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corrente 
Dueto misto 
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barreiras no nado 
artístico brasileiro 

Hustrada Cl 
Criador de Hamilton) 

Lin-Manuel Miranda 
lança com a Disney a 
animação Encanto 

Furismo CIO 

Busca por trufas 
brancas mistura cão, 
turista e golpe no 
noroeste da Italia 

Olaf Scholz conclui 
acordo para 
suceder Merkel 
O social-democrata Olaf 
Scholz anunciou acordo 
que deve torná-lo sucessor 
da chanceler Angela Mer- 
kel na Alemanha. O termo, 
que ainda será votado, po- 
de fazer com que seja ins- 
talado o primeiro gover- 
no de coalizão triplo des- 
de o pós-guerra. Mundo até 

Laudo não vê 
indício de facadas 
em mortos no RJ 
Laudos da Polícia Civil do 
RJ concluiram que as no- 
ve mortes que ocorreram 
no Complexo do Salguei- 
ro após operação policial 
no fim de semana foram 
causadas por disparos de 
arma de fogo. Segundo a 
necropsia, não há indici- 
os de facadas. Cotidiano B3 

Inflação e distribuição 
dificil travam descontos 
para a Black Friday is 

Governo sabia desde 
fevereiro de falta de 

questões do Enem ss 

Ao menos 27 morrem em 
naufrágio na Mancha 
Imigrantes tentavam ir pa- 
ao Reino Unido, no pior 
evento desse tipono Canal 
da Mancha. Lideres apon- 
tam tráfico humano, am 

Pilotos devem entrar em 
greve na segunda-feira 
Sindicato que reúne pilo- 
tos e comissários decide 
parar por 2 dias (50% em 
cada dia). Categoria pede 
reposição da inflação: ADA 

Maria H. Tavares 

O que as urnas 

do Chile dizem 
A eleição chilena expôs a 
quebra do padrão de dis- 
puta entre duas coalizões 
centristas e traduziu enor- 
me rechaço ao sistema po- 
lítico anterior. A vitória de 
candidatos antissistema 
reflete um quadro de tur- 
bulência que sacode pa- 
ises da região. opinião a? 
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SP abolirá máscara 
em locais abertos 
em 11 de dezembro 
Governo Doria cita queda de mortes e internações por 
Covid após vacinação ao justificar; cientistas hesitam 

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunci- 

ou que vai abolir a obrigato- 
riedade do uso de máscaras 
em locais abertos no dia m 
de dezembro, 21 meses de- 
pois do início da pandemia, 
Em lugares fechados o uso 
continua a ser compulsório, 
Com 745% da população to- 

talmentevacinada, a média 
de mortes por Ci vid emsete 

dias no estado é agora de 61 

A expectativa é que no 
fim deste mês se chegue a 
Ro dos paulistas com o és 
quema vacinal básico com- 
pleto. No entanto, o núme- 
ro de casos volta a subir; à 
Europa enfrenta uma nova 
onda da doença, e especia- 
listas divergem sobre flexi- 
bilizar o uso de um dos ins- 
trumentos mais eficientes 
na prevenção da contami- 
nação neste momento, 

Carnaval cancelado provoca 
divergência entre especialistas 
Adecisão de municipios paulistas de cancelar o Carnaval 
por temor de nova onda de Covid é vista como sensata 
por especialistas, mas há defensores de que é possivel fes- 
tejar com máscara e comprovante de vacinação. Saúde m 

Anvisa quer vacina para entrada 
no Brasil, e Bolsonaro resiste « 

Deputados pressionam por 
auxílio maior, e voto é adiado 
A Câmara adiou ontem no- 
vamente a votação da MP 
que cria o Auxílio Brasil, 
após disputa entre o gover 
no e o relator da proposta, 
Marcelo Aro (PP-MG). 

Aro defende correção au- 
tomática mensal do valor 
transferida à população, 
com base no INPC; a equipe 

de Paulo Guedes é contra, 

Deputados apoiam tam- 
bém a elevação das fai- 
xas de pobreza é extrema 
pobreza, o que ampliaria 
os gastos do programa. 
O texto precisa ser vota 

do pelas duas Casas do Cor 
gresso até 7 de dezembro, 
Caso contrário, a criação 

do Auxílio Brasil perderá 
avalidade, Mercado AIS 

Pedra Ladesra/Folkapress 

PRESIDENTE AFIRMA ESTAR “TUDO CERTO' PARA SUA FILIAÇÃO AO PL 
Jair Bolsonaro e Arthur Lira na cerimônia em que o presidente da República recebeu a medalha do Mérito Legislativo; ele 
confirmou a ida para o partido de Valdemar Costa Neto, após entraves em alianças regionais, como em São Paulo poder am 

O coordenador do Comité 
Cientifico para a Covidde SP 
Paulo Menezes, avaliza ame- 
dida, mas recomenda man- 
ter O uso em contato próxi- 

mo entee desconhecidos. 
ara à infectologista Leo- 

nando Weissmann, à medida 
é arriscada às vésperas das 
lestas de fim de ano é suas 

aglomerações, que incluem 
turistas de locais com cober 

tura vacinalinterios Saúde Bi 

A pandemia em 24.nov 
Dado dás Mi 

POPULAÇÃO VACINADA 

No Brasil 
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Sabatina de 
Mendonça é 
marcada por 
Alcolumbre 
Depois de mais de qua- 
tro meses de resistência, 
o presidente da CC) (Co- 
missão de Constituição 
e Justiça) do Senado, Da- 
vi Alcolumbre (DEM-AP), 
marcou a sabatina do ex- 
ministro André Mendon- 
ça, indicado por Jair Bol- 
sonaro para uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal, 
A sabatina e a votação 

deverão ocorrer na próxi- 
ma semana. Poder 44 

EDITORIAIS AZ 

Sinal verde 
Sobre formação de gover- 
no de Scholz na Alemanha. 

Sujos ditos-cujos 
Acerca de ofensiva contra 
campanha desaúdeem SP 
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EDITORIAIS 
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Sinal verde 
Alemanha enfim define o governo que sucederá o 
de Merkel, com desafios urgentes e de longo prazo 

Depois de dois meses de intensas 
tratativas, O SPD (Partido Social 
Democrata, na sigla alemã) conse- 
guiu enfim formar o governo que 
sucederá os 16 anos de comando 
de Angela Merkel à frente da mai- 
or economia da União Europeia. 
O novo chanceler, primelro-mi- 

nistro na terminologia alemã e aus 
triaca, será mesmo Olaf Scholz, 69. 
um tecnocrata que ocupava o car 
go de ministro das Finanças e era 
o segundo homem na grande co 
alizão liderada pela longeva Mer- 
kel —que unia seus democratas- 
cristãos aos sociais-democratas. 
Pode parecer continuismo — e 

em diversos sentidos será, dado 
que o transatlântico alemão é de 
dificil manobra. Mas o governo for- 
mado é inédito na história do pais. 
Une o mais antigo partido ale: 

mão, o SPD, aos Verdes e aos libe- 
rais do FDP (Partido Democráti- 
co Livre). Pelas cores associadas 
a cada sigla, é a chamada coalizão 
semáforo (social-democratas são 
vermelhos, e liberais, amarelos). 
A combinação era lógica, Exclu- 

indo a CDU/CSU de um acordo, o 
SPD escolheu um agrupamento 
que ganhou 416 cadeiras no Par 
lamento em setembro, 48 à mais 
do que a maioria simples da Casa, 
Há diferenças históricas entre Os 

liberais e os verdes, mais interven- 
cionistas, à serem administradas. 
Tradicionalmente, o SPD trafega 
nacentro-esquerda e já governou 
antes COM esses grupos. 
Entretanto Scholz se mostra um 

social-democrata mais rosado do 
que vermelho, para ficar no cro- 
matismo. Talvez até por isso tenha 
sido escolhido como candidato a 
chanceler por sua sigla, liderada 
por políticos à esquerda, 
Terá na dupla que comanda os 

verdes, pá Bacrbock (pro- 
vável ministra das Relações Exte- 
riores) e Robert Habeck (indicado 
a superministro ambiental), seus 
braços esquerdos, Já o direito de- 
verá ser 0 liberal Christian Lind- 
ner, cotado para ocupar o cargo 
atual de Scholz e sinalizar auste- 
ridade orçamentária. 
Desafios não faltam. O mais ime- 

diato é a grande nova onda de Co- 
vid-19 que atinge o pais, com cober- 
tura vacinal frágil. Mas é no longo 
prazo que a combinação será tes- 
tada, à começar pela dicotomia 
entre ambiente e economia real. 
Nas negociações, os partidos pro- 

meteram colocar um fim à matriz 
energética do gás natural até 2040. 
Isso esbarra na realidade atual, 
com as necessidades alemãs sen- 
do supridas por Vladimir Putin. 
Aíse insere a briga hercúlea em 
torno do novo gasoduto Nord Stre- 
ama, que está pronto mas enfren- 
e telações de Berlim, estimu- 

por Washington. O tema es- 
tâno centro dos boatos alarmistas 
de uma guerra no Leste Europeu. 
Nesse balé geopolitico serão adi- 

cionados temas como migração e 
falta de inovação. Scholz ganhou 
o sinal verde para seu semáforo, 
mus a estrada está congestionada. 

Sujos ditos-cujos 
Gestão Doria cede ao moralismo tacanho ao 
retirar campanha de saúde pública do metrô 

A chamada pauta de costumes se 
impós mais uma vez, em prol da 
doença e do moralismo tacanho. 
Por ocasião do Novembro Azul, 
periodo dedicado à prevenção do 
câncer de próstata, uma campa- 
nha do Instituto Lado a Lado in- 
cluiu na pauta sanitária os tumores 
de pênis e espalhou cartazes com 
o jocoso lema “Lave 0 Dito Cujo” 
Totens em 15 estações paulista- 

nas incluiam mosaicos de q66 ilus» 
trações fálicas. Foi o quanto bas: 
tou para abespinhar o deputado 
estadual Tenente Nascimento, do 
partido pelo qual Jair Bolsonaro 
se elegeu presidente (PSL), e levá- 
lo a apresentar moção de repúdio 
na Assembleia Legislativa paulista. 
Horas depois da investida par- 

lamentar, o governo de João Do- 

ria (PSDB) cedeu e determinou à 
retirada dos cartazes do local. Ale- 
gou-se que a campanha não condiz 
com as diretrizes do Bandeirantes 
e que alimpeza correta domembro 
masculino não tem relação como 
câncer de próstata. 
Não é bom argumento, porque os 

dois órgãos estão intimamente re- 
lacionados e a saúde do aparelho 
genital costuma ser negligenciada 
por homens. Morrem qco no Bra- 
sil a cada ano — umas das maiores 
incidências de câncer peniano no 

mundo— e vários sofrem ampu- 
tações com tumores que poderi- 
am ser evitados com higienização. 
Pode-se debater a qualidade es- 

tética dos pústeres, mas soa desu- 
mano banir a campanha só porque 
puritanos se irritam com a repre- 

sentação do falo. E se fossem ilus- 
trações cientificas, menos cômi- 
cas, acaso deixariam passar? 
A mesma disposição censória 

move quem não admite educação 
sexual ou imagens didáticas de cor 
pos femininos e masculinos. A sen- 
sibilidade religiosa pretende pros- 
crever até inovações arquitetóni- 
cas comoa oferta de banheiros pa- 
ra pessoas de qualquer gênero em 
uma unidade do McDonald's em 
Bauru, no interior paulista. 
Uma cliente indignou-se não com 

desenhos fálicos que costumam co- 
brir portas de reservados pelolado 
de dentro, mas com bonequinhos 
do lado de fora a indicar o acesso 
de qualquer um ao WC. A prefeita 
bolsonarista da cidade, Suéllen Ro- 
sim (Patriota), pressionou, e 0 es- 
tabelecimento voltou atrás. 
Devem-se respeitar, por óbvio, 

valores, crenças e preferências in- 
dividuais. Descabido, entretanto, é 
envolver a política pública em dis- 
putas ideológicas que desconside- 
ram o interesse coletivo, 

Banca do Antfer 

Telegram: https: “'t.me'bancadoantfer 

Issuhuh: https:!issuhub.comiuser/h o0k/1712 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA | 

O nome é chacina 
Thiago Amparo 
Descrever a matança na voz passiva 
diz muito sobre a falta que nos faz 
uma democracia: “Oito pessoas foram 
encontradas mortas” em São Gonça- 
lo (RJ), lê-se na capa da Folha na se- 
gunda (22). “Dois deles não tinham 
antecedentes criminais” lê-se na ca- 
pa do jornalna terça (24). “Não tinha 
passagem pela polícia” ou “tinha” Lê- 
se no obituário “quem são as nove vi: 
timas” no jornal na quarta (24), co 
mo se nada mais precisasse ser dito, 
Como já cantara Nina Simone so- 

bre corpos negros pendurados co 
mo estranhas frutas em árvores de 
sangue, parece que nos acostuma» 

mos a naturalizar que corpos mor 
tos brotem em geração espontânea 
em mata; sejam colhidos como 
frutas pa em lençóis 
brancos e, ab cabo, ainda lembre- 
mos —como se isso autorizasse a 
pena de morte— quem possui ou 
não antecedentes. 
Ninguém pode ser executado ex- 

trajudicialmente, não importa quem 
seja: ou estamos dispostos, neste jor- 
nal e na sociedade, a c cohor 
ror pelo nome ou desistamos do 

oficio de dizer a verdade ao 
Eis o que houve: chacina. Ch 

etimologicamente, pode ter ingressa- 
dona lingua portuguesa entre os sé- 
culos E1s, de“caro siccina” ou“car- 
ne seca”. Moradores em São Gonça- 
lo, na melhor reportagem deste jor 
nala respeito, relatam que policiais 
fizeram churrasco na região da cha: 
cina, mataram, torturaram e ainda 
roubaram dinheiro, pistolas e fuzis, 

Polícia executa por Hi pri imo 
mesmo dia em que policial é morto, 
a chance de um civil ser morto é de 
1 150%; no dia seguinte, 450%). Poli- 
cia do RJri da cara do STF (descum- 
pre a decisão da corte ao não infor 
mar quase metade das operações). 
Políciano RImata para controlar ter- 
nitório, não para combater crime (há 
quatro vezes mais operações em ter- 
ritórios de tráfico do que de milícia). 
sn pia 
do com investig oiso- 
lamento para feira nem foi Ô. 
O churrasco dos policiais em São 

Gonçalo é a chacina que escancara 
as tripas do autoritarismo que ain- 
da Fi fim 

A ladainha antissistema sumiu 
Bruno Baghossian 
fair Bolsonaro tentou costurar um 
primeiro acordo como centrão ain- 
da em 3018. Candidato pelo nanico 
PSL, o capitão buscou uma aliança 
com Valdemar Costa Neto para ter 
acesso ao tempo de TV e ao fundo de 
financiamento eleitoral do PR (mais 
tarde rebatizado de PL). É 
A negociação não deu certo. Bo 

sonaro fingiu que nunca havia es- 
sino amão à sigla e se lançou na 

anha como um candidato que 
combatia “o sistema”, Depois de um 
mandato marcado pelo casamento 
de conveniência com os velhos parti- 
dose, agora, filiado a uma dessas le- 
Eras o presidente terá dificulda- 
e para repetir a ladainha em 2024. 
No governo, Bolsonaro tentou pre- 

servar a imagem de perseguido pe- 
las elites politicas e pela cúpula das 
instituições. Trata-se de um conhe- 
eido método de lideres populistas. 
O objetivo dessa encenação é atro- 
pelar as regras do jogo, ultrapassar 
os limites impostos ao poder do pre- 
sidente e arregimentar apoio públi- 
co a essas investidas. 
A estratégia é usada para masca- 

rar a incompetência, omedo de per 
dero cargo ou os impulsos autoritá- 
rios de um governante. No caso de 
Bolsonaro, os três casos se aplicam, 
O presidente já posou de vitima 

quando não conseguiu aprovar no 
Congresso os itens de seu descon- 
juntado programa de govemo, ir 
ventou a teoria de uma conspira- 
ção política para roubar a próxima 
eleição e tentou jogar seus eleitores 
contra governantes que adotaram 
medidas de restrição na pandemia. 
A doutrina antissistema é uma 

marca do bolsonarismo e costuma 
se basear em premissas falsas, Na se 
mana passada, o ex-ministro Abra- 
ham Weintraub disse que a cúpula 
das Forças Armadas tem ideias pró- 
ximas ao socialismo, Paulo Guedes, 
aquele mesmo, reclamou dos ban- 
cos é disse que eles “ainda não acei- 
taram a eleição de Bolsonaro”, 
Embora tente se manter nesse pa- 

pel, o presidente assume seu verda- 
deiro personagem ao se filiar ao PL 
paraas eleições. Bolsonaro nunca he- 
sitou em se embrenhar no tal siste- 
ma para extrair beneficios políticos. 

O empazuellamento do Brasil 
Ruv Castro 

Eduardo Paguello, lembra-se? Ex-ge- 
neraldo Exército na ativa e exeminis- 
tro porcino da Saúde, Aquele que foi 
sem nunca ter sido, Já passou à his- 
tória do Brasil O futuro falará dele 
como símbolo da redução do Esta- 
do aum rebanho de invertebrados a 
mando de Jair Bolsonaro. Sua imor 
tal frase “Um manda, vutro obede- 
ce” dita para 200 milhões de brasi- 
leiros, não ficará apenas como ex- 
pressão de uma pusilanimidade bo- 
vina mas porque pode ter contribu- 
ido para a devastação de vidas pela 
Covid, já que avalizava a quebra de 
um contrato de compra de vacinas, 
ordenada por quem o tangia. 
Mas é injusto concentrar 0 empa- 

zuellamento em Pazuello. Afinal, ele 
nunca foi o único pazuello do peda- 
co, etalvez nem primeiro. Está em 
curso um processo de paruelliza- 
ção em todas as instituições nacio- 
nais, com ênfase nas que garantem 
a imunidade de Bolsonaro e cáfila. 

