de Pacheco: "Mi- 
neiro, para ter falado como ele fa- 
lou, & candidatissimo” Durante a 
fala aos correligionários, Pacheco 
afirmoque o Brasil não está bem 
e não trilha por um bom cami- 

nho. Precisamos ter alternativas 
para que o pais possa se submeter 
aoque Kassab gosta de chamar de 
mudança tranquila que possa fa- 
zer com que este pais, rico como 
e comos problemas que têm, ple- 
namente possiveis de serem re- 
solvidos, mas com grandes valo- 
res nacionais, possa se tomar 
grande nação”. Em sua fala, Rodri- 
go Pacheco ainda condenou o uso 
das redes sociais para a dissemina- 
cãode narrativas odiceas. Aprovei- 
tou, ainda, para criticar os defenso- 
res de regimes” 

cia da República, tem que dialo- 
gar com Minas. Minas é uma 
sintese do Brasil; portanto, para 
ganhar o Brasil precisa ganhar 
Minas', afirmou Timo. Zema 
tem afirmado publicamente 
que concorrera à reeleição. O Po- 
demos, por sua vez, tem tratado 
Moro como pré-candidato ao 
Palácio do Planalto. Represen- 
tantes do partido do ex-juiz em 
Minas Gerais creem que a dupla 
pode se apoiar. 

“Se ambos mantiverem as 
candidaturas como acreditamos 

Moro e Zema se 

encontram em BH 
que acontecerá, existe uma pos- 
sibilidade dessa sinergia e identi- 
dade partidária e de ideais, pos- 
sam culminar paraum denomi- 
nador comum”, projeta Timo. 
Acreditamos que se por ventu- 
ra, Esse processo se concretizar, 
como já tem dado sinais, é possi- 
vel que a gente possa vislumbrar 
uma relação de proximidade en- 
treambos” acredita 

Segundo o deputado federal, 
o papo, definido por ele como 
“muito bom” e “salutar, foinnar- 
cado por “convergência” entre 
Zema e Moro. "Há uma identida- 
de muito grande entre as ban- 
deiras defendidas pelo partido, 
que tem, talvez, sua figura repre- 
sentada pelo Sergio Moro, e as 
bandeiras do partido Novo e do 
governador Romeu Zema Foi 
um encôniro onde a conversa 
Auiu de forma mito natural, 
Com mais convergeências que 
qualquer outra coisa, disse 

O Podemos é aliado ao gover- 
no do Novo em Minas. Osdepu- 
tados estaduais da sigla com- 
põem o bloco de sustentação ao 
poder Executivo na Assembleia 
Legislativa Para 2022, ao contrá- 
no do expediente adotado ha 
três anos, integrantes do Palácio 
Tiradentes admitem a constru- 
ção de coligação para dar força à 
tentativa de reeleição (GP) 
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VOTAÇÃO DA PEC FICA 
PRA SEMANA QUE VEM 

Brasilia — O senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDE-PE), lider do 
governo Bolsonaro na Casa, apre- 
sentou ontem o seu relatório sobre 
a Proposta de Emenda à Constitu- 
cão (PEC) 2W21,a PEC dos Precató- 
nos na Comissão de Constituiçãoe 

fustiça (CCT), com Auxilio Brasil per- 
manente, mas sem apresentar à 
fonte de recursos. Depois da leitu- 
ra do parecer, senadores de diver- 
sos partidos pediram vista coletiva, 
que levarám ao adiamento da vo- 
tação no colegiado. que o govemo 
queria fazer ainda ontem. Aexpec- 
tativa agora é que o relator se reú- 
na com lideranças partidárias e o 
parecer seja apreciado na próxima 
semana O govemo ainda não tem 
os 4.1 votos suficientes para apro- 
var a PEC na CC] do Senado. 

O parecer de Bezerra confirma o 
carater permanente do programa 
que vai substituir o Bolsa-Família, 
como já havia amunciado Bererra 

sem, entretanto, apontar a origem 
dos recursos Na última segunda- 
feira o secretário especial do Tesou- 
ro e Orçamento do Ministério da 
Economia, Esteves Colnago, disse 
que o governo ainda não tem de 
onde tirar o dinheiro para pagar o 
beneficio de R5 400. 

Entre outros pontos, a PEC limi- 
ta o pagamento anual das dividas 
da União reconhecidas pela Justiça 
e muda o periodo de cálculo de in- 
fação que reajusta o tetodepastos. 
Se aprovada à PEC vai abrir espaço 
acima de R5-106 bilhões o Drca- 
mento federal A definição de que 

o Auxilio Brasil seja permanente foi 
exigência de senadores durante as 
negociações de Bezerra para apro- 
vação da PEC dos Precatórios Os 

parlamertares alegaram “fins eler- 
toreiros” coma proposta de fazer o 
heneficio valer apenas atêo fim de 
2022 A continuidade do programa 
nãg estava prevista no texto apro 
vado pela Câmara dos Deputados. 

Em seu parecer, Fernando Be- 
zerra susterta a necessidade de 
“um programa perene de enfrenta- 
mento à pobreza” e diz que não se 
pode "desde logo definir suas for 
tes de financiamento a partir do 
exercicio de 2023". 0 relatório de- 
termina tambem que a criação do 
Auxilio Bras:| permanente fica “dis- 
pensada da observância das fimita- 
cões legais quanto à criação, à ex- 
pansão ou ao aperfeiçoamento de 
ação governamental que acarrete 
aumento de despesa” oque livra a 
despesa de apresentar fonte de fi- 
nanciamento exigida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 

Bezerra fer várias mudanças no 
texto aprovado na Camara em de 
novembro. Ele apresentou um 
complemento e definiu maior 
“previsibilidade no pagamento 
dos precatórios referentes ao Fur 
do de Manutenção e Desenvolvi- 
mento do Ensino Fundamental 
(Fundefl. O texto estipula um cro- 
nograma para o pagamento de 
parceias antais, com quitação de 
406% abé 30 de abril, 30% até 31 de 
agosto: e 3086 até 31 de dezembro 
Hã tambem a previsão de que as Femondo Bezerra ainda não conseguiu consenso paro o seu parecer 

REERCELO COMANDO FALE NCIA BRESAL 

receitas devem ser aplicadas na 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino fundamental público e 
na valorização do magistério” 

A senadora Simone Tebet 
IMDE-MS) disse que parlamenta- 
res querem explicitar no texto da 
PEC que o espaço fiscal criado sera 
usado apenas para as finalidades 
que justificaram a proposta: o pa- 
gamento de precatórios e o Auxi- 
lio Brasil, e não para aquilo que 
chamou de "fazer graça” em um 
anceleitoral "Por maisesforco que 
o relator tenha feito, é insuficiente 
para que o governo tenha os votos 
necessários. O grande ponto de di- 
vergência dos senadores não foi 
solucionado no relatório. Quere- 
mos que todo o espaço fiscal cria- 
do seja exclusivamente ou para 
precatórios ou para pagar o Agixi- 
lio Brasil ou toda sorte de benefici- 
os sociais, afirmou 

Para Omar Aziz (PSD-AM) O 
tempo é curto para votar a PEC na 
comissão na próxima terça-feira * 
Concordamos com algumas ques- 
tões da PEC, mas não concordamos 
com outras. Não adianta querer 
açodar as coisas porque o govemo 
quer. Nós queremos ajudar quer 
precisa Houve tempo suficiente 
para ajudar essas pessoas Se chega- 

aonde chegamos, não é res- 
ponsabilidade do Senado Federal E 
nós não iremos açodadamente vo- 

tarabsolutamente nada, afirmou 
Eduardo Braga (MDB-AM) enfa- 

tizou a importância de alterações, 
entreelas à que cria uma comissão 

mista do Congresso para auditar à 
explosão do valor dos precatórios 
nos últimos anos:“Os precatórios 
eram de R$ 17 bilhões em 2017. Pa- 
ra 2023, os números apontam um 
patamar de R$ 120 bilhões. O pipe- 
line de precatórios para os próxi- 
mos cinco anos beira a casa de R$ 1 
trilhão Nós gostariamos de auditar 
essas contas argumentos 

OriowistoGuimarães (Podemos- 
PR). autor de uma PEC alternativa, 
que retira excepoionalmente os pre- 
catórios do teto de gastos em 2022, 
amunciou que continuará lutando 
pela sua proposta Agora como do- 
cumento na mão jo relatóriol nos 
vamos sertar, analisar. Nós vamos 
apresentar uma PEC substituta Se 
não houver acordo, nós vamos reu 
nir voto O mercado pode ficar 
calmo Tudo o que queremos é me- 
lhorar a situação fiscal O pior que 
pode acontecer é a proposta do po- 
vero ser aprovada disse 

Após a reunião, Fernando Be- 
zerra assegurôu que O texto será 
promulgado até o final do ano & 
que Auxílio Brasil de dezembro 
não deixara de ser pago. Caso o 
texto aprovado pela Câmara dos 
Deputados sofra alterações, ele 
precisa voltar à Casa de origem pa- 
ra nova votação Fernhando Bezer- 

ra disse estar certo da aprovação à 
tempo, mas aventou a possibilida- 
de de "fatiamento” da proposta dos 
precatórios promulgando-se ape- 
nas à parte em comum entre os 
textos aprovados pela Câmara e 
pelo Senado 

Bradesco Saúde. 
Cuidando de você 
e da sua família. 
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Lula baixou a quarda para Moro 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sik- 

va baixou a guarda para seus adversários 
ao comparar a primeira-ministra da Ale- 
manha, Angela Merkel ao presidente da 
Nicarágua, Daniel Ortega, em entrevista 
ao prestigiado jornalespanhol El Pais. To- 
do o sucesso de seu périplo pela Europa 
no qual se encontrou com as principais l- 
deranças docontinente para efeito da sum 
narrativa de campanha eleitoral, foi zera- 
do pela declaração infeliz 

Lula começou bem: “Todo político 
que começa a se achar imprescindivel 
ou insubstituivel, começa a vifar um 

pequeno ditador. Por isso, eu sou favo- 
rável à alternância de poder, afirmou. 
No meio do caminho, pisou na bola. 
“Posso ser contra, mas não posso ficar 
interferindo nas decisões de um povo 
Nós temos que defender a autodeter- 
minação dos povos Por que a Angela 

à CONGRESSO 

Mertel pode ficar 16 anos no podere o 
Daniel Ortega não?” 

Lula foi contestado pela entrevistado- 
ra que lembrou ao petista que Merkel não 
mandava prender seus opositores, como 
Ortega Lula ainda tentou consertar, maso 
estrago já estava feito Merkel govemou a 
Alerranha por 16 anos, num regime par 
lamentarista, no qual dependia de resul 
tados eleitorais e-das alianças no Congres- 
so para se manter nocargo Ortega se ree- 
lepeu pela quarta vez sucessiva depois de 
mandar prender sete candidatos de opo- 
sição e inventar candidatos laranjas. 

As alianças de Lula na Améria Latina, 

principalmente com Nicolis Maduro, na 
Venezuela, e Daniel Ortega, na Nicarágua, 
alem da defesa do regime comunista em 
Cuba são pontos fracos da sua candidatu- 
ra, porque sinalizam falta de compromis- 
so coma democracia representativa Pro- 
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Brasilia — Depois de mais de quatro 
meses & muitas pressões, o presidente da 
Comissão de Constituição e Justica (OCT), 
senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
anunciou ontem que vai pautar para a 
próxima semana a sabatina de Andre 
Mendonça para a vaga do ministro Mar- 
co Aurelio, que se aposentou no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Segundo ele, os 
parlamentares devem votar outras nove 
indicações pendentes de deliberação no 
colegiado O presidente do Senado Rodri- 
go Pacheco, convocou esforço concentra- 
do entre 30 de novembro e 2 de dezem- 
bro para que a Casa analise todas as men 
sagens que designam autoridades para 
cargos públicos. 

“Vou seguir integralmente a decisão 
do presidente Rodrigo Pacheco de, no es- 
forço concentrado, com o quôrum ade- 
quado, fazermos a sabatina de todas as 
autoridades que estão indicadas na co- 

missão. Como temos dez autoridades na 

comissiDe cutras autoridades em outras 

comissões, vamos fazer um calendário 

para não atrapalhar as sabatinas da CCL da 
Comissão de Assuntos Econômicos, da 

Comissão de Relações Exteriores e do Pl 

nário”. afirmou 
A indicação de André Mendonça 20 

STE feita pelo presidente fair Bolsonaro, 
foi publicada no Diário Oficial da União 
em 13 de julho A mensagem (MSF 
36/M0D 1) chegou à OC] em 18 de aposto e 
desde então aguarda a designação deum 
relator. Ao longo de quase quatro meses, 
senadores cobraram a sabatina do indi- 
cado, que jà comandou à Adivocacia-Ge- 
ral da Uniãoe o Ministério da justica Oi- 
to parlamentares demonstram interes- 
se em relatar a matéria 

Durante a reunião de ontem, Alco- 

lumbre classificou como”'um embaraço” 
os apelos feitos por pariamentares para 

Parlamentares cri 
Brasília — Integrantes da Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado elogia- 
ram a decisão do presidente do colegiado, 
Davi Aloolumbre (DEM-AP), de pautar a 
sabatina do ex-advogado-peral da União 
André Mendonca, indicado para o Supre- 
mo Tribunal Federal, para a próxima se- 
mana Parlamentares criticaram os ata- 
ques de carater religioso sofridos pelo se- 
nador. mas voltaram a condenar a demo- 
ra para a deliberação da mensagem 

BAIKE O APR 

Para Esperidião Amin (PP-SC) a CC] 
tern prazo fixado pelo regimento Intemo 
do Senado para votar matérias "Esta co 
missão tem prazo estabelecido para de- 
signar o relator e deliberar. O presidente 
da comissão não tem a discricionarieda- 
de de ficar postergando. Se não houver 
deliberação nos primeiros dias 20 úteis 
corridos tem que haver uma nova desig- 
nação de prazo 5e decorridos maisde 40 
dias, é o Plenário que-vai tratar do assun- 
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vocado por jomalistas. o petista levantou 
suspeitas sohre-suas intenções: "Não é só 
em Cuba que protestos são proibidos. No 
mundo inteiro protestos são proibidos. 
Greves são proihidas. A polícia bate em 
muita gente, no mundo inteiro a policia é 
muito violenta” argumentou. 

Existe muita ambiguidade nas posi- 
ções do PT em relação à democracia re- 
presentativa. O partido fez autocrítica 
pela esquerda em relação ao governo 
da presidente Dilma Rousseff, que foi 
afastada pelo impeachment, o que os 
petistas classificam como um “golpe de 
estado” Na resolução que analisou as 
Tarões do impeachment, o PT defende 
posições do tipo não contralamos a mi- 
dia, fizemos concessões demais aos 
aliados do Centrão e à oposição, erra- 
mos nas indicações para o Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
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Essa posturaabre espaço para todos os 
adversários nãosomenteo presidente Jair 
Bolsonaro. ja vinha sendo atacada pelo 
carstidato do PET Ciro Gomes, que repre- 
senta uma barreira à ampliação das alian- 
cas petistas em direção ao centro político 
Mas é a narrativa contrária à Operação La- 
va-tato e a falta de autocntica em relação 

ão escândalo da Petrobras revelam uma 
nova ameaça: a pré-candidatura doex- 
ministro da Justiça Sergio Moro: 

A jornada do herói 
O ex-juizda 1a Vara Federal de Curiti- 

ba, que comandou a Lava-fatoe condenou 
Lula, vottou dos Estados Unidos onde tra- 
balhava como consultor num grande es- 
critorio de advocacia e entrou na cena 
eleitoral com muita força. Moro avança na 

faixa cos indecisos para ocupar espaços 
desejados por outros candidatos: o ex-mi- 
nistro da Saúde Luiz Henrique Mandetta 
(DEM) o presidente do Senado, (Rodrigo 
Pacheco (PSDEMG) a senadora Simone Te- 

Alcolumbre não definiu dota pora sabatina, que não deve possor da sema que vem 

a realização da sabatina de André Men- 
donça Para ele a definição sobre a pauta 
das comissões e do plenário do Senado 
cabe aos respectivos presidentes. “Hã um 
apelo constante. Tenho sido criticado pe- 
la não deliberação da comissão. Mas o 
proprio STF decidiu sohrea prerrogativa 
de cada instituição do Senado Federal 
quando questionado sobre prazos de de- 
liberação. Cabe a0s presidentes das co- 
missões fazer à pauta Cada presidente 
tem autonomia e autoridade Cada um 
faz sua pauta , disse 

O presidente da DO] disse ainda que se 
sentiu pessoalmente ofendido pelas co- 
Danças em algumas situações Sem citar 

to Isso não é nenhuma ofensa pessoal |s- 
so é institucional Houve aqui e estã ha- 
vendo uma contravenção ao regimento”, 
afirmou Amin. 

Para Eduardo Braga (MDE-AM) a CO] 
esta pronta para a sahatina de Andre Men- 
donça e das outras nove mensagens pen- 
dentes. “E hora, estã maduro, estamos 
prontos para fazer a sabatina de todas au- 
toridades Por outro lado, é preciso reco- 
nhecer que o Senado é uma casa de iguais, 

a ntd, 

DE 25/11/2021 A 29/11/2021 

nomes, ele revelou que alguns cricicos 
atribuiram a demora para a realização da 
sabatina a divergências religiosas. Davi Al- 
columbre é judeu, e Andre Mendonça é 
evangélico "Confesso que pessoalmente 
me senti ofendido. Chegaram a ermvolver 
a minha religião Chegaramao cúmulode 
levantar a questão religiosa sobre a sabati- 
na de uma autoridade na CC] que nunca 
teve o critério religioso. Minha origem & 
judaica Um judeu perseguindo um evarn- 
gélico? O Estado brasileiro e laico Está na 
Constituição”, advertiu 

Alcolumbre ressaltou que. além de 
André Mendonça, outras nove autor ida- 

dl mim des indicadas para carpos públicos aguar- 

Icam demora para 
regido por um Regimento. Nosso regime 
no Senado é de semipresidencialismo Os 
presidentes do Senado e das comissões 
têm toda a competência Mas o Plenárioé 
soberano Esses o principio básico do Re- 
gimento da nossa Casa” dedarou 

Davi Alcolumbre ainda não definiu 
quando especificamente será votada a in- 
dicação de Anulirê Mendonca: Mas cs sena- 
dores Alvaro Dias (Podemos-PRj e Eduar- 
do Girão (Podemos-CE) sugeriram que a 
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bet (MDB-MS) e o senador Alessandro 

Vieira (Cidadania-SE). Os governadores 
joão Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) se en- 
rolaram nas prévias do PSDE e disputam 
uma partida de soma zero: 

No hemisfério das paixões políticas, 
houve uma mudança de cenário O cho- 
que principal da eleição era entre dois po- 
fiticos carismáticos com passagens pelo 
poder, que permitem comparações ohje- 
tivas sobre suas realizações passadas, e 
candidatos quese esforçavam, para trazer 
a disputa para o terreno da racionalidade 
de propostas exeguiveis de futuro 

Moro pos em cena o mito da jornada 
do herói, cujo padrão é aquele da odisseia 
grega de Ulysses. O herói se aventura de 
umi mundo familiar para terras estranhas 
e às vezes ameaçadoras: a passagem pelo 
deserto, a tempestade no oceano ou atra 
vessia da floresta escura Com isso, atrai 
aqueles que estão se sentindo perdidos e 
desorientados, mas que podem mudar de 
vida e se beneficiar se aventurando à se- 
guido, por não terem quase nadaa perder. 

dam deliberação na CO) (veja nomes ao fi- 
nal deste texto). São vagas para o Conse- 
lho Nacional de Justiça (CNT) o Conselho 
Nacional do Ministerio do Ministério Pi 
blico (CNMP) e o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) Mais seis nomes já sabati- 
nados pelo colegiado aguardam delibera- 
ção do Plenário. O presidente da comis- 
são lamentou que a votação dessas mer 
sagens não tenha sido alvo de cobranças 
pelos parlamentares 

“Hã quatro meses, eu sou.o grande res- 
porsável por não fazer a sabatina de um 
indicado. Mas não vejo ninguem cobrar- 
do CNJou TST Parece que só tem uma ir- 
dicação na comissão Temos dez indica- 
ções, e há uma ânsia coletiva de fazera co- 
bránça de uma unica indicação para um 

único tribunal” criticou 
Davi afirmou ainda que, se dependes- 

se dele a nulicação de André Mendonca 
seria a última a ser votada pela CC] du- 
rante o esforço concentrado Segundo o 
presidente seria preferivel priorizar à de- 
liberação sobre autoridades que têm 
mandato com prazo certo a cumprirem 
drgãos como o CN e o CNMP. Se tivesse 
que utilizar um criterio razoavel, eu pre- 
feriria pessoalmente sabatinar as autori- 
dades que cumprem um periodo de 
mandato, Tanto a indicação para o TST 
quanto para o STF são cargos vitalicios, 
Eu optaria por colocar neste primeiro 
momento todos os cargos que dispõem 
de prazo Muitas vezes, tribunais supe- 
nores já ficaram sem ter a vaga preenchi- 
da, mas continuaram suas atividades 
normais com menos um, menos dois, 
menos tres ou até menos quatro minis- 
tros. Esonão atrapalhou o desenrolar da 
atuação do tribunal” afirmou 

sessão 
sabatina ocorra na próxima terça-feira, 
quando se celebra o Dia do Evangélico. 
Realmente, esticamos a corda de um la- 
do e do outro. Vossa Excelência [Davi AL 
columbre poderia fazer um gol de placa e 
dar uma resposta à aura que o fato me- 
rece convocando a sabatina para o-dia 30. 
Uma demonstração de repúdio ao pre- 
conceito ea intolerancia religiosa [sso co- 
tocar o STE no topo das nossas preocu- 
pações”, disse Alvaro Dias 



A folia ainda estã inceria em 
Belo Horizonte e em várias cida- 
des mineiras. enquanto outras já 
cancelam a festa Na segunda-fei- 
rã, o Comitê de Enfrentamento à 
COWID-19 da capital recomen- 
dou que a prefeitura não patroci- 
ne o carnaval nem o ano-novo, 
além de desaconselhar a popula- 
cãoa participar de eventos com 
grandes agiomerações. Enquanto 
isso, blocos de rua, hotéis e outros 
setores que são beneficiados pe- 

festa lamentam a decisão Mas 
os infectologistas reforçam: é 
preciso cautela. 

4 Tecomendação do comitê 
foi feita através de uma nota tec- 
nica “por entender que, no mo- 
mento tais ações possam vir à Ler 
consequências negativas impor- 
tantes para a saúde do povo de 
Belo Horizonte. O texto elenca 
uma série de motivos. Entre eles, 
a diminuição da imunidade obti- 
da pela vacinação depois de pas- 
sados seis meses da aplicação da 
segunda dose e o fato de grande 
parte da população ainda estar 
sem a injeção de reforço 

Outro ponto citado pelo co- 
mitê é o atual cenário europeu, 
continente que enfrenta a quar- 
ta onda da COVID-19, causada, 
entre diversos motivos, pela 
chegada do inverno, cobertura 
vacinal insuficiente e à preva- 
lência da variante delta, À pre- 
feitura disse que vai acatar à 
orientação. “A Secretaria Muni- 

cipal de Saúde ressalta que à 
pandemia não acabou e as me- 
didas de proteção aínda devem 
ser mantidas', informou a pasta. 

O médico infectologista Este- 
vão Urbano, um dos quatro inte- 
grantes do Comitê de Enfrenta- 
mento à Pandemia de COVID-IS, 
aponta os perigosos da folia “O 
principal motivo é a possibilida- 
de de pessoas contaminadas, não 
testadas, sem vacinação e não 

identificadas como tal — o que 
pode acontecer em eventos aher- 
tos — irem para a folia e transmi- 
tirem (a doença) para dezenas 

ssoas. E isso acontecendo de 
forma repetida pode causar uma 
explosão do mimero de casos-na 
cidade Cada capital deveria fazer 
asua parte” diz 

Mas ainda não ha decisão se 
as festas serão proibidas na-cida- 
de Por enquanto, a expectativa 
do comércio é de receber foliões 
em BH, mas ainda hã receio de 
que o Carnaval seja proibido. O 
Sindicato de Hoteis, Restauran- 
tes, Bares e Similares de Belo Ho- 
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rizonte e Região Metropolitana 
(SindiHiBares! contabiliza pelo 
menos 30% de reservas já confir- 

madas na hotelaria 
"A pente recebe a noticia (da 

recomendação do Comitê) com 
muita tristeza e preocupação: Vã- 
rias agências de viagens já ti- 
nham comercializado pacotes de 
reserva para o carnaval As tarifas 
já estavam sendo divulgadas pa- 
ra os turistas durante 05 cinco 
dias previstos”, lamenta Paulo Pe- 
drosa, presidente da entidade, 
que ainda criticou a falta de in- 
vestimento na folia “DO coronavi- 
nus é uma preocupação que todo 
mundo tem, mas você vai ao Mi- 
neirão com 60 mil pessoas, puxa 
vida . Carnaval é uma festa po- 
pular. Estou ouvindo que cente- 
nas de prefeituras não vão inves- 
tir” reclamou. 

Pedrosa estã confianie em re- 
lação à presença do público em 
202. À previsão é de cerca de 2 
milhões de pessoas nas ruas em 
tre 26 de fevereiro e 2 de marco 
do ano que vem, mesmo sem 
apoio da prefeitura “O Kalil (pre- 
feito) falou que não pode proibir 
ofolião de ir pra rua então a pre- 
feitura tem que montar estrotu- 
ra Banheira, policiamento, orga- 
nização tem que fazer O folião 
vai pra rua, não adianta impedir. 
O quea gente recomenda é que à 
pessoa ande com o cartão de va- 
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Heleno, do Hovayanas, em 2020: agremiação preparo festo fechado 

cina e a máscara tem que ser 
obrigatória”, opinou 

Nos últimos anos, o movi- 
mento na capital cresceu e a cida- 
de virou polo turistico no carna- 
val Otemor fica com a possibili- 
dade de proibição da festa que ar- 
rasta multidões. "Temos um dos 
melhores carnavais do Brasil, 
sem violência Se acontecer de 
proibir. O impacto é violento vai 
ser desesperador para a hotela- 
ria”, diz o presidente do SindiH- 
Bares. “Tenho esperança que vai 

Eventos condicionados 
à situação sanitária 

Com tradição na folia de rua, 
Ouro Preto, Mariana. na Região 
Central do estado, e ltabirito, Re- 
gião Metropolitana de BH, ainda 
não tem definição clara sobre à 
realização do carnaval 2022. A 
primeira faz arranjos para uma 
folia mais simplificada, com exi- 
gencia de certificado de vacina- 
cão, mas que podem ser suspen- 
sos. Mariana aguarda os sinais 
do programa Minas Consciente, 
enquanto Mabirito opta por 
uma consulta à população: No 
Triângulo Sul, por sua vez, os 
prefeitos fizeram reunião na ter- 
ca-feira e sinalizam a suspensão, 
ainda não definitiva, da festa-No 
Sul de Minas, oito cidades ja can- 
celaram a folia. 

Na terça-feira, o governador 
de Minas, Romeu Zema (Novol, 
disse que cabe às prefeituras es- 
truturar e executar o carnaval 
“Quando nós temos qualquer 
evento maior, & necessário que 
cada prefeitura, pelo menos, 
oriente, organize, apoie. Não pre- 
cisa patrocinar, mas se omitir 
nesse momento seria o menos 
adequado a se fazer” 

Com 8275% da população 

completamente imunizada e 8% 
com a dose de reforço, a Prefeitu- 
ra de Ouro Preto estuda a realiza- 
ção da festa na cidade. Enquanto 
isso, os blocos universitários se- 
guem a todo vapor com a venda 
dos lotes, mas olocal para a reali- 
zação do evento ainda é incerio. 
O carnaval da Liga dos Blocos 
acontece antalmente no estacio- 
namento do Centro de Conven- 
ções da Universidade Federal de 
Ouro Preto (Ufop). Em reunião 
do Conselho Universitário da ins- 
Htuição, em 29 de julho, a direção 
decidiu que se ainda perdurar o 
cenario da pandemia da COVID- 
19, a festa está desautorizada em 
qualquer espaço que pertença à 
universidade. 