O futuro ministro do Supremo Tri 
bunal Federal André Mendonça, por 
exemplo, cuja sabatina no Senado 

ra por dias, será mais um 
id ono STE, Irá somar-se a Kús- 
sto Nunes Marques, que Bolsonaro 
classificou como “10% dele [Bolso- 
naro[ no Supremo”, e à outros que 
às vezes se juntam à Kássio em pa- 
zueliagens pontuiis, Uma delas, a 

trava o julgamento das racha- 
de Flávio Bolsonaro e per 

mite ao ST] empazuellarse de ra 
cada, dando a Flávio sucessivas vi- 
tórias. O empazuellamento final se- 
rã a extinção desse caso. 

Ea CPI daCovid temia que, depois 
de meses levantando os crimes con- 
tra a vida praticados pelo governo 
durante a epidemia, nivesse seu re- 
latório posto para dormir pelo pro- 
curador-geral da República, Augus- 
to Aras. Pois não há mais o que te- 
mer. O relatório [4 ronca no berço 
esplêndido da empazueltada PGR. 
Mas o grande da psp 

não por gicIçE eo do Exército. Não 
importa quão cheios de vento, seus 
pd reduzidos a pazuel- 

por Bolsonaro, e isso também 
entrará para a história. 
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O que dizem 
as urnas 
Maria Hermínia Tavares 

Pesquisadora do Cebrap e 
professora aposentada da USP 
Escreve ds quintas 

Nesta semana, analistas cha- 
maram à atenção para os re- 
sultados das eleições chilenas 
de domingo passado. Afinal, 
elas expuseram a quebra do 
padrão de disputa entre duas 
coalizões centristas, que pre- 
valecia desde a volta da demo- 
cracia em 1990 e tornava o jogo 
todo bastante previsível. 
Na segunda-feira (22), nesta 

«enquanto Marcus Melo 
destrinchava as mudanças nas 
regras eleitorais que fizeram 
desmoronar o clássico padrão 
pç centripeta, Ma- 

astro enfatizava à 
cional, com ãas- 

rapa pç, “soe res- 
sistas reveladas nas mobili 
ções sociais da última década. 
Mas os números do domin- 

go, resultantes das alterações 
nas regras da competição da 
inevitável troca de guarda en- 
tré gerações, traduziram sobre 
tudo enorme rechaço ao siste- 
ma político anterior, À mesma 
rejeição que levou multidões 
às ruas no chamado “estalhi- 
do"(estouro) de 2019 e nas elei- 
ções para a Convenção Cons- 
tituinte em que prevaleceram 
as listas dos independentes. 
Agora, candidatos das for- 

cas de centro-esquerda como 
de centro-direita, que empla- 
caram todos os presidentes e 
maiorias parlamentares nas 
últimas trés décadas, tiveram 
menos votos que O terceiro co- 
locado, Franco Parisi. Residen- 
tenos Estados Unidos, ele nem 
sequer se deu o trabalho de fa- 
zer A po no seu pais. 

gundo a cientista política 
o Sd la Heiss, da Universida- 
de do Chile, ao votar em Parisi 
vs eleitores puniram as forças 
políticas tradicionais. O “voto 
castigo” é também uma das ca- 
racteristicas dos recentes pro- 
cessos eleitorais na região, co- 
mo destacou Daniel Zovatto, 
diretor para a América e o Ca- 
ribe da International Idea, r- 
ganização sueca que monito- 
ra à democracia e as votações 
pelo mundo afora. 
Segundo ele, desde 2019 05 

governantes têm sido derro- 
tados em praticamente todas 
as disputas realizadas na área 
para diferentes cargos, contra 
riando uma tendência que no 
assado —e em pencas de pa- 

ises— costumava dar vanta- 
gemaos incumbentes. Avitó- 
ria de candidatos com discur- 
sos antissistema; a fragmen- 
tação dos sistemas de par- 
tidos ou à sua instabilidade 
em razão do escasso tem- 
po de vida das organizações 
partidárias, substituídas sem 
cessar por novos agrupamen- 
tos— e governos desprovidos 
de sólida maioria parlamen- 
tar completam à quadro de 
turbulência política que sa- 
code a região. 
Como tantas outras, as elei- 
pe des chilenas resultam de uma 

ória particular, mas, ao 
mesmo tempo, escancaram a 
comum dificuldade de ancorar 
democracias estáveis em ter- 
reno minado por baixo cres- 
cimento econômico, corrup- 
ção, muita pobreza e secula- 
res distâncias sociais. 
mihermtava res gigmall cor 
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Por que precisamos banir as 
terapias de reversão sexual É 

Apesar do aval do Supremo, norma do Conselho de Psicologia não é respeitada 

Flávio Conrado, Gabriella Morena e Bob Luiz Botelho 

Das terei de trópedogia cultural pela UFA dé atvasa de diretos burmanesi e um des cenrderadosm de Deanpélca pela Denmbisda 

Paledloga e especialista em cics shtderles de [amas e esala contdera o projrio Pyn pels Diveniiade, que poesia apela cem saúde mental à população LEITO já o 

Gebgado e reverendo co gerja dr tiga das derdricaa, é irem bep do Faateenidado Teológica Lotino-inericana e chiedenador essóuilve de Poangélicos pets É ieernid mio 

O documentário "Pray Away” (Net- 
fix), abordado em reportagem nes- 
ta Folha (“Ex-ex-gays abalam movi- 
mento pró-cura gay nos EUA, mas 
braço brasileiro segue forte”, 4/9), re- 
vela uma realidade que gostariamos 
que já estivesse superada no Brasil 
Através de depoimentos de ex-lide- 

res do movimento Exodus Interna- 
tional, principal ministério de pro- 
moção de “cura gay” dos EUA por 
quase 49 anos e com presença em 
17 paises, à produção relata um dos 
episódios mais nefastos para pesso- 
as LGETQIA+ naquele pais cerca de 
700 mil pessoas experimentaram al- 
guma forma de “terapia de reversão 
sexual" através de iniciativas religi- 
osas, No documentário tomamos 
conhecimento de uma organização 
que transmitiu formas de perceber 
e lidar com a sexualidade que ainda 
são vigentes e replicadas em diver- 
sas partes do mundo. 
Agui, na atuação de ministérios 

como Exodus Brasil, entre outros, 
pode-se ver como o tema das “tera- 
pias de reversão” está longe de ter 
sido equacionado pela resolução 
c1/49, do Conselho nes Psi- 
cologia (CFP), que já completou 20 
anos de vigência. Esta determina que 
não cabe a profissionais da psicolo- 
ja o oferecimento de qualquer tipo 
e prática de reversão sexual, uma 

vez que a homossexualidade não é 
considerada patologia, doença ou 
desvio. No entanto, psicólogos de- 
tensores de tais “terapias” especial- 
mente do meto evangélico, contesta- 
ram a resolução na Justiça. Em abril 
de 2039, 0 Supremo Tribunal Fede- 
ral decidiu manter a normativa e à 
competência do CFP para orientar 
seus profissionais. 

Esses psicólogos “reversionistas 
representam bem omodo como gru- 
pos evangélicos têm lidado como te- 
ma da diversidade sexual e de gêne- 
ro em suas comunidades. Indicam 

apenas à ponta do iceberg de uma 
realidade que permanece submersa 
na experiência da maioria das pes- 
soas LGATOIA+ evangélicas e de su- 

Se é verdade que a psicologia no 
Brasil tem feito esforços para se ali- 
nhar a investigações cientificas so- 
bre sexualidade e oriéntação sexu- 
ale orientar seus profissionais a res- 
peito, também chegam a nós pesso- 
as LGETQIA+ que narram experiên- 
cias de tentativas de “reversão sexu- 
al” vividas em suas igrejas, com psi- 
cólogos envolvidos nesse processo, 
Centenas de iprejas, ministérios e 

comunidades “terapéuticas” em to 
do o pais continuam usando a prer 
rogativa de sua liberdade religiosa 
para ofertar a possibilidade de mu- 
dança da sexualidade, Sem base ci- 
entifica é comprovadamente inefi- 
caz, ela causa danos muitas vezes ir 

É] 
Centenas de 
igrejas, ministérios 

e comunidades 
“terapêuticas” continuam 
usando a prerrogativa 
de sua liberdade 
religiosa para ofertar 
a possibilidade de 

mudança da sexualidade, 
Sem base cientifica 
e comprovadamente 
ineficaz, ela causa danos 

muitas vezes irreparáveis 

à saúde mental de 
pessoas LGBTQIA+ 

reparáveis à saúde mental de pessoas 
LGRTQIA+ ao recorrerem do apoio 
de suas lideranças religiosas por ima- 
ginarem sua sexualidade ou gênero 
errado ou desordenado. 

Profissionais “reversionistas” de- 
tendem que “uma pessoa homosse- 
xual infeliz com sua sexualidade tem 
o direito de procurar ajuda” mases- 
te suposto acolhimento guarda, na 
verdade, uma perniciosa armadilha: 
quem procura apoio está assolado 
por dúvidas sobre si, sobre sua fé e 
com medo de rompimentos na fa- 
múilia e na comunidade religiosa. O 
discurso de ajuda pode soar espe: 
rançõeo, mas é extremamente vio- 
lento, Por que tais profissionais não 
questionam a estrutura de exclusão 
a que pessoas LGBTOLA+ estão sub- 
metidas, contexto onde emerge sua 
sensação de inadequação, angústia 
e pedido de mudança? 
Não é por acaso que paises como 

EUA, Canadá, Alemanha, Portugal, 
México e Chile, para citar alguns, 
vêm discutindo e tomando decisões 
pelo banimento total dessas práti- 
cas, inclusive por parte de grupos re- 
ligiosos. À própria ONU tem alerta- 
do sobre a interferência na integri- 
dade pessoale autonomia de pesso- 
as LGRTOIA+, sendo o modelo es- 
sencialmente discriminatório e vi- 
olador dos direitos humanos, 
Cabe-nos perguntar se continua: 

remos sendo negligentes especial- 
mente com a vida de nossos adoles- 
centes e jovens, que em sofrimento 
recorrem a suas lideranças religio 
sas, Estas, assumindo o discurso da 
“cura”, os encaminham a práticas de 
reversão sexual, provocando ainda 
mais sofrimento. 
Urge uma ação conjunta do Esta- 

do, da comunidade cientifica, da so- 
ciedade civil e das lideranças rehigio- 
sas conscientes desse mal para com- 
bater tais práticas até que deixem 
completamente de existir. 

A mãe das indústrias sob ataque 
Ciência deve ser compreendida como capaz de gerar empregos e renda 

Luiz Osório Silveira Leiria 
Professor costas do Cepastámerto de Farmecetog a da Faculdade de Medigina de Bibemão Preto da Urtrenidade de São Foudo (FRRP-L SP: 

A pandemia de Covid-19 colocou os 
cientistas nos holofotes e de que- 
bra fez ao menos parte da popula- 
cão enxergar que em terras tupini- 

ins se faz ciência sim. Como na- 
parece ter lógica nestes tempos, 

com a pandemia também vieram 
cortes no orçamento das agências 
de fomento federais, Capes e CNPg 
e receberam o tratamento digno 
as coisas desimportantes no exa 

to momento em que eram essenci- 

ais, Para nosso azar, o momento de 
maior popularidade da ciência junto 
ac brasileiro coincidiu com seu mo- 
mento de maior desprestígio junto 
às esferas de poder, especialmente 
o Executivo federal, 
A pesquisa cientifica deve ser en- 

téndida como uma indústria capaz 
de gerar empregos e renda. Sempre 
vEta como um investimento que traz 
resultados no longo prazo, já passou 
da hora de enxergar que o investi- 
mento público nessa pasa gera 
empregos no curto e médio prazos, 
de a direta e indireta. 
Através de sua agência de formen- 

to (Fapesp), somente o estado de 
São Paulo investe em média R$ 200 
milhões por ano em bolsas de estu 
dos (e tem margem para melhorar). 
O investimento em bolsas é também 
acreditar no primeiro emprego do 
jovem que está transitando entre à 
graduação e o mercado de trabalho 
—e. consequentemente, movimen- 
ta a atividade econômica, 
Produtoras de insumos e serviços 

de suporte à pesquisa se instalam em 

torno de “hubs” de produção cien- 
tifica. Nessas áreas criam fábricas e 
trazem empregos, alêm de acelerar 
a pesquisa, num ciclo virtuoso. Cu- 
riosamente, elas nãose instalam no 
Brasil, pois não há demanda sufici- 
ente. Logo, importamos insumos, O 
que tornaa pesquisa mais lenta e ca- 
ra: um ciclo vicioso, ladeira abaixo. 
Ainda assim o leitor pode questio- 
nar se não estou exaperando quan: 
do falo em “indústria da pesquisa ci- 

|] 
Produtoras de insumos 
e serviços de suporte 
à pesquisa se instalam 
em torno de “hubs” de 

produção cientifica. 
Nessas áreas criam 

fábricas e trazem 

empregos, além de 
acelerar a pesquisa, 

num ciclo virtuoso. 

Curiosamente, elas não 

se instalam no Brasil, 

pois não há demanda 
suficiente. Logo, 

importamos insumos, 

o que torna a pesquisa 
mais lenta e cara 

entifica” Pois bem: não só 0 é, como 
também é amãe de todas as outras. 
Não é em vão que os polos tecnoloó- 
gicos se ins ão redor ou den- 
tro de polos universitários, inclusi- 
veno Brasil, O exemplo mais icônico 
eu da região de Boston (EUA), que, 
devido às grandes universidades, 
se tornou o maior “hub” da indús- 
tria das “biotechs”, reunindo mais 
de 300. Este ecossistema é conside- 
rado o principal motivo da rápida 
recuperação da economia da regi- 
do após a crise aguda da pandemia, 
A famigerada recuperação em *Vº 

não ocorre em vão, O desenvolvi- 
mento desses ecossistemas só po 
de ser viabilizado através do apor 
te de investimento público em ciên- 
cia, 0 que nó caso da área homédica 
norte-americana é garantido majon- 
tariamente pelo National Institutes 
of Health (NIH), uma agência públi- 
ca de fómento. Segundo 
tam os professores do MIT (Massa- 
chusetts Institute of Technolopy) Si- 
mon Johnson e Jonathan Graber no 
livro “Jump-Starting America” cada 
US$ 10 milhões investidos pelo NIH 
resulta em US$ 3º milhões de retor- 
nona iniciativa privada. 

Se insistirmos em não enxergar is- 
so em tempo, continuaremos a so- 
frer “za1” diários. Qutras crises glo- 
bais podem estar no horizonte, e es- 
pero que até lã tenhamos criado as 
condições reais de reagir em “Ve 
não em “U”. Meu medo é que na to- 
ada atual sejamos apenas capazes 
de reagir em “L. 
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2022 
“Moro coloca em risco candidato 
rade Ciro Gomes, avaliam políticos 
epedetistas" (Painel, 24/11). A cam 
didatura de Moro pode até ajudar 
Ciro Gomes, se este dele se apro- 
ximar para provar no eleitorado 
o seu verdadeiro afastamento de 
Lula, Mas Ciro parece insistir em 
sua estratégia equivocada de ten 
tar destruir reputações sem cons 
truir a sua, 
Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE) 

dr 

Em sua entrevista do jornal El País, 
Lula apenas quis dizer que um pa- 
is com nó milhões de pessoas em 
insegurança alimentar, com ag mi- 
lhões na miséria, com 14 milhões 
de desempregados e com gente 
na fila do osso não tem moral pa- 
rácriticar países como Nicarã 
Cuba, China e Rússia. E se contimu- 
armos com politicas econômicas 
liberais, logo estaremos pior que 
a Venezuela 
Antônio Beethoven Cunha de Mola 
(5ão Faulo, SP) 

al. 

Acompanho Bruno Boghossian e 
acho-o equilibrado e justo em suas 
análises, E gostei do tom que usou 
para criticar a fala de Lula sobre a 
Nicarágua (O abaçaod da Nicará- 
gua”, Opinião, 24/n), Ele só se es- 
queceu de dizer que o Brasil, pelas 
mãos do ex-juiz Moro, também agiu 
como Ortega na Nicarágua e elimi- 
nou Lula da disputa democrática. 
Somos todos Nicarágua? 
Flávia Aldar (São Paulo, SP) 

Flexível 
O editorial “Democrata Bexivel” 
(Opinião, 24/10) aproveitou as opi- 
nides de Lula sobre ditaduras de es- 
querda — ingênuas e contraditó- 
rias— como se ele fosse realmen- 
te um “democrata Mexivel”. Não 
mencionou que nos governos do 
PT nunca houve repressão à opo- 
sição é à imprensa, não houve ten- 
tativa de aumentar o tempo de go- 
vemo —como fez FHC — nem qual- 
ue interferência na PF ouno ju- 
iciário, como faz Bolsonaro para 

proteger suas crias. Foram gover 
nos essencialmente democráticos. 
Beatriz Telles (5ão Paulo, SP) 

Petistas deveriam beijar o editori- 
alda Folha. Adverte a campanha e 
o candidato para não darem mar 
cadas. E mancadas desse tipo po- 
dem custar a eleição, Ao contrá- 
ro, Os petistas são mal agradeci- 
dos, pois jogam pedras, O funatis- 
mo é uma droga 
Adonay Anthony Evans 
(Marília, SP) 

de 

Lula, mais uma vez, val ser vitima 
de uma campanha sórdida Seu no- 
me só surge na Folha, no Estadão e 
na Rede Globo para ser desqualif- 
cado. Não aprendem com a histó- 
na. Foi assim com Getúlio, Jusceli- 
no, Brizola, Jango e Dilma. Embar 
caram no golpe militar de 64, nos 
discursos estapafúrdios de Collor 
e Bolsonaro. 
Anete Araújo Guedes 
(Belo Horonte, MG) 

* 

Oeditorial da Folha está corretissi- 
mo. Lula e Bolsonaro são faces da 
mesma moeda. Fora com os dois! 
É urgente escolhermos democra- 
tas verdadeiros e capacitados pa- 
ra governar o pais. 
Oras Coelho Pina (Criciuma, SC) 

E q PT segue perdendo os votos 
com tais derlarações pró-ditadu- 
ras —pelo menos os votos daque- 
les que consideram a democracia 
liberal um valor inegociável. Me- 
lhor assim, o centro democrático 
agradece. 
Banial Plach (Brasília, DF] 

Metos 
“A potência dos afetos” (Jairo Mar 
ques, Cotidiano, 24/11). O afeto, nes- 
sa narrativa, é uma prosa poética 
perfeita. Nas entrelinhas, ele diz 
o que precisamos, não só quando 
de uma enfermidade, mas sim co- 
mo fazer parte da humanidade, So- 
mos carentes da força e do brilho 
do olhar, que compactuam amiza- 
de, carinho, colo amigo. Parabéns, 
Jairo LES. 
Terezinha Dias Rocha (5ão Paulo, SF) 

Constante aprimoramento 
Muito elucidativo o texto de Meli- 
na Cardoso sobre o real papel das 
igrejas cristãs e seus heéis (Qual à 
relevância da igreja hoje?” Opini- 
ho, 24/01). Ela mostra que, diferen- 
temente do propalado por alguns 
inimigos da fé, os crentes não são 
higuras caricatas que gostam de 
falar mal dos chamados pecado- 
res e rezar e cantar de forma pue- 
ril São seres conscientes, que bus- 
cam à constante aprimoramento 
essoal e fazem relevantes traba- 

João Paulo Eiras 
[5ão Bernardo do Campo, SP) 

não 

Melina Cardoso escreve que “onde 
o Reino se manifesta não há pesso- 
as passando fome”. Considerando 
as cenas dantescas de pessoas dis- 
putando vssos, vejo que o Reino 
ainda não se manifestou no Brasil 
= gu, se o fez, foi no Brasil dos que 
puderam comer à carne quecobria 
aqueles ossos. Enquanto aguarda- 
mos uma manifestação mais eguá- 
nime do Reino, cobremos o gover: 
no para que cumpra com seu dever 
para com os milhões de famintos. 
Jonas Nunes dos Santos 
(Juiz de Fora, MG) 

Excelente 0 artigo de Melina Car 
doso. Seguir o Evangelho signifi- 
ca muito mais do que frequentar 
templos. Re ta conectar-se 
à realidade da sociedade e promo- 
ver ações concretas de apoio eaco- 
lhimento aos que mais precisam. 
Tiago Oliveira 
(Santo André, SPj 

ERRAMOS 
erramosdigrupofolha com be 

PAINEL DO LEITOR DIiHCM, PAG A) 

Na carta de Heloisa Fernandes, à 
expressão “Nota da Redação” foi 
indevidamente colocada no lugar 
do titulo. 

MERCADO [23.NOv, PÁG. Als) Diferen- 
temente do publicado em “PEC li- 
bera R$ 126 bisemespaço para rea- 
justes e auvdlio a caminhoneiros” à 
desoneração da folha reduz o custo 
de impostos pagos pelas empresas 
sobre os salários de funcionários. 

AMBIENTE (18.h0V., PÁG E3) À re- 
portagem “Fusão nuclear traz es- 
perança mas ainda não ajuda na 
crise climática” apontava que nos 
tokamabks flui uma “sopa de deuté- 
rio elitio” Ocorreto, porém, é deu- 
tério e tritio. 
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Fica em casa 

Camila Mattoso 
painel prupololha com.br 

Os secretários estaduais de Saúde são unânimes na 
reprovação à realização de Carnaval em 2022, É o 
que afirma Carlos Lula, presidente do Conass (Con- 
selho Nacional de Secretários de Saúde) e titular da 

pasta no Maranhão. “Entre os secretários, ninguém 
concorda com o Carnaval”, diz. Ainda que o cenário 

da pandemia da Covid-g esteja melhor em relação 
a meses anteriores, há o temor de que as aglomera- 
ções gerem uma nova onda de contaminações. 

TEM 1550 Lula ressalta, por 
outro lado, que os secretários 
reconhecem que existem cu- 
tras razões para que 05 even- 
tos sejam realizados, como, 
par exemplo, a pressão de pro- 
fissionais da cultura. 

MAPA Áté O momento, ao me- 
nos 58 cidades paulistas já 
anunciaram o cancelamen- 
to dos festejos, entre elas São 
Luiz do Paraitinga, Taubate, 
Franca e Ubatuba. 

BAILE TODO À cidade de São 
Paulo atingiu nesta quarta-feira 
(24) amarca de 120,07] da po- 
pulação adulta como esquema 
primário davacina contra Co- 
vidg comple, segundo da- 
dos da Secretaria de Saúde da 
gustão Ricardo Nunes (MDB), 

MEDIDA (O número significa 
toda a população com mais 

de18 anos da cidade foivacina- 
da duas vezes ou recebeu do- 
se única. A taxa passa de 100% 
porque o censo nacional que 
dá base aos levantamentos é 
de 2010 e também porque há 
adultos de outras cidades que 
se vacinam no municipio. 

marca “São Paulo se solidi- 
fica como a capital mundial 
da vacina. Agente consolida a 
nossa liderança, a cidade que 
mais vacinou no mundo, e eu 
só tenho que agradecer à po- 
pulação, que aderiu à vacina: 
ção e está acreditando na vida, 
protegendo a sua vida é a dos 
outros”, diz Nunes ao Painel. 

VOAR, VOAR Nunes emaou à 
Câmara Municipalnesta terça 
(23) um projeto de lei pedindo 
autorização para avançar em 
acordo relacionando a dívida 
do municipio com a Uniãoea 
disputa entre São Paulo e go- 
verno federal pelo Campo de 
Marte, na zona norte, 

SUBIR, SUBIR A proposta, reve- 
lada pelo Painel em julho, é a 
de promover encontro de con 
tas entre a divida de R$ 25 hi- 
lhôes do municipio com a Uni 
doe a indenização que o gover 
no federal deve pagar à cida- 
de relacionada ao uso indevi- 
do do Campo de Marte, A pre- 
feitura paga : aproximadamen- 
te R$ 250 milhões pormês re- 
lacionados a essa divida, 

TIROTEIO 

vima.. A base de deputados 
do governo de São Paulo na 
Assembleia Legislativa de SP 
quer colocar em vot ação na 

semana que vem o projeto 
de lei pi im apelidado de 
PL da grilagem de João Doria 
(PSDB) por seus críticos, que 
veem uma tentativa de aceno 
à base ruralista do presiden- 
te Jair Bolsonaro com as elei- 
ções de 2022 em vista. 

«DEGADO Deputados deopo- 
sição e movimentos de luta pe- 
la terra, como o MST, dizem 
que o texto favorece o agrone- 
gocio ao permitir que assen- 
tados vendam os lotes após 10 
anos de titulação e promove o 
endividamento, pois estabe- 
lece que o assentado que qui- 
ser ter a posse da terra terá de 
pagar 5% do valor total dela. 

OUTRO LADO Emnota, O pover- 
no de São Paulo afirma que “é 
descabida a acusação de que 
hã risco de prejuizo ao produ- 
tor assentado” e que o proje- 
to “busca segurança juridica 
às famílias assentadas”. 

REFORÇO Especialistas em di- 
reito eleitoral sugeriram 20 
TSE a realização de uma fisca- 
lização extra nas urnas eletró- 
nicas nos dias de votação co- 
mo forma de combater a dis- 
seminação de fake neves sobre 
a segurança do equipamento, 

NAMORA A Academia Brasilei- 
rude Direito Eleitoral e Politi- 
co sugere que mesários pos- 
sam suspender a votação do 
eleitor e convocar fiscais de ao 
menos três partidos, além de 
outros eleitores, para testar se 
todos às candidatos a cargos 
majoritários aparecem na ur 
naeletrônica 

NovIDaADE O Programa Forças 
no Esporte, do Ministério da 
Defesa, lançará nesta quinta- 
feira (25) um novo núcleo na 

Escola Superior de Defesa, em 
Brasília, O Profesp oferece va- 
gas em atividadesesportivas, 
educacionais lúdicas a crian- 
cas e adolescentes em situa 
ção de vulnerabilidade social, 

HONRARIA Ao final da cerimo- 
niaá, a primeira-dama, Michel- 
le Bolsonaro, receberá o titu- 
lo de madrinha do programa, 

O sincericídio do Mourão descortina 

a ação criminosa do governo em 
relação ao meio ambiente e à Amazônia 

Da Israel Batista (PV-DF), deputado, sobre o vice-presidente admitir 

culpa pelo fracasso no combate ao desmatamento no Brasil 

com Fabio Seraphão e Gullherme Seto 
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Alcolumbre marca sabatina 
de Mendonça, indicado por 
Bolsonaro para o Supremo 
Após mais de quatro meses no Senado, votação de indicação do 
ex-ministro da Justiça para a corte deve ocorrer na próxima semana 

Renato Machado é 
Thiago Resende 

gnasítia Após mais de quatro 
meses de resistência no Sena- 
do, o presidente da CC] (Co- 
missão de Constituição e Jus- 
tiça) do Senado, Davi Alcolum- 
bre (DEM-AP), marcou a saba- 
tiná do ex-ministro da Justi- 
ca André Mendonça, indica- 
do pelo presidente Jair Rol- 
sonaro para uma vaga noSTF 
(Supremo Tribunal Federal). 
Asabatina e a votação da in- 

dicação de Mendonça na CC] 
vão acontecer na próxima se- 
mana, durante o chamando 
esforço concentrado convo- 
cado no Senado para votar in- 
dicações pendentes na Casa 
para -diferentes cargos, 
O presidente da comissão 

informou que um calendário 
será elaborado até o inicioda 
próxima semana, para que to- 
dos os nomes pendentes de 
análise na CC] sejam efetiva- 
mente sabatinados, 

“Vou fazer à leitura de to- 
das as mensagens | presiden- 
ciais] que estão aqui. Vou se- 
guir in ente a decisão 
do presidente [do Senado| Ro- 
drigo Pacheco de, no esforço 
concentrado, com o quórum 
adequado, fxzermos às saba- 
tinas de todas as autoridades 
que estão indicadas na comis- 
são”, afirmou o senior 
Acolumbre também disse 

que recebeu sete pedidos de 
senadores para serem relator 
da indicação de Mendonça. 
Acrescentou que val realizar 
uma reunião com os interes- 
sados e membros da comis- 
são nos próximos dias e que 
então tomará uma decisão. 
A senadora Eliziane Gama 

(Cidadania-MA) despontou 
como favorita para assumir 
a relatoria. Alguns senado- 
tes que haviam anunciado a 
intenção de ocupar o posto 
chegaram a dizer que abrini- 
am mão do pleito em favor dá 
parlamentar 

O senador pelo Amapá vi- 
nha sotrendo pressões para 
pautar a sabatina de Mendon- 
ca, apesar do alívio proporci- 
onado por uma recente deci- 
sãodoSTF quegarantiu a ele 
aprerrogativapara agendar as 
análises dentro dacomissão. 

Por outro lado, cresceu a 
pressão sobre seu aliado, Ro- 

drigo Pacheco, que marcou o 
esforço concentrado e vinha 
falando que tinha a “expecta- 
tiva” de que Alcolumbre reali- 
zaria as sabatinas pendentes. 
AD mesmo tempo, o presi- 

dente da CC) também vinha 
repetindo nos últimos meses 
que apenas pautaria a saba- 
tina de Mendonça se tivesse 
votos suficientes para derru- 
bar sua indicação. Como a Fo- 
lha mostrou, ele tem dito que 
conta com 49 votos contra O 
indicado de Jair Bolsonaro 
—de um total de senadores. 
Nos bastidores, comenta- 

se que o principal motivo pe- 
lo qual Alcolumbre vinha se- 
usando a sabatina de Men- 
ii é o fato de ter perdido 
o controle sobre a distribui- 
ção de emendas 
Além disso, ele gostaria de 

ver substituida a indicação do 
ex-ministro da Justiça pela do 
atual procurador-geral da Re- 
pública, Augusto Aras. Men- 
donça é o nome “terrivelmen- 
te evangélico” que Bolsonaro 
havia prometido indicar para 
uma vaga no STE 
Alcolumbre fez nesta quar 

ta-feira (24) um longo discur- 
susobre o assunto, rebatendo 
a acusação de que havia torna- 
diinoperante alguns órgãos, 
justamente por não agendar 
sabatinas na comissão, 
Citou como exemplo 0 

CNMP (Conselho Nacional 
do Ministério Público), afir 
mando que as sabatinas que 
lhe cablam haviam sido feitas, 
mas que o plenário do Sena- 
do ainda não realizou as vo- 
tações previstas. 
DO ex-presidente do Senado 

também afirmou que tinha 
preferência por realizar pri- 
meiramente as sabatinas para 
cargos com mandatos, e não 
para vagas vitalícias, como 
as indicações para tribunais. 

Ele citou especificamente as 
indicações de Mendonça, pa- 
rao STE e também para uma 
vagano TST (Tribunal Superi- 
or do Trabalho), cuja indica- 
da é a desembargadora Mor- 
gana de Almeida Richa. 

“Pessoalmente, se tivesse 
que escolher, eu optaria por 
colocar todos os cargos nes- 
Se MOMENTO, DS Caros que 

dispõem de mandato, é não 
os vitalicios” afirmou. 
Aleolumbre também co- 

E) 
MUDANÇA 
EM APOSEN: 

TADORIA DO 

STF NÃO TEM 
ACORDO, 
DIZ LIRA 

O presidente 

da Câmara, 

Arthur Lira 

(PP-AL), disse 
nesta quarta 
(24) que a 
PEC (proposta 

de emenda à 

Constituição) 
que reduz 

à idade de 

aposentadoria 

de ministros do 

STE (Supremo 
Tribunal 

Federal) de 75 
para 70 anos 

não tem acordo 
para prosseguir 

natasa. 

Questionado 

sobre a possibi- 

lidade de a PEC 

avançar, após 
o texto ter sido 

aprovado na 

CCJ (Comissão 

de Constituição 

E Justiça) na 

terça (43), Lira 

lembrou que, 

na reunião fal 

aprovada dutra 

PEC, do depu- 
tado Cacá Ledo 

(PP-BA), que 
amplia de 65 
para 7O anos a 
idade máxima 

para indicação 
de ministro 

da STE A 

mudança 
incluirá 
ministros do 

STJ (Superior 
Tribunal de 
Justiça), do 

TST (Tribunal 
Superior do 
Trabalho) é 

juizes dos TRFs 
[Tribunais 

Regionais 
Federais] & 
TETS (Tribunais 

Regionais do 
Trabalho). 

mentou a pressão que vinha 
recebendo, inclusive ataques 
de ódio em virtude da sua re- 
ligião, Respondeu as críticas 
de que ele próprio poderia 
estar perseguindo um evan- 
gélico. “Eu sou judeu. Como 
que eu estaria perseguindo 
um evangélico?” questionou. 
Alguns senadores elogiaram 
ainiciativa, mas aproveitaram 
para criticar a demora para 
o agendamento da sabatina. 
Esperidião Amin (PP-SC) se 
exaltou e bateu na mesa, afir 
mando que Alcolumbre, como 
presidente da CC], é “um sú- 
dito do regimento [do Sena- 
do), mas éum súdito rebelde”, 
Alguns senadores, como 

Simone Tebet (MDB-MS) e 
Carlos Portinho (PL-RJ), pe- 
iram uma solução mais rá- 
pida sobre o calendário das 
sabatinas, 
Um dús temores é que a sa- 

batina de Mendonça fique pa- 
ra quinta-feira (2), o último 
dia do estorço concentrado, 
correndo o risco de ser adia- 
da, caso às ditivas anteriores 
se prolo: 
O agendamento da análise 

donome de Mendonça áacon- 
tece um dia após reunião na 
residência oficial do Senado 
entre Alcolumbre, o presiden- 
te da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), e o líder do gover 
no senador Fernando Bezer- 
ra (MDE-PE). 
Pacheco informou no mes- 

mo dia que havia recebido 
uma sinalização positiva de 
que Alcolumbre pautaria à sa- 
batina de Mendonça durante 
o esforço concentrado, 
O senador pelo Amapá vem 

sendo cobrado duramente 
or evangélicos, por mem- 
er do STF e por outros se- 
nadores para destravar a sa- 
batina do ex-ministro da Ad- 
vocacia-Geral da União. 
A cobrança acabou respin- 

gando em Pacheco, que pas- 
souaser pressionado para le- 
var a análise diretamente pa- 
ra o plenário do Senado. 
Durante sessão plenáriana 

semana passada, alguns sena- 
dores, como o lider do Pode- 
mos, Alvaro Dias (Podemos- 
PR), chegarama ameaçar uma 
grande paralisação dos traba- 
lhos do Senado se a sabatina 
de Mendonça não fosse reali- 
zada pela CC). 
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Novo app para prévias do PSDB falha 
em teste, e partido busca alternativas 
Fundação e legenda cogitam que aplicativo tenha sido alvo de ataque hacker no último domingo 

Danielle Brante 
Carolina Linhares 

BRASÍLIA E SÃO pauLO A Relata- 
Soft, empresa contratada pelo 
PSDB, na terça-betra (23), para 
concluir a votação das prévias 
presidenciais teve seu aplica- 
tivo reprovado em testes fei- 
tos pelo partido na madru- 
gada desta quarta-feira (24). 
A votação, que está acirra- 

da entre os povernadores Jo- 
ão Doria (SPje Eduardo Leite 
(R$), foi suspensa no domin- 
go (2), depois que caplicativo 
desenvolvido para o partido 
travou. Filiados e figuras his- 
tóricas do PSDB não conse- 
guiram votar pela ferramen- 
tacriada pela Faurgs (Funda- 
ção de Apoio à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul). 
A fundação afirmou emno- 

ta que “considera muito plau- 
sivel à ocorrência de um ata- 
que de hackers” 20 app. 

Agora, comavotação incon- 
clusa, o partido iniciou testes 
com outras empresas, como 
a Reevoter, que passou pela 
fase inicial de testagem, mas 
apresentou desempenho con- 
siderado aquém do desejado 
pela legenda em outras fases. 
Mas a empresa não foi des- 

cartada. Testes em outras du- 
as companhias feitos ainda 
nesta quarta também foram 
insatistatórios. 