De acordo como prefeito An- 
gelo Oswaldo (PV), não é uma ta- 
refa fácil levar o carnaval adiante 
depois de uma pandernia “Ainda 
existem recomendações sanitã- 

rias e espero que até fevereiro já 
tenhamos uma situação da saú- 
de muito melhor, mais segura e 
confortável”. Apesar das dúvidas, 
de acordo com a secretária de Tu- 
rismo, Comércio e Indústria de 
Ouro Preto, Margareth Monteiro, 
a prefeitura estã se preparando 
para que o carnaval aconteça de 
um jeito mais simplificado sem 

abrir mão dos protocolos Para 
participar de todas as atividades, 
os foliões deverão apresentar o 
carião de vacina 

MARIANA A cidade primaz de 
Minas Gerais, Mariana, estã cau- 

telosa na realização do evento, 
que recebe cerca de 35 mil fo- 
liões. À secretária de Cultura, Pa- 
trimônio Histórico, Turismo La- 

zer, Andrea Umbelino, afirma 
que vaiseguiro programa Minas 
Consciente e continuar acompa- 
nhando a situação epidemiologi- 
ca na cidade. A secretária afirma 
que, se for permitida a realização 
da popular festá a prefeitura da- 
rá todo o apoio necessário para a 
realização do evento, como mon- 
tapens das estruturas, apoio aos 
blocos carnavalescos e repasse fi- 
nanceiro às cinco escolas de sam- 
ha da cidade “Mas se houver au- 

mento de casos, a tendência é re- 
cuarmos. É necessário ressaltar 

que a prioridade é a saúde de 
nossa comunidade bem como 
dos nossos turistas e visitantes” 

A secretária de Patrimônio 
Cultural e Turismo de Itabirito, 
tunia Melillo, informa que prefei- 
to Orlando Caldeira (Cidadania) 
determinou que a população se- 
ja consultada se deve ou não ter 

ter carnaval sim. Não podemos 
radicalizar uma festa popular” 

O QUE DIZEM OS BLOCOS? Geo 
Cardoso, da Liga Belorizontina de 
Blocos Carnavalescos, sustenta 
que boa parte dos organizadores 
de blocos de rua não querem car- 
naval a todo custo “A palavra fi- 
naldeve ser da autoridade sanitá- 
ria Mas acredito que a orientação 
do comitê é precipitada, para en- 
cobrir a falta de planejamento da 
PBH sobre a festa, diferentemen- 

NOW EMERSRS BD E 2 war 

o público, asso 
7 

tedo que fizeram outras cidades 
com grandes festas” disse 

se em fevereiro os indices da 
pandemia foram desfavoraveis 
ele acredita que nenhum grande 
bloco vai ser irmesponsável de 
querer ir para a rua Ainda mais 
sem condições favoráveis, sem 

apoio ou subsidio e patrocinios 
já que-o prazo ficou curto para 
prospectar dinheiro diretamente 
na iniciativa privada” 

Heleno Campos, organizador 
do Bloco Havayanas, diz que, no 
atual cenário o bloconão vai sair 
par questões sanitárias, primei 
ramente;e por problema finan- 
ceiros O que gostariamos que 
acontecesse & que os represen- 
tantes do poder púhtico — Betotur 
e Prefeitura de Belo Horizonte — 
ampliassem o dialogo com as tra- 
balhadoras e trabalhadores do 
carnaval para criação de editais 
de subvenção, captação de recur- 
sos e a construção de cenários pa- 
ra que fosse perada renda para es- 
sas pessoas, bastante afetadas pe- 
la pandemia”, defendeu 

Geo afirma que os impactos 
já foram sentidos no carnaval 
deste ano, quando a Prefeitura 
de Belo Horizonte, diferente- 
mente de outras cidades com 
grandes festas no Brasil, não 
lançou mão de nenhum edital 
financeiro exclusivo de socorro 
aos trabalhadores do carnaval 

LEANDRO CORRI EMO A PRESA — EIS 

Folies no Proço Tiradentes, em Ouro Preto, em comavol pré-pondêmico: 

em 2022, projeto é de festo simplificada, com exigência de cartão de vocino 

carnaval na cidade. Foi aberta no 
site da prefeitura uma consulta 
pública (acesse aqui) em que a 
população podera opinar. De 
acordo com a secretária, a inicia- 

tiva tem carater consultivo eo re- 
sultado será levado em conta na 
tomada de decisões da prefeitu- 
ra sobre a realização da festa A 
votação estara aberta no site da 
prefeitura ate 2 de dezembro. 

TRIÂNGULO SUL Prefeitos do 
Triângulo Sul sinalizam pela não 
realização do carnaval em 2022. A 
decisão, ainda não definitiva, fo 
tomada por grande parte dos 
gestores durante reunião on-line, 
na terça-feira, da Associação dos 
Municipios da Microrregião do 

Vale do Rio Grande (Amyale) 
Apenas a prefeita de Uberaba, Eli- 
sa Araújo (Solidariedade), não ha- 
via informado o seu posiciona- 
mento durante a reunião mas na 
manhã de ontem, em entrevista 
à Rádio IM, afirmou que o muni- 
cipão, considerado a cidade polo 
da região, tende a acompanhar a 
decisão coletiva. O assunto volta- 
rãa ser avaliado na Amvale no co- 
meço do próximo mês, quando 
haverá uma deliberação final. Se- 
gundo à assessoria de imprensa 
da Amvale participaram da reu- 
nião on-line os prefeitos de Ube- 
raba, Conceição das Alagoas, Sa- 
cramento, Campo Florido, Piraju 
ba, Delta Plânura, Conquista, Ha- 
pagipe e Água Comprida. 

mbra blocos e 

Z0s 
EA AMARO SENITE A PRESS Ei] 

Meste ano não houve o festa em 

EH e o bloco Então, brilho! 

distribuiu estrelas com o frase 

“fique em cosa”: evolução da 

pandemia seró decisivo pora o 

folia em 2022 no estado 

Temos de pensar a festa como 
o maior evento do ano da cida- 
de, como uma grande econo- 
mia criativa que ja dá mais de 
R$ 1 bilhão de retorno em im- 
postos e movimentação finan- 
ceira. que aquece o mercado, 
com geração de emprego e ren- 
da em diversos elos da cadeia: 
hares e restaurantes, hotelaria, 
transporte, comércio, serviços, 
etc”, disse. "O que se desenha é 
que tudo que construimos com 
muito esforço a várias mãos em 

cerca de 10 anos pode sumir 
como abandono dos trabalha- 
dores do carnaval pelo segundo 
ano consecutivo”, completou. 

Enquanto isso, parte dos hlo- 
cos se planeja para os eventos 
particulares: “A banda do Bloco 
Havayanas está se preparando 
para fazer shows em eventos fe- 
chados com controle de acesso e 
a bateria em breve começa a fa- 
zer oficinas em local controlado 
também”, disse Heleno. 

Cancelamentos 

no Sul de Minas 

Ponta Teresa DO Masou* 

O carnaval de 2022 foi canice- 
tado em ao menos oito munici- 
pios sul-mineiros que são rota de 
turistas de diversos estados. A lis- 
ta, que cresce a cada dia tem Bor- 
da da Mata, Brazópolis, Cambui, 
Córrego do Bom jesus, Gonçalves, 
Paraisópolis, Poços de Caldas e 
Sapucai Mirim As prefeituras in- 
formaram que o intuito é preser- 
var a saúde da população, devido 
a COVID-19, evitando aglomera- 
ções. Alguns municipios cancela- 
ram ainda festas públicas de rê- 
veillon e do aniversário da cidade, 
caso de Paraisópolis. 

O Sul de Minas é roteiro para 
quem busca festas no interior do 
estado o que atrai turistas de Mi- 
nas Gerais, São Paulo, Rio de Ja- 
neiro e outros estados no carna- 
val. Os destinos mais famosos 
nessa data incluem Cambui, 
Goncalves, Paraisópolis, Santa Ri- 
tado Sapucai e outras. Festas gra- 
tuitas em praças e avenidas são 
tradição em cidades pequenas e 
movimentam a economia por 
meio do turismo. já em Santa Ri- 
ta do Sapucai a atração principal 
2 o Bloco do Urso, festa particular 
confirmada para 2022 (Nayara 
Andery/Especial para o EM) 

LEIA MAIS SOBRE 

ACOVID-1S 

PÁGINA E 
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EDITORIAL 

Por uma política 
social sólida 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios 
abriu as portas para a farra fiscal em 2022 Relatório da PEC apre- 
sentado ontem pelo lider do governo no Senado, Fernando Bezer- 
ra Coelho [MDE-PE) conseguiu piorar o que já era mim, sobretu- 
do por fragilizar uma das maiores conquistas do pois no dregevo- 
nômica; a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

O senador diz que o que está se propondo é uma exceção na 
LRE ao não se definir as fontes de financiamento para o Auxilio 
Brasil de E$ 400 que-se tornará permanente Essa pedalado sena 
resolvida do longo do ano que vem com a votação de um projeto 
de lei para vincular receitas ao programa social a partir de 2023 
Pelas regras fiscais, é crime criar despesas sem apontar de onde 
vindo os recursos para financiá-las. 

De início, o governo propós que o Auxilio Brasil fosse provisório, 
pago até dezembro de 2022 dois meses depois das eleições presi- 
denciais. A meta do Polócio do Panalto é usar esse programa so- 
cial para alavancar o popularidade de Bolsonaro, que está em 
queda Com esse desenho, o PEC dos Precatórios foi aprovada na 
Cámara dos Deputados, depois de uma distribuição bilionaria de 
verbas q parlamentares por meio do orçamento secreto. 

No Senado, porém, a PEC está envolta em uma série de ques- 
Honamentos, à começar pelo estouro do teto de gastos e pela ne- 
cessidade de o paister um programa social efetivo, já que o Bolsa 
Familia, que vigorou por IB anos, foi extinto. Na tentativa de de- 
brar os senadores resistentes, o Planalto abriu uma negociação 
por meio de Bezerra E surgiu a proposta de que o Auxilio Brasil 
seja permanente, mas sem apontar, de imediato, de onde virão 

dinheiro necessário para bancá-o. 
Um absurdo, oinda que todos reco- 
nheçam a importancia de se ter um 
programo social perene 

Para parlamentares e técnicos do 
Congresso Nacional o Senado deve 
dizer não à PEC do jeito que ela está, 
pois o parecer de Bezerra corimbou 
apenas parte da folga que sera aber- 
ta no Orçamento para o pagamento 
do Auxilio Brasil No total a PEC libe- 

Os envolvidos 

com a PEC dos 

Precatorios 

devem dar 

exemplo 

COrtar 
das ae 
despesas, ? ra um espaço de R$ 106,1 bilhões no 
inclusive de Orçamento de 2022 Desse total, 60% 
emendas serão destinados paro os R$ 400 por 

beneficiariodo Auxilio, despesas com 
saúde Previdência e assistência social 
e o cumprimento de limites do teto 

de gastos (regra que impede que os despesas cresçam em nitmo 
superior a inflação). 

O parecerda PEC prevê. ande co adiamento de parte do paga- 
mento de precatórios, dividas judiciais que o govemo obrigado 
a pagar depois de condenações judiciais. Em vez de quitar tudo 
em 2022 Bezerra propõe que se jogue para frente R$ 43,3 bilhões. 
Esse volume de recursos, então, ficará livre no Orçamento, pois 
não se colocou um carimbo nele para evitar gastos sem critérios. 
Ou seja, à boleia poderd ser usada como o govemo quiser, inclu- 
sive aurnentando emendas para os pariamentares Esso, somado 
aos R$ 35 bilhões previstos anteriormente para é Bolsa Familia. 

Quem conhece os meandros do Congresso e do govemo sabe 
que dinheiro no Orçamento não tem cor. Pode-se fazer remane- 
jumentos de verbas de acordo com os interesses políticos. E impor- 
tante ressaltar que o descontrole fiscal afeta, principalmente, 
quem o govemo quer proteger com o programa social, pois a con- 
sequência será mais inflação. Portanto, em vez de estripulias fis- 
cais, os envolvidos com a PEC dos Precatórios devem dorexemplo, 
cortar despesas inclusive de emendas, e adotar uma política so 
cial sólida Esse é o cominho 

FRASES 

Ré 
U que eu quero com Isso 

1 

Nao e discutir O neriodo multar. 

Ea m e ni re À ps TA = À = E 

E comecar a historia ao zero 

E air Bolsonaro, pressdente do Repúblico, co reftesor críticos 00 Exome Nocional 
do Enseno Médio [Enem] e ahservor que o provo esto mudando Dos poucos 

— 4] TTT 

transmissão da COVID-19 

HE Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças, 00 nlertar que 
2 União Europeia precso odotor, “urgentemente” medidos de combate 
á mimo ondo do ODVID-S 
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CRÍTICA 

O julgador e 
o condenado 

Jagvah Ferreira 

Toquari = DF 

“Eu espero que aconteça o debate 
entre dare ctbienedo que 
após ter cumprido 580 dias de prisão 
pelos crimes de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro teve a 
condenação anulada pelo STE A 
anulação não significa que o 
condenado foi inoventado, é bom 
que a população brasileira esteja 
atenta aos discursos do Partido dos 
Trabalhadores durante a campanha 
eleitoral As ações penais contra O 
ex-presidente Lula estão na Justiça 
Federal do Distrito Federal e com 
certeza, não serão esquecidas nas 
prateleiras Na democracia ninguém 
pode impor que alguem vote ou não 
vote num determinado candidato, 
mas, gente, não podemos fazer 
papel de trouxa, precisamos colocar 
o Brasil nos trilhos do progresso e, 
para isso, é bam que fujamos dos 
populistas que já conhecemos & 
sabemos que fizeram muito malao 
nosso pais. Queiramos gente 
competente para ser presidente 

SUPREMO 

Relações entre 
os poderes 

Humberto Schunmnrta Sonres 
vila Velho — ES 

“D' Supremo Tribunal Federal (STF) & 
o poder dos poderes. À sua principal 
função e respeitar e punir quem 
desrespeitar a Carta Magna, mas 
atropela a Constituição sob o olhar 
complacente do Senado que, 
constitucionalmente, é o único 
órgão que pode de punir o STF. 
Curiosamente existem processos 
parados no STF contra senadores 
Parece até troca de gentilezas 

VOLEI 

Leitor questiona 
desempenho de time 

nam Prind 

Eobira = MG 

“D que estã acontecendo com o time 
feminino do Itambe Minas? Estava 
ganhando o set contra o 
Fluminense, 19X 11, eainda perdeu 
o set. Ganhou a partida no tie break 
E os pontos de graça nos saques que 
chegam a ser imitantes. Parece que 
entram desligadas no jogo O 
Mundial vem ai e vão enfrentar 
adversárias forhissimas. Terão que 
entrar ligadas nos jogos. Tomara que 
ganhem o Mundial Se o Praia Clube 
ganhar, também será otimo” 

wunaem.com.br/opiniao opinioo.emdBuai.com.br 

POR CARTA OU FAX 
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Y 
O REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR 
EM BH DEVE BATER A INFLAÇÃO 

“Eu 10 nem sei quonto td o inflação. * 

E Gustavo Boreto 

“Ger ontivox por si pó deveria ser considerndo umo doenço.” 

E Douglas Roso 

DE PREFEITOS NA DE MOMO 

“Seng-umoa imesponsabiidode sem tomanho!” 

Mi Paulo Melto 

€ NA PRISÃO, FLORDELIS FICA NOIVA 

“Esso não perde tempo." 

O.2. Viegas 

O PILOTO DE MONOMOTOR MORRE EM 

ACIDENTE NO INTERIOR DE MINAS GERAIS 

“tda hora co um monomotor incrvel * 

WBociopoiio 

6 SOB PRESSÃO, ALCOLUMBRE AGENDA 

SABATINA DE ANDRÉ MENDONÇA PARA O STF 
“só não oprovor q indicação! Simples assim!" 

E Guilherme Morais 

“E sô seguir o regimento da Cosa.” 

MEder Rodrigues 

O MORO ALMOCA COM ZEMA EM BH; NO CARDÁPIO, 

ELEIÇÕES E APOIO EM MINAS GERAIS 
“Meu voto não tem.“ 

BM juliano Olhreiro Campos 

“E o gpoio dos mineiros mesmo não terá, amém.” 

BiLucos Higmo 

“Melhor que Luto” 

Mi Felipe Mogno 

"TÔ LOUCO PARA ENTREGAR AQUuI"" 
“Enquanto às pessoas ficam com os alhos voltados para o: 
presidente do Executivo, os poderes Legislotivo e Judiciário são 
deixados de lodo. E são exatamente esses poderes que vêm 

atrasando o desenvolvimento de nosso pais. As reformas 

administrativos, político e inbutário são atribuições dos deputados 

e senadores. Por ocaso alguém se lembro quois foram os deputados 
e senadores em que votaram? * 

MiDeniido Comes 
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O que podemos 
esperar das 
fintechs? 

Tuiago Camper 

LED = colundidos do Vixprss 

O anode 2021 foi repleto de trares- 
formações. À inovação se tomou uma 
palavra-chave para o mercado, princi- 
palmente por conta da pandemia. A 
alta tecnologia e a autoração de pro- 
cessos foram fundamentais para O 
desenvolvimento na maior parte de 
todos os serviços oferecidos pelas em- 
presas. Mas o que mais chamou a 
atenção nesse último ano foi o gran 
de aumento de fintechs, que estão hu- 
tando e ganhando espaço como alter- 
nativas 205 hancos tradicionais. 

De acordo conya Associação Bra- 
siletra de Startups iAbstartupep o seg- 
mento é o segundo com maior nii- 
mero de startúps, onde 5 Mk das 13 
mil existentes estão em operação no 
pais O tamanho desse setor no Brasil 
É o mais bem colocado nesse seg- 
mento na América Latina, ocupando 
a 14º posição no índice mundial, de 
acordo com a edição 2021 do relató- 
rio Global Fintech Rankings”, elaho- 
rado pela Findexalde 

Em outro estudo realizado, dessa 
vez pela Mastercard, o aumento de 
fintechs unicórmios no país passou 
de 61 para 108,0 que representa 20% 
do setor de tecnologia Por outro la- 
do, se comparada à quantidade de 
aportes recebidos por essas empre- 
sas, percebemos que o número mais 

do que dobrou, pas- 
sando de USS 199 

E um bilhões em 2019 
i para mais de USS 

mercado 440 bilhões noano 
assndo. De acordo 

pd bi a Distrito, 
dtTativo para companhia de ino 

investimentos vação aberta, o se 
E tor financeiro foi 

e que esta ainda o que regis 
e Erou natos volame 
ES pla de investimentos 
EX pansdo apenas em 2021 

É bastante plau- 
EZES sivel afirmar que 

Esse é um mercado 
muito atrativo para investimentos & 
que esti em amplia expansão Por is- 
So, não conseguimos ver uma retra- 
cãotão cedo, afinal, ainda existem 
muitas dores para serem soluciona- 
das e que estão diretamente redacio- 
nadas aos serviços financeiros, [á 
que muitas vezes as fintechs aten- 
dem públicos especificos e segmen- 
tados com quem os bancos não têm 
Interesse de trabalhar Para 2022, po- 
demos nos preparar para ver uma 
maior disseminação é aplicação das 
novas tecnologias financeiras em 
soluções oferecidas tanto para à 
mercado de pessoas fisicas. quanto 
para jurídicas. 

Além disso, as tecnologias que 
tra maior potencial de expansão já 
para à próximo ano são o open bark- 
ing, inteligência artificial e a valida- 
ção de identidade Acredito ainda 
que veremos um número maior de 
investimentos e novas empresas sur- 
gindo. Recentemente, já vimos uma 
grande movimentação do banco di- 
gital alemão N26 que chegará para 
brigar de frente com uma das maio- 
res empresas do segmento, à Nu- 
bank Se isso acontecer de fato o Bra- 
sil serão primeiro pais da América 
Latina a contar com esses servicos 

Finaliza dizendo que nossas ex- 
pectativas estão cada vez maiores pa- 
ra o próximo ano À economia brasi- 
leira, por mais que esteja passando 
por altos indices de [juros e enfren- 
tando problemas com instabilidade 
econômica, já vem retomandoa nor- 
malidade Mesmo com os altos pre- 
cos. Diservamos que as pessoas já 
têm consumido mais é isso traz a fa- 
mosa luz no fim do túnel, Estamos 
ansiosos para O que está por vit & 
principalmente para fazermos parté 
dessa grande revolução que as finte- 
chs rrouixe para a realidade nesses UF 
timos anos. 

SA ESTADO DE MINAS 
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Diversidade geracional 
Cm Kerr 

CEO do cosmssitços CM Dlverssdade, &uriton prfegonda 

Fendação Dom Cobiol, mestre em senileistoteli od= puto FOV 

dcêsabe b que é diversida- 
de geracional ou diverst- 
dade etária? Quando fala- 
mos sobre o tema, precisa- 

mos entender primeiro 
que geração quer dizer 
um grupo de pessoas que 
nasceram em um mesmo 
pertodo e que tem o seu 

comportamento e modelos mentais construídos 
peloque viram: filmes, séries, jornalismo, música, 
novela, brincadeiras, entre outros. 

Pensando no mercado de trabalho, pode pa 
tecer inalcançãvel entender é unificar essas ge- 
rações, mas, na verdade, tudo tem que começar 
pela mudança de mentalidade das pessoas € en- 
gajamento das empresas. Esse ambiente mulil- 
geracional é composto hoje por quatro gerações 
muito distintas e com visões de mundo total- 
mente diferentes. E importante entender e reco- 
nhecer a importância de papéis de cada geração, 
construindo um espaço de diálogo para que to- 
das tenham voz, sejam respeitadas e respeitem 
as demais, 

As pessoas Baby Boomers, que nasceram en 
tre la4Dbe 1959 (hoje con 6l à 72 anõs) com oce- 
nánio pós-Segunda Guerra Mundial, é a recons- 
trução dos países, priorizam à estabilidade, a car- 
reira, a hierarquia o comando econtrobe Tinham 
como meio principalde comunicação o rádio, TV 
e jornal impresso. já a Geração X é composta pe- 
los que nasceram entre 1960 é LO79 (41 à 60 anos), 
no-cenário entre a Guerra Fria e a ditadura, du- 
rante a globalização e o avanço da tecnologia 
Priorizam estabilidade na carreira. disciplina & 
respeito à hierarquia, que aprenderam com a ge- 
ração dos Baby Boomers Por conta do cenário 
em que viveram, o modelo mental mudou, e es- 
se grupo perdeu um pouco do senso do coletivo 
e passou a ser um pouco mais individualista e 
competitivo. Os meios de comunicação expan- 
diram para Orkut 10Q, e-mail e SMS. 

Na Geração Y (ou millennials) estão as pes- 
soas nascidas entre os anos de 1980 1994 (atual- 
mente têm entre 27 e 4 anos) São mais flexiveis 
a muaniças e a estabilidade no emprego não é o 
item mais importante. A geração é conhecida co- 
mo” geração freelancer” e buscam por paixão, 
wusadia é experiência no trabalho Tem o perfil 
de “assistir TV com o celular na mão”, pois assis- 
tem E discutem sua opinião com outras pessoas 
nas redes sociais. Sevis principais meios de comu 
nicação são as mídias sociais, como Twitter, You- 
tube é Facebook. 

Já aGeração £ que são as pessoas nascidas en- 
tre 1945 e 2010 e têm entre dO e 26 anos, é conhe- 
cida como nativa digital São ágeis questionado- 
ras e capazes de absorver uma grande quantida- 
de de informações São mais abertas pará a diver- 
sidade e querem trabalhar em ambientes inclust- 
vos. Buscam por empregos que ofereçam horá- 
rio Mexivel, feedback constante, identificação 
com a cultura da empresa, plano de carreira es- 
truturado, metas claras e autonomia. Consomer 
conteúdos produzidos no Youtube, TVs por assi- 
natura (Netflix, Amazon Prime Video, Disney, 
entre outros) é TikTok e se comunicam principal 

Os principais 
Casar DRUMMOND 

Colundado = DOD do inistpos 

Nos já nos acostumamos com o processo de 
Iuncicnamento da Black Friday. que hope Faz par- 
te do calendário brasileiro como uma das mais 
importantes datas para o comércio Todo ano, es- 
se periodo proporciona um pico de vendas e er 
tregas, em que, muitas vezes um único dia repre- 
senta um faturamento até É vêzes maior do que 
ur dia normal, ou seja, É Lima correria para quem 
vende, mas prificipalmente para quem entrega: 
Neste ano em especial, temos uma novidade: 

o imediatismo do PIX As vantagens dele são int- 
meras, mas é preciso estar atento ao fato de que, 
em larga escala, ele pode ser um grande desafio 
para empresas que não se prepararam bem é 
não realizaram um planejamento logístico para 
a Black Friday. À questão é que antes essas em 
presas teriám alguns dias para separar e provi- 
denciar o envio de produtos comprados por bo- 
letos, hoje o meio de pagamento Instantâneo 
exige que elas operem mais rápido é melhorem 
seus processos logísticos. 

Agora que o PIX já caiu na graça dos hrasileiros, 
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mente por WhatsApp e Instagram. Uma pesqui- 
sa realizada peto MIT Sloan School of Manage- 
ment aponta que essa geração. quando busca por 
uma empresa, prioriza além de horários flexíveis 
(88%), bônus (77% plano de saúde (69%) acade- 

desafios da 
a quantidade de pedidos com este meto de paga- 
mento deve aumentar consideravelmente, prin- 
cipalmente em um período como a Black Friday. 
O grande ponto positivo nisso tudo, É que esta- 
moscada vez mais vendo à data se alongar pará 
“Novembro Black” “Semana Black” que devem di- 
luir-as vendas de um único dia em um período 
maior o que é muito bom para à operação de ma- 
neira geral 

Neste ano enxergo três principais desafios: 
O Tecnologia para conectar todos os canais: 

com o desenvolvimento e amadurecimento do 
omnichannel, o investimento em tecnologia de 
gestão logistica & a digitalização das operações já é 
uma realidade Para quem se atentou à esse mo- 
vimento e se preparou com antecipação, com cer- 
teza terá bons resultados, agora, para quem não se 
preparou e quer surfar a onda a Black Friday será 
bastante desafiadora 

O Crescimento do frete grátis: de acordo com 
o último levantamento da Intelipost, somente no 
primeiro semestre de 2021 foi observado um au- 
mento de 40% na oferta de frete grátis é uma te- 
dução dos prazos de entrega. O que demonstra 
que essa estratégia. que já fot muito utilizada no 
início do e-commerce brasibeiro e tommou-se insus- 
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miaou creche (38%) e trabalho voluntário duran- 
te o expediente (31%). 

Dame dessa mescla de expertências, as lide- 
ranças podem esperar por um time que se com 
plementa, colaborando para aprimorar os negó- 
clos da empresa Mas, aà mesmo tempo, exige 
muito diálogo, afinal, motivar uma força de traba- 
lho diversa exige tambem ações diversas. 

Em geral, as pessoas das gerações Baby Boo- 
mers e X buscam por prestígio e salários mais al- 
tos para manter o padrão de vida, enquanto as 
pessoas das Gerações Ye £ principalmente, valo- 
Fizani o equilibrio entre trabalho e vida pessoal, 
Portanto, entender e respeltar a individualidade 
de cada pessoa pode ser um grande diferencial pa- 
ra a retenção de pessoas talentosas, além da que- 
bra de estereótipos, afinal, cada profissional deve 
ser avaliado como um todo, & não colocado na "cai 
vinha de sua geração. 

Hoje, outro ponto importante a ser considera 
do é que, por conta da pandemia de COVID-19, as 
pessoas experimentaram o formato de trabalho 
home office e muitas gostaram. As lideranças pre- 
cisam estar atentas à essa mudança'é pensar em 
formatos híbridos para reter as pessoas. 

Uma pesquisa realizada em 2021 pela minha 
consultoria, CKZ Diversidade, junto com a FGV 
NEOP (Núcico em Organizações & Pessoas) mos- 

trou que, em alguns pontos, homens e mulheres 
tiveram experiências semelhantes em relação à 
pandemia, home office & perspectivas para seus 
futuros pessoais e profissionais. Na pesquisa, 78% 
das pessoas participantes afirmaram terem gos- 
tado da experiência home office e 63% delas gos- 
tariam que o modelo futaro de trabalho fosse hi- 
brido (presencial + remoto] — apenas 7% posta- 
riam de retomar para à empresa 

Das pessoas que participaram, 18% estão em 
nivel geretial, 18% em coordenação e 26% são 
analistas Desse total 58% responderam estar tra- 
balhando exchusivamente de casa no formato ho- 
me office e apenas 10% estão voltando para a em- 
presa depois de ficar a maior parte do tempo em 
home office. 

As pessoas participantes da pesquisa apon- 
taram que perceberam como beneficio desse 
modelo de trabalho a mobilidade (78%), porque 
valorizaram a redução no tempo de desloca- 
mento & transporte; a família (52%), por terem 
mais tempo com os entes queridos, saúde 
(63%), pois tiveram um cuidado mator com à 

alimentação, maior tempo para cuidar de si é 
realizar atividades fisicas (37%): e perceberam 
ter mais herdade para se compornar ena for- 
made vestir (43%) O levantamento mostrou al- 

guns pontos negativos com à experiência, como 
menor sociabilidade (63%), sobrecarga de traba- 
ho (43%) e sobrecarga com cuidado com fami- 
Háres (17%). 

Entendo que um dos grandes desafios para a 
liderança seja estruturar uma cultura que respel- 
te a opinião de todas as pessoas, pois elas Lrazem 
não apenas à sua experiência e visão de mundo, 
mas também sua visão individual, que, indepen- 
dentemente de sua peração, traz suas convicções, 
cresiças, valores e momento de vida. 

Os diilogos são Fundamentais para gerar 
mais empatia entre as pessoas de diferentes ge- 
rações. sem estereótipos. preconceitos e julga- 
mentos desnecessários: Afinal, ter uma mente 
aberta é fundamental para aprender com outras 
pessoas, não É mesmo? 