Aexpectativa é que às resul- 
tados dos testes desta quarta 
sejam divulgados na manhã 
desta quinta (25). A partir dai, 
u novo cronograma de vota- 
ção sera estabelecido, 
internamente, o partido 

ainda diz confiar ser possi- 
vel concluir a votação até do- 
mingo com votação via aplica- 
tivo, lsso porque seria a me- 
lhor forma de contemplar os 
quase 40 mil filiados que não 
puderam registrar seus votos 
—via urna eletrônica, a capi- 
laridade seria menor. 

Leite, que defendeu a reto- 
mada em 48 horas, que já não 
foi possível, diz querer que a 
votação prossiga assim que 
houver um minimo de segu- 
rança, Doria e o ex-prefeito 
de Manaus Arthur Virgilio, 
terceiro concorrente, propu- 
nham a retomada no próxi- 
mo domingo (28). 
Na segunda (22), 0 presi- 

dente do PSDB, Bruno Araú- 
jo, afirmou di o partido iria 
concluir o pleito até o dia 28. 
Tucanos dizer que os obs- 

táculos no momento não são 
especificamente os custos, 
mas a dificuldade de encon- 
trar uma empresa que atenda 
aos requisitos de confiabilida- 
de e esteja disposta à assumir 
os trabalhos no meio do ca- 
minho e às pressas. Membros 
do PSDB dizem que o app D. 

Vota, da RelataSoft, empresa 
de tecnologia eleitoral que Faz 
parte do projeto Eleições do 
Futuro do TSE (Tribunal Su- 
perior Eleitoral), é bom, mas 
que as exigências do partido e 
das campanhas são rigorosas, 
Na noite deterça, Araújo já 

havia dito que o partido avan- 
cara em negociições com em 

presas privadas para testar no- 
vas ferramentas, 
A retomada das prévias com 
oapporiginal já é descartada 
nos bastidores. Oficialmen- 
te, ainda não foi dispensado. 
Em nota desta quarta, à 

Faurps diz que “garantidas 
condições normais, o aplica- 
tivo está apto para utilização”. 
“A apuração da Faurgs apon- 

tou como causa mais prova- 
velum congestionamento de 
acessos incompatível com o 
número de eleitores cadastra- 
dos, Portanto, a Faurgs con: 
sidera muito plausível a ocor 
rência de um ataque de hac: 
kers ao aplicativo, a partir cas 
Shus —uma vez que desde às 
7h o sistema funcionou per 
teitamente. [...| A instabilida- 
de, portanto, se deu por con- 
dições externas”, diz o texto. 
Também por nota, o partido 

afirmou que “cresce o alerta 
de que o PSDB pode ter sido 
vitima de ataque de hackers”. 
Ex-presidentes do PSDB de- 

cidiram pedir ao partido que 

Pe 

A apuração da Faurgs 
apontou como causa 

mais provável um 
congestionamento de 
acessos incompatível 
com o número de 

eleitores cadastrados. 
Portanto, à 
Faurgs considera 
muito plausível a 
ocorrência de um 
ataque de hackers ao 
aplicativo, a partir 

das 8h15 —uma vez 

que desde às 7h o 

sistema funcionou 
perfeitamente. [...| 
A instabilidade, 

portanto, se deu por 
condições externas 

Faurgs 
em nota 

acione a Polícia Federal para 
investigar O possivel ataque 
hacker Leite afirmou, em no- 
ta, endossar o pedido, “Isso 
não foi um ataque à um app, 
e simao próprio PSDHS disse, 

“Desde 0 domingo da vota 
cão mamifestámos nossa us 
tranheza com o que aconte- 

ceu, com a demora de escla- 
recimentos e com a falta de 
informações claras. O presi- 
dente Bruno Araújo tem nos- 
so apoio e confiança pra bus- 
caraverdade sobre esse possi- 
velcrime”, completa o gaúcho. 
Segundo a Folha apurou 

com técnicos das campanhas 
que acúmpanham os testes, à 
dificuldade dos aplicativos al- 
ternativos esta em duas ques- 
tões. À primeira é suportar O 
fluxo de acessos de filiados 
durante às horas de votação, 
com segurança de que o apli- 
cativo não pode ser derruba- 
do e nem invadido, 
A segunda é permitir a apu- 

FAÇÃO 14 VOOS SEM que net 

os técnicos saibam quem vo- 
tou em quem. À confidenci- 
alidade e o sigilo do voto são 
pontos cháve para o PSDB, 
Além disso, há o desafio de 

encontrar no mercado em 
presas que possam oferecer 
um aplicativo até domingo. 
Por outro lado, a migração 

dos dados dos cadastros de 
votantes para os novos apli- 

cativos é uma etapa heita sem 
maiores dificuldades. 
Na terça, o ministro Rene- 

dito Gonçalves, do TSE, de- 
terminou que o PSDB preste 
informações no prazo de Er 
dias sobre as falhas no app e 
suspensão da votação, A deci- 
são ocorreu no âmbito de um 
mandado de segurança apre- 
sentado por Gustavo Futaga- 
mi, da Juventude do PSDB-MS. 
Na ação, o advogado pediu 

ao TSE que susperida a con- 
venção nacional do partido 
até que sejam resolvidas as [a- 
lhas que afetaramo processo 
interno de votação, 
O PSDB informou que solici- 

tará nota tecnica à Faurgs so- 
bre as informações pedidas. 
Na segunda, após Araújo 

sinalizar a possibilidade de 
substituição do aplicativo, 
Leite armou que o processo 
das prévias estava perdendo 
credibilidade e que não havia 
concordado com a possibili- 
dade de troca da ferramen- 
ta. fánesta terça, passou a en- 
dossar testes em novosapps. 
No início do processo das 

prévias, o PSDB decidiu de- 
senvolver do zero um aplica- 
tivo de votação próprio por- 
que tinha a intenção de doá- 
lo aos demais partidos poli- 
ticos, incentivando prévias 
em outras legendas 

Aldeia era alavancaro PSDB 
como partido com experti- 
se em votações internas, uma 
referência nacional numa tni- 
ciativa inovadora — imagem 
que já naufragou. 
O contrato com a Faurgs pa- 

ra criar à app foi de cerca de 
RS a milhão, sendo que apro- 
ximadamente metade do va- 
lor já foi paga. O partido não 
descarta renegociar o restan- 
te, alegando que a ferramenta 
não cumpriu seu propósito. 

Eduardo Leite acumula recuos e preocupa aliados nas prévias 
são pauLo À série de recuos 
do governador Eduardo Lei- 
te (RS) na reta final das prévi- 
as presidenciais do PSDB ser 
viu de munição para seus ad- 
versários no processo, 0 po- 
vernador João Doria (SP) e 
o ex-prefeito Arthur Virgilio 
(AM), e preocupou aliados, 
que buscaram reorientar o 
discurso do gaúcho. 
Adivisão fratricidano PSDB 

sóse ampliou desde domingo 
(a), quando uma pane noapli 
cativo de votação das prévias 
impediu a conclusão do pleito 
acirrado entre Doria e Leite 
Desde então, os governado - 

res tucanos voltaram a trocar 

acusações e discordaram so- 
bre quando a votação deveria 
ser retomada. Diante de mo- 
vimentos erráticos da campa- 
nha gaúcha, Doria e Virgilio 
passaram a atribuir as contra- 
dições de Leite a uma influén- 
cia do deputado federal Aécio 
Neves (MG) sobre o governa- 
dor com o objetivo de melar 
as prévias partidárias. 
“Não é&a minha intenção ful- 

minar esse processo. À pen- 
te quer, pelo contrário, que 
ele se consolide, À gente não 
quer mais adiamento, poster- 
gação”, disse Leite à impren- 
sa nesta terça-feira (23), lem- 
brando que ele propós reto- 
mar a votação em 48 horas, 
enquanto Doria é Virgílio de- 
tenderam que ela ficasse pa- 
ra o próximo domingo (28). 

Leipe disse ainda que outras 
candidaturas tentam impor a 
narrativa de que ele não quer 
as prévias e pretende adiá-las. 
“Infelizmente parte da midia 
acaha embarcando O que a 
gente quer é o quanto antes, 
tem que encerrar esse pro- 
cesso de votação. Conho que 
a gente vai ganhar 
O posicionamento vaivém 

de Leite ficou mais evidente 
na noite de segunda-feira (22). 
Após uma série de reuni- 

des com empresas de tecnolo- 
piae com representantes das 
campanhas na sede do PSDB, 
à presidente da sigla, Bruno 
Araújo, anunciou, em nota, 
que as prévias seriam con- 
cluidas ate o próximo domin- 
vo (28) e que a decisão tinha 
o aval dos três concorrentes. 
Paraisso, o partido cobrava 

agarantia da desenvolvedora 
do aplicativo, a Faurgs (Fun- 
dação de Apoio à Universida- 
de Federal do Rio Grande do 
Sul), de que a ferramenta es- 
taria solucionada ou procura- 
riaoutro aplicativo -quefoio 
que ocorreu nesta terça-feira 
(23), coma contratação da em- 
presa RelataSoft. 

Ate apora, a Faurgs não di- 
agnosticou os problemas do 
seu app ou estabeleceu prazo 
para consertádo. 
Logo após o anúncio, po- 

rém, Leite afirmou não ter 
dado condição para qualquer 
tipo de acordo no sentido de 
trocar o aplicativo, 

“A avaliação dessa ferramen- 
ta (privada) leva tempo, Esta- 
mos diante de uma situação 
totalmente nova no meio de 
um processo, |...) Não só não 
se vai concluir até amanhã 
(terça) como se está queren- 
do trocar à empresa e 0 mo- 
delo de votação porum outro 
sistema, criticou. 
Araújo rebateu Leite e afir 

mou que o governador esta- 
va ciente da possibilidade de 
substituir o aplicativo. Doriae 
Virgílio, por outro lado, elógia- 
ramo anúncio do PSDB econ- 
cordaram com a trocado app. 
Num cenário em que Doria 

É Virgílio se uniram, isolan- 
do Leite, e passaram a acu- 
sádo de querer adiar as pré- 
vias para melar o Pro ESSO 

de vez, a declaração do gaú- 
cho foi considerada um erro 
mesmo por aliados, 

Dirigentes do partido viram 
imaturidade de Leite e diap- 
nosticaram que ele se desgas- 
toucóm apoiadores próximos 
com essa atitude. Já coordena- 
dores da campanha do gaúcho 
minimizam o episódio, veem 
Leite favorito e afirmam que 
Doria estabeleceu uma guer- 
ra de narrativas. 
Ainda nesta terça, 0 gover 

nador reorientou suas falas. 
Afirmou que o novo aplicati- 
vo proposto terá sua seguran- 
ca avaliada e deu um voto de 
confiança na resolução das 
prévias por essa ferramenta. 
Em um video gravado para 

a militância, voltou a evocar 
seus tradicionais argumen- 
tos contra Doria dizendo re- 
presentar melhor o PSDB ra- 

O governador Eduardo Leite (PSDB-RS) chega nas prévias do partido “dia a 21/tolhapress 

1z e ser mais viável eleitoral- 
mente por ter menos rejei- 
ção, Também explorou a fa- 
ma de qutoritário do paulis- 
ta, repetindo que o PSDB não 
deve ter um dono 
“Nós sempre quisemos es- 

sas prévias porque não pode- 
mos entregar o PSDB a quem 
não é PSDB, Pra quem só sa- 
be conjugar no “eu e não sa- 
be que o partido se conjuga 
no nós, |.) À gente viu uma 
série de problemas nesse pro- 
cesso. Muitas derúncias, falta 
de respostas, dúvidas que ain- 
da existem. Apesar disso tu- 
do, vamos votar E vamos ga- 
nhar”, disse Leite. 
No domingo, após asuspen- 

são das prévias e durante reu- 
nião no partido entre as cam- 
panhas para deliberar alterna- 
tivas, aliados de Leite teriam 
defendido o adiamento para 
2022, segundo afirma Virgiho. 
O governador nega e sus- 

tenta que sua proposta foi 
retomar à votação na terça — 
no fim, a questão técnica não 
foi resolvida nesse prazo. Ali- 

ados de Leite afirmam que, se 
o adiamento foi sugerido, foi 
sem o aval do gaúcho. 

Eu segunda vez que algo as- 
gm acontece. Durante uma 

reunião antes das prévias, no 
último cia 15, aliados de Lei- 
te defenderam adiamento da 
votação diante da inseguran- 
cano aplicativo, 
Acampanha gaúcha alepou 

que à fala não representava 
Leite e até negou que ela ti- 
vesse existido, mas o encon- 
tro foi gravado. 

Doria, que é visto em parte 
do partido como alguém iná- 
bil politicamente, que tam- 
bém acumula tropeços na 
articulação política, passou 
a explorar a sequência de er 
ros políticos do rival 

“E preciso ter uma única 
palavra e uma única atitude. 
Não é razoável ter uma atitu- 
de, 12 minutos depois outra, 
15 minutos depois outra” disse 
Doria sobre Leite no domin- 
go. “Não hã razão para adi- 
ar as prévias do PSDB exceto 
por aqueles que querem me- 

lar as prévias do PSDB” afir 
mou ainda o paulista 

Doria e Virgilio sustentam 
que Aécio, rival do paulista, 
age para boicotar as prévias 
pois não quer que o PSDB te- 
nha um presidenciávele, pa- 
ra isso, usa Leite, Aliados re- 
batem que o gaúcho jamais se 
prestar a esse papel e des- 
cartam influência de Aécio. 
Auxiliares de Doria dizem 

ainda que Leite sabe que per- 
derá as prévias e, por Isso, se 
comporta com desespero. 
Ao Painel, da Folha, Virgiko 

afirmou que o governador ga- 
úcho é uma pessoa mimada. 
“Ele é escorregadio, está mal 
aconselhado”, disse. 
Nesta terça-feira, Leite bus- 

cou explicar sua posição 20 
contrariar o anúncio do par 
tido na véspera. 
“O que eu contestei foi mo 

sentido que a nota do parti 
do apontava um entendimen- 
to que ainda estava em curso, 
não havia acordo firmado ati. 
E nem hã ainda a consolida- 
ção da empresa que vai ater- 

der o partido” afirmou, lem- 
brando que o app alternativo 
ainda está em testes 
Acusado de ser linha auxili- 

ar de Aécio, Leite atribuiy es- 
se papela Virgilio em relação 
aDoria."A pente está vendo o 
[ex] senador Arthur Virgílio, 
que tem uma biografia que eu 
respeito, servindo para falar 
aquilo que o candidato ao la- 
do dele não deseja falar" disse. 

Auxiliares do governador 
ms afirmam que a fala 
e Leite na noite de segunda- 

feira foi mal compreendida e 
que sua preocupação não é 
adiar as prévias, mas fazê-las 
o mais rápido possível desde 
que com segurança na ferra- 
menta utilizada, 
Confiante na vitória, O en- 

torno de Leite diz que a estra- 
tégia é se cercar de garantias 
para evitar que, derrotado, 
Doria judicialize o resultado, 
“Eu sempre primei e ques- 

tionei sobre a questão da se- 
gurança e da confiabilidade 
dos sistemas justamente pa- 
ra que a nossa vitória depois 
não seja contestada”, afirmou 
Leite a jornalistas nesta terça. 
Para esses aliados, a posição 

do governador teve razão de 
ser pois não havia acordo e 
tampouco conhecimento so- 
bre o app alternativo em ques- 
tão. Além disso, Leite deman- 
dava respostas sobre a pane 
no aplicativo no domingo. 
Como esse discurso, no-cn- 

tanto, s0a contrário à realiza- 
ção da votação, Leite passou a 
dizer que às denúncias serão 
apuradas depois e não devem 
se sobrepor à continuidade 
das prévias. Tucanos que au- 
xiliam Leite acreditam na pos- 
sibilidade de hackeamento. 

“O mais importante de tudo 
é concluir o processo”, disse 
Leite à imprensa. “Edepoisva- 
mos discutir o que tiver acon- 
tecido de erros e problemas e 
oquantoeles comprometemo 
processo ounão”, completou. 
Outra preocupação da cam- 

panha gaúcha é retomar avo- 
tação para evitar que eleito- 
res tucanos estejam vulnerá- 
veis à abordagem de aliados 
de Doria. Leite lembra em su- 
as falas à imprensa os episódi- 
os de pressãoe retaliação aos 
seus aliados em São Paulo. CL 
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PSD faz evento para 
marcar Pacheco como 

nome da terceira via 
Em meio a filiações de Moro e Bolsonaro, presidente do 
Senado diz que não é o momento de lançar candidatos 
E— 

Ranier Bragun 

Beasiua Em neto d filiação 

de Sergio Moro ao Podemos 
e do anunciado ingresso de 
Jair Bolsonaro no PL, o PSD 
de Gilberto Kassab fez mes- 
ta quarta-feira (24) um even- 
to em Brasilia com o objeti- 
vo de alavancar o nome do 
presidente do Senado, Ro- 
drigo Pacheco (MG), para 
acorrida ao Palácio do Fla- 
nalto nas eleições do próxi- 
mo ano, 
Realizado no salão de 

eventos do hotel Royal Tu- 
lp, um dos mais caros e 
Br; sita, à reunião tinha co 
tua obje tivo Lo bi di pipi 

a filiação de José Luiz Date- 
na, mas o apresentador oi 
od birra LEA do devido da 

incertezas sobr co cenário 

eleitoral em São Paulo, 
Em sua fala, Pacheco núva- 

mente voltou a não se com- 
prometer diretamente com 
a postulação à Presidência, 
mas, da mesma forma que 
tez durante o evento que 
marcou sua f ção ao PSD, 

nomeês passa É 
zer um longo discurso com 
tom de candidato. 