Black Friday 
tentável, voltou a ser cada vez mais utilizada em 
Loxtas as categorias de produtos, principalmente 
para reduzir o abandono de carrinho e atrair no- 
vos consumidores por meio de campanhas de fre- 
te mais estratégicas. Na Black Friday do ano pas- 
sado-o aumento-da oferta de envio gratuito foi de 
2% em relação a 2019 Neste ponto, é importante 
que os bojistas tenham os custos de frete sob con- 
trote para poder oferecer o que o mercado deman 
da sem prejudicar as receitas 

Fidelização do cliente através de uma boa ex- 
periênciade compra: aqui estamos falando de um 
aumento expressivo no volume de vendas, sem 
perder a qualidade no atendimento e na experiên- 
cia oferecida 20 consumidor Oferecer uma boa ex- 
periencia é uma ótima estratégia de fidelização, 
que rende resultados continuos e é muito mais "fá- 
ci” do que atrair e conquistar novos consumido- 
res. Por isso, temos visto investimentos neste as- 
pecto cada vez maiores e servindo de tendência 
para o comércio eletrônico 

O planejamento, ou a falta de é o divisor de 
águas de quem vai ter uma boa Black Friday e de 
quem deve ter que apagar alguns incêndios ao 
longo do caminho Você vai só colher os frutos ou 
precisar de um hiirante este ano? 
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Futuro chanceler, o social-democrata Olaf Scholz anuncia acordo para formar governo com 
ambientalistas e liberais. Combate à COVID-19 e fim do uso do carvão já entram na agenda 

Alemanha abre era pós- erke 
com alianca tripartite inédita 

Berlim — O futuro chanceler 
alemão, o social-democrata Olaf 
Scholz, anunciou ontem um 
acordo para formar, junto aos 
Verdes e os liberais, o primeiro 
governo pós-Merkel no pais, que 
enfrenta uma grave crise pela 
pandemia de COVTD-19. Quase 
dois meses depois das eleições 
legislativas alemãs, marcadas 
por uma derrota histórica do 
campo conservador da chance- 
ler, Olaf Scholz se prepara para 
sucede-la no início de dezembro, 
com uma aliança tripartibe inédi- 
ta, fruto de uma habilidosa 
união entre seu partido o SPD os 
Verdes e os fiberais do FDP. 

Esses três partidos alirmaram 
que entraram em um acordo so- 
bre um contrato” de coalizão 
chamado “Atrever-se a mais pro- 
gresso. Aliança para a liberdade, 
justiça e sustentabilidade”, com 
grandes propostas ambientais, 
como adiantar o fim do uso do 
carvão para 2030, em vez de 2038 

“DSPD, os Verdeseo FDPentra- 
Tam em um acordo para um com 
trato comum de coalizão nas ne- 
gociações e sobre uma nova aliar 
ca de governo disse, prometendo 
uma “coalizão de igual para igual, 
Essa combinação politica nunca 
esteve no poder na Alemanha 
após a Segureda Guerra Mundial 

“CHANCELER FORTE" Olaf 
achotz “será um chanceler for- 
te”, prometeu o lider do FDP 
Christian Lindner. O futuro che- 
fe de governo, de 63 anos, eque 
ainda precisa ser empossado pe- 
los deputados do Bundestap, 
prometeu que faria todo o pos- 
sivel para combater a nova on- 
da de COVID-19 que abala o 
pais, a pior desde o inicio da 
pandemia Entre as medidas 
anunciadas, uma quantia de 1 
bilhão de euros será destinada 
aos profissionais da saúde par- 
ticularmente exigidos” pela 
pandemia, disse Scholz. 

A Alemanha tambem precisa 
analisar uma possivel extensão 
da obrigatoriedade das vacinas, 
em-vigor no Exército e em breve 
nos centros médicos. A formação 
de um govemo na Alemanha vai 
tranquilizar os paises europeus, 
preocupados ao verem a Alema- 
nha sem ninguém no comando 
em um momento em que a pan- 
demia se agrava 

Outra medida que a nova 
coalizão deseja implementar, 
segundo o acordo do governo é 
a de legalizar a cannabis, cuja 
venda em lojas autorizadas” se- 
rá reservada ao consumo dos 
“adultos”. “Isso permitirá con- 
trolar a qualidade, impedir a 
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circulação de substâncias con- 
taminadas e garantir a proteção 
dos jovens”. diz o acordo, que 
detalha que “o impacto social 
da lei sera avaliado deniro de 
quatro anos. Em 2017, a Alema- 
nha autorizou o uso da canna- 
bis para fins terapêuticos. Além 
disso, o novo govemo deseja re- 
tomar em 2023 as regras de ri- 
gor orçamentário, entre elas O 
freio ao endividamento. 

“CONTRATO DE COALIZÃO" Olaf 
Schotz já deu seus primeiros pas- 
sos no cenário internacional ao 
acompanhar Angela Merkel na 
cúpula do G20, que reúne os 20 
paises mais ricos do mundo, no 
mes passado em Roma Pela pri- 
meira vezem 1h anos o SPD que 
venceu com 25,7% dos votos das 
eleições legislativas, liderarã no- 
vamente o governo da principal 
economia da Europa Resultado 

do compromisso entre os três 
partidos, o “contrato de coalizão” 
define todas as reformas econá- 
micas, ambientais e politicas do 
próximo góvemo, cuja composi- 
ção será oficialmente revelada 
em breve. 

à candidata dos ambientalis- 
tas Annalena Baerbock, de 40 
anos, deve estar à frente da diplo- 
macia alemã, em um governo de 
paridade entre homens e mulhe- 

ED AMDERSENVAFR 

Membros do 

SPD, Verdes e 

FDP cominham 

do lodo de 

Olot Scholz (no 

Centro), que 

res, seguralo a imprensa O minis- 
tério das Finanças, um dos mais 
importantes, iria para o lider do 
FDP Christian Lindner, defensor 
da linha ortodoxa dos déficits pal- 
blicos. O co-presidente dos Ver- 
des, Robert Haheck, deve se encar- 
regar do grande Ministério do Cli- 
ma, em um momento crucial na 
luta contra à mudança climática 
e em um pais que esta entre os 
mais poluentes do mundo 

NOVOS ROSTOS EM CARGOS-CHAVE 
Uma mulher frente do 
diplomacia, um escritor 
ambientalista no "super 
Ministério do Clima e um liberal 
nas Finanças são os favoritos 
para ocuparas principais pastas 
do futuro govemo alemão, 
embora nunca tenham exercido 
cargos ministeriais federais O 

socialdemocata Olaf Scholz, 
que divulgou ontem o acordo 
alcançado para à futura 
coligação, furá parte do primeiro 
govemo tripartite alemão fruto 
de uma habilidosa unido entre 
representantes do SPD, Vendes e 
liberais do FDP. Embora os 
nomes dos futuros membros do 
gabinete ainda não tenham sido 
divulgados, já é certo que os 
Verdes ficarão com as Relações 
Exteriores e um grande 
ministério para a proteção do 
clima, enquanto o FDP ficara 
com a pasta das Finanças. 
Confina os novos rostos que 
devem assumir Esses congos- 
chove na coalizão apelidada de 
“semuforo”, que seria empossado 
no começo de dezembro. 

ANNALENA BAERBOCK, 
DO TRAMPOLIM PARA 
A DIPLOMACIA 

A ex-atleta é» compeá de trompolim 
Annoleno Boerbock, o condidoto à 
chonceler des Verdes, deve se lornar 
E primeiro, & mos jovem, mulher 

liderar os Relações Exteriores do 
flemonho. Copresidente dos Verdes 
Dolodo de Robert Hobeck desde 
jonsiro de 2018, elo-é poilomentos 
há vita nos e se formou no 
prestigioso London School of 
Economics. Boerbock, que 
encontrará em seu gobinete o 
espinhosa imigreção e o disputa 
com Belirus, prometeu colhem dt 

direitos humanos no centro do 
diplómecia olemã e tem defendido 
maior firmezo com 6 Rússo e o 
China. 

CHRISTIAN LINDNER, 
“SALVADOR” DOS 
LIBERAIS, NA FAZENDA 

O lidar do Portido Liberal Democráboo 
(FDP), terceiro no comulio da 26 de 
setembro, Chrislion Lindner, de dz 

dncs, deve ocupar o Ministério dor 
Finoniços do maior ecórramio europeia, 
deputado pelos Verdes mos 
negobações onteribres. Bla ingressou 
mo FDP pos 16 anos e foi eleito 
deputado pelo primeira vez em 2008, 
aquando hubóu póra se impor no 
bderanço do portido e foi apelidado de 
“Bambi”. Em 2017, ele interrompeu cs 
negodações paro uma esentuol 
coalizão com ds conservadores e 05 
Verdes liderada por Angelo Merkel. 
Com ele, o FDP te rodicetitou, às vezes 
flertondo com o extremo direito 
ditermotiva porá a Memento (MD). 

E 
E 

; 

ROBERT HABECK, 
UM ESCRITOR FILÓSOFO 
NO MEIO AMBIENTE 

Com um grande ministério reunindo 
Economia e Proteção Climática, à 
ecologista Robert Hobeck deve 
implementar o programa de medidos 
contra o aquecimento global acordado 
pelo novo coalimo, principalmente o 
ibandeno do corvão dlé 2020. 

Cinquentão, chemado às vezes de 
“verde pálido". ele sefou o vitória do 
alo centristo dos “grimen", menos 
radicais que os "funds". oo obler o 
cópresdênco ombientol há quise 
quétro aros. Drador promátio e 

Lolentoso, formado em filosofia, 
ingressou no político há epenas cerco 
de 20 onós, construmbo suo 
experiência erm nivel regina! tormo 
ministro do Meio Ambiente da região 
rural de Schleowig - Holeteim. 

COVID-19 

Quarta onda na Europa é alerta para o Brasil 
Vintoms Prares” 

Paises da Europa que aparente- 
mente viviam um momento de 
controe na pandemia até o inicio 
do mês passado têm apresentado 
umavanço no número de casos de 
infecção de COVID-I9 depoisde te 
rem voltado à normalidade. No 
momento, o fantasma da quarta 
onda, adoção de lockdowns ea ne- 
cessidade de imunização de uma 
parcela maior da população e 
eventual dose de reforço tem se 
tornado os principais temas de de- 
bate nos paises, À situação pode 
servir de alerta para o Brasil 

Com 68% da população total- 
mente-vacinada a Alemanha tem 
vive momento de pico nas ocor- 
rências de infecção Nas primeiras 
semanas de outubro, o pais regis- 
trava média semanal de 8 mila 9 
mil casos. Já na última semana, à 
média ultrapassou os 50 mil casos, 
sendo registrados mais de 68 mil 
infecções em apenas um único dia 

Outro pais que apresentou alta 
nos quadros de COVID-9 foia Ho- 
landa. Na terça-feira, o pais regis- 
trou 22956 ocorrências. Nas pri- 
meiras semanas de outubro, 0s ca- 
sos diários não passavam de 4 mil 

Primeiro pais a imporo lockdo- 
wn para os não vacinados, a Aus- 
tria passou de uma media de 4 mil 
casos diários em outubro para 14 
mil neste mes. À partir do ano que 
vem, quem sê recusar a receber o 
imunizante val pagar uma multa 
equivalente a R$ 22 mil 

ABelgica também tem registra- 
do aumento na média e assiste a 
uma série de protestos em meio às 
medidas restritivas que buscam 
conter a pandemia Na segunda- 
feira, foram registradas mais de 42 
mil novas infecções, 10 vezes mais 

que a média diária de outubro 
Oepidemiologista Geraldo Cu- 

nha Cury, professor da Universida- 
de Federal de Minas Gerais 
[UEMG) acredita que o problema 
dos paises europeus foi a falta de 

vacinação de uma parte da popu- 
lação e uma retirada das medidas 
preventrras atrelada 35 aglomera- 
ções. Para ele, se o Brasil seguir o 
mesmo caminho, a tendência É 
que uma quarta onda também 
chepue ao pais. 

“O mais importante agora é 
manter O uso de máscaras, evitar 
aglomerações e apostar na vacina 
Tem muita gente que não tomou 
a segunda dose muita gente não 
tomou a terceira dose Os-estudos 
têm indicado que em torno de-seis 
meses ja ocorre uma queda de an- 
Hicorpos, então ela (terceira dose) 
seria no sentido de reforçar essa 
unidade”, finalizou 

Com mais de 60% da popula- 
ção brasileira totalmente vacinada 
contra a COVID-I9, a flexibilização 
é uma realidade em todo o pais 
Embora muitos cidadãos ainda 
não tenham completado a imuni- 
zação e a dose de reforço tenha si- 
do aplicada em apenas uma pe- 
quena parcela o ritmodas ativida- 

des em todo o território brasileiro 
tem se acelerado. 

O país, que começou à imuni- 
zar sua população em atraso e de 
forma lenta devido à demora na 
aquisição das doses — a campa- 
nha teve início apenas em janei- 
ro, embora vacinas já estivessem 
disponiveis desde dezembro-, vi- 
ve no momento atual, um cená- 
rio de expectativas e alívio. E ex- 
perimenta uma fase de Rexibili- 
zação, onde programas que com- 
portam um grande número de 
pessoas, como shows, festas, 
eventos emrestádios, têm se tor- 
nado cada vez mais comuns. 

Segundo o infectologista Unai 
Tupinambás, o Brasil só podera fi- 
car mais tranquilo quando 35% 
população estiver vacinada com 
duas doses e os com mais de seis 
meses de imunização tiverem to- 
mado o reforco. 

“Estagiário sob fd 

editoro-nssistente Vero Schmitz 
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“ MATA DO PLANALTO 

Rocen Dias 

A Mata do Planalto, na Região 
Norte de Belo Horizonte. será desa- 
propriada pela prefeitura para pre- 
senação ambiental Um decreto foi 
assinado pelo prefeito Alexandre 
Kalil (PSD) que transforma a área 
para fins de desapropriação. Desta 
forma será feita a transferência pa- 
no poder público após pagamen- 
tode indenização A Lei 1132, san- 
cianada pelo prefeito, declara o va- 
hor ecológico, paisagistico, cultural 
ecomunitário da área remanescen- 
te de Mata Atlântica conhecida co- 
mo” Mata do Planalto”, delimitada 
pelas rias Branca Ferraz Boni, Ira- 
cema Souza Pinto, David Nasser, 
Isaurino Alves de Souna João de Sa- 
bes Pires, Bacuraus, São José do Ba- 
curie Cotovias, no Bairro Planalto, 
Chexto foi publicado no Diário Of 
cialdo Municipio. 

Em 2020, a Câmara Municipal 
havia aprovou, em primeiro turno, 
o PL LOSO/2020, que reconhecia o 

exandre 

gundrados, que é remanesce 

Mali 
AO 

como área verde protegida do mau 
nicipio de Belo Horizonte, nos ter- 
mos da Lei 10879/2015 

Como resultado, a emenda 
aditiva 20 projeto tramitaria por 
mais três comissões antes de ser 
finalmente aprovada no plenário 
em segundo turno O próprio Ka- 
Hl prometeu, no periodo de cam 
panha, que a reserva ambiental 
seria intocável 

Atualmente, a Mata do Planal- 
to conta com 200 mil metros qua- 
drados de área contendo 60 espé- 
cies de aves, como tucano e beija- 

for, além do mico-estrela répteis 
variados, bem como flora com- 
posta por ipê amarelo, jacaranda- 
da-baia entre outras especies 
ameaçadas de extinção. Ela tam- 
bêm forma um corredor ecológi- 
cocoma Granja Werneck eos par- 
ques izidora, Lareira e Lagoa do 
Nado. Nodocal, no Bairro Planalto, 
hã um terreno de dimensões gran- 
des pertencente a Direcional Enge- 
nharia. A desapropriação será fer 

ona lei que cria área de RE 

nte da Mata Atlântica, n 

BH tem nova reserva 1 ambie 

ta mediante acordo ou por meio 
de ação judicial 

A iniciativa da PBH é um anti- 
go pedido dos moradores do hair- 
ro. Entidades da região já haviam 
tentado fazer acordos com a pre- 
feitura há 12 anos, porém sem su- 

cesso Nos ultimos anos, empresas 
tentaram usar parte do espaço pa- 
raa construção de prédios residen- 
ciais, o que levaria à acentuação do 
desmatamento da região. 

“Ao longo dos anos, às partici- 
pações foram crescentes e cada 

A ge Belo Horizonte 

rvacão com 200 mil metros 

ão Norte 

LEANDRO COMIAM D A PRIS 

vez mais relevantes sejam no dm 

bito do Poder Judiciário, da prefei- 
tura, do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente do Ministério Pú- 
blico estadual, da Defensoria Pú- 
blica ou das centenas de reuniões 
manifestações, passeatas, carrea- 

PREFEITURA MUNICIP, 

Mata do 

Plonalto abriga 

cerco de GO 

espécies de 

OvES E rico 

flora, com ipê 

amarelo, 

jocorandá-do- 

boio e outros 

ameaçadas de 

extinção 

taseaudiências públicas Tudo em 
nome e em prol da Mata do Planal- 
to”, afirmou o advogado Wikon 
Campos presidente da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Inte- 
resses Coletivos da Sociedade, da 
DAR-ME. 

AL DE VERDELÂNDIA/MG valor ecológico, paisagístico, cultu- 
ral e comunitário da area verde de 
autoria da vereadora Bella Gonçal- 
ves (Psoll em parceria coma ex-ve- 
readora Cida Falabella (Psoli Lima 
emenda aditiva, proposta por Ma- 
cae Evaristo (PT), foi apresentada 
ao projeto para considerar a mata 
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Fulz, Enírula do irdstã, Faria Lestae, Febcio Sos Bastos, Foladáiia, Pets, Parsecicaro, Fhoesdal, Foeniga, Foruta de 

Visas, Furdôrcia, Goi, Guarecidoa, Guarda-Mor, CLárerária, dá, Ibi, igarapé, facringa, Iguatama, Inhadma 

trrrudada. otica, Rátordo, Haguaro, Homba da Melo Darko, Enpocosca. Haimiço, lara, livres, dabotioatutoas 

Jazaraibo, Jecedba, Senipepo de blros, Jeguen, Jogalibá, fobo Manieaada, Joeab CSonçnhass de hinos Jututa Lagarmm 
Lzpoa sa Prot, Legoa Evurada, Lagoa Formosa, Lages Grande. Lagos Santa, Lofria. Lamim. Leancio Ferrera, Lema do 
Prado. Luserço, Luz Machuoça, Mosburenm, Meraatos, Vonasa, Núria Campos. Marinho Campos, lariss Exures 
Via vendo Nave Leme, botpo Mstaorhos llatybra, Mesdegors irpdouos, Náveda, Mosca, Moricios Monde 
Formosa Morsta Moss da Vira, Momo do Pillar, Mesa Lire, hirea Geegoa, Novo Lindo, Clive. Ceça da Prasgui 
Crotorios, Drgária, Oro Branco, Guro Preto, Pnáçae Poire Polmópiccos, Pepe, Partida bbreas, Porsópeta Poema 
Tampo, Passabérr, Polos cia doe, Pinda Cênico Pedra ora. Peba do dida Prgirado feed, Pedra Dourada, Pedro 
Ledpriçã, Pequi Prod. Plecbida ce Pista Plrea, Posiirio dei Combina, Pormerio, Piracema, Flinraja, Pitasgaa, Pirrha 
Piso, Poda broa Púrio Fires, Pessoa, Prenádanta Borebi Presidas ta Jensen, Proaidendo Hidatadera 

Prerlerdo Chajlio, Prodasio da blórpia Gosta! Geral, Cusiliodo, Frgnósca, Firad Geres Pladido, Fecaandia urta 
Rituáeão dir Mraçã, Roc Bciria, Pão Draco, Ri sai, So E punto, Fã Mande, Ro Pspara ha, RE Piracaia, Po ira 

Riápoks, Roso da Loma Sabor, Senda Bsrtera Sania Crue do Escalada, Sanda Lugia, Sparta Merguida, Santa Maca 

do bahia, Garda Roso do Sera, Sascara da Praparas, Sstaria do Jacard, Bardpra do Neriuaço, Sariana do Match 

Santo dos Mordis, Garda Arrinio do Arcano, Garks Andireo do Crea, Gasto Antbrdo do Namibia, Sama Andina do 

Monta, Sarto Andindo-do Profeta. Sarto Hipóbiio, Edo Srás do Eueei, São Francisco da Pasia, Sho E rancisoo do Cabria 

São Geraldo, São Gonçalo do Ahanã, são Sorçao da Pará, São Gongalo do Pio Albatio, 330 Gonçak> da Fãs Frelo, Bão 

“Gotardo, Sbo od do artuaço, São Joaguimda Bicas Sia José da Lapa Sa Jasa de Vasginha Sho Miguel da Ara, Bão 

Pagro das Famos, São Rogue de hinas, Sã Sotussão do Dede, São Sebeebêo 20 Fo Preto, Slo Tiago, Barsedo, Sem 

Peas, Senado: Firmino. Secador Modesdro Gonçalves, Sendero de Dlvera Senoia, Serra deu de Vínas Sema do 
Sade, Gar do Sabre, Serro. Sete Logoas, Srsorenta, Tapira Toperal, Eaguaraça oe Miros, Tetomeas, Tiros, Trmbes 
Ured, Leuara de bires, Lrucóres. verga Birta, erõo de Nímas. Casando, veredenha. permeado Moso, Vespasena 
Migoeg micos ques, por decisão cin Resemblais Gary Estravembronia rica, retina por meo de plrofome orrbam 
ontratsda com momprass TELEMERTIMS Res. LTOIA - EPE Che) (DT PED EE, bccalierata dá Plugs Clodisento 
Emis, MBE = 16 = CEPDISITA? - Vo Gbração  herióipão da São Pao SP, dcesado pelo lnb 
eps encore cara, rasca score a 0, dean Parra a ra Estaraglies pari segurada iron ao 
neo iara dh End eh rr nação, po pl ra la 15 Sa rodando ONDE 1 ros nr O Tu” a * Each loca” 

dem Ja garreçadho da | E ha La esa 1a, a a citação) Pirangi, Pacbratas dem a, pica a sarna rh Sorafisarto 
a martasção do des tondo de Sifoio por Denio), Ehsdaio car Taliquadro) parcadas da Pijdot por Das) cela, à indo 

sobre a Perrunáração dos masa do Rieaitino, MERO, ijosio E pguercbro do aro da Soo, Sescortado um tha de 
pagamento E SAAE MOTICA, séoda, que ssa resna ferpunbénia Chao Esiracerándria Vira apoteõe, larioire, m 

meniadanção da salor da moraaidade dos associados, a cordescontada am folha de pagarmendo, comsioranio D percómigal 
dE1,5 [ur reo por cordo| do primaio-pião da coiogodm, estabeladdo or Coração Colafva so Trabalho 

Edo Hirtzonta, 25 ca rorardná ga MD 
Enio Aocrigaas - Froniiaria 

PÁTRIA AMADA 

BRASIL CAIXA MINISTERIO DA. 
ECONOMIA 

AVISO DE VENDA 

Edital de Leilão Público nº 30772021-1º Leilão 

e nº 3078/2021 - 2º Leilão 
É CAXS, ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por medo ca CN fia rmiónção de Bor toma 

púbdco som inieres-sados qua vanchorá, pola maior cloro, Papadio do O peteção efheárreo ha veria 
corsa: do nd no 1 desta Eta, eo selado Eco o do cospação em qua se prconisoim) 
iméren! (e) ooebádo 45) cem garantia, pos comiratos inacimeanios do Aboração Fideciária, 
do proprodádo da CADA O Edi de Leilão Póblco - E Binicos, do qual à paro 

trásgrantes prodenio aviso da Venda esiarã à deposição dos irecpssados da 1 trmigi 
E no prin Melão 0 de TR ADDOS A ab TDI Pe sepordo ietlio, mim 

horário Danciro, mas da CADA nos estados do AM, BM CE DF MS, FA, PLFR 
Eu, RE e EC o Do eso do failbesro, E Douglas Josi Fidalgo, no ri ban Fong 
aAvquiaio Fador de Misdo, 94, 4a Edtoba Edo PodhsSP CEP SIGDOO, [1 OG5a-ASE 

CH MESGO-TrTE, [112652-0553. Amndeano no horário de sógunda a -sadia-Bairo de Bh às 

Ih & oh dia Th ceia ? + O Eita asiard dsposivol iamsbém Do 

alo: : + DT" Lobo noslizarço-á no dia A ZRIR) às jo ponicio 
da Erasdial, q cs loõs memandscondes do clartados nó 2º Lelho no da POLO 

dE 13 ihonório do Erasilg) ambos cechisivamonio no ste do inilóeió DO anÓDIRÇO 
pie fia pe dedos ty 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO «CM MUS MILTTEMÇÃ£O DE BENS 

EDITAL A Justo Cmmeccial du Estado de Misa Ciara. torta pelo que a enpeces | KEM Armabimai 

ecrãs Dia. SIRER SPT 6 1 Ma DA TE E ado aj Airremcesaroros! a | isticadod sp Áirioo 

Fxmendo Cipacira dó How do Prisc, Sin, Aécia Rural de Três O orações, Tola Cocações Mis, NIE JT HOsSA Da, 
EMP 30 (Zi Gar 0, vendo ficl depeostiras CATARINA KIM que pocsice coreprnsicios, Cóló pes é 

mica ira eceviços de operapões combo armenéoos goraio. de echo cumes a logiitação co vire Belo Horirme 

[ide Setcondeeos de 04 Marsscly de Fasia Rain - Scrciário Cicral 

FSEFEITURA MLIMICIPAL DE NERABELA MG 

Pregão Preseocia nº FS . A realicar dia ES/n/20t, abertura = D&00 ba — Dbjoto — contratação 

de mefcop/eguiparadas nas direériass da dei complemendar nf 174/0005, pera prestação de cervigos 
mspeoatgados Dem engenharia e uegaraaça do trabalho, msando a realização da lauda de condições 
ambiertas, programa de prevenção de riscos ambiêmiais faudo iócrico de insalebrtade e pericuicatdade, 
conlorme termo de referência do prisemio edita. Edital digpomisel conste: veeámirabeta me quer. 
informações: (ABS Lda «Sotange Mendies de Aimeida - Preponira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NHRABELA RH 
Pregão Presencial nº Dar/2021 à realizar dia 07/12/2022 Abertima às 0900 

ha — Objeto — registro de preçõ para lulura à eventual aquisição de materiais & 
equipamentos odontológicos em atendimento dá gerencia de ssude de Nirabela/ 
mg. Edital disponivel no site: qursemirabela me gowbr informações: [28/3740- 
128 - Soiange Mendes de Almeidos — Pregosira. 

PREFEITURA MLENICIPAL DE MIRABELA ME 

Prégão Fresoncial nº 064/2071 A meaticês dia 15/10/2021, abertura as ÓS:b0 hs — Objeto — 

registro de preços para futura e eventual contratação de empresa espocializada ne prestação 

de serviços de porfaração de poços artesianos na soria rural no munscipto de Mirabela “MG. 

Edital disponivel no sibec ramemirabela meg posbe informações: [35/3235-2288 - Solange 

Mudas de Almeida — Pregosira. 

Lsucagao - Perna rP SODDADE 15 Prod. Apic o] es - - = 
PREFEITURA DE VESPASIANOIMG 

[HOMOLOGAÇÃO DO PL Nº| 
2532021 - PP RP Nº 045/2021. 

PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO 
PROCESSO Nº. 000001/2:021 » PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000012/2.021 

REGISTRO DE PREÇÕ Nº. 0000302021 

O Municipio de Verdelânda-MG dama público aos nferessados, que por 
provocação de terceiros. deliberou optar pelo cancelamento do processo supra 
referenciado, para adecuação para slendes melhor o inferease pilbheo, tendo 
corno objeto a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos, 
instalação. contiguração e alvação da sistema de videomoniaramento urbano, 
padrão “Olho Vivo”, incluindo serviços de elaboração de pojeto executivo, 
treinamento da pessoal, assistência heenica e manenção do aletema do 
municigõo de verdelândia-nO. cuja sessão de julgamento estava marcada para 
o dia 25/M/2D2t, és DB:30 horas, tendo sua siniese sido publicada nos formais 
“Minas Gerais e “Estado de Minas” no da ti tiger. 

Verdelándca-MO, 24 de novembro de 2.021. 

Edison Edvra Dura - Pregoeiro Odicail. 

perteraão raso ter emb. iméiectudd RG USD DO O. Amara: Ps. Bang Tempo ir Mirá 
de A Teca. Ciombinado: dirrureato, Ema, des drtato; Sigur de A ag a da droabiação. Mato hávemilo quem 

E mina 
« radio. res pe 

rig da arterentação actas, pusdecho “ lero em E prum I 
dar che dE di apê relação Eme e fe do Bread me mir 

eins, ainseds e-pemtéridia, poli: attr ne los de coisa. Em OR LLOI. 
Tlcardo Mes Covaloeris = dei die Dlreiio 

| PREFEITURA DE VESPASLANCAME 

IEXTR. DO CONTRATO Nº 
163/2021 — PL. 120/2021 - PR Estario de Minas Gere, o fomo de la, = Fa Sater a 

DOCS quados O presen edil FR dei coodecmento 

Cuzéo 07 da dismeca des Úrgides, baro fecrdo da 
Garoa, Dedo de Corcisal Mota (Serra do Cigói em Senta do 
Each, core rem dé SE SS er, conooando a 
Mericipr-ce Sariara do Riacho pria drasnedo das Erguteas 
= amei dx Coqueme teria Luosa ereta de Meo 

TETE E arg remptogecotd ce mai nem 
Arica à mieces À Jim de Dredo: + 

HT 126] Aveia Berto Vander Sé Fóren Doulor 
de Secésdo Cuca, Come, ETTA LRAS 
DEC nm E 

SERIA TEAR URSS PÓ Animado 
Ecos Magro Melo. (TSE ecdh 

PREFEITURA DE VESPASIANDYMO 

PLN? 2622021 — PP RP Nº 
48/2021. AVISO DE 
LICITAÇÃO. OBJETO: 
Formação da registro de preços 
visando à futura e eventual 
aquisição de Insumos para 
bomba da infusão para atander 
aos mandados judicials, 
côntorma solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde | 
da Vespasiano, especificações 
constantes no ánexo |, pare 
intagrante do presenta edital, 
Credenciamento: Das 
09h30min às 08h45min do dia 
1042/2021 e 0 recabimento dos 
enválopas será às 0h4Smin. À 
sessão da lances ocomBrá em 
alo continvo desle mesmo dia 
O edital encontra-se digponivel 
no sita da Prefaeilura: 
“ay vespasiano ma.gov.br. 