Ele criticou extremos E à 
cultura de ódio, delendendo 
ademocracia e voltando a fa- 

ger várias referências do mi: 
netro Juscelino Kubdtschelk 

— Pacheco é de Rondonia, 

mas lo Ci jah C luz LADO 

ra política em Minas 
“Vivemos hoje no Brasil 

ummelima de radicalismo, de 
extremismo, de uma cultura 
de ódio que está acabando 
como Brasile que precisa- 
mos conter” afirmou, acres- 
centando mais adiante, em 
uma clara Ade a elei- 
tores de Bolsonaro:* 
amor ão Brasi 

uma camiss 
sileira e sair na rua xingar 
do o Supremo Tribunal Fe- 
deral e o Congresso” 
Sem citar nomes, O presi- 

dente do Senado disse aln 
da que o Brasil não precisa, 

neste momento, de lança 
mento de candidatos a pré 
sidente, mas de políticos que 
debatam e encontrem solu- 

CoeEs para Os inúmeros pro- 
blemas imediatos, 

OD ESD tenta viabilizar o no- 
me de Pacheco como candi- 
dato de uma terceira via con- 
tra a polarização eleitoral 
entre Lula e Bolsonaro. De 

rdo com a última pesqui- 
sa do Datafolha, de setem- 
bro, porém, o senador apa- 
recia com apenas v% das in- 
tenções de voto. 

Participaram do evento do 
PSD, comandado por Kas- 
sab, vários congressistas « 
prefeitos da legenda, entre 
eles Alexandre Kalil (Belo 

Revelar amor 

ao Brasil não 

é colocar 

uma camisa 

da seleção 

brasileira & 

sair na rua 

xingando o 

supremo 

Tribunal Federal 

e o Congresso 

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 

presidente do Senado 

Horizonte), segundo quem 

Pacheco é o nome para di 
derar um projeto que acabe 
coma “fila do osso” no país, 
Datena mandou um video 

para ser exibido no encon- 
tro, pregando misericórdia 
na política, elogiando o PSD 
e Pacheco, 
O apresentador adiou a 

sua filiação após as notici- 
as de uma possivel dobra- 
dinha entre Lula e Geraldo 
Alckmin, ee de saida do 
PSDB, poderia abandonar a 

pré-candidatura aa Governo 
de São Paulo para ingressar 
no PSB e ser vice na chapa 
presidencial petista 
Datena diz apuardar os 

desdobramentos dessa mo- 
vimentação para definir o 
partido e 0 cargo que pre- 
tende disputar em 2022. 

Ele pode-se lançar candida- 
to ão Governo de São Paulo 
pelo PSD caso Alckmin de- 
cida mesmo ser candidato 
a vice de Lulanaá campanha 
presidencial em 2022 
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Presidente do Senado e prê-candidato à Presidência, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) 
discursa durante evento do seu partido em Brasilia pedro Gaosje/5era0o Federal 
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Investigação contra 
nova denúncia, 

Matheus Teixeira 

Baasiua O ministro joão Otá- 
vio de Noronha, do ST] (Supe- 

cior Tribunal de justica), de- 

elediu que o MP-RI (Ministério 
Público do Rio de Janeiro) de 

ver ais pr] nova demúm 

cia contra o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-R]) para 
Ljuie as LUNVESLIPAÇÕES os Ca 

so da “rachadinha” continue, 
O magistrado afirmou que, 

como à corte determinou à 
anulação de provas coleta- 
das no processo, o MP-R] te- 
rá que apresentar nova acusa- 
ção baseada apenas nos ele- 
mentos que não foram inva- 
lidados pela justiça. Noronha 
já fu elogiado publicamente 
por Bolsonaro, que disse que 
teve um “amor à primeira vis: 
ta” com o magistrado, 

A decisão do ministro aten: 
de pedido da defesa de Fabri- 
Eli dE LLELE NEM ape e dcusado de 

ser ooperador do suposto es- 
quema de arrecadação de sa- 
lário de servidores do gabine- 
te de Flávio quando era depu- 
tado estadual 

“Não há, em verdade, como 
se preservar à denúncia coma 
exclusão das informações que 
se ancoram, direta ou indire- 
tamente, nas provas anuladas; 
muito menos como se exigir 
dos réus que identifhquemos 
trechos ret os à provas anu- 
ladas e 05 ignorem, apresen- 
tado defesa sobre o que en- 
tendam “sobrar daquela pe- 
ca imprestável”, disse. 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

Noronha cita como exem- 
plo os sigilos bancário e hs- 
cul de Flávio, que chegaram à 
ser quebrados, mas foram res- 
taurádos por decisão do ST] 
“Não merece guarida, por 

tanto, a singela explicação ce 
que = PTOS UMA lusão das pr 

cas indicadas pelo Ministério 
Público Estadual dos autos se- 
na sulhciente à garganta re 
gularidade do feito”, afirmou. 
Ciministro afirma que a de- 

núncia não vincula direta- 
mente os fatos supostamen- 
te delituosos às provas espe- 
cificas coletadas no proces- 
so, o que impede as defesas 
Je saber quais pontos da acu- 
sação deve rebater e quais bo- 
ram amulintos. 

“A peça acusatória descre- 
ve um panorama de funcio- 
namento de uma suposta or 
Panização criminiea, (raca 

do a partir de conclusões ad- 
vindas da análise de todas ns 
prrirv os Core idas us MITTHL E 

mL, SALTO Sp HE Who, rm rrida- 

tas das narrações realizadas, 
quais elementos de prova es- 
tania especificamente consi- 
derando como premissa do 
raciocinio”, disse. 

Esta é mais uma decisão fa- 
vorável a Flávio dada pelo ST] 
enquanto o STF (Supremo Tr 
bunal Federal) não julga o re- 
curso do MP-R] que pede que 
à investigação retome para as 
mãos do juiz de primeira ins- 
tância Flávio Itabaiana, que 
vinha dando decisões duras 
contra o lho do presidente. 

Flávio depende de 
decide ministro do STJ 

Apuração de suposta rachadinha' do filho de Bolsonaro só tera prosseguimento com outra acusação 

O senador Fávio Bolsonaro 

A ação sóbre o tema chegou 
ao STF em junho de 2020 e te: 

ve julgamento marcado na Se 
gunda Turma em duas opor 
tunidades, mas foi retirada 
de pauta a pedido da defesa. 
A anulação das provas men- 

cionada por Noronha diz res- 
peito a julgamentos anterio- 
res do próprio ST] que inva- 
lidaram elementos apresen- 
tados pelo MP-R] para acusar 
Flávio de liderar uma organi- 
zação criminosa que recolhia 
parte do salário de seus ser 
vidores, prática que ficou co- 
nhecida como “rachadinha, 
A última foi em q de novem- 

bro deste ano, quando à Quin- 

Pedro Ladeta E ué TI /Eot aprodá 

ta Turma da corte anulou to 
das as decisões tomadas pe 
la primeira instância da Jus 
tica do RJ nas investigações 
LJLHO Imuratmoo senadi E, 

Por 4 votos a 1, 0 colegiado 
entendeu que o juiz Flívio Ha- 
baiana não tinha poderes pa- 
ra investigar o filho mais ve- 
lho do presidente fair Bolso- 
naroe, por isso, todas ordens 
judicias expedidas por ele de- 
veriam ser invalidadas 
Em março, os mesmos mi- 

nistros haviam rejeitado ação 
idêntica e mantido decisões 
de Itabaiana que permitiram 
a produção de elementos usa- 
dos pelo Ministério Púlbdico 

para denunciar Flávio. 
Para justificar a reviravolta, 

os ministros fizeram menção 
a um julgamento do Supre- 
mode maio de 2021, quando 

os magistrados da corte má 
ANTES do pra firmaram enter 

dimento de que a competén 
LI Ui jrmirval of ERGUELA | pair A | 

julgar conpressistas federais 
deve ser mantida quando o 
político troca um mandato 
na Câmara por outro no Se- 
nado ou vice-versa, 

Ocorre quea decisão do STF 
não abrangeu a situação de 
Flávio, uma vez que ele sajuda 
Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro para o Congresso. 

Os ministros Reynaldo Soa- 
res da Fonseca e Ribeiro Dan- 
tas, porém, mudaram de po- 
sição em relação à março pa- 
ra se alinhar à João Otávio de 
Noronha é declarar a incúm 

petencia de Itabaiana e à mu 

idade de tocas as provas que 
boviam sido-colhidas com au 

torização dele, 
Em levereiro, 0 ST] já havia 

anulado as quebras de sigilos 
bancário e fiscal de Flávio. Na 
ocasião, por maioria devotos, 
a Quinta Turma identificou 
problemas de fundamenta- 
cão na decisão judicial. 
Outra decisão do ST] em fa- 

vor do senador tinha sido to- 
mada em agosto, quando No- 
ronha determinou a suspen- 
são da investigação em se- 
gunda instância contra Flã- 
vio, Queiros é outros is im- 
Vest lins 
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Antes disso, O mesmo mi 
nustro tinta sido LEA | LHE ed 

vel por libertar Queiros pou 
cas semanas após ele ter sido 
preso por ordem de Habalana 
Em junho do ano passado à 

7 Câmara Criminal do T)-R] 
(Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro) retirou a investigação 
de Itabaiana para remete-la à 
segunda instância, 
Porzvotosai, os desembar- 

gadores afirmaram que, como 
ele havia trocado o manda- 
to de deputado por senador, 
não deveria perder à prerro- 
sativa de ser julgado direta- 
mente por órgão colegiado 

de segunda instância, e não 

Por Apenas um ja, 

OME-RI então recorreuao 

STE sob o argumento de que à 
decisão violou a jurisprudên- 
cia da corte de restringir à fo- 

ro especial de políticos. O en- 
tencimento atual do Supre- 
mo determina que o foro só 
existe para crimes cometidos 
durante o mandato e que te- 
nham conexão coma função. 
Como Flávio não está mais 

no cargo em que teria cometi- 
do os crimes, os supostos de- 
litos deveriam ser apurados 
em primeiro grau, segundo 
o Ministério Público 
Emresposta a ação apresen- 

tada pelos investigadores ao 
Supremo, até o TJRJ reconhe- 

ceu que a decisão pode ter si- 
do irécita, mas ponderou que 
Po Doni absu! Tia 

O STF tem de decidir se al- 
DERA dd jr Ls pri udéno di ph Ci 

chamados mandatos cruza- 
dos. A tese dos advogados de 
Flávio é que o foro tem de ser 
ampliado para casos em que 
o político troca um cargo por 
guiro, em vez de mandar para 
primeiro grau crimes cometi- 
dos por políticos em manda- 
tos anteriores 20 que ocupa 
atualmente, O ministro Kas- 
so Nunes Marques, por exem- 
plo, jáindicou ser favorável a 
ess mudança. 

OLHA ONDE ESTA 
BOLA VEIO PARAR. 
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Acusada de ligação com PCC 
assume mandato na Câmara 
Ely Santos (Republicanos-SP) é suspeita de lavar dinheiro de venda de droga 

Felipe Bãchtold 

são pavio lima ré acusada 
de lavár dinheiro do tráfico 
de drogas em São Paulo as- 
sumiu mandato na Câmara 
dos Deputados. 
Ely Santos, do Republica- 

nos, estava na suplência do 
partido, FrRIS POC POSSE TO 

ultimo dia g devido a pedido 
de licença do titular, Rober 
to Alves, pastor da Universal. 

Ela é irmã do prefeito de 
Embu das Artes (região me- 
tropolitana de São Paulo), 
Ney Santos, do mesmo parti- 
do, que também é réu no mes- 
mo processo e suspeito de li- 
derar uma organização crimi- 
nosa composta por parentes 
& pessoas próximas. 
O prefeito estã imelegivel por 

receber em campanha dinhei- 
ro de origem ilegal 
O partido, ligado à Igreja 

Universal, é aliado do gover: 
no Jair Bolsonaro e abriga um 
dos filhos do presidente, Car 
los Bolsonaro, vereador no Rio 
de Janeiro, 

Ely chepou a ficar presa pre- 
ventivamente por dois meses 
entre 2016 e 2017, quando o Mi- 
mistério Público de São Pau- 
lo apresentou a denúncia de 
organização criminosa tendo 
como principal alvo o irmão. 
Aépoca, Ney ficou foragido 

enão foia cerimônia de posse 
na prefeitura. Mas o Supremo 
Tribunal Federalconcedeu ha- 
beas corpus posteriormente, 
Em junho deste ano, mais 

+ + + 

um constrangimento, quan- 
do à Polícia Civil baiana fez 
buscas em uma fazenda de 
um irmão dele no interior do 
estado, apreendendo uma ar 
ma e R$ 70 milem dinheiro. 
O inquérito ainda não foi 

concluido, e Ney, qi, é o prin- 
cipal investigado —a deputa- 
da não é alvo nesse caso, 

Ney estava no local nó mo- 
mento daação e chegouaira 
uma delegacia prestar esclare- 
cimentos, Policiais encontra- 
ram um avião no qual trans- 
portava a família, e uma pis- 
ta de pouso não homologada. 

Na posse da deputada, nes- 
te mês, Ney esteve na Câma- 
racoma familia, gravou vide- 
os e divulgou comprómissos 
em Brasilia dizendo buscar re- 
cursos para Embu das Artes, 

Disse em rede social que ela 
será novamente candidata à 
Câmara no próximo ano. No 
domingo (21), fez um comi- 
cio com centenas de pesso- 
ds para COMEMorar à posse 

da “primeira deputada fede- 
ral da história E Embu das 
Artes) O presidente da sigla, 
Marcos Pereira, envicumen- 
sagem em video, 
Em sua primeira sessão co- 

mo titular, a deputada votou 
com o governo na PEC dos 
Precatórios. 

Ely, 44, já foi secretária mu- 
nicipal do Desenvolvimento 
Social e disse à Justiça Elei- 
toral que é empresária, Em 
2018, o prefeito de Embu das 
Artes, que ela diz ser seu men- 

semináriosfolha 

A dep utada Ely Santos e o irmão, o prefeito Ney Santos, na 
posse dela na Câmara dos Deputados, no dia 9 pivalgação 

tor, hicenciou-se do cargo para 
trabalhar na campanha dela, 
Teve 49 milvotos graças ao 

forte financiamento do parti- 
do — R$ va milhão dos fundos 
eleitoral e partidário, 

Ely cujo nome civil é Eliane 
de Sousa Alves Machado, tem 
dois números ativos de CPE. 
Como derunciou o MEP esse 
cadastro duplicado foi usado 
para confundir autoridades, 
A denúncia diz que ela à 

época participava de negóci- 
os usados por Ney para T 
dinheiro do tráfico e o liga à 
facção criminosa POC (Pri- 
meiro Comando da Capital). 
Diz que ela era laranja, assim 
como outras pessoas acusa- 
das, para contornar bloqueios 
judiciais de bens do político. 

Diz ainda que ela com- 

prou um posto de combust- 
vel quando Ney esteve preso, 
em 2005, é que recebeu procu- 
ração para gerir postos dele. 
Os promotores reafirmaram 

que, em interceptação telefô- 
nicade membros do PCC, Ney 
foi chamado de “intocável” 
O MP de São Paulo apura 

hoje a infiltração na política 
da facção e Embu das Artes é 
um dos focos dos promotores. 
No ano passado, aliados do 

prefeito lançaram candidatu- 
ras em outras duas cidades da 
Grande São Paulo. 
Apos a reeleição de Ney, em 
2022, um juiz eleitoral de pri- 
meira instância cassou a cha- 
pa por abuso de poder econó- 
mico e político, com uso da 
estrutura da prefeitura para 
se promover antes do pleito, 
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ESG: o que é Environmental, social and governance. Ou, em bom português, 

equaléasua ambiente, social e governança. Mais do que três palavras muito 

importância ouvidas atualmente, três conceitos que, quando trabalhados juntos, 

parãas podem elevar as empresas à um novo patamar de desenvolvimento. 

organizações Venha participar dessa importante discussão. 
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O recurso da defesa está nó 
Tribunal Regional Eleitoral, 
Ney enfrenta outros reve- 

ses na Justiça e está impedi- 
do de sair do país, 
Seus problemas judiciais 

vieram a público em 2010, 
quando se candidatou pela 
primeira vez, e foi alvo, ain- 
da na campanha, de opera- 
ção policial que apreendeu 
uma Ferrari avaliada à época 
em R$ 1,4 milhão. 
A Justiça Eleitoral ele disse 

que a maior parte de seu pa- 
trimônio em dinheiro é em es- 
pécie —R$ 1,6 milhão. 
Em outubro deste ano, o Tri- 

bunal Superior Eleitoral deter: 
minou sua inelegibilidade per 
recebimento de doações ilici- 
tas de R$ qoo mil na ich de 
2016, quando se elegeu prefei- 
to pela primeira vez. 
Nessa acusação, os promo- 

tores eleitorais citaram a sus- 
peita de ligação como PCC e 
afirmaram que houve abuso 
de poder econômico. 

O ministro relator do pro- 
cesso, Alexandre de Moraes, 
disse que dois doadores in- 
vestigados não tinham capa- 
cidade para realizar os paga- 
mentos à chapa na eleição, e 
que, assim, O financiamento 
teria ocorrido com “recursos 
de natureza inexplicada”, 
Na esfera criminal, Ney foi 

condenado neste ano a dois 
anos e quatro meses de reclu- 
são em regime aberto por dis- 
paro de arma de fogo em via 
pública, Ele recorreu, 

Defesa diz que não 
existe elemento que 
ligue irmãos ao PCC 

OUTRO LADO 
A defesa da deputada federal 
Ely Santos e do prefeito Ney 
Santos afirmou que irá com- 
provar a inocência dos dois e 
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que “não hã qualquer elemen- 
to” que os ligue ao Primeiro 
Comando da Capital, 
Diz que Ely é “pessoa inte- 

gra, com passado ilibado e 
que muito engrandecerá o Le- 
gislativo” e que a prisão pre- 
ventiva foi revogada porque 
o STF reconheceu que falta- 
vam elementos. 
Osadvogados também afir- 

mam que o prefeito nunca foi 
processado por tráfico de dro- 
gas e que a ação em tramita- 
ção tem origem em um inquê- 
rito de 2016 que até hoje não 
tem relatório final. 
“Não há uma foto, uma gra- 

vação, qualquer elemento que 
ligue o sr, Claudinei [Ney San- 
tos |, ou seus Familiares, ao cri- 
me organizado, 
A defesa também afirma 

que os postos de combustiveis 
estavam em nome de faumilia- 
res, como Ely Santos, porque 
ainvestigação deflagrada em 
2012 impediu, por meio de de- 
cisão judicial, que o hoje pre- 
feito pudesse abrir empresas 
em sey nome. 

“Por isso, para que pudes- 
se trabalhar, os postos foram 
colocados em nome de fami- 
liares” 
Sobre à existência de dois 

CPFs, diz que o usado por 
Ely é o mesmo que consta 
em seu registro de candida- 
tura eleitoral. 
Também à reportagem o 

advogado joel Matos afirmou 
que Ney Santos pretende re- 
correr da condenação à ine- 
legibilidade e criticou a deci- 
são da justiça Eleitoral. 
Em relação ao caso investi- 
ado pela Polícia Cívil da Ba- 

hia, o advogado disse que 0 
prefeito estava no local se re- 
cuperando de um tratamen- 
tomédico e não foi encontra- 
dona operação nenhum indi- 
cio relacionado ao tráfico de 
drogas, Também diz que o di- 
nheiro apreendido e o avião 
não pertencem a Ney Santos, 
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Bolsonaro diz que está tudo certo” 
para sua filiação ao PL de Valdemar 
Partido afirma que assinatura da ficha do presidente como membro do partido sera no dia 30 

Marianná Holanda 

erasjua O presidente Jair Bol- 
sonaro disse nesta quarta-fei- 
ra (24) que está “tudo certo” 
para sua filiação ao PL de Val: 
demar Costa Neto, Esta é a pr 
meira vez que o mandatário 
confirma sua ida para o par: 
tido, antes disso só havia di- 
to que estava “gg fechado”, 
Na terça-feira (23), a sigla 

divulgou nota afirmando que 
marcou a assinatura da ficha 
para qo de novembro. 
“Deucerto, deu certo. Tá tu- 

do certo”, disse o presidente, 
questionado por jornalistas 
seseria certa a filiação do PL. 

A declaração foi dada por ele 
ao derxar a pé o Palácio do Pla- 
nalto para a Câmara dos De- 
putados, onde recebeu me: 
dalha do Mérito Legislativo, 

Ao sair, reafirmou, recorren- 
do à metáfora que mais usa so- 
bre partidos: “Tudo certo pa- 
ra ser um casamento [com o 
PL| que seremos felizes para 
sempre. 
Bolsonaro disse ainda não 

saber se o evento de filiação 
poderá ser às 12chgo, contor 
me o PL divulgou, por causa 
do “expediente” dele, “Acerta- 
mos São Paulo, alguns estados 
do Nordeste. No macro, foi 
tudo conversado com Valde- 
mar, sem problema” afirmou. 

Ele elogiou o dirigente do 
centrão, que disse ser conhe- 
cido por “honrar a palavra”. “E 
daminha parte também [hon- 
raa palavra)” 

A nova data foi marcada 
após semanas de idas e vindas. 
Bolsonaro havia dito que es- 
tava “99% fechado" como PL. 
A primeira data do “casa- 

mento” havia sido marcada 
elo PL para a última terça 

Beira, 22 de novembro, mas 
acabou adiada por entraves 
em alianças regionais, emes- 
pecialem São Paulo, 
Nos últimos meses, Bolso- 

naro vinha sendo disputado 
pelo PLepelo PE partidos que 
compõem sua base de apoio 
no Congresso e que ocupam 
cadeiras no Palácio do Planal- 
to (na Secretaria de Govemo 
ema Casa Civil). 

Ele chegou a estar mais pró- 
ximo do PP de Ciro Nogueira, 
partido ao qual já foi filiado, 
mas venceu a tese de aliados 
que acreditavam que o PL te- 
na risco maior de debandada 
na eleição de z04a, se não esti- 
vesse como presidente filiado. 
Valdemar, que já foi aliado 

do PT, condenado e preso no 
mensalão, adotou uma pos 
tura pragmática e fez de tu- 
do pela filiação do presidente. 
O cálculo visa aumentar a 

bancada de deputados e se- 
nadores no Congresso em 
2229, independentemente de 
quem ganhe o Planalto, sal- 
tando de 43 deputados para 
aú menos 65. 
A relação entre Bolsonaro 

e o PL melhorou depois que 
Valdemar carta branca se 
diretórios estaduais para que 
ele pudesse negociar a situa- 

ção de cada estado conforme 
achasse melhor para viabili- 
zar a entrada de Bolsonaro. 
O maior empecilho era o pa- 

lanque paulista, onde o PL ha- 
via prometido apoiar o vice- 
governador, Rodrigo Garcia 
(PSDB), na disputa pelo Pa- 
lácio dos Bandeirantes. 
O cenário era tão incerto 

que auxiliares palacianos de- 
fendiam que Bolsonaro aguar 
dasse as prévias nacionais dos 
tucanos para definir a chapa 
em São Paulo e o partido a 
que se filiaria 
Valdemar aguarda as prévias 

tucanas para ter uma conver 
sa definitiva com Garcia, mas 
jáindicou que poderomper o 
acordo para agradar a Rolso- 
naro, que insiste em lançar 
Tarcísio de Freitas para o go- 
vero. Mas o próprio ministro 
resiste a essa possibilidade e 
prefere se lançar so Senado, 
Garcia foi lançado como 

candidato no último domin- 
go, em convenção estadual do 
PSDB. Mas, segundo interlo- 
cutores, tudo ainda depende 
das prévias, 

Ele está empenhado em pa- 
rantir a vitória do governador 
de São Paulo, João Doria, na 
disputa interna do partido. 
Anciliares palacianos veem 

Garcia como um bom nome, 
contanto que esteja distan- 
te do PSDB e de Doria. Mas à 
possibilidade de que o vice-go- 
vernador romper com a atual 
gestão é considerada baixa. 
No ano que vem, o presiden- 

Ciro Nogueira, sua mãe e senadores se 
calam sobre gasto público com avião 
Renato Machado 

erasíuA O ministro da Ca- 
sa Civil, Ciro Nogueira, e à 
sua mãe, a senadora Eliane 
Nogueira (PP-PI), mantive- 
ram silêncio sobre a utiliza- 
ção da cota parlamentar do 
Senado para comprar com- 
bustível de avião. 
Os gastos com esse abaste- 

cimento, como mostrou a Fo- 
lha, se deram em locais onde 
Ciro, atual homem forte da ar 
ticulação política do governo 
Jatr Bolsonaro e licenciado há 
quase quatro meses do Sena- 
do, tinha agendas ou realizou 
postagens nas redes sociais, 
Senadores também foram 

abordados, mas evitaram co- 
mentar os gastos com recur 
sos públicos. Entre eles, o pre- 
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), e repre- 
sentantes de partidos de li- 
nhas ideológicas diversas, co- 
mo Podemos (do ex-juiz Ser 
gio Moro), PT e PSDB, 

A exceção foio lider da opo- 
sição, Randolhe Rodrigues (Re- 
de-AP), que afirmou que os 
eventuais voos em acronave 
particular, abastecida com re- 
cursos públicos, ertm impró- 
prios e inadequados, 

“O ministro já tem toda a 
estrutura própria do minis- 
tério, tem prerrogativa para 
usufruir de voos da FAR [For- 
ca Aérea Brasileira), então 
acho um tanto impróprio e 
inadequado”, disse. 
Reportagem da Folha mos- 

trou que Eliane Nogueira usou 
E& s6,9mil de sua cota parla- 
mentar com combustivel de 
avião, apesar de ela não ser 
proprietária de aeronave. 

Por outro lado, seu filho, Ci- 
ro, de quem é suplente, decla- 
rouao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), em 2018, ser deten- 
tor de 95% de uma aeronave 
Beech Aircraft Baco, avaliada 
em R$2,8 milhões. Ele está li- 
cenciado do Senado há cerca 
de quatro meses. 
De julho a outubro (último 

dado disponivel), a senado- 

ra apresentou notas fiscais e 
obteve o ressarcimento para 
oito despesas com combusti- 
veis de aeronaves. 
Os gastos foram efetuados 

em cidades como Sorocaba 
(SP), São Paulo, Rio de Janei- 
ro, Brasilia e Teresina, 
Os registros de tais despesas 

de Eliane, que assumiu como 
primeira suplente apesar da 
tata de experiência em car 
gos públicos. apontam um 
mesmo padrão de notas fis- 
cuis que foram apresentadas 
pelo então senador Ciro, 

De janeiro a julho deste ano, 
mês em que se licenciou e as- 
sumiu à cargo no govemodo 
presidente Jair Bolsonaro, O 
atual chefe da Casa Civil gas- 
tou R$ 2621 mil de sua cota 
parlamentar com combusti- 
vel para avião. 

em da similaridade no 
padrão desses gastos, as no- 
tas fiscais apresentadas pelo 
gabinete de Eliane para obter 
q ressarcimento se referem 
a locais e datas em que 0 mk 
nestro esteve, de acordo com 

Abastecimento de 
avronave vira alvo de 
procurador no TCU 

O subprocurador-geral junto 
ao TCU (Tribural de Contas da 
União), Lucas Rocha Furtado, 
acionou o tribunal nesta 
quarta (24) para que averigue 
eventuais irregularidades 
nos episógios em que a 
senadora Eliane Nogueira 
(PP-PI) realiza pastos de 
sua cóta parlamentar com 
combustivel de avião em 
locais de agenda de seu filho, 
omiristro Ciro Nopueira 
(Casa Civil). O Ministerio 
Público junto ao TCU pediu 
que o órgão adote as medidas 
recessarias para investigar 
se houve irregularidade. 
Nãoha prazo, porêm, pará 
gue o tribunal decida sobre 
o pedido de apuração. 

a sua agenda pública ou pos- 
tagens em suas redes sociais. 

Por outro lado, a senadora 
indica não ser usuária dos vo- 
os realizados com recursos de 
sua cota parlamentar, uma vez 
que nesses mesmos dias esta- 
va em outras localidades ou 
mesmo apresentou bilhetes 
de embarque ao Senado —o 
que evidencia que ela viajou 
em voos comerciais, 
No dia 27 de agosto, uma 

sexta-feira, por exemplo, o mi: 
nistro da Casa Civil viajou pa- 
rã o Rio de Janeiro, onde teve 
uma reunião com o governa- 
dor Cláudio Castro (PL), No 
dia seguinte almoços com o 
prefeito Eduardo Paes (PSD), 
Ciroviajou para a capital fAlu- 

minense em um voo da FAB, 
mas os registros dos voos das 
aeronaves da Aeronáutica não 
indicam que ele tenha viajado 
de volta para Brasília ou pa- 
ra qualquer outra localidade, 
O Portal da Transparência 

do governo também mostra 
que ele abriu mão de passa- 
gens adreas para voltar do Bão, 

já Eliane apresentou uma 
nota fiscal de gastos com com- 
bustivel de avião no dia qo de 
agosto, apesar de que ela pró- 
pria indica ter passado esse 
fim de semana em Teresina 
—vomo mostram os bilhe- 
tes de embarque enviados ao 
Senado e postagens suas em 
redes sociais. 
Mesmo tendo sido procu- 

rada nos 15 dias anteriores à 
publicação da reportagem, o 
gabinete da senadora e a pró- 
pria parlamentar evitaram se 
pronunciar e prestar esclare- 
cimentos sobre os gastos. Ci- 
ro também silenciou. 
A Folha procurou lideres de 

diversas bancadas do Senado, 
algumas delas de oposição ao 
governo Bolsonaro, mas ne- 
nhum parlamentar quis co- 
mentar publicamente. 
O lider do Podemos, sena- 

dor Alvaro Dias (PR), disse ser 
necessário “aguardar as expli- 
cações” “Não sei se ele [Ciro] 
vai confirmar ou negar 

BOLSONARO RECEBE MEDALHA NA CÂMARA 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, reage ao público 
durante cerimônia na qual recebeu do presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), a medalha do Mérito Legislativo, 
nesta quarta (24); houve aplausos e vaias por parte dos 
parlamentares e convidados adrizma Machago autom 

NOTA AO PÚBLICO 

AN 

poder 

te diz que quere participar 
de eventuais debates marca- 
dos para as eleições. Mas põe 
condições e diz que aceita fa- 
lar de seu mandato e até sua 
vida pessoal, mas não quer 
o envolvimento de família e 
amigos na discussão política. 
Em 2518, Rolsonaro esteve 

apenas no primeiro debate, 
que não teve participação de 
nenhum candidato petista. 
Depois de ser atacado a faca, 
no inicio de setembro daque- 
le ano, ele não pôde participar 
de nenhum encontro no pri- 
meiro turno. No segundo, foi 
liberado pelos médicos, mas 
preferiu não enfrentar Fer: 
nando Haddad nos eventos 
marcados pelas TVs Record 
e Globo alegando descontor 
to, À época, ele ainda usava 
uma bolsa de colostomia, re- 
tirada em uma nova cirurgia 
EM 2019, 

Nesta quarta, o presidente 
caminhou do Planalto para 0 
Congresso nesta manhã pa- 
ra receber à homenagem na 
Câmara, o que ocorreu sob 
aplausos e protestos dos par- 
limentares e homenageados 
no plenário da Casa. 
Enquanto o mandatário re- 

cebia amedalha do presiden- 
te da Câmara e aliado, Arthur 
Lira (PP-AL), foi possivel ou- 
vir gritos de “genocida" e“mi- 
toi À bancada do PT chegou 
a levar cartazes com os dize- 
res “medalha da cloroquina” 
“medalha da rachadinha” e 
“medalha da miséria” 
A segunda secretária da Cá- 

mara, deputada Marilia Arraes 
(PT-PE), fez um discurso em 
defesa da democracia e com 
indiretas para Bolsonaro. 
Chegou a citá-lo uma vez, 

atribuindo-o a um estudo do 
Instituto para a Democracia 
e Assistência Eleitoral (IDEA), 
que identifica, segundo a par 
lamentar, a erosão da demo- 
crácia no mundo. 
Com Atriers 

paro autas om).bi 

Paralisacao de pilotos E comissarios 

O Sindicato Nacional dos Aeronautas informa que comandantes, copilotos e 

comissários das empresas de transporte aéreo regular de passageiros e cargas 

decidiram fazer greve. 

A paralisação dos tripulantes será parcial e acontecerá a partir das 0h (horário de 

Brasília) do dia 29 de novembro, em todos os aeroportos do pais, 

À ação deverá ser mantida nos dias subsequentes, por tempo indeterminado — até 

que haja uma resposta posiliva das empresas aéreas na negociação de renovação da 

Convenção Coletiva de Trabalho. 

Desde o início da pandemia a categoria nunca parou de trabalhar, enfrentando o risco 

de contaminação, é tem contribuído no combate à Covid transportando vacinas, 

insumos e equipamentos. 

Além disso, colaborou com a recuperação das empresas aceitando reduções salariais 

e remuneratórias que perduram até hoje — & reivindica nesta negociação apenas a 

recomposição das perdas infiacionanas, 

Em nome dos aeronautas, o SNA ressalta que a preocupação primordial é com 0 

respeito aos passageiros e com a segurança de fodos. 

A categona conta com o apoio da sociedade e com o bom senso das empresas aéreas 

para que transtornos sejam evitados. 

Diretoria do Sindicato Nacional dos Aeronautas 
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Faço uma aposta com Aras 

Não haverá denúncias nem respeito à CPI, mas verborragia e medidas inócuas 

Conrado Hiúibner Mendes 
Ermfessor de dereito cocsttucioral da 058 é doutor em direto e cênca poficae membvo do Dbsenatéria Pesquisa, Ciência e Liberdade - SBRL 

Augusto Áras trabalha Esham 
jalicenciosidade jurídica e par 
voice verbal para não fazer o 
que não fuz e nem deixar que 
alquém o faça, Como o dever 
de investigar autoridades de 
alto calibre. 
Não falta engenho esuor pa 

ra neutralizar o cúpula e imti- 
midar a base do Ministério Pú- 
blico e assim fabricar impuni- 
dade em escula. De indolência 

e fraqueza da vontade o PGR 
não padece. 
Jair Bolsongro explorou cra- 

tera mal percebido da Consti- 
tuição brasileira: nomeou pro- 
curadorgeral fora da lista tri- 
plice da carreira; disse, no dia 
um, que o PGR estuva na curri- 

da pelo STF se fosse bem com- 

portado, pois não precisa cum: 
prir quarentena. 
Coube a Aras aderir ao con- 

trato cussegurar omissão, sem 

perder o verniz de legalidade. 
Virou síndico dessa arquiteto 
ra da omissão, 
Aras se fez d unica qurorida- 

de individual irecorriveldo pa: 
is, STF acomodou-se nesso in 
terpretação e não restou sai- 
da. Aras pode arquivar qual. 
quer pedido de investigação, 
Construiu cominho qin- 

du mais elaborado: anuncia 
abrir “averiguações prelimina- 
res" que, ac contrário de um in- 
quérito, dispensam supervisão 
do STE E, quando conveniente, 
sem alarde, mando arquivar. 
Assim julga cumprir sua me- 

taoficial de“despolitzaro MP 
supostamente invadido por 
“fucções políticas e ideológi- 
cus) e “descriminalizar a polt 
tica” Nu prática, deixou o ins: 
tituição a soldo da ideologia 
mais letal da história brasileira 
No cometa e no discurso, não 

se conhece ato de Aras que te- 
nho contrariado Bolsonaro, O 
presidente de 140 pedidos de 
impeachmente cinco recluma- 

ções vo Tribunal Penal Inter 
nacional, que não enfrenta à 
Covid como “maricas; mas de 
“peito aberto” sem máscara é 
sem vacina. 

Esso recapitulação já foi bem 
contada e documentada. 
Em 27 de outubro, recebeu o 

relatório finaldo CPI do Senado 

sobre a pandemia, documento 
que aponto responsabilidades 
no maior tragédia humeanitá- 
na da história brasileira. Aras 
pediu um mês pára analisar, 
No meio tempo, foi convida 

do pelo Senado a prestar contas 
pelo silêncio, Avisou que neste 
súbodo, 27 de novembro, anun 
ctará as providências. 

Gosturia de fazer uma apos- 
ta com Aras. Enumero cinco 

expectativas que deve cumprir 
neste sábado. Primeiro, apos- 
tonoverho flóreado e no cenho 
franzido, uma barbada 
Segundo, aposto que reduzi- 

rá o valor do trabalho da CPL 
Deve concentrar suas forças 
em questionar à legalidade das 
provas ali produzidos. Em vez 

de dar encaminhamento cri- 
minal, deve qustar todo à tem- 

po possível na tentativa de re: 
fazer o que a CPI já fez. Técmi- 
cu protelatória, 
Os códigos para isso ele jú 

enunciou: “reserva de jurisdi- 
ção" e cadeia de custódia” dois 
requisitos que a CPI não violou. 