Amaury Oliveira de Souza — 
Pregoeiro Oficial, 

CAIXA MIMPSTÉRIO Di 
ECONOMIA 

OBJETO Formação del 
REGISTRO DE PREÇOS, para 
futura & eventual aquisição da| 
madelra em geral em 
atendimento a Sacrataria 
Municipal da Meio Ambiarita, 
conforme solicitação da 
Secretaria Municipal de Meio) 
êmbrenta, de acordo com as| 
especificações constantes no] 
Anexo |, pare Integrante do 
presente edital. Homelogo 0] 
referido processo a empresa: DJ] 
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. no valor total de R5 
205.BES,DO, para os itens 01, D2 
je 03. Marcos Vinicius de Souza 
Lima — Secretário Municipal de 
| Administração. | 

PREFEITURA DE VESPASIANO MO 

PLN MS2021 — PP RP Nº 
49/2021. AVISO DE LICITAÇÃO: 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
EXAMES DE DIAGNOSE E 
TERAPÉUTICA, PARA 
PACIENTES USUÁRIOS DO| 
SISTEMA UNICO DE SAUDE] 
(8U5), conforme prazos, 
procedimentos a demais 
condições descritas la integrante 
do prosante edital. 
Credenciamento. Das 08h30min 
às Cáh4Smin do dia 1312/2021 e 
jorecabimento-dos envelopes será] 
às D8hdSmin. À sessão de lances 
ocorrerá em ato continuo deste] 
[mesmo dia. O edital encontra-se 
disponivel no sia da Prefeitura: 

va vespasiano.mg.gov.br, 
Amaury Oliveira de Souza - 
Pregoeiro Chhciad. | 

Lá; 

a BRASIL 
o =, TRETA T 

PREFEITURA DE VESPASANDIMO 

EXTR. DO CONTRATO Nº 
1552021 - PL. 204/2021 
PRP 038/2021. DAS PARTES: 
PMV o a ampresa CORDIAL 
DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS EIRELI. 
DEBJETO: Contratação de 
empresa para fornecimento 
de hortifruligranjeiros é 
cutros, para eventos diversos. 
Vi: 12 meses. VLR: R5 
17.233,50. FDO: 524. 

a MUNICIPAL DE PIRAPORA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO NºO HOMOLOGA 

Uz32021. DAS PARTES: PMV e 
a empresa PASSABEM 
LANCHONETE E 
IRESTAURANTE EIRELI - ME. 
OBJETO: Contrato de saldo 
remanescente do PL. nº 
1202021 -AB RP mr ipacda, 
lreterente ao formecimento de 
alimentação pronta em 
marmitex. WS: 12 meses. VLR: 

R$ 1.661.049,94. FDO-054, 152, 
201, 318, 350, 363, 382, 354, 
450, 530,561, 577. 

NTIBZnZ 
PR EO LICITATÓRIO NºDEB OM 

à PE NTOBISR A aviorizmdoa aquisição de gêneros alimenticios através 
de bits almentação para abênder dos aiimos da rede municipal de ensino, devido 
à pandemia do corra virus [(COVEDM?9) de acórdo com à prográma nádiomal de 

alimenta 
COMERCIO LTDA - CNPJ 68.47605H0001-=47, pars o LOTE DO! ma malor 
RE F8Z.330,95. ERLI APARECIDA DE OLIVEIRA- CNPJ: 0771245200 
pi fui nó valor de R$BBO, 

porahbs 2 

o dstólar PMHAE alravés das empresas AMAZOSMA INDUSTRIA E 
hitaas de 
. purã o 

ODE, DE . 
V/D02. ALEXANDRO COSTA CÉSAR - Prefeito Municipal. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MEDEIROS/MIG 
Toma pública o Aviso de Licinçãoreferenteao Propesso Licitatório nº 20/2021 
- Pregão 0º 02/2021 com abertura dia 0820021 45 14h00min, tono Objeto] 
Aquisição de 0L (Um) veiculo zero Em, capacidade para OS passageiros em | 

mendimento demanda dos Vercadores Municipais, à Edital completo e mais| 
informações poderão ser obtidas, no sede da Câmara Municipal de Medeiros, 
Rua Sebastião Lemos Tosres, nº 1h. Centro, Medeiros MG. uu pobo sito: 
camaranedeiros me gov br. Mition Francisco da Silva- Prosrdesteda Câmia | 

PREFEITURA DE VESPASANDIMO 

EXTR. DO CONTRATO Nº 
1572021 - PL 2022021 - PP. 
Dar2021. DAS PARTES: PMV 
É a empresa DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS G.C.R. EIREL 
- ME. OBJETO: Aquisição & 
instalação de cortinas. VIG: 12 
mezes. VLR: R$ 151.600,00 
FDO: 067, 573. 

CAIXA MIBESTÉRIO DA 
ECONOMIA 

PREFEITURA DE VESPASIANO/MO 

EXTR. DAATAR.P Nº 201/2021 
|—- PL 2082021- PP. 040/2021. 
IDAS PARTES: PMV e a 
lompresa 2 M DISTRIBUIDORA 
ILTDA - ME. OBJETO: Registro 
de Preços para eventual 
[iormecimento de cames é culros 
lpara eventos culturais & de 
ltazar. VIG: 12 mesas. VLR: R$ 
|[74.922.40. FDO: 524. 

PÁTRIA AMADA 

BRASIL 
o. Panpmas 

AVISO DE VENDA AVISO DE VENDA 

Edital de Lelião Público nº 3084/2021 -4º Leilão 
en" 30822021 - 2º Lellão 

& COXA ECONÔMICA FEDEROL - CAIXA por mao da CM Mamonção do Bens, mma 

pSbRiCO aDã Pósrcazados quo vandorá, pola motor oforia respótiado o preço minimo de vénda, 
corsario do ani Il, dosdo Edital, no dsiado fisico d da coupação úrr que so enconirami, 
imireal fis) rocobédo (5) em parana, nos comários inadimplentes da Alenação Fiduciária 
de progriadado da CADA O Eta do Lodão Pútico - Conhções Básicas. So qual & parta 

iniográrdo o presente avi de Vanda estará à cesposição dos intormsandos. Soriz 

ISAZZORA no prmpso lodão. e do TELEROTA já GUDLIARAS no sogundo duítio, em horário 
Eafcário, nad Agências da CARA pos esiados AM BS ES DO, MG M5, MT PA, PR RI, 

EM d RE co sscRádo co ledoeiro. Sr Leony Gomes Santos Junior no endareço abaien: 
Fica BR EH EM 17. Anórecida de GolinsvbD, CEP: 7ápal ds (EX) SSD no 

Food do segunda > sacia-tra, das 3a às 12% & das AIhaires da 17h50min (Edo 

pesca pica mar. 10 Estad star Gaponivol tombim no sito rop caia ooo! 
dios! Ot" Lanlão rasiicar-se-d no dia DOS. ds 3 pondo do Brasilia), 0 cs tos 
camarascênios, sorão cdodiados mo 2º Ledão ro dia DADior. da 5 dprário da Erasdial. 
ambos eooshramente no são do hebaTo, nO dede raço padarias nr 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO « CH MANUTENÇÃO DE BENS 

Edital de Leilão Público nº 3078202- 1º 
Lellão e nº 3080/2021 - 2º Leilão 

& CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CARA por meo da CN Martanção de Bor, ibrma 

púbirio mos irbgrêasados quo vancorã pelo matos chora, campailado 1 pemço minimo 
da sonda constante do ama d, dosia Edil, no estado fisico nda Ocupação ém quê EO 
Encorafe rede (x) rocehédo (5) ams garantia, nos contratos inadrepianios de Alianiação 
Frduciára. da propriedade da CAMA OD Edital do Lotão Páblico - Confolos Búsicas, do 
mia * pare gue im o recanto aviso de vesda, estará à desposição oe interessados da 

Us. no-prionedo talão, ade Z 2 no segundo 
telão, em horário Eançário, nas Agórcias da CAIXA nos asados de AM BA, DF ES, GD 

FA, MO, MS. MT PA FE PR REGA AO RS BC & me teotôro do Eitem, Br Andi 

Eotesra da Siva, o anderiço abaixo: Rua Deputado Farmando Fesar, BT, ia Rica - Edo 
Paste” - CEP OO BG biotonas [NESTES (TIE MEB-DETO, [(1113082-6355 
a (VESPA. Aerdimento no horário do sagurla a seria-fnra das mM às ta! (ata, 

opaca rubrs (O Eta cotar disponivel também no miiaé 
mgreais O 1º Lesão roalizar-se-4 no da PhUZRRL às À gb ds lrrios LE horário da Prada) 
remanasosnios. sudo oleriados no 2º Lolão no da DETtanaa des Sah ibpsido da Ersabal 

ariios cariusivamanio co-são do falo, do endereço para coniaiudo com br 

COMEBSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO « CM MANUTENÇÃO DE BENS 



ESTADO DE MINAS e au imTA- 

Cartório Fiberão Das Neves | 
Erelereçor Rua Devil Miguel 21, sata 0%, Centro, Fibeirão cas Neves. MG - 33805-630 

CPFICNPJ nº 2525 1370690, que estáfad) em lugares) roradhotsy, 
incerto(s) ou inacesaneleis), ae, pena de gn, preferercaimente, ao enderaço doia) | 
credora) fiduciânoia) CAIXA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório! 
Ribeirão Das Neves, Rua David Miguel, 21, sala D!, Centro, Ribeirão das Neves, MG -| 
S3805-630, no horário de atendimento, & satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a 
partir de úlima 

por alo po ducanais) | registradas) nais) matricula(s) rÊ(s) 31418, do Livro 2 a 
Regatro Geral, do Carro Abeirão Das Neves . Na hipólese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o regbo deverá ser apresentado ao Carlório Alberão Das Neves. 

cedem”, nominal ão credor fouiciário ou a seu cessionário O não cumprimento da refenda 
chrgação. no prazo de 15 (quinze) das, garante o creio de consolidação da propriedade | 

ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art | 
26, G7º da Lei 9514/1987. E, para que chegue o conhecimento do(a) devedorial, expediu | 
da mével em favor do csedor Educario CAIXA 

se este edital 
Ribeirão das Neves, 24 de Novembro do 2021 
Marisa Siveia Neto Otaviano Andrade 

Oicial de Registro 

Carmo Hipaso Das Maes 
Endereço: Qua Demo Miguel, 21, sala 01, Centro, Ribeão das Neves, MG - 33805-630 
Horário de alendimento: pi iara ba dio 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

QUA Oficial do Cartônio Alberão Das Neves, com base dal por co Lai: 
SOUZA, ré 5140. vem inhmar of) devedora) fiduciante, CARLOS 

Neves. Rua David Miguel 21, sala 01, Centro, Albeirão das | , 
E Ts SO, end me ng pin ora 

Embém os encargos que 
ro do conto nº ETETTUGORESB- 6 

cação, no pro de 15 (una) des. ate o do de criação da progride 
do imóvel em fsvor do credor fiduciário CAÍXA ECONÔMICA 

se este erital 

Ribeirão das Neves, 24 de Novembro de 2021 

OIA Dfcial do Cartório Fibenão Des Neves, paid do art 26, da Lei 
é q5140, vem infimar o/a) devedoria) ficucante, DIOGO VAMBASTER FERREIRA 

somando-se também os encarãos que 
itmação, relafvo ao contrato nº B5BESIT0S5AD:S e 

praias) ár) rose) ro red 1) 20060. do [1 

diretamente ão credor, o recibo deverá ser 
Caso o pagamento não seja realizado dirslamente a(o) credora), 0 pagamento perante à 
Servenha deverá ser por meio de cheque administalvo ou veado, com & dlâusula “não à | 
ordem”, nominal ão credor finucário ou à seu cessionário O não cumprimento da referida | 
obrigação. no prázo de 15 rd ls rd direfo de consolidação da propnedade 
do Enóvel em fsvor do credor Ediniâno CA FEDERAL, nos termos do mt 
2, 67º da Lei 514/1997. É, para que dO conhecimento do(a) devedora), expediu | 
se este edital 

Fibeirão das Neves, 24 de Novembro de 2021 
Marisa Silveira Neto Olviano Andrade 

Cartôno Riberão Das Neves 
Endereço: Aus Dentd Miguel, 21, sala 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630 

: segunda à seda, das DSD0 às 17:00 

“EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Cu Oficial do Canoro Ribeirão Des Neves; com fase no 
rê 9.514/1097. vem intimar o(a) devedora! fiduciante, MARIA 

26, 67º da Lei 9514997. E, para que chegue so conhecimento do(a) desedonial, expediu 
se este enital 

Ribeirão des Neves. 24 de Movembro de 221 

Mansa Silveira Neto Claveno Andrade 
Oficial de Regisim 

[Cartório Ribeirão Das Memes 

deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor 
de R$ 5.775,74, em 23082021, sujeião à atualização monetária, juros de mora e despesas 

FEDERAL metmmsdomt 
26, 7º da Lei 9,5141997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedora). espedir-| 

Geral, do Cartório Ribeirão Das Neves . Na hipotese deo or se 
do Cartório Aibesrão Das Neves | 

£ doai 2 dele. 
DE JESUS SILVA. 

CPFICNPJ nê 099455675, E estafão) em hugaries) ignorado(s), incerio(s) ou 

EFE LR -I-5 BE 

Endereço: Rua David Miguel, 21, sala 01, Cante, Ribeirão das Neves, MG - 33805-830 
Horário de atendimento: De segunda à senta, das 0900 às 1700 

EDITAL DE ÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE ; 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

DIA Ofical do Cartório Fibeião Das Neves, com base no paragealo 4º do at 28, da Ler | 
S5tNSO7 vem númar oia: devedora) Educiante, WELEERT ROMAN SANTOS, | 
CPFICNPU né CESSLG4M27. DENISE REGINA DA SHVA SANTOS, CPRCNPI nº 
DBADG16ÕG7S. que oslálão) em isgaries) ignaradois,, incarto(s) cu nacessiveies), para sa 
drgriem!, prefarencialmente, ao endesnço doja) credora) fiduciisio(a) CAIXA ECONÔMICA | 
FEDERAL ou ao endereço do Cartório Fibeirão Das Neves. Rua David Miguel 21. sala Of, 
Conto, Riberão das Neves. MG » S5ME-G, no horário de atendimento, a satsiaror. no prazo 

pe fe Ê 

— Fgistro Gral, do Cartório Ribeirão Das Neves «Ma hipótese de o pesgeemento ser efetuado | 
diretamente ao crador, o recho devera ser apresentado ao Cartório ibeirão Das Neves, Daso 

de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriadade do imóvel am Evor do 

condor Educa CAIXA ECONOMICA FEDERAL nos termos do art 25, 47º da Lei 9514/1087. | 
E para que chegua ao conhecimento do(a) devedora). epedi-sa este adial 

Ribeirão das Neves, 24 de Novembro de 2021 
Marisa Siveira Neto Otaiano Andrade 

Carário Aiberão 
Endereço ia Dev Mu 21, ssa 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 32805630 

ig 21, sala 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630, no| 
hocário de atendimento, & safistizer, no prazo de quinze dias. contados a partir da última | 

pos ii jo fiduciária(s) essa rafa) mainiculais! nêjs) 48049, do Livro 2 =| 
Registro Geral do Carlôro Ribeirão Das Neves . Na hepólesa de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recbo deverá ser apresentado so Cartório Ribeirão Des Neves. 

ordem”, nominal ao credor fiduciário ou seu cessonário. O não cumprimento da referida 
obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante 0 dieilo de consolidação da propriedade | 
do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos doart | 
26, 87º da Lei 5i4M097.E, para que chegue ao conhecimento doa devedora) expediu 
sa este edital, 

Feberrão das Neves, 24 de Novembro de 2071 
Mansa Siveira Neto Otaviano Andrade 

Olicial de Registro 

Cartório Fibeirão Das Neves 
c Rua David a saia 01, Canto, Ribeirão das Neves, MG - SEBO 

Horário de atendimento: à seda das 0900 és 1700 
EDITAL DE E 

COMARCA DE FIBERRÃO DAS HEVES EDITAL DE 

Neves, Rua David Miguel 21, sãa 01, Cantro, Aibeirão das Neves, MG - 23805-630. no | 
horáno de atendimento, e satistazer, no prazo de quinze dias, cantados a partir da lima 

Caso 0 pagamento não seja reakzado diretamente alo) crador(al, o pagamento perante a 
Serventa deverá ser por memo de chegue admirestrativo ou visado, com a cláusula “não à | 
ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cassionário. O não cumprimento da retarda | 
gi a bis ip | 
do imóvel em favor do credor fiduciário CADA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos doart. 

Albeimo das Neves, 24 de Novembro de 202] 
Mara Siveira Neto Chanano Andrane 

Oficial de Regsiro 

Endereçor Rua Dad Miguel, 21, sala 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630 
Horário de atendimento: De segunda à sesta, das 09:00 às 17:00 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE | 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

estájão| em lugares) gnoradoia), incerinis| OU nacessveles) pra ze d 
preferencialmante, 20 endereço doja) credora) Rduciáriota) CAIA ECC 

agro or nações sra) eps rt 
mairicida(s) nºs) 48349, do Limo 2 - Registro Geral, do Cartánio Ribeirão Das Neves, Na | 
fipúlese de o pagamento ser efetuado cirefamente ao credor, 0 redbo deverá ser 
apresentado ao Cariôno Riberão Das News. Caso 0 pagamento não seg rmalzado | 

ion Ga pg in im tn aan] 

2h FEDERAL nos termos do art 26, 67º da Lei 0,5141907. E para qua chegue | 
ao conhecimento do(a) devedora), epedu-se este eita 

Ribeirão das Neves, 2 de Novembro de 2027 

JORNAL ESTADO DE MINAS CONTRATA: 

PROFISSIONAIS COM DEFICIÊNCIA 

EESEIMEES 
* Segundo Grau Completo ou Superior em Curso 
Conhecimento do Pacote Office. principalmente Excel 

= Salário fixo; 

- Convênio Médico; 
= Vale refeição; 

- fnnmilho esmero; 
ejasdiÃ=|N = le 

= vale Transporte; 

- Eieeguires cho WVicla 

Be Curriculo par: 

Ee unto: PCD | 

Serventa deierá ser por meio de cheque 
| cedem”, nomenal ão credor fducsino ou à seu cessonário. O não cumpnmento da refenda | 
| obrigação. no prazo de 15 iquinze) dias, garante o direto de consolidação da propredade 
| do imóvel em tvor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art 
|, baia 514/1907. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedora), expedis- 
Ep este ; 

cobrança até a data do elfo pagamento, somando-se também 

Regio Geral 
diretamente ao credor, q recibo deserá ser apresentado ao Cartório Ribeirão Das Neves. 

| FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
| Centro, Mibeirão des Neves, MG - 33806-630, no horario de slendimento, e salisiazer, nO 

| prazo de quinze dias, contados a partir da dlíma publicação deste editei, que será pulblicado | 
| em três dias, O ercamo nº valor de AS 3889,12, am 09002021. músio à aluaização 

completo sobre veículos. 

2 621 

| 21, sala 01, Conto, Alberão das Neves, MG - 53805-630 
a sexta, des 0900 às 1700 

X DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃ 

preferenciimento, só endeseço dota) cd 
FEDERAL, ou ao endeseço do Cartório Aibeirão Des 

Neves, Aus David Miguel, 21, sala 01, Cento, Ribeirão das Neves, MG - 33805-690, no 
horano de atencimento, & salsfazer o prazo de quinze dias, contados a parir da última 

cds, ici dee é reed Ca o pagamento perante a 
administrativo ou visado, com a dáusula “não à 

Flibeirao das Neves. 24 de Novembro de 21 

Massa Sivera Negão Otanano Andrade 
Oficial de Registo 

Cartório Ribeirão Das Neves 
Endeseço: Rua David Miguel, 21, sala 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630 
Horário de atandimento: Die segunda à sexta, des 08/00 às 17:00 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

CA Oficial do Cartório Albarão Das Neves, com base no parágelo 4. do art 26, da Lei 
PÉ S.514/987, vem mimar o(a) devedora) fduciania. EVERTON EDIPO QUEIROGA DE 

| OLIVEIRA, CPFICNPU nº CTarGZMBIS, que está(ão) am lugares) ignorado(s), ncertois) | 
| cu imacessivelis), para se dirigifem), preferenciaimente, ao endeseço do(a) credow(a!| 
fiduciário(a) CADA ECONÔMICA FED ou Bo endereço do Cartáno Riberão Das 

| Neves, Rua David Miguel, 21, saia 01, Cento, Ribeirão das Neves, MG - 33805-600, no 
horâno de alendimento, & salsfazer, no prazo de quinas das, contados a partr da dlima 

DS GnCamos QUe| 
vencerem no prazo desta nifmação seláfivo do contralo nº BESSS 1 SMMBanA é 
[pr ao dg matriculas) nºs) 28727, do Livo 2 - 

Geral, do Cartório Ribeirão Das Neves . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
| diretamente ao crador, o recibo deverá ser apresentado ao Cartônio Ribeiro Das Neves. 
Caso o pagamento não sep realizado dinsiamente a/0) credora), O pagamento peranhe a | 
Senventa deverá ser por meio de cheque administmivo ou visado, com a dáusula “não à 
cedem”, nominal ao credor fiducinio ou a seu cessionário O não cumprimento da refenda 
obrigação, no práro de 15 lguinox) des, garante o direto de consotdação da propriedade 
doimóvel em favor do credor ficuezrio CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos iermos do art 

| 26, 47º ca Lei 9,5141907. E. para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu 
se este etilal, 

Ribeirão das Neves. 24 de Novembro de 2021 

|.21, sala 01, Centro, Riberão das Neves, MG - 33805-630 
segunda à Seda, das 0900 às 17:00 

EDTA DE NTNAÇÃO DE DEVEDOR FIUCUNTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE | 

OA Oficial do Cartório Ribeirão Das Neves, com base no parágealo 4, da art 26, da Lai 
ré GSM, vem iitmar oa) deesdor(a) fclucente, JONATHAN DE SOUZA SOARES, 

| CPRICNP] É pag |, que estajão) em ligar(es) ignorado(s), incenbis) ou] 
ami, preferenciimente, 20 endereço doja) credoria) 
FEDERAL, ou ao endeseço do Cartório Riberão Das 

» relativo ao contrato nê drerbiad 
Em fducariais) ada nais) matricula(s) nás) 18873, do Livro 2 - 

«do Cartório Albeirão Das Neves . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 

| obrigação. nó prazo de 15 (quinze) das, garante 0 direto de consolidação da 
fiduciário CAIXA ECONÔM 

propriedade 
do imóvel am fevor do gedor CA FEDERAL nostemosdo art | 
26, 47º da Lea 9,5141997. E para que chegue ao conhecimento do(a) devedorial, epeda- 
| se este edital 

ibeirão das Neves. 24 de Novembro de 2021 
Marisa Sâveira Neto Otaviano Andade 

Qicial de Registo 

Cariôno Albeirão Das Naves 
Endereço: Rua David Miguel, 21, sala 01, Centro, Fiberão das Neves, MG - 33805-630 

| Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 000 às 17:00 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE 

COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

CIA Oficial do Cartóno Aberão Das Neves. com base no parágralo 4º, do art 26, da LesrP 
5514/0997, vem intimar clay devedor ai fducianie, RODRIGO NATALICIO DE SOUZA 
MAIA, CPF/CNPJ nº DEGZ10026E5, MIRIAN FELIX TEIXEIRA, CPFICNPA nº DI? IZTBES, 
qua está(ão; em lugartes| ignorados), incerio(s| ou inacessiveleis; para se dirigem), 
preferancimlmente, ao endereço do(a) credora) fiduciário a) CAIXA CA 

Piberão Das Neves, Rua Dem Miguel, 21, sala 01, 

ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art 26, 57º da Lei 9514/1887. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a devedora). peadu-se este edital 

Hierão das Neves, 24 de Novembro de MEI 
Marisa Silveira Neto Otaviano Andrade cial de Ho 

Vrum. O conteúdo mais uruntÃ 
«Eoim.br 



ESTADO DE MINAS & nu inTa FEIRA, 2 5 b E oreMEeERO DE à mai 

Rincer Dias 

ECONOMIA 

ENTREVISTA /FERNANDO SCHMIDT ARIZTÍA 

BH será segunda cidade do país a receber escritório dedicado a intercâmbio com c 

Depois de São Paulo, Belo Horizonte é a próximo cidade brasileiro o ter um escritório fisico do 

ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile que promove a oferta 

exportável de bens e serviços chilenos por meto da intémacionalização de empresas locais, do 

promoção da imagem do pois. do investimento estrangeiro e do turismo. A unidade mineira 

será ingugurada hoje. com a presença do embaixador do Chile no Brasil. Fernando Schmidt 

Ariztia, e da diretora comercial do ProChile, Maria Julia Riquelme. Antes, ambos terão encontro 

com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kali, é com o presidente da Associação Comercial 

e Empresarial (AUMinas), josé Anchieta, para discutir o acordo de livre comércio entre os países, 

a vigorar a partir de janeiro, e as estratégias para fortalecer à mercado mineiro o 

intercâmbio Somente em 2021 Minas importou R$ 510 milhões em produtos e serviços do pais 

vizinho. Artztio disse que o objetivo é o fortalecimento dos setores empresariais chilenos e 

brasileiros. “Este-é o momento ideal para que os empresários possam Investir mais” afirma Ao 

Estado de Minas, o embaixador falo da aproximação entre as nações e sobre os rumos do 

acordo de livre comércio que visa ampliar as relações comerciais a portir do ano que vem. 

Qual suo avaliação sobre esses 6 me- 
ses do ProChile em Minas Gerais? 
Tivemos má sorte, pois a pande- 
mia veio quando iriamos inaugu- 
rar o escritório comercial em Be- 
lo Horizonte. Atrasamos O pro- 
cesso, mas nesse periodo traba- 
lhamos com intensidade junto 
do consulado honorário em São 
Paulo e em Belo Horizonte. Al- 
cançamos um número absoluta- 
mente positivo em 2021, pois as 
exportações chilenas para Minas 
Gerais atingiram USS 90 milhões 
(R$ 510 milhões) de janeiro a ou- 
tubro oque representa 24% mais 
do que era no ano anterior. 

Que fatores motivaram o oproximo- 
cão dos chilenos com Minas Gerais? 
Dos 13 estados mais relevantes do 
Brasil, Minas tem uma ecortomia 
forte, com população de 21,2 mi- 
lhões e PIR muito interessante. À 
logistica tambem favorece muito. 
Dizemos que o Chile é um pais 
mineiro”, onde existe um leque 
de serviços e investimentos que 
podem ser desenvolvidos. 

Como surgiu o iniciativa de montar o 
escritório no estodo? E os expectoti- 
vos futuras? 

Minas já contava com vários ele- 
mentos que aproximaram os 
chilenos, mas há um interesse 

específico dos mineiros, por 
exemplo, no campo das startups, 
em que & possivel buscar mais 
investimento no Chile A econo- 
mia mineradora de Minas tam- 
bem deve ser lembrada como 
parte fundamental desse proces- 
so. Alguns grupos chilenos já es- 
tão estabelecidos em Minas, co- 
mo a Sonda, a Cencosud, Bretas, 

Bailac e Bertec 

Como esse intercâmbio foi aba- 
lado durante a pandemia? 
O comércio entre paises dimi- 
nuiu consideravelmente. Mas 
tentamos multiplicar os contatos 
por meio de nosso escritônio vir- 
tualem Minas Gerais, participar- 
do em diversas iniciativas com 
federações industriais de Goiás, 
Mato Grosso do Sul Nordeste e 
Cuiabá Procuramos expandir à 
exporiação chilena de salmões, 
vinhos e serviços. 

Que ovaliação o senhor foz do balon- 
co dos exportações do Chile paro Mi- 
nos Gerais neste ano? 
Estamos muito satisfeitos com 

os resultados. Fizemos um en- 
contro empresarial em São Paulo 
com a participação do escritório 
comercial de Belo Horizonte em 
outubro Tivemos a participação 
de 2H) empresas dos dois países 
eorganizamos 750 reuniões bila- 
terais entre empresários. Temos 
registrados R$ 140 milhões de in- 
tercâmbios só com esses encon- 
tros empresariais virtuais. Para 
2022, planejamos cinco encon- 
tros adicionais em todo o Brasil 
sobre temas-como agricultura, vi- 
nhos, orgânicos e supermercadis- 
tas. Temos um objetivo especifi- 
co para Belo Horizonte: posicio- 
nar melhor essa oterta de forne- 
cedores chilenos de produtos e 
serviços, principalmente para à 
mineração 

O que prevê o acordo de livre comér- 
do entre Brasil e Chile? E quais os von- 
togens? 