Esse desrespeito vo trabalho 
da CEI também implica duas 
contradições: quando Rosa We 
ber, durante a CPI, requereu in- 
vestigação do PGR, eleafirmmou 
que d CPI jú vinha investigando 
e portanto, nada cabia a ele; 4 
nora também que q Constitui 
qão dá à CPI poderes de inves- 
tigação similares aos judiciais. 

Terceiro, aposto que não ha- 
verá denúncia alguma contra 
ator relevante, Talvez contra 
algum soldado raso. 

Quarto, aposto que, se inque: 
rito houver caminhará a passos 
de tartaruga, como o inquérito 
sobre interferência na PE Abu- 
sord do incidente processual. 

Quinto, aposto que tentará 
manter atores sem foro privi- 
legiado (como Carios Bolsona- 
rol sob sud alçada, impedindo 
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u primeira instância, Construi- 
rá alguma conexão artificial 
para fundamentar a manobra. 
Se eu perder, ofereço cinço li- 

vros da prateleira voltado aos 
vícios e virtudes da política: 
“Discurso da Servidão Volun- 
túrio” (La Roétie); “História de 
uma Covandia” (Mauricio de Lo- 
cerda, que descreve cestado de 
sitio que o levou do encarcera- 
mento nos ários 1920); “Pulhas 
de Batina” (Francisco da Silva). 
E dois livros inspiradores so- 

bre o vanguarda da colabora- 
ção premiada no século ao:"0s 
Colaboradores de Hitler" (Phi- 
tip Morgan); “Perpetrando o 
Holocausto: Lideres, Facilita- 
dores é Colaboradores” (Poul 
Rartrop e Eve Grimm), 
Aús senadores que acredita- 

ram num ras mais independen- 
tee costiço no segundo manda- 
to, como se do servilismoemer 
gisseum servidor público remo- 
cudo e respeitável, ofereço um 
pão de mel da Kopenhagen dire: 
to da Barra da Tijuca, Será por 
conta do proprietário da loja, 
em agradecimento pela descri- 
minalização da política. 

[Dos Elo Gaspar, lanto de Freltas |5EG Colso fode Barros [TER Joel R da Fonseca | qua. Elo Gaspari | Qui. Conrado, Mendes | sux. Reinaldo Azevedo, Silvio Almeida, Angela Alonso |sám Demétrio Magrrodi 

Os candidatos à presidência da OA B-SP da esquerda para direita: alfredo Scaff, Caio Augusto Silva dos Santos, 
Dora Cavalcanti, Mário de Oliveira Filho e Patricia Vanzolini  madese Bergamo /Falhapress é Zanaoe Frassas/Folhapress 

Polarização sob Bolsonaro 
replica em eleição na OAB-SP 
Candidatos ao comando da seccional divergem sobre qual é o papel da entidade 

ELEIÇÃO NA OAB-SP 

Géssica Aramina 

e Renata Galf 

são ramo Acdefinir nas elei- 
cões desta quinta-feira (25) 
quem comandará a OAB (Or 
dem dos Advogados do Bra- 
sil) de São Paulo, maior sec- 
cional do pais, a advocacia 
dará um indicativo do peso 
do perfilideológico que ds 
ja na entidade. 
Um dos fatores que divide os 

cinco candidatos à presidên- 
cla da OAB-SP é justamente o 
quanto a organização deve se 
posicionar em relação a temas 
da política nacional, 
Há desde os que no discur 

so defendem uma atuação 
discreta e pautada nos inte- 
resses da advocacia aos que 
entendem que a Ordem de- 
va ter uma voz ativa no que 
consideram ser pautas de de- 
fesa da democracia e dos di- 
reitos humanos. 
Demodo geral, o dehate so- 

bre a politização da OAB não 
enovo. No passado, a entida- 
de apoiou, por exemplo, o pro- 
cesso de impeachment dos 
então presidentes Fernando 
Collor e Dilma Rousseff 
A postura do presidente na- 

cional da Ordem, o advogado 
Felipe Santa Cruz, de enfren- 
tamento ao governo de Jair 
Bolsonaro tem sido motivo 
de embates na classe. Santa 
Cruz é tido como um prêé-can- 
didato ao Governo do Rio de 
Janeiro pelo PSD. 

Já os postulantes à OAB-SP 
evitaram se posicionar no es- 

pectro ideo pi nas entre- 
vistas realizadas pela Folha 
ao longo deste mês, 
Caso reeleito, o atual presi- 

dente, Caio Augusto Silva dos 
Santos, sinaliza que deve con- 
timuar uma linha de comando 
discreta adotada pela pestão 
nos últimos três anos. 

“As instituições têm funci- 
onado e penso que não é pa- 
pelda OAR se intrometer nos 
confrontos politico-partidári- 
os que existem” disse, 

Críticos de sua pestão, acu- 
sam que seria omisso frente 
ao governo Bolsonaro, “O pa- 
pel do presidente da OAB-SP 
é permitir que dentro da nos- 
sa instituição possam convi- 
ver harmonicamente todas as 
Idenlogias”, defende ele. 

Desde 2004, Cúio Santoséo 

terceiro advogado a presidir 
à OAB-SP e vem de uma se- 
quência de dois mandatários 
que entraram na vida parti- 
dária depois de sairem doco- 
mando da Ordem. 
Em 2012, no final de seu ter- 

ceiro mandato, Luiz Flávio 
Borpes D'Urso se licenciou 
para concorrer à Prefeitura 
de São Paulo pelo PTB, sen- 
do por fim vice na chapa de 
Celso Russomanno. 

Já Marcos da Costa, que era 
vice de D'Urso, foi eleito para 
comandar a entidade por dois 
mandatos, de 20H à 2018, & 
também se fliou ão PTB. 
Caio Santos, que integrou 

a diretoria de Costa ao longo 

de seus dois mandatos, abriu 
dissidência no último pleito, 
quando foi eleito presidente. 
No aspecto político, a cri- 

minalista e professora Patri- 
cia Vanzolini segue um discur 
so semelhante ao de Caio. Ela 
opta por não se posicionar no 
espectro ideológico e diz que 
quem pretende dirigir uma 
instituição como a DAE “tem 
e permanecer num estado 
e neutralidade”. 
Ela entende que a OAB de- 

ve evitar a polarização, mas 
pondera também que a enti- 
dade tem um a el importan- 
tena defesa c A lemos rácia, O 
que passa, segundo ela, por 
eventualmente apontar vio- 

lações perpetradas por de- 
terminado governo, 

“Para esse papel instituci- 
onal ser hem desempenha- 
do não é possivel que sobre à 
DAR pese nenhum tipo de in- 
teresse próprio, de interesse 
político partidário”, argumen- 
tou Vanzolini. 

Entre vs apoios dados à sua 
chapa estão do ex-presidente 
da seccional Marcos da Cos- 
ta, que foi vice de Celso Rus- 
somanno na disputa pela Pre- 
feitura de São Paulo, em ação. 
Ele não faz parte da chapa. 
Questionada sobre o apoio, 

Vanzolini afirmou que Costa 
tem uma experiência valiosa e 
que sua chapa tem um discur- 
so de agregação, não de segre- 
gação. “Temos dentro da nos- 
sachapa membros de todas as 
outras chapas de oposição da 
eleição passada”, completou. 

Com uma campanha vol- 
tada a temas mais ligados ao 
campo da esquerda, como di- 
reitos humanos e represen- 
tatividade, a candidata Do- 
ra Cavalcanti evitou definir 
seu posicionamento politi- 
co, mas diz que acredita ser 
vista como uma pessoa de 
centro-esquerda. 

Ela defende que a OAB de- 
ve se posicionar em relação 
ao governo Bolsonaro, que 
ela define como “desgover 
no”. “Meu debate é sobre a 
DAB-SE que se destaca pelo 
silêncio, é omissa, timida, até 
encolhida, e isso precisa mu- 
dar, afirmou. 
O Sindicato dos Metalúr 

gicos do ABC publicou uma 
nota de apodo à sua candi- 
datura e divulgou a visita de 
Cavalcanti e Sua vice, Lazára 

Carvalho, à sede do sindica- 
to no fim do més passado, em 
que estiveram presentes tam- 
bém uma vereadora e um de- 
putado petistas. 
Como advogada ela integra 

ainda o grupo Prerrogativas, 
que se articulou em contra- 
posição à Lava Jato e à atua- 
ção de Sergio Moro. 
Na outra ponta do espec- 

tro ideológico, está o consul- 
tor jurídico Alfredo Scaff, que 
se identifica como conserva- 
dor e exibe nas redes sociais 
o apoio de bolsonaristás, co- 
mo à deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP). 
Em entrevista à Folha, Scaff 

afirmou que não é bolsonaris- 
ta, mas que apoia as cosas po- 

Como participar da 
eleição na OAB-SP 

Quando? Nesta quinta- 
feira (25 de novembro), 
das 9h as 77h 

Onde? Avotação ocorrera 
nas 253 subseções do 
estado e na seccional 
paulista. Na capital serão 
14 portos de votação 

Como votar? Advogados 
com anuidade em dia 
Devem comparecer 

ão local indicado pela 
Ordem levando registro 

profisstor al Du Cocumento 

com foto (RG, CNH, 
CTPS ou Passaporte! 
Quem deixar de votar 
e não justificar está 
sujeito a multa de 20% 
do valor da anuidade 

CANDIDATOS 

Alfredo Scaff, 51 
Formado em direito pela 
PUCCAMP (Portificia 
Universidade Católica de 
Campinas). Atua na área 
de corsultoria juridica e de 
relações governamentais. 
E candidato às eleições da 
CAR pela primeira vez 

Caio Augusto Silva 
dos Santos, 46 
Mestre em direito 
constitucional e graduação 
pela Instituição Toledo 
de Ensino (Bauru). É 
presidente Ca OAB-SP 
cesde 2079. Foi secretario- 
geral da DAR-SP por 
dois mandatos, de 2013 
a 201B, e antes integrou 
a subseção de Bauru. 

Dora Cavalcanti, 50 
Formada pela Faculdade de 
Direito da USP Advogada 
criminalista, conselheira do 
IDDD (Instituto de Defesa 
Do Direito de Defesa), 
uma das fundadoras do 
Innocence Project Brasil 
E integrante do Grupo 
Prerrogativas. E cardidata 
pela primeira ver 

Mário de Oliveira Filho, 68 
Formado em direito pela 

Universidade Presbiteriara 
Mackenzie. É advogado 
criminalista E atuou 
na Lava Jato. Fez parte 
como conselheiro da 
CAR-SP de seis gestões 
não COnsecutivas 

Patricia Vanzolini, 49 
Possui graduação, 
mestrado e doutorado 
em direito pela PUC 
(Portificia Universidade 
Católica) de São Paulo, É 
advogada criminalista e 
professora na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
Em 2018, concorreu à vice- 
presidência da DAB-SP 

sitivas feitas pelo atual gover- 
no “Advocacia não tem direi- 
ta e esquerda, Omeu partido 
é a advocacia” 

Ele também criticou a pos- 
tura de Santa Cruz. “O pre- 
sidente da OAB tem que ter 
independência, mas à OAB 
não pode ser puxadinho de 
partido político”, disse. Ape- 
sar de enticar a politização 
da OAB, Scaff já citou a defe- 
sa dos valores da familia e da 
pátria ao falar da importân- 
cia da entidade. 
Também criminalista Má- 

rio de Oliveira Filho criticou 
o enfrentamento entre Santa 

Cruz e Bolsonaro, Para ele, 05 
dois criaram “uma picuinha 
pessoal” e a transferiram pa- 
ra as instituições, “Instituição 
é uma coisa, questão pessoal 
é outra” disse. 
Quanto ao parecer da OAR 

que aponta crimes comuns e 
de responsabilidade de Bolso- 
naro, Oliveira faz uma avalia- 
ção positiva. “Um presiden- 
te da República que vai para 
a televisão e para a imprensa 
e diz que quem tomar vacina 
vai virar jacaré e que a vacina 
passa Aids, isso é uma irres- 
ponsabilidade absurda” 
No espectro ideológico, por 

vutro lado, evita se posicionar; 
"Não sou direitista, não sou 
esquerdista, Sou criminalista 
e defendo direitos”, afirmou, 
As criticas à Lava Jato E à 

Moro são alguns dos poucos 
temas que unem os candida- 
tos, De modo geral, eles defen- 
dem o combate à corrupção, 
mas entendem que a opera- 
ção ficou prejudicada diante 
de abusos, além de conside- 
rarem negativa a entrada do 
ex-juiz na política partidária. 
Com exceção de Alfredo 

Sea, todos os candidatos se 
disseram contrários à prisão 
logo após condenação em se- 
gunda instância. 
Também questionados so- 

bre a descriminalização do 
aborto, Scall e Mário de Oli- 
veira se disseram contrári- 
os a uma maior liberaliza- 
ção, mas disseram concor 
dar com as possibilidades já 
previstas em lei, 
já Caio Santos, Vanzolini e 

Cavalcanti defendem a neces- 
sidade de um debate mais am- 
plo sobre o tema, em que es- 
teja incluida a saúde pública, 
mas destacam que a instán- 
cia competente para tanto 
& o Congresso. 
Professora da USP a cientis- 

tapolíitica Maria Tereza Sadek 
considera importante obser- 
var o posicionamento politi- 
codos candidatos sobre dife- 
rentes temas, porque a OAB é 
uma instituição que se coloca 
no espaço público. 
“Sendo a maior seccionaldo 

pais, acaba tendo influência 
na nacional”, diz Sadek. “Es- 
sa eleição é relevante até pa- 
Ta o futuro da Ordem”, avalia 
a cientista política. 
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Olaf Scholz conclui acordo para 
suceder Angela Merkel na Alemanha 
Coalizão tripla propõe elevar salário minimo, liberar maconha e zerar uso de carvão até 2030 

Ana Estela de Sousa Pinto 

BruxeLas “O semáloro está 
aceso" disse nesta quarta (23) 
Olaf Scholz, 6, ao anunciar 
o acordo que deve torná-lo 
o sucessor da primetra-mi- 
nistra Angela Merkel, que há 
16 unos governa a Alemanha, 
Semáloro é o apelido da 

coalizão entre seu partido, O 
SPD (social-democrata), 08 
Verdeseo FDP (liberal), e faz 
referência às cores das três 
agremiações: vermelho, verde 
e amarelo, respectivamente. 
O acordo será votado pe- 

los três partidos, e espera-se 
que Scholz seja eleito prermê 
pelos deputados no come- 
ço de dezembro. Isso insta- 
larã o primeiro governo de 
coalizão triplo na Alemanha 
desde o pós-guerra. 

O social-democrata se pre: 
para para assumir a Alema- 
nha num momento em que 
os novos casos de Covid-1g 

chegam a nível recorde des- 
de o começo da pandemia. O 
combate à doença foi o pri- 
meiro ponto de seu discur- 
so, antes mesmo de anunciar 
o acordo de coalizão, “O co- 
ronavirus ainda não foi der- 
rotado, nfelizmente” disse. 
Scholz afirmou que asres- 

trições aos não vacinados 
serão aplicadas com rigor 
e que o efeito das medidas 
será monitorado de perto, 
para “desenvolver outras 
etapas, Se necessário”. 
“Onovo governo federal fará 

oque for preciso para levar o 
pais à uma boa travessia nes- 
te momento” afirmou, 

Para comandar o pais mais 
rico de uma Europa que en- 

Migrantes recebem ajuda de resgatistas britânicos, antes de serem conduzidos à uma pr 

Olaf Schalz, provável sucessor de Angela Merkel, a presenteia com flores antes de uma reunião 
de gabinete, talvez à ultima do mandato da primeira-ministra 

frenta as consequências do 
brexit (a saída do Reino Uni- 
do da União Europeia), e cri- 
ses com a Rússia, a China e a 

Belarus, Scholz terá no gabi 
nete dois de seus adversários 
durante a campanha eleitoral, 
agora parceiros de coligação. 
Annalena Baerbock, colider 

dos Verdes, será ministra das 
Relações Exteriores, e olider 
do liberal FDE Christian Lind- 
ner, chefarã o Ministério das 
Finanças —pasta que foi co- 
mandada pelo próprio Scholz. 
O Ministério do Trabalho 

continuará com o social-demo- 
crata Hubertus Heil, eo futuro 
presmié anunciou a implanta 
qão de uma de suis principais 
plataformas de campanha: o 
aumento do salário minimo, 

Bobert Habeck, também 
colider dos Verdes, assumi- 
rá um novo ministério, que 
reúne economia e metas cli- 
múticas. A coligação concor 
dou em eliminar o uso do car 
vão, combustivel altamente 
poluente, até 2030, e proibir 
os motores de combustão 
e acabar com a geração de 
enerpia à gás até 2040. 
A coligação também deve 

propor à venda controlada 
de cânabis pará adultos, em 
“lojas autorizadas” sobo ar 
gumento de que isso permite 
“controlar a qualidade, evitar 
avenda de substâncias con- 
taminadas e garantir a pro- 
teção da juventude”, 

O resultado da nova política 
serd avaliado em quatro anos. 
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Markus Sb reibar (ARE 

A Memanha permiteo uso me- 
cdicinal de maconha desde a017. 
Os Verdes e o SPD já eram 

vistos como parceiros natu- 
rais dentro da centro-esquer 
da e durante à campanha elei- 
toral concordaram em várias 
propostas. O principal desa- 
ho foi negociar pontos como 
tributos e endividamento pú- 
blico com o FDE cujo progra- 
ma liberal está mais próximo 
do dos conservadores da CDU, 
partido da atual primeira-mi- 
nistra, Angela Merkel. 
O pacto anunciado nes- 

ta quarta surpreendeu ana- 
listas que previam um pro: 
cesso longo: as reuniões for: 
mais duraram pouco mais de 
um meés, nas quais cerca de 
300 negociadores discuti- 

Ao menos 27 morrem em maior naufrágio 
de migrantes no Canal da Mancha desde 2014 
BRUXELAS ÃO menos 27 mi- 
grantes morreram ao tentar 
cruzar o Canal da Mancha nes- 
ta quarta-feira (24) em direção 
ao Reino Unido, segundo o Mi- 
nistério do Interior da França. 
A pasta chegou a divulgar um 
total de 31 vitimas, mas revi- 
sou o mimero horas depois. 