Em 25 de janeiro de 2022 entra 
em vigor o acordo de livre co- 
mércio Temos tarifa zero firma- 
da entre brasileiros e chilenos 
que visa à facilitação do comer- 
cio, mas hoje temos melhor es- 
trutura para ajudar exportado- 
res e importadores. Contamos 

66. 

com instrumentos com admis- 
são temporária de mercadorias, 
certificado digital de origem e 
comércio eletrônico, que é mui- 
to importante para pequenas e 
médias empresas. 

O senhor acredita que o economia 
atingiu uma recuperação ideal para 

A economia chilena estã se recu- 
perando e com crescimento as- 
sustador. Estamos falando de ex- 
pansão de 125% em 2021 É algo 
bem acima das expectativas. O 
Brasil pode crescer na faixa dos 
5%, mas temos de lembrar que à 
economia brasileira é bem com- 
plexa O Brasil hoje é o principal 
destino dos investimentos exte- 
Hores do Chile. Temos um acu- 
mulado de L'SS 35 bilhões inves- 
tidos-no Brasil. De tudo o que in- 
vestimos ho mundo, pratica- 
mente um terço fica aqui 

Cartório Pibeio Das Neves 
c Rua David 21, sala 01, Caniro, Albeirão das Neves, MG - 33805-690 

Hood aerimeni à senda, das 09:00 és 170 
EDITAL DE ! DE DEVEDOR FIDUCIANTE 

COMARCA DE RIBEIRAO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 
| OA Olga! do Cartório Fibeirão Das Meves, com base no parágralo 4º, do art 26, da Lei ré 

9514/1007, vem intimar o/a] devedora) fiduciania, THIAGO CALISTO DA SILVA, 
| CPFICNPJ TE 6196402675, CYNTHIA MORGANA E SILVA, CPF/CNPJ nº DETSREADEOS, 
| que esta(ão; em lugarfes) ioncrado(s), incerio(s) ou inacessivelias). para se drigriem, 
| preferencialmente. ao endereço doa) credora) fduciároia; CAIXA 

| FEDERAL ou ao enderaço do Cartório Albanão Das Neves, Rua David Miguel, 21, sala 01, 
| Centro, Abesão das Neves, Ms - d060-050, nO horano de alendemento, e salisiazer, no 
| prazo de quinze dias, contados & parfr da ulima desla edhial, que sem pibbcado 
em três das, O encargo no valor de FS 5.308,14, em MASI, sueito à alualzação 
monetária, juros de mora & despesas de cobrança alo a data do eletivo pagamento, 

| somando-se também os Encargos que vencesem no prazo desta intimação, retativo ao 
conto nº ESSsE2DE Ps e por Des) fducanais| | nais 

| matsiculals) réis) 2201 do Lira 2 Agro ei do Cartório Pião Di Nos Na 
hipólese de O pagamento ser eletiado diriamente do credor. O mcho devem ser 

| apresentado ao Cartório Ribeirão Das Neves Caso o pagamento não sea realizado 
| dietamente a(o) credor(al, 6 pagamento perante a Servenita desesá ser por meso da cheque 
administrativo ou visado, com a cláusula “não à cedem”, nomena! so credor fiduciário ou à seu 

| cessioranio O não cumprimento da refenda obrigação, no prazo de 15 (queiae) dias, garante 
o diabo de consolidação da propiiedade do imóvel em for do credor fiduciáno CANA 

| ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art 25, 67º da Les 9514987. E. para que chegue 
ao conhecimento dola| devedor(a), expedu-se esta edital, 

Pibeirão dás Neves, 24 de Novembro de 2021 
Marisa Siveira Neto Otaviano Andrade 

Cartóno Ribeirão Das Ness 
| Rua David 21,582 01, Centro, Aibeião das Neves, MG - 23805-680 
Horno de atendimento: segunda à seta, das [ENDO és 17:00 

EDITAL DE DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

QUA Ofical do Cartório Ribeirão Das Neves. com base no perigo £, do art 26, da Lei 
|rÊ 2514/1097, vem intenar o(a) devedoria) fiduciante, GERSON FREITAS RODRIGUES, 
|CPRCNPI nº TRS2BTEDDA, que está(ão) em lugares) ignorados), incerto/s) ou 
| macessiveligs|, paa se dngiriam). preferencialmente. ao endereço do(a) credora) 
| Ecuciárioias CAIXA ECONÔRE: ] do Cartório Ribeirão Das 
| Neves. Pua Dand Mquel, 21, sa 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630, no 
| horário de atendimento, e safisiazer, no pazo de querias dias, contados a parir da última 
publicação deste editaê, que sera publicado em três dias, o encargo no valor de Rá 

| 5.569,87, em 18402021, sueio à atualização moneiêna juros de mora é despesas de 
| cobrança alé a data do eeiNo pagamento, somando-se também Ds encargos que 
| venterem no prazo desta niimeção, rebitivo do contrato né 8444401 20172-0 e gararído 
| por aigraçãoldes) iduciánia(s) registradas) nais) mairiculais) réis) 9528, do Livro 2 — 
Regestro Geral, do Cartôno Riberão Das Neves . Na hipúlese dao pagamento ses efetuado 

| diretamente ao credor. o redbo devera ser apresentado ao Castónio Ribeirão Das Neves. 
| Caso 0 pagamento não seja realizado diretamente alo) credorial, O pagamento pesinie à 
Serveriia Cevera ser por meio de cheque adminisirativo ou visado, com a chusula Tão à 
| order”, nomina! ao credor fiduciário ou a sau cessonário O não cumprimento da nefenda 

no prazo de 15 dias, adreito de Congo! da propredade 
dal aC CIA ECONÔMICA FEDERA nos termos do art 

| 26. 87º da Lei 9.514/907. E, pasa que chegue ao conhecimento do(a) devedor(al, expedir 
se pelo edital 

Pibeirão das Neves, 24 de Nívernbro de 2021 
Mansa Siveira Neto Qlaviano Andrade 

Oficial da Aegastro 

Caribno Ribeirão Das Neves 
Endereço: Rua David Miguel, 21, satz 01, Cento, Ribeirão das Neves. MG - 33805-638] 
Haránio de atendimento: & seda, das 0900 às 1700 

EDITAL DE TAÇA DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRAO DAS NEVES - EDITAL DE | 

CA Oficial do Cartório Ribesão Das Neves. com base no paragrato 4º, do art. 26, da Lei r 
S514M097, vem intimas o(a) devedora) fiducante, WEBERT JUSTINO MAGNO DA SALVA, 
CPFICNE] nê 05119071686, ANA LUCIA PEREIRA MAGNO DA SILVA, CPFICNPJ né 
DENSSaMBaBO, si der ça nceriois| ou inacessivalteis), para se 

Miguel, 21, sata 01, Centro, Ribeirão das Neves, MG - 33805-680, no hoário de atendimento, 
& salisiaDer, no prazo da quinae das, contados a parár da última deste edil. que 
será publicado em irês dias. O encargo na valor de R$ 5.309,91, em 18/0202, sujeito à 

relssyo, ao coniraio né BSSSSITASTTDS é garantido por alanaçõo(ões) fduciárais] 
regisiradess) na(s) matricuta(s) nºs) 29189, do Livro 2 - Registo Geral, do Cartôno Ribeirão 

[guria das, garante o cáreito de consolidação da propriedade do imohaes em fsvor do crador 
fiduciário CAIXA ECONÔNICA FEDERAL nos fsmos do art 26, &7º da Les O 514097. E, 
para que chegue ao conhecimento do(a) devedortal, expeda-se este eita! 

Abeião das Neves, 24 de Novembro de 2021 
Marisa Silveira Neto Otaviano Andrade 

Oficial de Registro 

Endereço: Rua David Miguel 21, sata 01, Coneo, Ribeirão das Neves, MG - 33805-630 
Horário de atendimento: De segunda à sesta, das 08:00 às 17:00 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FDUCIANTE | 
COMARCA DE RIBEIRAO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

QUA Dicial do Canibno Ribeirão Das Neves, com base no parsgalo , do at 28 da le mê 
9514/1907, vem intimar o(a! devedoria) fiduciante. CARLOS ALEXANDRE FRANCISCO. 
CPE/CMPU ré CEthrTeAS7, NEUZA DE FATIMA OLIVEIRA FRANCISCO, CPFICMP) nº 
(MEGOGBIGEA, que está(ão) am ligaries) janorado(s), incerto(s) ou inacessivelínio) para sa 
drigrtem), preferancialmente, ao endereço do(a) crndor(a) fducianoça; CAIXA EDONUNECA 
FEDERAL ou ao endereço do Cartiio Abeirão Das Neves Rua David Mquel, 21, sala 
Cento, Ribenão das Naves, MG - 3805-630, no horário de atendimento, E satstizor, no prazo 

de quirze das, contados a parár da última publicação desta adia. que sará publicado em três 
tias, o encargo no valor da R$ 30.075,12, em 18/2021, saio à aluaização monatária, juros 
de mo à despesas de cobrança sê & dafa do efetivo pagamento. somando-se também 08 
encargos que vencerem no prazo desta inimação, relativo ao contraio PP RESSSOMISOBAS & 

garantido por atenaçãoites) Aducênais) registradas) nais) matricuda(s! ns) 19190, do Live? 
= Registro Geral, do Cartório Ribeirão Das Neves . Na hipólesa da 0 pagamendo ser sistuado 
diretamente ao crador, o mobo deverá ser apresentado ao Cartório Albeirão Des Neves. Caen 

o pagamento não seja realizado diratamente-aioy crodoria) 0 pagamento perante a Serventa 
deve ser por meio da cheque administrativo ou visado, com a clâuzula “não à order”, nominal 

ao credor fducáiio ou a seu cessionário (O) não cumprimento da meerida obrigação. no prazo 

da 15 (quinze) das. gasante 0 desão de consolidação da propriedade da imóvel em favor do 
credos Educiário CAIXA ECONOMICA FEDERAL nos dermos do art 35, 477 da Lai 2514997, 

E, para que choque ao conhecimento do(a) devedor(al, espediu-sa estadia 

Ribeirão das Neves, 24 de Novembro de SP? 

Olical de Registra 

hilenos 

finando negócios com Minas 
EMEA ADE DE CHILE O ERAS OIVICAÇÃO 

21, sala 01, Centro, Albaido das Neves, MG - 33805-630 
segunda à sexta, das 09:00 ás 17:00 

EDITAL DE DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

Cy Qlcial do Cartôno Ribeirão Das Neves, com base no parágeilo 4º. do art 26, da Lei 
ré 8514/1987, vem intima o(a) devedor(a) fiduciante, PHILLIP AUGUSTO PEREIRA DE | 
ARAUJO, CRFICNPA nÊ 08091914660. que está(ão) em bugarjes) ignorado(s). incero(s! 
ou macessiveles) para se digriem), prefetercialmente, do vie do(a) param 
fducério(ai CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, ou BO do Carôno Ribeirão Das 
Neves, Rua David Miguel 21, sala 01, Cento, Albeirão das MG - S38-890, no 

Caso o pagamento não seja realizado dietamente ao OR à O E 
Serventa devera ser por meio de cheque admintsinafvo ou visado, com a dáusula “não & 
cedem”, norenal ao credor fiduciário ou à seu cessionário. O não cumprimento da sefenda 
cbnigação, no prazo de 15 [quinze] das, garante 0 direão de consofidação da propradade | 

do móvel em favor do credor fiduciário CAIXA FEDERAL, nos termos do art | 
26, 47º da Lei 8514/1007. E, para que cheque ao conhecimento do(a) devedora), espedir- 
se este edita 

Riberão das Neves, 24 de Novembro de 2021 
Marisa Silveira Medo (Haiano Andrade 

di, maia, Centro, Riberão das Neves, MG - 33805-630 
a seda, des 090) às 1700 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

DIA Olicial do Caniorio Ribeirão Das Neves, com base no parágrao 4, do art 26, da Le ré| 

em lugarjas) ignorado(s), imcertois) ou inacessivetais] para se dngrjem), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credona) fiduciânoia) CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, cu ão endereço do Cariôno Aberão Das Neves, Rua David Miguel, 21, sata 01, 
Centro, Plbeirão das Neves, MG - 33805-630, no horário de atendimento, e safstazer, no | 
prazo de quinze dias, confados a parbr da úlima ão deste edital, que sera publicado | 
em frês dias, 0 encamo ro valor de R$ 545392, em 18102021, seio à atualização | 
moneiána. jucs de mora & despesas de cobrança até à data do elsfvo pagamento, 
somando-se também 05 encargos que vencerem no prezo désia à ão, naeivo. go 
contato nº BtTSGOB) GA a por alienação ões) Educmnia(s) regisimoa(s! mas! 
matricutais) nºs) 14507, do Ly 2 - Fiagisto Geral, do Cartório Ribeirão Das Neves . Na 

cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no praro de 15 (quinze) dias, garante | 
o dedo de consolidação da propoedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art 26, 47º da Lei 9514/1887. E, pam que chegue 
ao conhecimento diga) devedora). eqpedi-sa ste adiial 

Aiberão das Neves, 24 de Novembro de X21 
Misa Sdvera Neto Câniano Andrade 

Oficial de Registo 

Cartôno Fibesão Das Neves 
f “Rua Devid 21, sala 01, Centro, Albaido das Neves, MG - 33805-630 
Horário de atendimento: De segunda à sexta, des 09:00 ás 17700 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE 
COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - EDITAL DE INTIMAÇÃO 

QUA Qucial do Cartório Albeirão Das Neves, com base no o, do art 26 de lei) 
rê B514997. vem intimar o(a) devedor a) fduciante, FLAVIANI CALISTO DE OLIVEIRA, 
CPREICNPJ nº 0802641964, que está(ão) em lugares) ignomado(s) incertnis) ou 
ingcessivelleis), para se drgrem), preferenciaimente, ao endereço dois) credora) 

fiducáro(al CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao 
Neves, Rua Davil Miguel 21, sala 01, Cent, Albeirão das 
horário de atendimento, & saiistazer, no prazo de quirze dies, contados & parir da última 

Regetro Geral, do Cartório Aibeirão Das Neves. Na hpólese de o pagamento ser efetuado | 
diretamenie ao crador, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Riberão Das Neves 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente Bib) credora), O pagamento perante à | 
Sarventia devera ser por meio de cheque adminisirasvo ou visado, com a cláusula “não à 
ordem”, nominal ao credor fduciáno ou a seu cessianário: O não cumprimento da refenda | 
obrigação, no prazo de 15 [quinze] des, garante 0 direão de consolidação da 

ECONÔMICA 
proprigiade 

do imúvel em favor do coedor fiduciano CAIXA Eí FEDERAL, nos termos do art | 
26, 47º da Lei 8514/1987. E, para que cheque ao conhecimento do(a) devedora), espedir- 
se este edita 

Riberão das Neves, 24 de Novembro de 2021 
harisa Silueira Neto Olavano Andrade 

Oficial de Regeto 
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A chuva chegou, mas a crise ainda não acabou 
As chuvas que chegoram de forma mais 

constante antecipadamente oliviaram parcial 
mente o sistema elétrico brasileiro, que conti 
nua cor custo alto de operação e sob riscos de 
enfrentar problemas novamente ao fim do pe- 
nado úmido, mas que começo a poder adminis- 
frar 0% recursos sem a pressão da amesça imi- 
nente de desabastecimento À intensidade das 
pieces no mês passado e nos primeiros 
dias de novembro evitaram que os reservatóri 

Esse cenário fivorável noentanto nãoéga- 
rantia de um 2022 tranquilo a começar peio 
aumento da conta ee luz que deve chegar per 
to ou passar de 208. E nesse coso as chuvas de 
agora vão ajudar pouco, porque o descompas- 
so entre a arrecadação com a tonifa de escassez 
hidrica e o custo do energia gerada mas térmi 
cas já tem um sombo superior a E$ & bilhões E 
para pagaressa conta o pai vai ter de conviver 
com d taxa extra mais cara na conta de ener- 

FRA AMOU! | E 

R$ AT, 38 bilhões 
Foio foturamento do setor no terceiro trimestre deste qno, segundo o 

os das usinas nas regiões Sudeste e Centro-Des- gia por muitos meses nono que vem Se ceder Assodação Brosileiro de Fronchising 
te chegassema niveiscriticos maselesainda es cindo qo “desaquecimento” das temperaturas à tentação eleitoreira de baixara tarifa na com 
tão longe de garantir conforto O grau dearma- tambem. Juntos eles explicam a redução no. ta como deseja o presidente Jair Bolsonaro, o df ida 
zenamento nas usinas da região, que respon- consumode energia no pais nheiro para cobrir o rombo sairá do reajuste Desconto no gas 
dem por 70% da capacidade de geração de 
energia do país, estava em 15,05% em 20 de se- 
tembroe na terça-feira chegaram o 19. 32% 

Mesmo com o inicio de estação chuvosa ain- 
da abaixo do média histórica, o Operador Ner 
cional do Sistema (DNS) e a Agência Nacional 
das Águas [ANA] já iniciaram o processo de re- 
cuperação dos reservatórios das usinas huicirele- 
initas, castigados pela escassez severa do último 
ano Seja pela administração do acionamento 
de térmicas com menorcusto de operação, seja 
para mudança no volume de vazão de água 
dis usinas, oque permitia, com a continuido- 
de das chuvas, o aumento do volume de água 
(energia armazenada) nas hidrelétricas. E outro 
ponto favorece esse processo neste fim deano o 
desaquecimento da economia brasileira, asso 

Na primeira quinzena deste mes, O consu- 
mo de enemia elétrica no Brasil teve queda de 
24% em relação a igual periodo do ano pas- 
sado, segundo dados da Câmara de Comerci- 
alização de Energia Eletrica (DCEE! No merca- 
do regulado, houve queda de 6 1%, puxado 
pela retração nas residências pequenos co- 
meércios, enquento no mercado livre a retra- 
ção foi de 5.72%. Os mimeros confirmam a ges- 
tão dos reservatórios com maior usode outras 
fontes Enquanto o consumo esfria, a geração 
registra crescimentos, principalmente em fon- 
tes altemativas. Nos 15 primeiros dias deste 
pe tz geração solar fotovoltaica cresceu 57%, 

dica, 3,3%. Emrelaçõo a igual periodo do 
ano dad a geração térmica caiu LB. eo 
hidrelétrica baixou 4. 4%. 

anual das distribuidoras. 
Para evitar um impacto direto nas contas, 

o governo avalia uma operação de empresti- 
mo às distribuidoras para cobrir o rombo, 
com a cobertura dos gastos ocorrendo a me- 
dio prazo e não em apenas um ano. Mesmo 
assim, E conta vai continuar salgada e à ener- 
gia eletrica vai pesar no inflação por algum 
tempo ainda E isso se o verão não for menos 
umido do que tem sido à primavera até 
agora Com as mudanças climáticas alteran- 
do o regime de precipitações e favorecendo 
eventos severos edificil imaginar que o Brasil 
não vai ter problemas energéticos em 2022 
Uma coisa é certo: é preciso incentivar gera- 
ção solar e eólica de forma a minimizara de- 
pendência do pais do geração hidrelétrica 

A trediciono! liguidação do fim de novembro chegou Lambém num item 
que Lem espremado o orçamento dos lomilios 00 gde de corinha. O 

oplhcotivo Chamo estã oferecendo desconios que podem altoncar R$ 20 

poro às chentes, que devem acessar as redes sociais e 6 ophontivo paro 

ter acesso às ofertos. O desconto vem em boa hora, uma vel que d 

preço do boljão teve alto de 37,85% em 12 meses. 

Lixo urbano 

O Brosil agindo têm de ovonçar muito no contedo de economia orcular, 

mas oindo esborro no trotomento do lixo e no redicdiogem de materia. 

Segundo o indice de Sustentabilidade Urbano = IL 2021, nos úllimos 

rico anos, O mvanço no setor fes quase nenhum. Em 2016, 55% dos 

cidades oindo tinhom finões o céu aberto. Mo comparação com os 

dados otugis, o queda fol de openas um ponto porcentual par ano. 
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No traço das pro 
Lanissa Rico 

É dificil uma vitrine passar 
despercebida às vesperas da Rla- 
ck Friday, marcada para amanha. 
E o megaevento de descontos pa- 
rece preparado para atender 205 
mais variados postos da fregue- 
sia. Vitrines coloridas, indicando 
as promoções, tomaram conta 
das-ruas do Centro da capital mi 
neira, na tentativa de concorrer 
com os atrativos da internet Por 
trás de um desses cartões de visi- 
tas — que pode ser o diferencial 
na decisão de entrar numa loja 
ounão-estão pintordevitrines 
Gikon Mário da Silva de 73 anos. 
Ele conta que trabalha com a de- 
coração de vidraças desde a déca- 
da de 1960 e e que já estâmpou 
mais de 40 estabelecimentos 
com propagandas só para as atra- 
cões desta semana 

Os trabalhos começaram no 

início do mês "Este & o periodo 
em que eu mais trabalho Neste 
ano, até mais do que o Dia das 
Mães ou Dia dos Pais, comemo- 
ro flamenguista Gilson, que 
atende toda a Região Metropoli- 
tana de Belo Horizonte. Ele nas- 
ceu na capital mineira e mora 
no Bairro São Geraldo, na Região 
Leste da capital Na terça-feira, 
se deslocou atê Betim e ontem 
foi a Mateus Leme, amhas cida- 
des vizinhas. 

Ele conta que tudo começou 
na decada de 70 enquanto passa- 
va pelo Edifício Central, na Praça 
da Estação, no Centro de BH “Eu 
estava andando à toa pelo Cen- 
tro, quando decidi entrar no pre- 
dio Lã havia um cinema e vi um 
homem pintando o cartaz Achei 
legal e logo pedi tem uma vaga 
pra mim?” relembra Gilson diz 
quea primeira caligrafia saiu to- 
da “torta”, “Parece facil, mas é 

bem dificil Tive de treinar bas- 
tante”, relatou. 

Ele revelou que se lembra de 
estampar letreiros de filmes co- 
mo Sete homens e um destino' 
de 1960, "Odólar Furado” de 1965, 
goclássico"Dona Flor e seus dois 
maridos, de 1976 Trabalhei em 
vários cinemas de nua, como Ci- 
ne Brasil, Cine Amazonas, Cine 
São Cristóvão, que agora nem 
existem mais”, relatou. 

Depois de passar anos fazen- 
do cartazes em supermercados e 
anúncios de lojas em shoppings, 
agora se dedica à vitrine "Nesta 
Black Friday estou fazendo de tu- 
do, mas as Óticas são as que mais 
me procurany, detalhou Ele ob- 
serva que ouviu pela primeira so- 
bre a megapromoção ainda na 
decada de 1980. 

CHAMATIVO O valor cobrado por 
ele depende do tamanho da vitri- 

Franquia da NBA em operação 
ALERANIME CLAN VERA TA PREGOS 

“Mameus Musarosi 

A primeira loja oficial da NEA 
er Minas Gerais será inaugura- 
da às 10h de hoje, uma semana 
após o anúncio da abertura pela 
NBA Brasil Situado no Shopping 
So Marcas Outlet, em Contagem, 
cidade da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, o estabeleci- 
mentoêa 18º NBA Store no pais. 

Aintençãoagora eaproveiaro 
movimento intenso provocado 
pela Black Friday. Dono da fran- 
quia Daniel Schalfer diz queestaé 
a primeira loja do tipo em um es- 
paço de outlet brasileiro. “Dieve- 
mos terentre 80% é 90% com pro- 
dutos remarcados, mas temos 
airsta aquele percentual de preço 
cheio, que são as coleções mais 
novas. São lançamentos nas de- 
mais lojas e aqui também afirma 

O franqueado prevê que o fa- 
todea NBA ser um mercado em 
expansão ajudará nos negócios 
A principal liga de basquete do 
mundo, com forte inserção no 
Brasil nos anos 1990, voltou a cair 
no gosto do apaixonado pelo es- 
porte, em especial os mais fo- 
vens, a partir dos anos 2010. 

“As lojas da NBA vieram para 

Estabelecimento instolado em outiet de Ega 

vira atração paro os fãs do basquete 

ficar, a pente vê pelo numero 
das lojas. À expansão inicial não 
era para tantas assim, e a gente 
ve que o mercado absorveu 
muito bem Na megaloja em 
São Paulo, com uma quadra of 
cial, há diversas experiências, e 
no fim de semana tem fila de 1 
mil, 2 mil pessoas para entrar”, 
diz Daniel Schaffer, que conta 

com oito franquias de NEA Sto- 
res no Brasil 

Dono do So Marcas, Mário Va- 
ladares comemora a chegada da 
NEA ao centro comercial "Dfere- 
cerhos o empreendimento, e co- 
mo é um outlet de origem espor- 
tiva, a loja da NEA é um encaixe 
perfeito. Houve o interesse, e ra- 
pidamente deu certo” 

ne, mas pode variar entre R$ 35 e 
R5 80.0 trabalho decorativo leva 
até três horas. “Gosto de fazer 
bem caprichadinho, e muitas até 
me perguntam se é plotagem 
acrescentou. Ele contou que o 
grande segredo para chamar a 
atenção da freguesia é um painel 
bem colorido. Mas existem, se- 
gundo ele, as cores que ficam 

elhores na vidraça combo ver- 
melho, amarelo, branco e laranja 

Gilson disse que, assim do- 
mo ele, que estã trabalhando 
bastante neste novembro, à Ex- 
pectativa dos comerciantes é ai- 
ta para a próxima sexta-feira, 
O último ano foi bem dificil 
por conta da pandemia Tive 
pouca procura. Ágora, já esta 
bem melhor pra todo mundo”, 
avalia Mas ao ser questionado 
se ele mesmo iria comprar algo 
nessa promoção, logo descar- 
tou: Não vou não” 

Aos 73 onos, o pintor Gilson Mário da Silva já á foi dos velhos pres 

de cinema às datos festivos paro o comércio 

Pulido 
O CORI-MG investe na padronização dos 
documentos exigidos pelos cartórios de 
Imóveis mineiros. Um esforço continuo 
para trazer comodidade e tornar o 
atendimento cada vez melhor e 
mais agil para você. 

PAI. COTIME-DTE VA. crimeccom.br 
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TURISMO CAMINHA Es E | LÍDERES NÃO SABEM COMO FAZER 
PARA ALCANÇAR OS ELE SR A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA | 

O combustivel está coro, mas ho 

margem paro subir aoindo mais. Segundo 

o cometoro Ativo Investimentos, O 
Petrobras preciso Dumentor o preço do 

gasolma em 6% pora eliminar o 

defosagem entre o valor do combustivel 

no pais e sua cotação internacional. À 

Ativo, contudo, não acredito em novos 

reajustes no futuro próximo. 

A pimtotormo de videnconferêncios 

= foom continuo oprovefondo 05 

EXPORTAÇÕES DE tronstormoções trazidos pela pondemia 

ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS Com o home office, 0 empresa não poso 
de crescer. ICeIro trimestre, stHos 

ACELERAM EM 2021 TECEItos Chegi 561,05 talh 

de 35% dionte de igual periodo de 2020. 

Resto saber se, com 0 volto 005-ESCritorios, 

RS VS! BILHÕES Gê o ; E € Dê penho iró sem manter. 

valor 22.8 : n ' á A Nike voi entrar no ramo dos 
foi o orrecodoção do Receita verificado nom o periado-de videogames. À empresa assinou parceria 
Federal em outubro, alto de volume, são toi-de (15%. As ca lãs com o Roblox, plataforma on-line com 
4,92% em relação oo mesmo aqu Th cerco de 40 milhões de usuários ativos. À 
periodo do ano passado. É o lhos e alii Eb) E ar | É ? ideia do fobriconte de materiais 

melhor resultado para o mês esportivos é lançar um mundo virtuol 

desde 1995, no inicio da série pela beira chamado Nikelond, que permitirá qos 
histórico MHoward Morks, me goinvestidor orrencono I: lústria de Alimentos (Abia) jogadores competir em vários minijogos. 
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Cuca, jogadores, Rodrigo Caetano e Renato Salvador são os responsáveis pelo Bi 
“No Atlético tudo e sofrido, se não, 

não é Atlético Mineiro. Todos nós já ou- 
vimos essa frase de muitos atleticanos. 
Porém, essa frase recorrente não deve 
fazer mais parte do repertório alvine- 
gro, haja vista a tranquilidade com que 
o time estã ganhando o bicampeonato 
brasileiro, com oito pontos à frente do 
sepundo colocado, distancia essa que 
chegou a 14 pontos. Em nenhum mo- 
mento o Galo teve sua conquista ame- 
açada e dessa forma, o torcedor pode- 
ria mudar a frase, que a partir de agora 
ficaria assim: “Tudo no Atlético é con- 
quistado de forma tranquila sem sofri- 
mento ou sem dilemas, isso É o novo 
Clube Atlético Mineiro”. 

E o clube deve muito ao técnico Cu 
ca, questionado e execrado por grande 
parte dos torcedores, que pediram sua 
demissão no começo do trabalho. Ele 
deu a volta por cima, recuperou vários 

jogadores e deu sua cara ao time Lem- 
bro-me muito bem de uma coluna que 
escrevi dizendo: deem tempo ao Cuica, 

e ele lhes dara taças. Conheço o traba- 
ho cele Sempre começa com dificulda- 
des, até achar o ponto certo e, quando 
acha, o título não tem erro. Houve um 
movimento, principalmente de mulhe- 
res, exigindo sua não contratação Nesse 
dat troquei varias mensagens te- 
efonemas com ele, aconselhando-o a 
não desistir, pois com seu trabalho ele 
superaria tudo. E não deu outra Cuca é 
bicampeão brasileiro, assim como o Ga- 
lo, por seus méritos. Já disse que tenho 
uma máxima de que a participação de 
um tecnico numa conquista gira em 
tornode 15%. Porém, nesteano, o traba- 
lho de Cuca tem 50% de responsabilida- 
de na conquista. Os outros 50% cabem 
aos jogadores e ao melhor executivo do 
Brasil Rodrigo Caetano. 

Foi outro de quem falei muito bem 
ão presidente, quando queria contratar 
um executivo. E em menos de um mês, 
ele me ligou dizendo que estava encar- 
tado como trabalho de Caetano, e que 
a diferença para os outros “era da água 
para o vinho” Caetano tem história e 
histórico vencedor, É um cara ético, cor- 
reto, que não faz conchavos com em- 
presários eque não divide comissões de 
negociações O melhor que ja vi traba- 
lhar na sua área Nesse quesito, o Galo 
está muito bem servido. 

Parabenizar os jogadores. Muitos 
deles deram a volta por cima, como o 
goleiro Everson, que sofreu até agres- 
sões racistas, execrado pela torcida, 
que mostrou suas qualidades nos mo- 
mentos mais dificeis. Réver, Zaracho, 
Sasha, Savarino, Reno, eo próprio Hulk, 
que começou muito mal no Mineira. 
fora de forma e ritmo, mas que tam- 

bém se recuperou, depois de uma bri- 
ga pública com Cuca, em que exigiu 
ser titular Hoje é o artilheiro do Brasi- 
leiro com 15 gols, eleito o melhor joga- 
dor da competição. 

E, por fim, elogiar o trabalho de Re- 
nato Salvador, discreto, que não gosta 
de aparecer, mas que conhece futebol 
como poucos Fã de forge Sampaoli viu 
o técnico anterior fracassar, mas apos- 
tou em Cuca e o resultado estã aí E Re- 
nato o responsável por negociar comos 
jogadores, como fez com Diego Costa, 
insistindo em levá-lo para a Cidade do 
Galo Você não vê Renato dando entre- 
vistas ou puxando para si os louros da 
conquista, mas eu sei o quanto ele tra- 
balhou para que isso ocorresse Porém, 
Renato sabe que o Aíletico vai precisar 
caminhar com suas pernas, sem depen- 
der de dinheiro que não seja do próprio 
cluhe. Esse titulo vem amparado pelo 

mecenato, que gastou milhões em con- 
tratações para dar o tão sonhado título. 
Porém, a melhor forma de gerir Etornar 
o clube autossuficiente. Com receitas 
maiores que as despesas, e um orça- 
mento dentro da realidade do clube e 
do pais. Que o torcedor solte o grito de 
campeão engasgado na garganta hã 50 
anos, e que reconheça o trabalho de to- 
dos os citados nesta coluna. Não hã ou- 
tra forma de agradecer. 

Folga 
Sem ferias hã três anos, vou tirar 

uma folguinha de hoje ate segunda- 
feira É Thanksgiving aqui nos Estados 
Unidos, e nesta quinta-feira comemora- 
mos o Dia de Ação de Gracas, feriado 
mais importante do que-o Natal para os 
americanos. Lim fim de semana aben- 
coado somente aos que são do hem 

1 SÉRIE B 

Mesmo em temporada frustrante, Cruzeiro se despede com festa da torcida, que lotará 
o Mineirão diante do Náutico para o adeus a ídolos e com esperança renovada para 2022 

Para virar a página 
BRUNO HADDAD ACRE - 13/8/0 

Pauio GanÃo 

O Cruzeiro encerra hoje, às 
20h, contra o Náutico, no Minei- 
rão, a segunda participação na 
Série E do Campeonato Brasilei- 
ro sem alcançar o objetivo de 
voltar à Primeira Divisão, mas 
vislumbrando dias melhores. A 
expectativa é que o jogo de hoje 
marque uma nova era no clube, 
que vai ser sócio majoritário em 
empresa a ser constituida no 
mês que vem com base na lei 
que regulamentou a criação de 
Sociedades Anônimas do Fute- 
bol (SAF). 

A esperança é que isso permi- 
ta ao clube se viabilizar financei- 
ramente. Afinal, com dividas na 
casa de R$ 1 bilhão, sendo ate im- 
pedido de fazer contratações pe- 
la Fifa em função de débitos não 
quitados com outros clubes, a di- 
retoria não vê condições de sair 
sozinha da situação calamitosa 
em-que a instituição se encontra. 

Além disso, o confronto mar- 
cara a despedida de jogadores 
importantes na história recente 
do clube, Um deles é o atacante 
Rafael Sobis, que se aposenta 
dos gramados com duas passa- 
gens pela Raposa, pela qual jo- 
gou 176 partidas e marcou 37 
en Outro o volante Ariel Ca- 
Tal, que já é o estrangeiro que 

mais defendeu o time celeste e 
chegará 205 200 jogos. 

Por tudo isso, a torcida pro- 
mete lotar o Mineirão. Até ontem 

SÉRIE À 

anoite, restavam poucos dos 61,5 
milingressos."Que este jopo seja 
marco de uma nova era, O jogo 
não vale nada, mas o fato de o 
torcedor estar esgotando os in- 
gressos mostra a grandeza do 
clube. Espero eu estar nas arqui- 
bancadas no ano que vem para 
comemorar o acesso, pois do ano 
que vem não passa O que tinha 
de errar já errou ea partir de ago- 
ra as cúisas vão andar melhores”, 
projeta Sóhis, de 36 anos 

Ele chegou ao clube em ju- 
nho de 2016, vindo do Tigres- 
MEX, e ajudou o Cruzeiro nas 
conquistas das Copas do Brasil 
de 2017 e 2018 e do Campeona- 
to Mineiro de 2018. Saiu no ini- 
cio de 2019 para voltar ao Inter- 
nacional, onde começou, e pas- 
souainda pelo Ceará antes de re- 
tornar à Toca da Raposa H hã 
pouco mais de um ano. 

Assim, conheceu bem tanto o 
lado bom quanto o ruir do clu- 
be celeste. “Minha primeira pas- 
sapem foi maravilhosa, com titu- 
los, conquistas. E o fato triste foi 
ver o que aconteceu no meio do 
caminho. Só voltei pela situação, 
para tentar ajudar Mas sei que O 
Cruzeiro vai voltar ao lugar dele”, 
diz o atacante gaúcho. “Um gi- 
gante quando passa por proble- 
mas, demora um pouco para er 
tendé-los Eu queria me despedir 
na Primeira Divisão, oque não foi 
possivel. Mas as pessoas aqui 
aprenderam a lição e não tem 
mais onde errar. Um clube como 

O otoconte Roloel Sóbis, que se oposentorá hoje, mostra otimismo: “Sei que o Cruzeiro voi voltar ao lugar dele” 

o Cruzeiro, se fizer as coisas cer- 
tas, voltar é natural” 

Assim que pendurar as chu- 
teiras, Sobis já sabe o que vai fa- 
zer: se divertir. “Ágora eu vou 
aproveitar a vida, aproveitar 
mes filhos, minha esposa, metis 
pais, pessoas queridas que não 
pude ter ao lado durante o perio- 
do de profissão. Aproveitar datas 
festivas, ver jogos fazendo chur- 

rasco enquanto meus ex-compa- 
nheiros estão concentrados Vou 
tentar viver da melhor forma 
possivel, com sabedoria e, princi- 
palmente, conviver com os 
meus”, promete, 

já Ariel Cabral não anunciou o 
futuro. Aos 34 anos, eleainda tem 
mercado, tanto no Brasil quanto 
no pais natal, a Argentina, onde 
foi revelado pelo Vélez Sarsfield 

Duro anfitrião é desafio extra para o Coelho 
João Vicror Pesa” 

Em busca da reabilitação e de 
pontos que lhe garantam ao me- 
nos vaga na Copa Sul-Americana, 
o America terá de superar um ad- 
versário indigesto quando atua 
em seus dormnios. O Bragantino 
tem quatro vitórias em seus últi- 
mos cinco jogos como mandante, 
oque corresponde a 80% de apro- 
veitamento. CHconfronto entre as 
equipes serã no sabado, às 19h30, 
no Estádio Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista, pela 4% rodada 
do Brasileirão. 

O Coelho vem de derrota por 
Za 0 para o Fluminense, no Ma- 
rcanã Com 45 pontos, tem 
chance até mesmo de classifica- 
cão à Libertadores, mas para isso 

precisaria de uma hoa arrancada 
nas quatro partidas restantes, 
alem de contar com tropeços de 
outros concorrentes. 

Como visitante, o aproveita- 
mento americano é de 35,29%. 
Neste Brasileirão obteve quatro vi 
tórias, seis empates e sofreu sete 
derrotas em 17 confrontos longe 
de seus dominios Contra o Sport, 
no dia 11 de novembro, no Recife, 
venceu pela última vez 

Jão Bragantino, em sua partida 
mais recente em casa, nodia 13 de 
novembro, ganhou do Fortaleza 
por 3a O Neste periodo, o time 
tambem venceu Sport, São Paulo e 
Atletico. A única derrota na sê- 
ne foi para o Athletico, porZa O. 

Ao todo, eles têm seis vitórias 
no Nabi Abi Chedid. Lã derrotou 

também Palmeiras e Grêmio no 
primeiro tumo da competição. Jo- 
garndo em Bragança Paulista, o 
Bragantino conquistou 50,98% 
dos pontos disputados, contabili- 
zando ainda oito empates e so- 
frendo irês derrotas. 

Apos o vice-campeonato da Co- 
pa Sul-Americana diante do Fura- 
cão o time deve direcionar seu fo- 
co novamente para o Brasileiro, 
torneio no qual briga por vaga nó 
CA A equipe esta na sexta posição, 
com 52 pontos, como o Fortaleza, 
ao —uma menos que oCorin- 

ians, quarto colocado. O Massa 
Bruta estã quatro posições acima 
do América 

PENDURADOS Alem de tentar bis- 
caros três pontos, uma das preoct- 

pações do técnico Marquinhos San- 
tos é com o risco de suspensões pa- 
ra o duelo seguinte, quando a equi- 
Paiao fobia 
ta-feira No Coelho ha 13 jogadores 
pendurados com dois cartões arna- 
relos —sendo sete deles titulares: 

Diante do Fuminense, os 
melo-campistas Juninho e Ale fo- 
ram advertidos e entraram para a 
lista a qual jã faziam parte os za- 
gueiros Eduardo Bawermann e Ri- 
cardo Silva, o lateral-esquerdo 
Marlon e os atacantes Zárate e 
Ademir. E ainda 05 reservas Zé Vi- 
tor (zagueiro), Zé Ricardo, Ramon 
e juninho Valourm ivolantel e o 
atacante Caros Alberto. 

vEstmgidrio sob supervisdodo sbedho 
Eduardo Murta 

= 8 

MUDANÇAS À diúvidaaporzeco- 
mo o técnico Vanderlei Luxem- 
burgo vai montar o time, Sóbis e 
Cabral podem ser titulares ou 
entrar nosegundo tempo. O cer- 
to é que o treinador não contará 
com os atacantes Thiapo e Vitor 
Leque, suspensos, e Keke, ma- 
chucado. Por outro lado, Marce- 
ho Moreno estã de volta da Sele- 
ção Boliviana. 

Doro Pasta eae Marra ds Sua Conto (ÃO) 
| SENTES Thiago dengue Meto Corrêa Farinha e 
Cora Henrique Ases die Lima Fla (A) 
E cias Faria (59% 

+ ADVERSÁRIO 

Frustração após 
bom começo 
Se o Cruteiro nunca lutou pelo 
Dcesso em 2021, 0 Ndutico foi 
lider do terceiro à 16º rododo 
do Sére E. Por isso, chego 
frustrado Do último jogo, pois, 
como és mineiros, também 
não tem chances de subir 
neste ono e olé liberou porte 
dos pagadores. Dcurioso é que 
D Turibau demitiu o técnico 
Hélio dos Anjós depois de 
quatro derrotas seguidos 
primeiro turno e recontrotou o 
mineiro de Jonailha, que não 
conseguiu levar o time de 
volta Do E-4, apesar de 
alguns bons momentos. Já 
Mather Jesus está suspenço. 

RAMADA LEA EMI DRESS - TIM 

O Américo, do técnico Morquinhos Santos, visita o Bragantino: 

adversário tem 80% de oproveitomento nos cinco jogos recentes 
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Com 8 pontos de vantagem na lideranca, a quatro rodadas do fim, Galo projeta de novo 
casa cheia, agora para encarar o Fluminense. Cuca terá reforco com volta de jogadores 

MASSA PREPARA A FESTA 
FERRO SOL ATE TOO - Hiyara 

Pauro GanÃo 

Matematicamente, o Atlético 
não poderá ser campeão neste 
domingo, mesmo que vença o 
Fluminense, em jogo marcado 
para as 16h, no Mineirão, pela 
36º rodada Mas nem por isso a 
torcida deixará de apoiar o ti- 
me: os ingressos, que começam 
a ser vendidos hoje, às 14h, para 
os socios-torcedores, não deve- 
rão demorar a se esgotar, como 
Ocorreu no compromisso con- 
tra o Juventude, sábado, tam- 
bem no Gigante da Pampulha, 
que registrou recorde de públi- 
vo depois da Teinauguração, 
com 61476 presentes. 

Nem mesmo os preços mais 
altos afastam os atleticanos, pres- 
tes a soltar o grito de campeão, 
pois à conquista parece mesmo 
ser questão de tempo Se o Galo 
vencer o tricolor e o Flamengo ao 
menos empatar diante do Ceara, 
no Maracanã, terça-feira, o titulo 
estará garantido. Outra chance & 
diante do Bahia, quinta-feira da 
sernana que vem, em Salvador 

O bilhete mais barato para do- 
mingo custa R$ 99,75 para 08 s0- 
cios da categoria Galo na Veia 
Preto ouGalo na Veia Forte e Vin- 
gador. Já para não sócios, hatem 
em R$ 769, mas só serão vendidos 
se não iorem adquiridos pelos as- 
sociados, o que dificilmente vai 
ocorrer; pois atualmente são 
mais de 100 mil inscritos. Contra 
o Juventude, os valores variaram 
entre R$ 5950 R$ 370. 

Ontem, chegou a ser noticia- 
do que o clube estava pensando 

LIBERTADORES 

em cobrar entre R$ 250 e R$ 1,7 
mil pelo ingresso Porém, a infor- 
mação foi negada aínda que a di- 
retoria justifique preços mais al 
tos nesta reta final de Campeona- 
to Brasileiro. 

“Estamos vivendo um mo- 
mento distinto, que nos dá a pos- 
sibilidade de cobrar preços maio- 
res. É a lei da oferta e procura. 
Quando se chega ao estágio que O 
Galo está, a demanda aumenta 
muito Prova disso e que os ingres- 
sos se esgotaram em poucas ho- 
ras nos últimos jogos”, argumen- 
tou o diretor de comunicação do 
Galo, André Lamounier, em entre- 
vista à radio 98FM. “Também & 
bom ressaltar que futebolé caro e 
precisamos acompanhar isso SO 
para lembrar que na final a Liber- 
tadores (de 2013) os ingressos fo- 
ram múito mais caros. 

Além do Ruminense, o alvine- 
gro ainda fará outro jogo como 
mandante, contra o Bragantino, 
pela 37º rodada, em 5 de dezem- 
bro. Também enfrentará, fora, o 
já citado Bahia e o Grêmio, na úl 
tima rodada 

Assim, quem quiser incenti- 
var o time, que tem tudo para 
entrar para a história com cam- 
panha vitoriosa depois de 50 
anos, precisará mesmo pastar 
dinheiro. "Estamos aprenden- 
do, buscando o reequilibrio 
(quanto ao preço dos ingressos) 
levando em conta alguns fato- 
res. Em primeiro lugar, temos à 
pandemia e a situação econô- 
mica que tomou conta do pais 
e do nosso público Em segundo 
lugar, do momento que não vi- 

O atacante Savorino, ausente no rodado possada do Brosileiro, será um dos reforços paro a portido decisiva de domingo, no Mineirão 

viamos desde 2013/2014. Ape- 
sar das dificuldades, o que se 
procura É encontrar um preço 
justo nas diferentes categorias 
(de sócios-torcedores) e nos es- 
paços que o estádio oferece, diz 
o dirigente 

Alem do ingresso, os torcedo- 
res que forem ao Mineirão terão 
de levar teste negativo de COVID- 
19 realizado até 72 horas artes de 

a bola rolar ou comprovante de 
que estão plenamente vacinados 
(segunda dose ou dose única) Os 
testes valem também para crian- 
cas e devem ser impressos, pois 
serão recolhidos nos portões de 
acesso do estádio. 

PREPARAÇÃO Enquanto a torci 
da corre atras do sonhado hilhe- 
te os jopadores se reapresentam 

Fla e Verdão no clima da final 
Depois do Flamengo, ontem 

foi a vez de a torcida do Pal- 
meiras se despedir dos jogado- 
res com festa rumo à final da 
Copa Libertadores no Uruguai. 
A partida serã disputada no sã- 
bado, às 17h, no Estádio Cente- 
nário, com transmissão exclu- 
siva do SBT/Alterosa para a TV 
aberta. Os palmeirenses se reu- 
niram na frente da Academia 
de Futebol no início da tarde 
de ontem. O ônibus com os jo- 
gadores e a comissão técnica 
saiu às 13h a caminho de Gua- 

rulhos, de onde o grupo em- 
barcou para Montevidéu 

Como as autoridades não li- 
beraram a presença maciça no 
aeroporto. com o tradicional 
“aeroporco', os fãs se juntaram 
na frente do CT na Eona Deste 
de São Paulo Além de mem- 
bros das torcidas organizadas, 
havia muitas familias e crian- 
cas no local 

Mais cedo, os titulares fize- 
ram treinamento. Felipe Melo 
participou dos trabalhos sem 
restrições e deve estar apto para 

enfrentar o rubro-negro O 
meio-campista não atuou nas 
três ultimas partidas. 

Em Montevidéu, o elenco vai 
treinar no Estádio Gran Parque 
Central, do Nacional. As duas 
atividades antes da decisão se- 
rão fechadas para a imprensa 
Atual campeão, o time paulista 
busca o tricampeonato da Liber- 
tadores ao disputar sua sexta fi- 
nal continental, assim como 
ocorreu em 1961, 1968, 1999, 
Zoe 2020. 

lã o Flamengo, que embar- 

tj 30a62040 | Elza | asedimente súpido (31) 92094 

cou de Porto Alegre. onde em- 
patou por 2a ! com o Grêmio, 
para a capital uruguaia. O técni- 
co Renato Gaúcho ganhou dois 
“reforços” de peso para a deci- 
são. O meia Arrascaeta e 0 ata- 
cante Pedro se recuperaram de 
lesão e devem ser relacionados. 
A dupla entrou no segundo 
tempo diante do tricolor e teve 
boa atuação 

DE VOLTA Titular absoluto do ti- 
me rubro-negro, Arrascaeta re- 
tomou ainda na vitória porZa 1 
sobre o Internacional, no Beira- 
Rio domingo. O aileta estava fo- 
ra havia 48 dias devido a uma le- 
são na coxa direita na partida 
entre Uruguai e Colômbia pelas 
Eliminatórias. 

Pedro fez seu primeiro jogo 
após passar por um kongo perio- 
do de recuperação de uma ci- 
rurgia no joelho direito, realiza- 
da em 25 de outubro. "Vai ser 
um jogo dificil contra o Palmei- 
ras, todo mundo sabe disso. Va- 
mos entrar para vencer. O Fla- 
mengo sempre pede titulos, en- 
tão com todo respeito ao adver- 
sário, vamos procurar a vitória 
na final” afirmou o atacante. 

hoje à tarde na Cidade do Galo 
depois de serem liberados no de- 
sembarque, vindos de São Paulo, 
ontem, apõso2a2com os reser- 
vas do Palmeiras Alguns atletas 
vão requerer cuidados físicos, co- 
mo o atacante Diego Costa. que 
deixou o jogo no intervalo devi- 
do à desconforto muscular. Já o 
zagueiro Rever, que sofreu lesão 
nomuúsculo posterior da coxa di- 

qu oi q | - 

VAGA ATÉ COM DERROTA 

Mesmo derotodo por 2 01 pelo Monchester Cty o PS6, de Neymoç goronhu vogo nos 

guortos de finoldo Ligo dos Campeões do lodo do equipe inglesa pelo Grupo 4, enquanto o 

Leipzig goleou o agora eliminado Brugge por 5 a O. longe de cometer os erros do primeiro 

jogo contro o Sheriff o Reo! Modnid se impôs e vencer com tranquilidade o nvol do Moloduio 

por 396, foro de coso, pelo Grupo O e tombém avançou à próximo jose, essim como o Inter 

de Milão, que boteu o Shokhtar Donesisk por 2 0 0. No Chove E, o brigo pelo segundo voga 

seguiu embolodo. O Mion foi o é pontos e manteve chonce 00 gonhar do Atlético de Modrid 

porto O No rododo fina! o time esponho! enfrentará o Porto [5), superodo por 2 o O pelo 

dossificodo Liverpool, que encara os tolonos. Pelo E, o Mox, ouiro nos oitovos, manteve os 

100% de aproveitamento Do vencer o Besiktas por 2 0 1. O Sporting (9) derrotou 0 Borussia 

Dortmund (5) por 3 0 1, ombos agindo brigando poro ovonçor 

| Torcida tez o festo no despedido do Polmeiros rumo co Uruguai 

reita, segue em tratamento, 
À preparação preve treinos 

amanhã à tarde e no sabado pela 
manhã. O atacante Savarino, que 
não viajou a São Paulo por moti- 
vos pessoais, deve participar nor- 
mailmente. Ja 05 armadores Hyo- 
rane Nathan, que tiveram conta- 
to com pessca contaminada pelo 
novo coronavirus, vão realizar 
novos exames. 

CESAR CREDO PALMAS 
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Aspirante do Brasil 

Do Oscar, “Deserto 

porticubor” (foto) 
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A escritora pernambucana Jussaro Salazar 

BÃO LARA FALIDA ÇÃO 

Noscido no Suiça, Prisco Agustoni Pereiro se radicou no Brosil 

ARDINVO PESENA 

Moria Lúcio Alvim foi indicada postumamente por “Batendo pasto” 

BETILITVO PESSOA 
TERRE 

O JABUTI DAS POETAS 
Dame Bansosa 

O anúncio dos vencedores da 63º edi- 
cão do Prêmio Jabuti será feito nesta 

quinta-feira (25/11, às 19h, com trans 
missão pelo canal da Câmara Brasileira 
do Livro no YouTube, que exibe ao vivo 
a cerimônia de premiação. 

Algo, no entanto, já é sabido, desde 
que sairam os nomes dos finalistas, no 
último dia 16; na categoria poesia, a es- 
colhida será uma escritora. Isso pelo 
simples fato de que são mulheres as cin- 
co concorrentes desteano. 

Estão na disputa a mineira Maria Lúcia 
Alvim, que morreu em fevereiro deste 
ano, aos 88 anos, vitima da COVID-IS com 
“Batendo pasto editora Relicário) a gal 
cha Mar Becker, de 35 anos, com A mulher 
submersa” (editora Urutau), a suiça radi 
cada no Brasil Prisca Agustoni Pereira, de 
46, com “O mundo mutilado” (editora 
Quelônio):e as pernambucanas Jussara 
Salazar, de 62, com" O diaem que fui Sar- 
ta joana dos Matadouros (editora Cepel.e 
Micheliny Verunschk, de 49, com"O mo- 
vimento dos pássaros" (editora Martelo). 

O prêmio ao primeiro lupar de cate- 
goriaéde R$ 5 mil além da estatueta do 
fabuti As obras vencedoras dos eixos Li- 
teratura e Não Ficção concorrem ao Li- 
vro do Ano, com prêmio no valor de R5 
100 mil Vale observar que foi da catego- 
ria poesia que saiu, em 2020, 0 Livro do 
Ano “Solo para Vialejo” (Cepe), da per- 
nambucana Cida Pedrosa. 

"É um momento bem especial para 
mim, principalmente porque é uma final 
com outras mulheres, que são poetas, € 
isso não e comum. Ao longo da historia 
do Jabuti e de outras premiações literã- 
rias, os contemplados sempre foram ma- 
joritariamente homens” diz Jussara Sala- 
zar, cujo livro concorrente foi escrito sob 
a imspiração de três histórias trágicas de 
mulheres que sofreram violência 

A primeira é a da tia-avó da escritora, 
que teve seus pertences queimados em 

praça pública e seu nome proibido de 
ser pronunciado na cidade em que mo- 
rava porque fugiu com seu grande 
amor A segurada é ade Maria da Concei- 
ção Bueno, degolada por um soldado 
enciumado no século 19,2 que veioa ser 
posteriormente cultuada como santa 
popular no estado do Parana. A terceira 
& Beatriz, nome Acticio criado pela auto- 
ra para uma soprano que foi atingida na 
boca por uma bala virala da arma de um 
homem que atirava a esmo do 10º am- 
dar de um edifício. 

REPRESENTATIVIDADE Jussara conside 
ra que é bastante simbólico que tum livro 
centrado em mulheres esteja entreos fina- 
listas de um Prêmio labuii com essa carac- 
terística -a de ter uma categoria tão presti- 
giosa disputada apenas por mulheres. 

“Dljabuti vem desde 1959 já tem mais 
de El anos, eé soohservar os resultados ao 
longo desse tempo Os homens são maio- 
ria esmagadora entre os contemplados 
não só peio Jabuti, mas por todos os pre- 
mios literários do pais E um fato inédito, 
são cinco poetas contemporâneas, que se 
conhecem, que trocam ideias, e três de 
nos somos de Lima Mesma geração, co- 
TRecamos a escrever juntas, diz. excetuan- 

do a veterana Lúcia Alvim e a estreante 
Mar Becker “Acredito que seja uma repre- 
sentatividade sem precedentes.” 

Para Prisca Agustoni, ser finalista na 
categoria poesia da 63º edição do Pre- 
mio Bbuti tem um sentido de júbilo du- 
plo. O primeiro tem a ver com o fato de 
ela não ser uma poeta de lingua mater- 
na portuguesa 

“Vejo no meu pais de origem muitos 
autores não suíços participarem e ganha- 
rem prêmios literários escrevendo na lin- 
gua-daterra que os acolheu Verqueo Bra- 
sil abriu essa perspectiva nos últimos 
anos, permitindo aos estrangeiros esta- 
rem presentes em concursos literários, 
porexemplo é muito bom. Eu acho feno- 
menal poder fazer parte disso” afirma 

MINEIRA NA DISPUTA 
A categoria romance literário, à mais 

prestigiada do Prêmio Jabuti, que em 2020 
consagrou o escritor Itamar Vieira Junior, 
com seu" Torioarado , tem neste ano ape- 
nas uma mulher entre os finalistas 

Mineira de Belo Horizonte, Marcela 
Lrantes concoiTe com seu primeiro ro- 
mance, "Nem sinal de asas” (editora Pa- 
tua), ao lado de Santiago Nazarian, com 
“Fê no infemo” (editora Cia das Letras): 
leferson Tenório, com "O avesso da pele 
(editora Cia das Letras), osé Falero, com 
“Ds supridores' (editora Todavia); e Mi- 
chel Lauh, com “Solução de dois Esta- 
dos” (editora Cia das Letrasj 

Marcela destaca que estar nesse pa- 
eo representa um marco em sua traje- 
tória “Os prémios são uma forma de va- 
lidação e também uma forma de fazer o 
livro chegar a mais leitores. À repercus- 

são do prêmio é importante. E, para 
mim, & especial em função do contexto, 
porque estou ali concorrendo com ou- 
tros quatro grandes autores, pente que 
aiimiro demais e que leio há muito term- 
pa Sou a única mulher nessa lista, com 
um livro lançado por uma editora inde- 
pendente, então, claro, isso é motivo de 
muito orgulho para mim diz 

REPORTAGEM O embrião de “Nem si- 
nal de asas foi uma reportagem que 
Marcela leu em 2017 sobre uma mulher 
que foi encontrada mumificada em seu 
apartamento, na cidade de Culleredo, na 
Espanha, cinco anos após sua morte 

O romance começo a ser escrito na- 
quele mesmo ano e foi finalizado em 
abril de 2020, já durante o periodo de 
distanciamento social provocado pela 
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Mussoro Solozor, 

poeta, autora de “OD dia em que fui Sento 
Jóonia dos Motodours” 
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posta, autora de “O mundo mutilado” 
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Natural de EH, Marcela Dantés foi 

indicado por seu livro de estreia 

RARA RASTA Pio ma) 

Essa observação reverhbera o more de 
seu livro, cujos poemas se inspiram em 
movimentos migratórios "Eu sou uma 
migrante de classe A, não fugi do meu 
pais. tenho documentos, mas à expe- 
riencia da imigração não te abandona, 
você vive simbolicamente dividido. Eu 
quis reunir um pouco dessas vivências, 
pegando também a dimensão trágica 
desse fenômeno Por ser suíça de cudtu- 
ra italiana, hã 20 anos acompanho de 
perto, pelas noticias diárias, o drama dos 
refugiados e conheço muitas dessas 
pessoas” comenta. 

Ela ressalta que especialmente entre 
2013e 201705 jornais europeus relataram 
cotidianamente à tragédia dos barcos 
cheios de pessoas fugindo do litoral nor- 
te-alricano tentando entrar na Europa pe- 
las fronteiras maritimas do Mediterrâneo. 
Às notícias traziam imagens e relatos de 
muitos barcos afundando ede corpos —a 
maioria, negros — se avolumando numa 
enorme lista de mortos. abandonados 
perto do continente europeu. 

SENTIDO COLETIVO A outra razão do 
contentamento de Prisca por estar entre 
as finalistas na categoria poesia do Pre- 
mio Jabuti é o fato de dividir a disputa 
com outras mulheres. Tem, portanto, 
como ela diz, um significado pessoal e 
obtro coletivo 

“Eu tinha uma convivência próxima 
com à Maria Lúcia, nós nos corres pon- 
diamos, e das ouiras três sou também 
muito amiga A gentese lê, convive, con- 
versa, mesmo a Mar Becker, que é uma 
jovem estreante Estar entre as finalistas 

nos traz um sentimento coletivo de ale- 
gria . aponta. 

Ela considera que o atual panorama 
da literatura prodizida por mulheres no 
Brasil de modo geral ede uma potência 
retumbante. “Estamos vivendo um mo- 
mento espetacular, fabuloso, não pou- 
poadjetivos. Sempre escrevemos, álgu- 
mas com mais êxito do que outras, só 

ROMANCE 
pandemia. “É curioso, porque escrevi 
uma narrativa anterior à pandemia, 
mas que trata de uma mulher sozinha, 
confinada em seu apartamento É a pro- 
tagonista, Anjá, tem uma relação forte 

com a casa dela, o que, até há pouco 
tempo, parecia impensável e hoje é nos- 
sa rotina, diz a escritora, de 35 anos. 

“Fiquei obcecada com essa história, 
quais seriam os caminhos e as escolhas 
que essa mulher fez, no sentido de che- 
gar a. essa solidão tão absoluta eesmapa- 
dora, de se passarem cinco anos sem 
ninguém se dar conta da morte dela? 
Nús, escritores, sempre tentamos resol- 
ver questões e obsessões por mejo da li- 
teratura. À partir do momento em que 
ki aquela reportagem, comecei a escre- 
ver um conto, que foi crescendo e achei 
que poderia render um romance” 

que agora isso & mais visível, é uma on- 
da grande, que vem trazendo muita 
gente, As perações se misturam, e isso é 
muito bom. E tem varias outras autoras 
que não estão nesse páreo do Jabufi, 
mas que escrevem muito bem O mais 
importante é que temos consciência 
disso”. afirma. 

Prisca observa que, sim, o-cenário ho- 
joe bem diferente do que era hã 10 anos, 
e que isso é fruto de uma construção 
paulatina Ela afirma que é um trabalho 
que vem sendo realizado ao longo dos 
últimos 10 anos, que chega neste mo- 
mento em que apenas mulheres dispu- 
tam uma das categonas do Jabuti, mas 
que ainda demanda uma longa cami- 
nhada para que à seara da literatura se- 
ja mais igualitária, em todos os sentidos. 

CONJUNTURA "Na última edicão do la- 
butio destaque foi o belissimo Solo pa- 
ra Vialejo. da Cida Pedrosa, que alem da 
categoria poesia foi eleito o livro doano. 
Alem dela, entre os finalistas tinha mais 
uma ou duas mulheres, se não me enga- 
no, quer dizer, a presença feminina nias 
finais desses prêmios já vem acontecen- 
do Ela considera que essa presença é re- 
flexo de um quadro mais conjuntural, 
que vai além da simples escrita 

“Temavercomo fato dea produção hi- 
terária feminina encontrar hote um solo 
mais fértil, porque tem mais editoras mur- 
lheres, tem mais mulheres nos júris, tem 
mais mulheres exercendo a critica litera- 
ria É todo um trabalho subterrâneo que 
já vem de uns 10 anos para ca” comenta. 

Ainda sobre o tema, a poeta afirma: 
“Como visibilizar uma produção femini- 
na? Não hasta escrever bem, precisa criar 
esses canais, com mulheres nesses diver- 
sos setores, com olhares mais sensiveis, 
atentos à pluralidade. Essa lista deu visibi- 
lidade à algo que está em curso Não é si- 
nal de que a gente chegou, é uma luta 
constante para que essas condições de ha- 
se pstejam presentes no futuro” 

LITERÁRIO 
ESCRITORAS O fato de cinco mulheres 
disputarem na categoria poesia também 
não passou despercebido aos olhos de Mar- 
cela Ela acredita que isso e o resultado de 
ummovimento das próprias escritoras, no 
sentido de estarem se lendo, se apoiando, 
indicando umas às outras. Estannos nos 
sentindomais fortes paranos posicionar, e 
Esotem feito o mercado nos enxergarcom 
olhos justos, porque para nós sempre foi 
mais dificil conquistar espaco" aponta 

Sobre às finalistas na categoria poesia ela 
diz que gerou urna comoção muito bonita 
“São todas próximas, amigas, conhecem as 
obras umas dasoutrase ficaram todas mui- 
toemocionadas de saber que, de qualquer 
jeito o prêmio vai para uma nmdher Na ca- 
tegoria do romance ainda temos que cmi 
nhar, mas ver essa lista de pres éuma con 
quista muito grande para todas ns 
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DNA define tudo 
à exploração do DNA humano 

intriga a sociedade desde que a cien 
cia começou a se consolidar na his- 
tória. De fato, Os nossos genes evi- 
denciam e escondem muito sobre 
nós, algumas caracteristicas são vi- 
siveis e a olho nu, alguns traços fisi- 
cos como cor de pele, cor dos olhos e 
tipo de cabelo dão indícios de onde 
o nosso DNA vem. 

Mas o que muitas pessoas não 
sabem é que as nossas bases nitroge- 
nadas possuem caracteristicas bem 
curiosas quando imaginamos algo 
tão microscópico. Atualmente, labo- 
Tatórios como a Genera oferecem tes- 
tes de ancestralidade, saúde e bem-es- 
tar, que possibilitam você conhecer 
ainda mais os seus genes e a influên- 
cia deles no seu dia a dia. A seguir al- 
gumas curiosidades: 

1- 3 BILHÕES DE PARES 
Começando pela quantidade de 

pares de base, o genoma humano 
tem em torno de 3 bilhões, que se 
arranjam no formato de dupla-heli- 
ce Muito, né? Mas o genoma da 
nossa espécie não é um dos maio- 

res. Numa escala de tamanho, fica- 
mos atrás dos peixes que possuem 
um genoma cerca de Mivezes maior 
que o do ser humano, chegando a 
130 bilhões de pares 

2 172 BILHÕES DE QUILÔMETROS 
Para se ter uma ideia, se as hélices 

fossem desenroladas e colocadas em 
sequencia, essas celulas alcançariam 
1,80 metro de comprimento. Se so- 
massemos todos os cromossomos de 
nossas celulas, o nosso DNA alrança- 
ria mais de 177 bilhões de quilôme- 
tros, isso & o suficiente para fazer mais 
de 60 viagens de ida e volta entre à 
TerraeoSol. 

3 0,1% FAZ DIFERENÇA SIM 
Aquele 0,1% é o que faz toda a di- 

ferença— 999% dos:3 bilhões de pa- 
res do DNA humano são iguais em 
todas as mais de 7 bilhões de pessoas 
no mundo, apenas o 0,1% restante é 
o suficiente para que sejamos dife- 
rentes. Essa pequena parcela é o que 
vai determinar as suas caracteristicas 

fisicas, os seus habitos e predisposi- 
cões a doenças genéticas. 

MESPTURA 

ANNA MARINA 

HOROSCOPO 

ÁRIES (21/3 0 20/4) 
Expresse suo alegria e boo vontade, fntendo algo 

uti, algo que agregue, algo que represente um 
marco de harmanta nos relocionamentos. Expressa 
suo alegria, mesmo que, aparentemente, não hojo 
razão paro se sentir assim. 

TOURO (21/40 20/5) 
à intersidode que você experimanto é, em parte, 
provindo de pressentimentos que sua olmo não 
consegue deciror e, por iso, mão sabe se isso 
significa alimento paro o ansiedade ou por o 
esperanço. Dilemas, nodo além. 

GÊMEOS (21/50 20/6) 
Pora você se entender realmente com os pessoas, 
é preciso fazer alguma coiso inteligente com os 
conflitos que se opresentom, porque se ficar 
driblondo e evitando, isso só val provocar 

distonciomentos. É assim. 

CÂNCER [21/60 21/7) 
Prefira se ater do que sejo prótico e que brinde 
com resultados imedintos, isso evitará que você se 
disperse com ideios muito loucos e atinentes, mos 
que seno impossivel colocar em marcha neste 
momento. Proticidade. 

LEÃO (22/7 0 22/8) 
Foçã suas apostos, se lance na direção de alguma 
aventura, porque suo alma está num doqueles 
momentos em que preciso de excitação, de 
experimentar à fervura de ser e viver, não peros 
sobreviver. Muito importante. 

VIRGEM (23/8 a 22/9) 
São tontos emoções desencontrados que ocobo 
dando a impressão de que nodo mais importa, 
que pode acontecer qualquer coiso, pois nado 
fora verdadeiro diferença. Esse estado possorá 
sem deimor marcas, despreocupe. 

SUDORLU 

Oscas CNINDoA 

UERA [23/93 0 22/10) 
Hmvendo olgumo possibilidade, se oprosime o 
mimo possível dos pessoas, se reunindo com 
elos é renovando o contato com aquelas que 
foram fitondo paro esconteio, como resultado de 
tontos meses de distanciamento. 

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) 
Há vúrias questões que estão 00 seu alcance é 
que você pode dor conto sem grande estresse 
nem tampouco tando de pedir ojudo o olguém. 
Prefira se ater a essa dinâmico, evitondo buscar 
encrentos desnecessários. 

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) 
Sobram boas ideias, serio olé melhor que você 
não se entuskemesse tonto com o que os pessoas 
lhe opresentom nem muito menos com o que 
ideoliza. Muitos boas ideias tendem à resultar em 

CAPRICÓRNIO [22/12 0 20/1) 
Despreocupe, porque, opesor- de suo olma sentir 
uma densidade fora do comum, Esso não é umo 
premonição de que algo errado esteja o cominho. 
Esso densidade é a fiel tradução do estado otual 
do mundo. Coólico. 

AQUÁRIO (21/10 19/2) 
Atroca da idebos, O reconhecimento mutua, o 
coloboroção, bodes essos atividades são 
essenciais, mas nem sempre possiveis, porque na 
malor parte do tempo os relacionamentos sbo 
tomados pelo vigiado dinômica do compelipão 

PEIXES (20/2 a 20/3) 
Tolvez a reolidoda lhe poréço entediante demos, 
desprovida de excitação, mos é sobre ela que você 
há de construir seus projetos e, depois, desfrutor 
de todo & regorito que vier como resultado disso. 
É por aí 

Fara jogar basta 
completar cada linha, 
coluna e quadrado 3x 3 
com números de La 9 
Não hã nenhum tipo de 
matemática envolvida 

CRUZADAS 

NOVEMBRO D E 2021 

à — IGUAIS, PORÉM DIFERENTES 
Sabia que nem todos os irmãos 

compartilham o mesmo DNA? Ape- 
sar de virem da mesma ba rriga, ir- 
mãos podem herdar partes diferentes 
do DNA de cada um dos pais. laso tu- 
do porque recebemos 5% do nosso 
genoma da nossa mãe e os puiros 
50 do nosso pai. Não necessaria- 
mente serão passados para as proxi- 
mas gerações os mesmos 50% [550 
vale até mesmo para os gêmeos Se os 
gemeos não forem idênticos (origina- 
dos de óvulos diferentes) seu DNA se- 
ra tão parecido quanto o DNA de ir- 
mãos com anos de diferença No caso 
de gêmeos idênticos (originados do 
mesmo óvulo que se dividiu), a simi- 
laridade é maior, mas ainda é possivel 
identificar algumas diferenças 

5 — UM PEM DRIVE E TANTO 
Com apenas 1 grama do nosso 

DNA conseguimos armazenar cerca 
de 215 milhões de gigabytes deinfor- 
mação. A capacidade das mídias de ar- 
mazenamento não estão conseguin- 
do acompanhar a grande demanda 
de informações, uma solução que os 
pesquisadores da Microsoft e da Uni- 
versidade de Washington encontra- 
ram foi armazenar dados em motécu- 
lãs de DNA. Ainda em desenvolvi- 

om bancar de tado o Brasil! 

mento, o projeto pode ser a solução 
para conseguir armazenar toda a 
quantidade de informações que é 
produzida diariamente no mundo. 

6 — AFINAL, DE ONDE VOCÊ VEIO? 
Testes de DINA nem sempre são si- 

nônimo de encontrar doenças Como 
avanço da tecnologia, o acesso às in- 
formações do nosso DNA se tornaram 
mais comuns e acessíveis, inclusive 
elas podem ser usadas para descobrir- 
mos mais sobre nós mesmos Umdos 
mais procurados, é o teste de ances- 
tralidade que consegue rastrear suas 
origens de até cinco gerações atrás. 

7-5Ó PRECISA DE UMA GOTA 
DE SALIVA 

Quando ouvimos falar de teste de 
DNA a extração parece ser algo bem 
complexo, mas é necessário apenas 
uma amostra de saliva para desco- 
brir tudo o que seus genes têm a di- 
zer sobre você Você pode descobrir 
desde onde vieram os seus antepas- 
sados, qual é o tipo de exercicio e die- 
ta mais eficaz para o seu corpnaaiêa 
sua habilidade em matemática, além 
de descobrir quais a sua predisposi- 
ção à doenças genéticas entre diver- 
sas caracteristicas que o seu DNA diz 
sobre você 
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Serie documental de Peter Jackson exibe momentos 

da banda. Pela primeira vez, o último show, no prédio 
Q q À = alegres dos Beatles, as vésperas d | 

da Savile Row, é mostrado na integra 
| 

SEPARADOS, MAS FELIZES... 
BOTS: Diskay e REPRODUÇÃO 

Apesar das tensões e da separa- Os Beatles se despedirom do 
cão que se avizinhava, os Beaíles fo- mundo no alto do edifício do 
ram capazes de criar e se divertir até gravadora Apple, em Londres 

O) 
o fim: com sua nova série documen- 
tal, o cineasta Peter jackson dissipa 
os-mitos sobre os quatro” fabulosos 
de Liverpool, oferecendo um olhar 
positivo sobre os últimos momen- 
tos de intimidade da barsla 

“The Beatles: Get back” segue Jo- 
hn Lennon, Paul MeCartney George 
Harrison é Ringo Starr em janeiro de 
1969, preparando-se para seu pri- 
meiro show em mais de dois anos. 
Os Beatles estavam. então, envolvi 
dos na composição e gravação de 
14 novas canções, mas só tinham 
três semanas para fazê-lo — prazo 
que parecia impossivel de cumprir. 

FILME Aqueles momentos intensos 
e dificeis foram imortalizados pelo 
diretor britânico Michael Lindsay- 
Hogg As imagens resultaram no fil- 
me "Let it be” de 1970, ano em que 
os Beaíles formalizaram sua separa- 
ção. O documentário insistiu nas 
tensões entre os quatro artistas. 
suas disputas e desavenças criativas, 
marcando de forma duradoura a 
memória dos fãs. 

Admirador dos Beatles, Peter Ja- 
ckson (da trilogia “O senhor dos 
anéis), ganhador de vários prê- 
mios Oscar, queria ir além da visão 
negativa de um grupo ressentido e 
perto do fim. 

“De qualquer forma, o melhor de 
nós sempre foi e sempre será quan 
do estivemos contra a parede , diz 
Paul MeCartney na serie “The Bea- 
tles: Get back” que estreia nesta 
quinta-feira (25/11) na plataforma 
em streaming Disnev+ 

A trilogia mostra pela primeira 
vez na integra o show de 40 minutos 
que os Beatles fizeram no terraço do 
edificio de sua gravadora em Savile 
Row, no coração de Londres. Foi a ul 
tima apresentação do grupo britâni- 
co em público. 

Para desenterrar essas pérolas, 
Peter Jackson mergulhou em 60 ho- 

== é AG 

>>» helvechofiguelredo-mo Pdiorosossociados.com.br 

QUINTARTE 
À MESA COM AGNES 

“D que parece óbvio nem 
sempre é. Esta frase, que 
circulou nos stories de 

o) 

ras de arquivos de video, que per- 
maneceram trancados por decadas, 
e assinou uma série documental 
que enfatiza a cumplicidade e ale- 
gria de viver dos Beaíles. 

“Sempre houve a ideia equivoca- 
da de que o meu pai foio responsã- 
vel pelo rompimento dos Beatles, 
mas não foi assim e pode-se ver isso 
claramente nas imagens” diz Stella 
McCartney, filha de Paul 

“Eleaparece tentando desespera- 
damente que funcionasse, que sua 
irmandade se mantivesse intacta”, 
acrescenta a estilista, destacando 
que Paul MeCartney "ficou inconso- 
lavel após a separação. 

MODA Stella McCartney. que lan- 
cou coleção limitada de roupas ins- 
pirada na estética da banda naquele 
momento, conta que assistiu à nova 
trilogia docurnental como filha dos 
Beatles”, mas também como fã 

Você olha e diz: Estaéa melhor 
banda do mundo, a melhor músi- 
ca, estas são as pessoas mais cool” 
Para ela, os Beatles “encarnaram à 
movimento cultural por uma mu- 
dança positiva que continua in- 
Fluenciando milhões de pessoas 
em todo o mundo” 

“Tudo o que você precisa é de 
amor, Unam-se”, dizela, citando es- 
trofes das canções dos Beatles. “É sua 
música são suas letras 

A estilista também enfatiza o 
impacto dos “Fab Four” sobre a 
moda “Quando vejo os Beatles, 
sempre me surpreende a quanti- 
dade de estilos que eles exibiram 
em tão pouco tempo, com mo- 
mentos icónicos. 52 você pega o 
(album) 'Sargent Pepper's, sabe 
exatamente o que eles vestiam na- 
quele momento” explica (AFP) 

E Stella MeCoriney, 

filho de Poul Me Cortney 

Peter Jockson 

pesquisou 

&0 horas de 

imagens para 

revelar q 

intimidode dos 

músicos no 

estúdio 

Série documental 
Três episúdios 
Direção: Peter Jockson 
Estreia nesto quinta-feira (25/11), no plataforma Desney+ 

FASHION 
MODA SOLIDÁRIA 

O Centro de Acolhida Padre Eustáquio 
(Capes). que trata crianças com câncer, foi 
escolhido como entidade beneficiada pelo 
Vitrini Fashion, que terminará domingo 

(28/11), no Centro de Eventos Flanetarium 
do hotel Mercure. O ingresso será trocado 

por um look infantil, usado ou novo, 
destinado 20 bazar da influenciadora 
mirim Juju Menotti embaixadora da 
instituição. A renda obtida com as 

vendas vai para o Capes. 

ON-LINE 
A ESTREIA DE SUSANA 

Susana Vieira faz a sua estreia no 
teatro on-line. A atriz, que não se 

apresentou virtualmente na pandemia, 
encerra a temporada de 2021 do 

projeto Palco Instituto Unimed-BH em 
NO CCBB 
NISE DA SILVEIRA 

casa, com a sessão ao vivo de"Uma 

Shirley qualquer”. A montagem, que 
Susana trouxe ao Cine Brasil ha cinco 

anos, é a nova leitura de Miguel 
Falabella para o clássico "Shirley 

Valentine” de Willy Russel e celebra os 
60 anos de carreira da atriz 

Agnes Farkasvolgyi, deixou fãs 
e seguidores de primeira viagem 

com os olhos arregalados. 
Afinal, nesta quinta-feira (25/11), 

nACasada Agnes, no Santo 
Antônio, à cozinheira recebe 25 
pessoas em mais uma edição do 
projeto Quintarte, que pode ser 

genial, saboroso, supercriativo, etc. 
Sô não vale dizer que é óbvio 

Com cerca de 100 obras de artistas do Museu de Imagens do Inconsciente, além de 
criações de Lygia Clark, Abraham Palatnik, Ze Carlos Garcia, Rogério Reis e Carlos 
Vergara, a mostra “Nise da Silveira — A revolução pelo afeto” sera aberta em 8 de 
dezembro, no Centro Cultural Banco do Rrasil (CORE), na Praça da Liberdade. No início 
dos anos 1950, a pioneira medica alagoana, referência para a psiquiatria mundial, 
criou museu para abrigar quadros, esculturas e assermblages produzidos por seus .... 
pacientes em instituições cariocas, que ela preferia chamar de clientes. 

“Fiquei dois anos em casa. Voltar a 
anaee fazer teatro recuperou minha alegria, 

minha energia. Esse reencontro com o 
público e com o palco tem sido uma 
emoção muito grande O palco é 
minha casa, é onde me sinto viva 
Estamos celebrando a vida”, diz 

Susana, que agora levara o espetáculo 
a mais pessoas, no formato virtual A 
sessão on-line ao vivo está marcada 
para 2 de dezembro, quinta-feira, às 
20h30, nos canais do Sesc em Minas, 
Teatro Claro Rio e Pólobh Produtora 
no YouTube.-O Canal 500 da Claro TV 

também transmitira à peca 

..... 

às obras reunidas no Museu de Imagens do Inconsciente ganharam projeção 
internacional, contribuindo para a implantação de métodos mais humanos e eficazes 
de tratamento das doenças mentais. Discipula de Jung, a doutora Nise (1905-1999) 
revolucionou à psiquiatria brasileira, inclusive utilizando animais como coterapentas, 
como ela gostava de dizer. 

Para não estragar a surpresa 
Agnes é econômica nas palavras 

“Não posso contar muito, 
afirma divertida, revelando que 

serão sete tempos: petit four e café, lendo 
bolo, queijo, peixe, pasta, came & 

receptivo. Serão pratos 
interpretados para cada uma 
dessas situações”, resume 

Detalhe: o cardápio é vegetariano. 

Esse projeto, que conta com cerca de 360 mil obras, é reconhecido pela Unesco como 
Memória do Mundo. A mostra no-CCREB-BH terá trabalhos de Emvyedio de Barros, 
Adelina Gomes, Carlos Pertuis e Beta d Rocha. A curadoria é do Estúdio M Baraka. com 
consultoria do musedlogo Euripedes Junior e do psiquiatra Vitor Pordeus. 

A COLUNA MÁRIO FONTANA NÃO SERÁ PUBLICADA HOJE 
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FID destaca a danca do Norte 
EM ERTOM PEREIRA Diver ação 

CALHERAE PAGAS Bailorino do grupo paraense 

UMDENÓS, atração do Fórum 
Nesta sexta-feira (26/11), co Internacional de Dança 

meça a 26º edição do Fórum In- 
ternacional de Dança (FID) 

Com o tema “corpos urgentes 
mostra virtual apresentará pes- 
quisas de 13 artistas e coletivos 
de nove estados, Até 12 de de- 
zembre, haverá debates com a 
participação de convidados 
que desenvolvem atividades de 
curadoria, ensino e criação. 

Caroline Silas, que assina a 
curadoria em parceria com 
Adriana Banana, diz que o tema 
desta edição traz à tona ques- 
tões relevantes da cadeia de pro- 
dução em dança, como a dete- 
rioração das condições de cria- 
cão, a desigualdade de oportu- 
nidades em diferentes regiões 
do pais e 0 apagamento de cor- 
pos é persamentos. 

Os corpos urgentes são de ar- 
tistas que enfrentam os desafios 
da deterioração do controle da 
sua própria área de trabalho. Eles 
são sempre à primeira opção pa- 
ra desacelerar os gastos, quando 
se pensa em sociedade p regiões. 
Como explicar a urgência dos 
editais? Por que nunca houve 
equidade entre as diferentes re- 
gibes?, afirma a curadora 

“DFD, em seus dh anos. sem- 
pre forneceu ferramentas para 
furar (barreiras|e perar intervern- 
ções positivas que atendam às 
necessidades minimas de qual- 
quer-artista, pesquisador é do 
público”, diz Careline. 

A programação, que ocorre- 
rá no formato on-line por cau- 

li 

O melh 

sa da pandemia, contara com 
artistas de diferentes regiões 
do pais. Ao selecionar os convi- 
dados, a organização do FID 
privilegiou a Região Norte com 
sete grupos: Cia de Dança e Cia 

or da França e 

de Dança Uate, doAmazonas, 

Nois de Casa, do Acre: Coletive 

UMDENCS, do Pará: Cia Casa 

Circo, do Amapã, Gaia Núcleo 
Artístico, de Rondônia: e Lami 

ra Artes Cênicas do Tocantins. 

Também participarão do fo- 
rum Carol Barreiro, do Distrito 
Federal, Tara: Sales e Tonlin 
Cheng, de Pernambuco. Com- 
pletam a mostra Os mineiros 
Coletivo Nomeiodeparacom 

BH 

Hibridus Dança, Christina For- 

naciani e Grupo Ditarso Dança 
As apresentações serão dispo- 
nibilizadas por meio do canal 
do FID no YouTube 

São trabalhos prontos que 

dialogam com a insistência so- 
bre:si mesmo, sobre lidar com o 
não planejamento econômico 
nacional, que não é apenas ideo- 
lógico, mas taxativo e cruel. Exis- 
te amor nas regiões escolhidas, 
tradições, motos-de viver Existe 
um compromisso histórico, e es- 
ses trabalhos nos convidam para 
uma conversa sobre oque é mais 
importante agora , comenta Ca- 
rotine Silas. 

DEBATES Além da mostra vir- 
tual, o FD 2021 terá dois dias de 
debates sobre as obras apresen- 
tadas com a participação de seis 
mediadores, entre eles o pesqui- 
sador moçambicano Quito Tem 
be Os debates ocormerãoem Ile 
12 de dezembro, das 14h às 
16h30 Gratuitos, serão exibidos 
pelo canal do YouTube e pela pla- 
taforma Zoom. 

Quem escolher participar por 
meio da plataforma receberá 
certificado emitido pelo FID'e Fa- 
culdade Angel Viana, do Rio de 
janeiro. Às inscrições devem ser 

feitas até 10 de dezembro por 
meio do linktree/fid bra 

FÓRUM INTERMACIHOMAL DE 
DANÇA 2021 

Detho sento foro (6 Ti? ole TX de 

desemibro Teeurasdes por meo do 
conai do Abro Rartube 

[route covmy/fabvosa ifoemedes 

def fre finstogrom). 

METRO COLDANTH MANTER 

= 

fd 

MarHeus HERMÓGENES * Destaca-se a atuação sensivel dades, em 2019, para 95 saias | VARILUX EM BH 4 
de Sami Outalbali o Rahim da em 50 cidades, este ano. Em mes 

Com exibições em salas de série Sexeducatior edeZbei- 2020, a versão on-line mobili- | HOJE (25/11) | 
50 cidades brasileiras, o Festival da Belhajamor Os dois atores  zou cerca de 700 mil especta- . 
Varilux de Cinema Francêsapre- vieram ao Rio de janeiro ea dores no pais, mas Boudier | WCneTheatro VÃ - a 
senta 19 filmes realizados em | São Paulo participar desessões considera essencial o processo Brasil Vallourec a “ 
2020 e 2021 no pais europeu “A 
gente costuma apresentar o me- 
lhor de um ano de produção, 
agora estamos trazendo o me- 
hor de dois anos, afirma Chris- 
tian Boudier, curador do evento. 

Boa parte dos filmes é inêdi- 
tae chega ao Brasil após percor- 
rerocircuito de renomados fes- 
tivais europeus. Um dos desta- 
ques é Tusões perdidas”, dinpi- 
do por Xavier Giannoli, inspira- 
do no classico de Honore de 
Balzac Benjamin Voisin vive o 
protagonista Lucien 

Também vem chamando a 
atenção “Um conto de amor e 
desejo”, dirigido por Levia Bou- 
zid sobre o despertar sexual, por 
meio da poesia erótica, de um 
jovem casal de origem arabe. 

“á r | 

do longa 
Em Belo Horizonte o festival 

será realizado a partir desta 
quinta-feira (25/11) no Una Be- 
las Artes, Cinemark Pátio Sa- 
vassi, Cineart Ponteio e Cine 
Theatro Brasil Vallourec. Juiz 
de Fora também exibirá os fil- 
mes franceses. 

Christian Boudier afirma 
que BH é a cidade onde ha 
mais interessados no cinema 
francês no pais, depois do Rio 
de Janeiro e de São Paulo De 
acordo com à curador, o maior 
desafio desta edição do festival 
é reconquistar o espaço perdi- 
do durante a pandemia para as 
plataformas de streaming. 

O Varilux reduziu sua pre- 
sença de 120 cinemas em Bá ci- 

de socialização inerente às ses- 
sões presenciais de cinema 

A edição deste ano presta 
homenagem ao ator Jean-Paul 
Belmondo, que morreu em se- 
tembro, aos 88 anos, com a 
exibição do clássico "O magni- 
fico” (197%), dirigido por Phili- 
ppe de Broca Belmondo inter- 
preta um escritor de roman- 
ces de espionagem que des- 
perta o interesse de uma estu- 
dante inglesa. 

Outro clássico da programa- 
cão é As coisas da vida de Clau- 
de Sautet, que ganhou a Palma 
de Ouro no Festival de Cannes, 
em 1970. 

* Estagiário sob supervisão do 
aditoro-assistente Ângela Faria 

- +] E a 

“Colxo preto”, de Yonn 

Gozlan, às T7hão. “adeus, 

btptos”, de dbert Dupontel, 

às 20h15. 

H Cinemark Pálio Savassi 
“futhur Rombo, údio nes 
redes”, de Arthur Rambo, 45 
18h. "Está tudo bem”, de 
Froncos Con, dé dh 

+ UNA Belas Artes 

“Teololo”. de Jeon Marie 
Lorrieu, 65-44h. “Madrugada 
em Pons”, de Elie Wojeman, 
às 16h20. "Um intruso no 
porão”, de Philippe Le Guy à 
tEhto. “Enquanto vivo”, de 
Emmoúnuelle Bercot, às 20h30. 

a Programação completo. 

https: voruernefrandes 
com/202yprogramacas/ 

er 

Somi Outolbali e Zbeido Belhojamor no filme “Um conto de amor e desejo”, dirigido por Leylo Bouzid 

Lady Gogo interpreto o ambicioso Patrízio no filme “Cosa Gucci" 

Escândalo no 
mundo fashion 
Um homem de temo pega sua 

bicicleta e sai pedalando no meio 
do trânsito Ao chegar ao destino, 
entrega a bicicleta a um emprega- 
do, quando é charnado pelo nome 
por um estranho. Esse é o inicio de 
“Casa Gucci”, dirigido por Ridley 
Scott, que estreia nesta quinta-fei- 
ra (25/11) em salas de BH 

Trata-se da história de um gran- 
de escândalo familiar no mundo 
da moda. Após o inicio em aberto, 
o filme volta ao passado para mos- 
trar o que levou aquele homem, 
Maurizio Gucci (Adam Driver), à 
um destino trágico 

O desligado Maurizio vive à par- 
té dos grandes negócios da grife ca- 
pitancada por seu pai, Rodolfo Gue- 
cifjerermy Irons) em parceria como 
irmão Aldo Gucci (Al Pacino). 

O desajeitado Maurizio é fisgado 
pela desinibida Patria Reggiani ila- 
dy Gaga) Rodolfo o deserda e Mauri- 
gio vai trabalhar como paida moça, 
dono de uma empresa de transpor- 
tes. Chega a dizer que nunca fora tão 
fetiz Mas Patrizia tem outros pianos 
bastante mais ambiciosos para si 
mesma e para o marido 

O enredo poderia ter sido es- 
crito para um filme de suspense 
movido a rivalidades, reviravoltas 
e traições, chegando ao assassina- 
to. Nessa trama, parece curioso 
como protagonistas do mundo 
moda podem se comportar como 
vilões de quinta categoria Porém, 
tudo se passou na vida real, como 
atesta olivro: Casa Gucci” de Sara 

Gay Forden (Edição Seoman). 
Glamour, ganância, loucura e 

morte são o centro da história de 
ascensão e decadência de uma 
grande marca À questão damoda, 
em si, permanece bastante lateral 
em proveito do verdadeiro foco de 
Ridley Scott:a cobiça e o desejo de 
reconhecimento, essa fraqueza 
humana por definição 

A força destrutiva da ambição 
passa por Patrizia, em primeiro lu- 
gar. Mas não sera ela a Única respon- 
savel pela catastrofe Ela instiga O 
raarkto a trair Abdo (Pacino) e seu fi- 
lho Paolo (Jared Leto). Depois, là 
própria severa vitima da sede de po- 
der do antes desprendido Mauríio. 

Não por acaso, o diretor usa tre- 
chos de ôperas famosas em algu- 
as sequencias-chave. Por outro 

lado, introduz aqui e ali determi- 
nados alívios cômicos, em especial 
atravês de Paolo Guoci, vivida- 
mente interpretado por um Jared 
Leto O estilista mediocre que ten- 
ta impor seu design a Casa 

Lady Gaga faz sua Patrizia de 
forma correta Adam Driver, como 
sempre, estã a vontade em seus ti- 
pos desengonçados. Al Pacino exi- 
be a velha classe, embora sinta- 
mos, sob o personagem, a embo- 
cadura de Don Michael Corleone, 
de "O poderoso chefão”. 

Carregados pela trapedia do 
poder que vitimou Maurizio, os 
Cucci passaram Em outras mãos, 
a famosa Casa Gucci permanece. 
Estadão Conteúdo! 
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MUSICA 
INSCRIÇÕES 

Às inscrições poro o edital do 2º 

Prêmio do Música Popalor 
Mineiro foram prorrogadas e 05 

condidatos podem 5e inscrever 

até esto sexto- feiro (26/11), no 
site da Rádio Inconfidência 

(hitp: //incontidendio.com.br/), 
onde também consta o editol do 

premiação. Podem porticipor 
COMposfores, MÚSICOS E 

intérpretes, iniciantes ou 
profissionais, desde que sejam 
mineiros ou residom no estado 

desde 1º de joneiro de 2020. À 

iniciativo prevê R$ 63 mil em 
premiações, divididos em Ginco 
areas: MPB, pop rock, musico 

instrumentol, músico regional, 

indigeno e ofro mineira, e obros 

infontis. Este ono, o premiação faz 
uma homenagem gos 75 anos de 

“DIOGENES “ 
- TEMPORADA 

Desta quinto (25/11) 2 domingo 
(28/11), 0 espetóculo 
“Diôgenes" será apresentado no 

- Teotro de Bolso da Sesc 
Pollodium (Ruo Rio de Janeiro, 

“ 1.046, Centro), com sessões de 
hoje o sábodo (27/11) 05 20h, e 
no domingo, às 19h. Diogenes é 

um morador de rua. Filósofo, 
poeto, dono de um senso critico 

— agudo e que, enguonto procura 

expurgar 05 dores de uma perdo 

GMmorosa, Csporo DDservocões E 

CrÉiCOS O AÍUOÇDO QUE O Cerco, O 

vido “canina” que leva, O 
upocriso e falto de gmor dos 

reloções que regem o mundo. 

D personagem e Inremente 

inspirado no filósofo grego. 
O solo tem texto e oluoção de 

Mexordre Toledo e direcõo de 

ND NE MERO DE 02 

ELO DORIAN Trena ÇÃO 

DOCUMENTÁRIO “CRAVOS” 
ESTREIA EM BH 

“Ermvos”, documentóno de Morco Del Rol sobre os conflitos entre três gerações 
de artistas da família do fotógrafa Crovo Neto, estreio nesto quinta-feira (25), 

com sessão às 14h, no Cine UNA Belos Artes. O escultor Mario Crovo Junior 
(1923-2018) e 05 fotógrafos Monio-Crovo Neto (1947-2009) e Christian Cravo 

(1374) — avô, poi e neto — são os personagens do filme. Christian é-o fio 
condutor do enredo. O longa o ocomponha em três grandes viagens pelo 

continente ofricona; Tonzônio (2012), Ugondo (2013) e Nomíbia (2014). Durante 
20 anos, o correiro do fotógrafo foi poutado pelo ser humano, mostrês 

marcantes acontecimentos em sua vido o fizeram mudar o foco e voltar suas 
lentes pora o noturezo selvogem: o morte do pai, Crovo Neto; q terremoto no 

Horti (pois temo de seu livro Sordins do êden"), em 2010, que motou vários de 
seus omigos; e o disputo fomilior pelo destino do ocervo de seu poi. 

TELEMANIA 

Fernando Chogos. Ingressos 

entre R$ & 2 R$ 20 pelo Symplo. 
noscimento do compositor 

mineiro Femando Bront. 

ALERANIDRE BEZEMDE EEVICAÇÃO 

Pd é 

ADRIANA ARAUJO 
CD “MINHA VERDADE” 

“Cravos” explora toda o complexidade deste núcieo fomiliar o portir de 
entrevistas & um vosto e inédito acervo fotográfico e em vídeo do vida privado 
dos Cravos. Enquanto filmavo o documentário, Del Fiol (Espaço alêm — Marino 
Atromovic e o Brosil”), encontrou mais de 100 horos de gravações feitos por 
Cravo Neto. Incopoz de se separar da câmera, ele registrou conversas e brigos 

com os familiores, suas próprias exposições, viagens com astilhos, o casamento 
de Christian, o otehê de seu poi em Salvador e suos experiências de iniciação no: 
condombiê. Entre 2 Bohio mítico dos trodições religiosos e a Áfrico selvagem, o 

filme apresento obros emblemáticos dos três oristos, seu rigor e rodicolidade, os 
reloções de poder e o imerso dificuldade em demonstrar afeto. "Os homens são 

o que-são e não o que desejoram ser”, diz Crovo Junior. 

ROSSANA DECELSO 
“DO TONTO E O ZORRO” 

Rossano Decelso lonço nesto sexto (261) 0 single “0 
tonto e o Zorro”, de Edvaldo Sontono. No conção, O 

compositor brinco com o fentesia do super-herói que salvo 

fracos e oprimidos e também faz uma critico oportuna à 

sedução pelo poder. Edvaldo porticipou do movimento Lira 

Poulistano na dêcodo de 1980 e tem percerios com Tom Ze, 
tomar Assumpção, Poulo Leminski, Horoldo de Compos e 
Amoldo Antunes, entre outros. Rossano, por suo vez, 

sempre gostou da miústro que, opesor de composto em 

1987, continuo atual e especialmente emblemática poro o 

Adnono Aroújo faz show de lançamento do CD “Minho 
verdode" nesta quinto- feiro (25/11), 05 20h40, no Grande 

Teatro do Sesc Pollodium (Ruo Rio de Joneiro, 1.046, Centro). À 
contoro nosceu na comunidade Pedreiro Prodo Lopes e se 

destaco como uma dos vozes do sambo mineiro, cenário que 

tem sido protogongado por mulheres. Ão longo da correo, o 

nristo jà dividiu polco com Leci Brondão, Fabiono Cozza, 

Artindmho e Jorge Aragão. No show “Minha verdade”, Adriana 
se gpresenta com o repper Preto Fie o DJ À Coisa, no fan 
“Becos e vielos”. Ingressos entre R$10 e R$25 pelo ympla. 

TV ABERTA 

momento político que o pais vive. Ouço em 

instagram.com/rossanadecelso. 

Rabi DE E IEA ENVLCAÇÃO 

“GOSSIP 
GIRÉ 

A parte dois do revivol 
de “Lossip gif” entro 
no cotólogo do HBO 

Mox nesto quinto - 

feira (25/T1). Nos seis 
episodios inéditos, O 

novo geração de 
Upper Eost Side está 
cercado, mo uma 

vez, por fofocas » 
muito droma em Nove 
York. Após Julien 

retomar o reloção com 

Dbi, Zoyo decide se 

alostor da meio- irmã, 
que também está 
sendo concelodo mos 

redes sociais. Além 
disso, hó uma crise no 
trisol formado por 
Mox, dudrey e dk. 

ENIRI 

O cosol Fogosa e Odoir (Angelita e Mortis Cirilo) foz j 

Carlos Alberto rir no “A proço é nosso”, no SBT/Alteroso 

do RIBERO SET 

O IDGNAL NÃO SE RESPONSABILIZA POR MUDANÇAS DE ÚLTIMA HORA MA PROGRAMAÇÃO FERAS PELAS EMÍSSORAS 

Doo Lestura dimômico 

mo Gessendondo corinhos 

DZ. fe paquei 

Dado -forejo da Gmça mo seu Lor 

5 SBT/ALTEROSA 
CAT: [31] 3237-6000 

mm olteroso. com br 

0400 Primeto impocio 

Doo vem procê 
1500. Bom do sda 

Tas  Altermso esporte 

1Ed5 Alterosa oksto 

13:30 Altermso ogora 

W:do HenryDonger 
[15 Jornol do Record 2h Es Foliosizando 

2 RECORD nas hd 16:30 Casos de fomiba 

CAT: (1) 3560-4000 7:30 Coreção Indomável 
wrunairederecord.com.br À Eta 

| REDE TV! 18:30 Te dou nvidia 

0630 Ménoar Car: qn) 3306-1000 1815  Jomeldo Álbemso 

08:30 Falo Bros wi redetu com.br ts sita 
no:00 Hoje emdio dicaD cine 

Hds Soma! do Recond 24h 05:00. agreja internacional do 22:15. Progromma do Ratinho 
Tso Mirito do cisménto Groço de Deus 3315 A proçoé noso 

Ts Badongo gem Minos 03:30 Polishop D:As. The noite 
nas ud [0:75 Brosil gue faz noticios Di&s Cpemçõo Mesquiio 
Ts Ealonço geml Minas 3:30 Vou te contar 02:30 Coneção repórier 

Es Prova de amos W:ss Você na Ty 03085 SH ral 
tas Cidade nlerio T5DO Opinião aval 

730 Jomal da fecond 24h 18:00 tun F BANDEIRANTES 
1:15 Cidode oleo 1500. Alandeésuo CAT: [11) 2742-201 

Tão Jomal da Recoed 24h T:0D ha wu redebond com.br 

45 Cidade nlario 12-00 álesta nacional 

00. Cliode olerto Minos 1:30 tamo Das 1º Jomal 

tE55 Mú Record 20:30 igeeja Intemanonal do 05:45 Ponto de la 

73:45. Jormal da Record Ermça de fieis GRoDRO Bora Enosil 

Zu00 ABibho 30 Pedety he Óg-D0 The chef com Edu Guedes 

Zuas Quando chama o coração 21:30 Sensoonal TODO Jogo aberto 

EJAs A fuzendo 25530 gor com locombe 17:30 Jogo aberto — Debode 

E: Dsdonvos da bota 

HDD Nosso tempo 

E:00 Melhor do onde 

15:00 Bresd mmgente Minos 

TD  Breslurgente 

TE:50 Jorma! Band Minos 

1:20 Jornal da Band 

20025 Moon 

2210 grso do taoço 

Z2500 Bond notícios 

22:45. Linho de combate 

DOS Sonal da nois 

00:55 Que fim levcu? 

Diss Mais goal 

9 REDE MINAS 
CAT: (31) 1254-3000 

mrunaredeminas. hy 

07:30 Se igono educação 

TE  Seligono tem dinidos 
Tao Jomal Mário 1º edição 

TE:D0 Sésamo 

tão Dingo Balongo 

SAMHDDNvEnaÇçÃoO 

4! 
Falo 

Na Band, Carolina ir [+] e 

Nazorê em novela homônimo 

VDO Crariol do Cotium 

1200 Tó certo? 

Tao Ertsil des Cemis 

ton) Coletêmeo 

18:30 Es UnderUndergroumas 

18:45 irmão da loreé 

HM Agenda 
18:30 Jornal finos 2º edição 

20:00. Opireão Ninos 

20:15 Edição especinl 

20:30 Ennuesnções 

71:00 Jornal do Caliura 

22:00 Hypershows 

33,00 Retratos do donpo 

23:30 rubarando 

12 GLOBO 
CAT: [31] 4007-2884 

mrurme redegiobo. como. br 

Dao Homum 

D5:D0 Bom do Minas 

08:30 Bom da Brosd 

05:30 os você 

1D:45.. Enmoédio 

12200 METY Fº edbçõo 
13:00 Globo esporte 

325 Jemal Hoje 

1500 Sessão do tarde 

tão Ódgeone 

vas  Molhoção 

18:15 Mos tempos do imperador 
1:05 MÉTV 20 edição 

35 Quanta mois vido, melhor: 

20:30 Jomal Hocional 

21240 bm lagar oo-sod 

32:55 the rolce Brosd 

DD:20 Verdades secretos 

0m55 ásine 

0730 Jomal do debo 

02:20 Comerss com Biol 

02:50 Corujão humor 

EÁBRO ROCHA DIVUVCAÇÃO 

ui 

= | 
— 
= ha 
— 

= 

Augusto 

(Gil Coelho) 
e Leopoldina 
(Bruna Griphoo) 

estão em “Nos 

tempos do 

imperador”, 
na Globo 

3 ] 

EL DESPONDPAL CAÇÃO 

CINEMA 
COMENTADO 

“VOLVER” 

O projeto Cinema Comentado desto 

guinto- feira (25/11), dos 19h às 22h, 
promovido pelo Idea Coso de Culturo (Rua 

Bernardo Guimardes, 1.200, Funcionários), 
trará o filme Volver”, dirigido por Pedro 

Almodóvar. O longo será exibido 
presencialmente e on-line vio pletaforma 

Zoom. Apos 0 opresentoção, serão 40 

minutos destinados q comentários com q 

professora Mono Gouveia. O filme é 

protagonizado por Penélope Cruz 
(Raimundo), uma jovem mãe, 

frobolhadoro e otroente, que tem um 

mondo desempregado e uma filho 

adolescente, Como o famíilio enfrenta 
problemas financeiros, elo ocumulo 

vários empregos. Inscrições E 
mformações: (31) 99633 - 1215: 

BARCOS HERMES DIAL CAÇÃO 

CONSCIÊNCIA 
NEGRA 

ALCIONE, BROWN, CRIOLO E CIA 

Mloone; Corinhos Brown, Lonsso Luz, 

Criclo, Jéssica Elien, Bando Didã e WD se 
apresentam no show “Encontros tropicais: 

Frequências do gueto”, em homenagem oo 

movimento Consciência Negra, nesta 
sexto-feira (26/11), o portir dos 15h30, no 
Concha Acústico do Teatro Costro Alves, em 

Solvodor. O espetóculo tombém será 

tronsmitido co vivo e on-line pelo 

YouTube .com/Devosso e conal BIS. O ponto 

de portido de “Encontros tropicais"é o 
sombo. O segundo ato do espetóculo abre 

espaço poro o block music dos anos 1970 & 

tTS80, com o soul e o tecnologia eletrônico 

invadindo os pistos de donço no Brosil. Jó o 

terceiro e último bloco chega 005 anos 

1590, com o profusão de ritmos 
do funk corioca ao pogodão, do rop 

ao trop e co ofrobeats. 

&h na Globo 

A CONSELHEIRA 

AMOROSA 
ELA, 202. Direção de Mark 
Erifitho. Com Brooke Dº'Dremy, 
Burt Evors, Gino Holgen, 

Rowen Eohn, Olíio Enowles, 
Ariel Lodret, Eric Mobios, Kothy 
Mojmy, Pan e Jothy 

Thompson. Harald nunco 
soube lidar com o sexo opostó. 
Ele controto Annie Himpes, O 

garoto popular do seu antigo 
tólégio, póro ojudá-to o lar 
um rebociotdimento. 

GLOBO DOAÇÃO 

Comédia romântico “A 

conselheiro amorosa” será 

exibida no “Sessão do tonde” 
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Dante. Bansosa 

Candidato oficial do Brasil 
para tentar uma vaga na dispu- 
ta pelo próximo Oscar de me- 
Hhorfilme internacional, "Deser- 
to particular”, de Aly Muritiba, 
estreia nó circuito comercial de 
salas de cinema, nesta quinta- 
feira (25/11), já comalguns im- 
portantes prêmios a tiracolo. Lo- 
po em sua premiere mundial na 
mostra Venice Days, do Festival 
de Veneza deste ano, conquistou 
o prêmio do público de melhor 
longa-metragem 

Na sequência, foi escolhido 
como melhor filme estrangeiro 
no Tel Aviv International LEETO 
Film Festival; recebeu o prêmio 
Camilo, conferido ao melhor lon- 
ga com temática LGBTQIA +, no 
Festival de Huelva — Cine Iberoa- 
mericano; é, no último fim de se- 
mana, conquistou o Coelho de 
Ouro, prêmio do juri da mostra 
competitiva de melhor longa- 
metragem brasileiro na 29º edi- 
ção do Festival Mix Brasil 

Acho que é muito significati- 
vo quando um filme recebe um 
prêmio de público, como aconte- 
ceuem Veneza O sentido disso é 
que o filme toca os corações, mo- 
biliza emoções, dialoga com as 
pessoas, e isso é tudo o que um 
realizador procura, o contato in- 
timo e profundo com o público”, 
diz Aly Muritiba 

Ele também exalta o sucesso 
que"Deserto particular” tem fei- 
to em premiações dedicadas a 
longas com temática LGETOIA+ 
“Ter vencido apora o festival Mix 
Brasil é uma alegria tremenda 
porque fizemos esse filme com 
tanto esmero, com tanto cuida- 
do, tentando retratar uma per- 
sonagem queer com muita leve- 
za, muita dignidade Ter esse tra- 
balho agora reconhecido pelo 
Festival Mix Brasil é sensacio- 
nal”, comemora. 

PRESTÍGIO O cineasta conside- 
ra que, a despeito do momento 
dificil que a cultura, de modo 
geral, atravessa no Brasil, a pro- 
dução cinematográfica nacio- 
nal segue mantendo um espa- 
co de prestígio no cenário in 
ternacional Ele cita sucessos 
mais ou menos recentes, como 
“Boi neon , de Gabriel Mascaro, 
“Bacurau”, de Kleber Mendonça 
Filho e Juliano Dornelles, e "A 
vida invisivel, de Karim Ai 
nouz, que fizeram uma bela 
trajetória no exterior, e destaca 

que, poressa Tazão, a indicação 
para tentar uma vaga no Oscar 
como representante brasileiro 
é motivo de orgulho. 

Para mim, é uma grande 
honra-e, ao mesmo tempo, uma 
responsabilidade enorme ter si- 
do escolhido para representar O 
Brasil na corrida 40 Oscar Neste 
tomento histórico, neste con- 

texto em que temos produzido 
tão pouco, em que o cinema tem 
sofrido tantos ataques, ter esse 
filme de afeto, de amor, escolhi- 
do como representante brasilei- 
ro no Oscar é uma grande res- 
ponsabilidade que eu espero 
cumprir com leveza”, afirma 

A trama de “Deserto particu- 
lar” começa focada em Daniel 

A misterioso Soro, 

por quem Daniel 

se apaixona, é o 

razão para 

ele demor Curtibo 

E CruzoOr O pais em 

direção à Bahia 

iAntonio Saboia), um policial de 
Curitiba, que foi suspenso de 
suas funções após ter cometido 
um ato de violência Enquanto 
estã às voltas com o inquérito 
aberto para apurar seu erro, ele 
leva uma rotina que consiste, ba- 
sicamente, em cuidar de manei- 
ra diligente do paí senil — para o 
que, eventualmente, conta com 
o apoio da irmã — ao mesmo 
tempo em que tenta levantar di- 
nheiro com bicos, trabalhando 
como segurança em boates 

Essa espécie de prólogo, que 
é carregado por uma atmosfera 
algo sufocante, toma a primeira 
meia hora de filme, ate o mo- 
mento em que o nome” Deserto 
particular aparece na tela Já de 
início fica claro, portanto, à que 
o titolo do longa alude. Daniel 
leva uma vida árida, é um ho- 
mem taciturno, que pouco fala 
e praticamente não ri Sua ex- 
pressão so é ligeiramente ilumi- 
nada quando se corresponde 
com Sara, que mora no sertão 
da Bahia e com quem mantém 
um relacionamento virtual 

Ainação dessa primeira parte 
do lonpa só termina quando, 
num rompante, Daniel resolve 
pegar a estrada, partindo de Curi- 
tiba ao encontro da amada, de- 
pois que cla desaparece, deixan- 
do de responder às suas mensa- 
penis. À partir dai, “Deserto parti- 
cular ganha ares de road movie, 
alem de cores mais quentes e 
uma ambientação mais arejada 
O restante da trama se desenrota 
em torno doenconiro—+e dos de- 
sencontros — de Daniel com Sara 
na região de Sobradinho e Juazei- 
ro, no extremo Norte da Bahia 

Muritiba diz que o mote ini- 
cial para a realização de Deserto 
particular" foi uma história escri- 
ta pelo corroteirista Henrique 
dos Santos. “Ele criou essa histó- 
ria de um homem que está apai- 

xonado virtualmente por uma 
mulher que mora muito longe 
dele”, diz, acrescentando que à 
ideia inicial foi mudando ao lon- 
go do tempo, migrando para um 
ugar mais luminoso — o que o 
próprio enredo reflete. 

“ADlongo do processo, a gente 
foi transformando esse enredo, 
que antes era um drama, em 
uma hústória de amor, uma his- 
tória de encontro, uma história 
de atetos. Foram longos anos de 
desenvolvimento para poder 
transformar essa trama, que era 
uma narrativa pesada, numa his- 
tória positiva e de transforma- 
cão", diro diretor 

POLOS Ele destaca que o fato de 
escolher Paraná e Bahia como os 
dois polos da ação se relaciona 
com suas origens e seu próprio 
percurso de vida, "Eu sempre 
quis todar na Bahia, que é minha 
terra natal, e moro em Curitiba 
ha muitos anos, onde tenho pro- 
duzido minhas obras. Quando 
apareceu a oportunidade de fa- 
zer a história de um cara que via- 
ja para encontrar uma pessõa, eu 
prontamente pensei em partir de 
Curitiba e levar essa história para 
a Bahia, para poder me reconec- 
tar com minha terra e para poder 
filmar minha terra” diz 

Quem protagôniza "Deserto 
particular” ao lado de Antonio Sa- 
boia é Pedro Fasanaro, que tam- 
bém foi premiado no Festival Mix 
Brasil como melhor ator. Grande 
parte da força do longa estã cen- 
trada nos personagens que 05 
dois interpretam. Muritiba não 
economiza elogios aos protago- 
pistas, destacando que eles têm 
formações muito distintas e for- 
mas de atuação que são diferen- 
tes, mas que se complementam 
com perfeita sintonia no longa 

Saboia, ele aponta, é um ator 
bastante cerebral e que vem de 

BM Aly Muritiba, diretor 

uma escola inglesa, pois passou 
cinco anos na Europa estudando 
teatro. BHeé muito dedicado, fisi- 
coe aplicado. É desses atores que 
estudam o dia inteiro. Mesmo 
sem filmar, ele continuava no 
personagem , comenta Ja-Fasa- 
naro, o diretor considera ser um 
ator que é pura emoção, muito 
intuitivo, e que traz uma teveza 
muito grande, como um contra- 
ponto ao rigor de Sahoia 

EXPECTATIVA Para alem dos pre- 
mios que já acumula e da possibi- 
lidade de representar o Brasil no 
Oscar, Muritiba diz que sua ex- 
pectativa, no momento, & que 
“Deserto particular cumpra uma 
bela trajetória em cartaz no cir- 
cuito comercial 

“Eu espero, nonestamente 
que o público vã 20 cinema, que 
se emocione com esse filme, que 
se ENamore por seus persona- 
gens e que saia da sessão feliz 
contando para as pessoas sobre 
essa história bonita que viu. Na 
rerdade, espero que o filme en- 
contre seu público” afirma 

Ele diz que o cronograma do 
filme não foi afetado pela crise 
sanitária “Nos tivemos a sorte de 
filmar Deserto particular logo 
antes da pandemia então quan- 
do ela chegou, em março do ano 
passado, a gente já estava no pro 
cesso de montagem. Na verdade 
não houve impacto na realização 
nós até tivemos mais tempo pa- 
ra trabalhar em toda a pós-pro- 
dução do filme”, ressalta 

Sem perder tempo, Muntiba 
já está as voltas com outros pro- 
jetos. No momento ele estã à 

frente da série “Cangaço novo 

FOTOS: PANDA FILMES FORA CAÇÃO 

para à Amazon, com o codiretor 
Fábio Mendonça, em pleno pro- 
cesso de filmagem, no sertão pa- 
raibano e, na sequência, no Rio 
Grande do Norte. Outra frente de 
ação que está no horizonte do ci- 
neasta é aadapiação do romance 
Barba ensopada de sangue”. de 
Daniel Galera, para o cinema, em 
projeto da RT Features 

Na esteira de"Deserto particu- 
lar”, Muritiba deverá lançar no 
circuito comercial, em breve, Je- 
sus id”, que no Festival de Gra- 
mado deste ano rendeu prêmios 
de direção, roteiro e melhor ator 
coadjuvante (Leandro Daniel) 

Ocineasta classifica o longa, ba- 
seado na obra homônima de Lou- 
renço Mutarelli e protagonizado 
por Paulo Miklos, como “uma co- 
media pop, irônica e ácida, que be- 
be bastante em irmãos Coen e em 
Quentin Tarantino mas também 

nas chanchadas brasileiras * 

“DESERTO PARTICULAR” 
(Brasi, 2071, 120 min, de Aly 
Murta, com Antonto Sabor e 

Pedro Fasoraro) — Daniel é um 
policiol exemplar, mos ccgbo 

cometendo um erro que coloca 

EITETÍSCO SAO CONTEIRO E suo honra. 
Quondo nado mois porece 0 

prender o Curtibo, ele porte em 

busco de Sora, uma mulher com 

quem se reiociona virtunimente 
Ele entoo mergulho em um 

intenso processo intermo poro 

aprender o lidar melhor com seus 

própnos afetos. Em cortor o portir 

desto quinto (25/11) no Cine UNA 
dE Artes 3, 05 16h 