Entre os mortos estão cinco 
mulheres e uma criança; du- 
as pessoas foram resgatadas 
com vida e internadas com hi- 
potermia. As buscas continu- 
ariam na noite desta quarta. 
O naufrágio, que aconteceu 
perto da costa francesa, entre 
Calais e Dunquerque, é o mai- 
or desastre desse tipo na regi- 
ão desde 2014, quando à Or 

ganização Internacional pas- 
sou a coletar dados do canal. 
Quadrilhas passaram a usar 

arota maritima depois que os 
governos apertaram a fiscali- 
zação sobre caminhões, nos 
quais os migrantes eram es- 
condidos. Em alta desde 2018, 
as travessias em botes explodi- 
ram neste ano, causando atri- 
tos entre Françae Reino Unido. 
O premiê britânico, Boris 

johnson, cuja politica para 
refugiados é criticada por ab- 
vistas, convocouuma reunião 
do comitê de emergência para 
discutir O caso na noite desta 
quarta. “O desastre mostra 0 
quão perigoso é fazer essa tra- 
vessia”, disse ele à rede BBC, 

depois de se declarar “triste e 
chocado”. Boris afirmou que o 
Reino Unido não deixaria “pe- 
drasobre pedra” para impedir 
otráfhco de seres humanos. 

“A França não vai deixar o 
Canal da Mancha se tomar 
um cemitério”, afirmou do 
outro lado à presidente Em- 
manuel Mavron, que deve fa- 
zer uma reunião interminis- 
terialná manhã desta quinta. 
“Nunca podemos condenar 
osuficiente o comportamento 
criminoso dos contrabandis- 
tas que organizamessas traves- 
sias, disse Darmanin. Sepun- 
do o ministro, cerca de 1500 
suspeitos foram presos desde 
janeiro, quatro deles ligados 

ao desastre desta quarta. 
Jean Castex, primeiro-mi- 

mastro da França, também cul- 
pouas quadrilhas: “Meus pen- 
samentos estão com os mor 
tos e feridos, vitimas de gan- 
gues de criminosos que explo- 
ram sua angústia e miséria”. 
Segundo a mídia britârica, 

cada imigrante paga certa de 
“220 euros (Rá 27 mil) para 

chegar ao Reino Unido, e há 
relatos de botes com até 80 
pessoas. No caso desta tarde, 
de acordo com à administra- 
cão dos portos de Calais e Bou- 
logne, nonorte francês, o bar 
cotinha cercade somiprantes. 
Ate esta quarta, o pior nau- 

frágio havia sido o que matou 

Primeira premiê da 
Suécia renuncia oito 
horas após ser eleita 

Cerca de oito horas após 
ter sido eléita primeira: 
ministra da Suécia pela 

Parlamento, a social- 

democrata Magdalena 
Andersson, 54, renunciou do 
cargo nesta quarta (24), em 
meto a uma disputa sobre 
o Orçamento, Ela seria a 
primeira mulher a ocupar o 
posto de chefe de poverro 
da nação escandinava. 
Após dias de nepociação, a 
social-democrata recebeu 
NT? votos a favor e 174 
contra —na Suécia, um 
candidato ao cargo de chefe 
de governo precisa apenas 
que maioria (175 ou mais; 
não se oponha a seu nome 
Houve ainda 57 abstenções 
Na noite de terça (23), 

Andersson conseguiu um 
acordo com o Partido ce 
Esquerda, Mesta quarta, 

porem, o Partido de Centro 
AP uNCiou que rão votana 
a favor do Orçamento 
proposto, justamente 
devido ao acordo anunciado 
com os esquerdistas. 
Horas depois, o Partido 
Verde resolveu também 
se retirar da coalizão, o 
que obrigou a recem-eleita 
a deixar O carpo. Outra 
reviravolta ainda é possivel, 
e Andersson tem boas 
chances de ser recondunda 

ao cargo Os partidos Verde 
e de Esquerda disseram 
Que a apolanám em uma 
nova eleição, enquanto 0 
Centro prometeu se abster 

aia em Dungeness, na costa sudeste da Inglaterra nes sramsanparr 

cincomembros de uma familia 
curda iraniana, incluindo um 
bebé, perto de Calais, em ou 
tubro do ano passado. Artin, 
de 15 meses, foi encontrado 
três meses depois, na Noruega. 

Só neste ano, 31,5 mil pesso- 
às tentaram cruzar à canal a 
partir da costa da França, se- 
gundo à governo frantês. Se- 
te tinham morrido ou desapa- 
recido até agora, e 7.800 havi- 
am sido resgatados, Pediram 
asilo no Reino Unido 25,7 mil 
imigrantes, mais que otriplo 
dos 8.469 do ano passado. 

Nesta quarta, pescadores fo- 
ramos primeiros a avistar cor 
pos ao lado de um barco, nas 
águas do canal Segundo eles, 
o mimero de pessoas dentro 
dos botes era maior do que 0 
normalmente registrado, pos- 
sivelmente para aproveitar as 
condições do mar —que esta- 
va calmo, mascoma guafra, 
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ram limites e cargos em 23 
grupos de trabalho, 
Confirmada, a eleição de 

Scholz pelos deputados en- 
cerrará os 16 anos do gover- 
no de centro-direita lidera- 
do por Merkel. Se a aprova- 
cão vier na primeira quinze- 
na de dezembro, a lider alemã 
deixará o cargo a poucos dias 
de bater o recorde de perma- 
nência no governo de seu ex- 
mentor, Helmut Kohl. 
Durante o governo Merkel, 

osocial-democrata acumulou 
trunfos que o levaram de ter- 
ceiró na corrida eleitoral a hi- 
der do partido mais votado, 

Scholz favo responsável por 
montar o programa de ajuda 
contra a crise do coronavirus, 
que ele apresentou como “a 
bazuca necessária” para segu 
rar empregos e apoiar empre- 
sas: um pacote de 750 bilhões 
de euros (R$ 4,7 trilhões), cal- 
cado em uma divida de quase 
oe bilhões de euros. 
Tambem viu ser aprovada 

emjulho deste ano, ná reunião 
do G2o em Veneza, a própos- 
ta de imposto minimo global, 
da qualele era umdos princi- 
pais articuladores. 
Nessa função federal, tam- 

bém não escapou de acusa- 
ções: é investigado sobsuspei- 
ta de falhar na fiscalização da 
financeira Wirecard, que que- 
brou, Seus indices nas pesqui- 
sas eleitorais não se mexeram 
após o caso, o que levou os 
juymais q chamá-lo em seus 
títulos de “candidato Teflon”, 
Emvez disso, tiveram mais 

torça o slogan “Scholz resol- 
ve" e suas investidas expli- 
citas para se mostrar como 
herdeiro do estilo Merkel de 
governar. Numa delas, po- 
sou para uma capa de revis- 
ta imitando o gesto de mãos 
em forma de losango que é 
marca registrada da agora 
virtual antecessora. 
De personalidade controla- 

da, antes de ser candidato ele 
jáhavia sido apelidado por jor- 
nalistas de *Scholz-o-mat” ex 
pressão que o identifica com 
algo tão previsível quanto uma 
máquina de lavar roupas 

apesar do tempo firme. 
O Canal cd Mancha é uma 

das rotas mais movimentadas 
domundo, Devido às suas for 
tes correntes marítimas, po- 
rém, botes sobrecarregados às 
vezes nem conseguem flutuar, 

Mas, de acordo como chefe 
do porto de Calais, Jean-Marc 
Puissesseau, há risco também 
quando o tempo está bom. 
“Mesmo que o mar não pare- 
ca tão agitado, no meio do ca- 
nal hã sempre muitas ondas. 
É perigoso” afirmou à BBC. 
A gestão Boris Johnson, que 

planeja endurecer as regras 
para refugiados que aportam 
em sua costa, afirma que as 
autoridades francesas não fa- 
zemo suhciente para reprimir 
o contrabando de migrantes. 
A França, por seu lado, diz 

que éogoverno britânico que 
não impede as travessias, por 
motivos políticos. AESP 
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Novo inverno de pandemia se anuncia 
No hemisfério Norte, descaso alimenta resistência a medidas que salvam vidas 

Lúcia Guimardes 

E prnalista & vive em Nova rork desde 4985. Fo comespómbente da TVGlobo, da Ty Cuirura e do cara ENT alem de colunista dos jormeis O Estado de 5. Prubo e O Cloto 

Principal feriado nos Estados 
Unidos, o Dia de Ação de Gra- 
ças, nesta quinta-feira (25) vai 

concentrar o maior número de 

umericanos em trânsito des 
de o começo da quarentena 
de março de 2020. Só us com- 
panhias aéreas esperam um 
movimento de 20 milhões de 
pussageiros, Famílias de va 
cinádos e não vocinados vão 
se aglomerar para comer pe- 
rue celebrar à suposta refei- 
ção dos peregrinos que eulo- 
nizoram o pois no século 17. 

| 5E5. Mathias Alencastro | Qui Luca Guimarães | SEX. Tatiana Prazeres | são 

Sinal de confiança de que à 
pandemia foi derrotada? Não. 
Cx indices de infecção voltaram 
o subir no pois —30% em du- 
us semanas. Embora a demo- 
grafia da Covid seja desigual, 
determinada pelas regiões em 
que prevalecem nequetonistas 

davocina, q curva é ascendente 

A explosão de cosos no Eu 

ropa, intensificada pela vari- 
ante delta, é q recusa de ame- 

ricanos, nadando nas doses de 

vacina, em se imunizar sinali- 

zem mais um inverno de pun- 

demia. É impossivel dissociar 
o contexto político, às querras 
culturais sobre máscaras e dis 
tanciamento social da sabotá 
gem da combate à Covid-19 
Nova Tork deveria ser a cida 

de-póster no outono (do hemis 
fério Norte) da volta do nor 

mal, Mas só 68% da população 
elegivel foi vacinado com duas 
dúses. No momento, a Covid, 

como a influenza, parece tei- 

mar em se impor como sazo- 
nal, o exemplo do gripe. O muú- 
mero de infecções na cidade, 

Jarme Sprtscovsky 

onde o reforço vacinal é reco- 
mendado paro toda a populo- 
ção adulta, está subindo. 

Críticos dus autoridades sa 
nitárias federais começam o 
dizer que q “terceira dose de 
reforço” devia ter sido obrigu 
tória há meses. À reabertura 
deeventos, os espetáculos do 
vivo ed permissão de entra- 
da de viajantes de púises co- 
mo o Brasil, que fuziam porte 

da lista de restrições, vão ali- 
mentar umo onda de infecções 
em NY? À resposta deve ser 

Em meio a crise, Rússia e 
China ampliam elo militar 
Países miram EUA; russos querem mais poder nuclear, e Kiev se exercita 

Igor Gielow 

são pauLO Em meio à crise 
em tomo da Ucrânia e à pe- 
rene tensão entre Pequim 
é Washington no Oriente, à 
Russia de Vladimir Putin e 
a China de Xi Jinping assina- 
ram uma ampliação em sua 
cooperação militar visando 
conter os EUA e seus aliados, 
Não se trata de uma alian- 

ca de fato, mas ambos con- 
cordaram em expandir seus 
exercicios estratégicos é pa- 
trulhas aéreas no Indo-Paci- 
fico, Além disso, foi renovado 
acordo para que russos dupd- 
ligm chineses a monitorar 
lançamentos de misseis nu- 
cleares contra seu território. 
Omovimento ocorre no mo- 

mento em que a turbulência 
no Leste Europeu cresce dia 
a dia. Nesta quarta (24), tan- 
too Kremlin quanto Kiev ini- 
ciaram exercícios militares 
em meio a acusações mútu- 
as de provocações visando ini- 
clar uma guerra, que os EUA 
dizem poder ser iminente, 

O ministro da Defesa russo, 

Serguei Choigu, disse em vi- 
deoconferência com seu co- 
lega chines Wei Fenghe que 
o aumento da atividade de 
bombardeiros americanos 
não ocorre só na Europa, mas 
também no mar de Okhotsk. 
A região fica perto tanto 

da Rússia quanto da China, e 
viu 24 voos de aparelhos ca- 
pazes de lançar armas nu- 
clearés neste ano, ante 4 em 
aóão, "Com esse cenário, a co 
ordenação russo-chinesa é 
um fator estabilizador nos às- 
surtos mundiais; disse Choi 
gu, segundo a agência Tass 

Recentemente, russos e chi- 
neses fizeram manobras na- 
vais destinadas a alertar con- 
tra o crescente belicismo do 
japão, aliado vital dos EUA. 
Os americanos aproveitam 
fim da ocupação do Afeganis- 
tão para se reforçar na região, 
A China está inserida na 

Querra Fria 2.5, lançada pe- 
los EUA para conter sua as- 
sertividade sob Xi. Um pon- 
to de tensão central é Taiwan. 

Nesta quarta, a chancelaria 
disse para os EUA pararem 

de cooperar com a ilha que a 
China considera sua, pois isso 
“dá sinais aos mndependentis- 
tas” —e o lider chinês deixou 
claro em sua de resto mode- 
rada conversa com Joe Biden 
que esta é a linha vermelha 
Antes, Mi havia proposto à 

Ascan, comunidade de nações 
da Ásia-Pacífico, uma zona hi- 
vre de armas nucleares nos 
mares da região, Jogada retó- 
rica, que visa presstonár a Aus: 
trália, que aderiu a um pac 

Com esse cenário, a 

coordenação russo- 

chinesa é um fator 

estabilizador nos 

assuntos mundiais 

Serguei Cholgu 
ministro da Defesa russo 

to militar com os EUA e Rei- 
no Unido e pode acabar com 
submarinos aliados com bom- 
bas atômicas em seus portos. 

Por todo o alarmismo que 
uma aliança Moscou-Peguim 
possa trazer ao Ocidente, há 
limites. Um experiente diplo- 
mata russo lembra que “nús 
[russos| nãvos entendemos”, 
e há desconhança mútua, 
Durante à Guerra Fria, servi- 

éticose chineses quase foram 
à guerra total, e a aproxima- 
cão americana com Pequim 
nos anos 1970 passa pela atra- 
ção de um gigante comunista 
contra o outro, Putin investiu 
pesado em infraestrutura no 
oriente russo temendo a influ- 
ência, inevitável, do peso eco- 
nómico e peográfico chinês. 
Alem disso, nas duas ve- 

zes em sua história moderna 
em que firmou aliança mili- 
tar, com franceses ealemães, 
a Rússia acabou invadida. 

Por outro lado, como lem- 
brou em artigo no jornal hon- 
conguês South China Mor 
ning Posto analista Alex Lo, 
as ações agressivas do gover 

simço indice local de infecções 

aqui é agora o muis alto desde 
abril quando a população va 
cinada era muito menor, 
Aresistêncio à vacina ga me 

didas de distanciamento soci- 
al, como o uso de máscarus, se 

espalhou e se tornou bandei- 
ra de sindicatos de emprega- 
dos de atividades como saú- 
de e educação em Nova Fork. 
É dificil imaginar o comba- 

te q epidemiás do século 20, 
como varíola e poliomielite, 
sob o climo atual de militân- 
cia que confunde liberdade in 
dividual com direito de con- 
tuminar pessoas vulneráveis, 
A nóva onda da pandemia 

no hemisfério Norte coincide 
com à constatação de que q 
democracia, nos EUA e em de 

zenas de paises, está em retro 

cesso. Obscurantismo e des- 
confiança em relação à ciên- 
cia ndo são produtos do sécu- 

no Biden “jogaram russos E 
chineses na mesma cama, € 
agora é muito tarde”, “Os ame 
ricanos são imprevisíveis ho- 
je concordou, em outro pe 
to, 0 expoente da geopolitica 
americano George Friedman, 

Por sua vez, Wei elogiou as 
ações do Kremlin na Europa, 

Elas, disse, “contiveram de 
forma bem-sucedida a pressão 
e as ameaças” dos EUA à fren- 
te da Otan (aliança militar). 

Ele não disse, mas se refe- 
ria à concentração de forças 
em áreas relativamente pró- 
ximas das fronteiras ucrani- 
anas, o ponto mais nevrálgi 
co da atual crise, que incluo 
impasse com refugiados atra- 
idos pela aliada russa Belarus 
para desestabilizar a frontei- 
ra polonesa e a protelação ale- 
ma da operação do megaga- 
soduto russo Nord Stream a. 
Desde novembro, talvez 100 

mil homens estão na região, 
alimentando alertas de inva- 
são por parte dos EUA, AUcrá- 
nia vive um contençciõso com 
Moscou agravado desde 2014, 
quando a derrubada do pover 
no em Kiev levou Putin aane- 
xar a Crimeia e a estimular 
separatistas no leste do pais. 

No último caso, o bode se- 
gue násala, e esta é a segunda 
concentração de tropas russas 
no ano. O Kremlin nega à in- 
tenção de invadir, e é bastan- 
te provável que não deseje is- 
so, até pelas forças ervolvidas, 
Estão envolvidos cerca de 

120 dos 168 batalhões táticos 
das Forças Armadas, grupos 
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lo 21, A Revolta da Vacina no 
Rio de Juneiro, em 1004, não 

foimotivado apenas pela imu 
nização contra avartola, tas 
contro reformas urbanas, 
Adiferenço, em 202, no ati- 

vismo antivacina que Leste- 
munhamos na Europa é nos 
EUA é que a resistência a me- 
didas que salvam vidas e po- 
dem restaurar à economia de 
paises devastados pela pan- 
demio é abastecido por um 
miligmo assustador, um des- 
caso sobre à morte. 
A ideia de que qualquer 

medida obrigatória, como 
a exigência de vacina para 
entror em locais públicos, 
é uma afronta à liberdade 
individual é um covalo de 
Troia pora democracias oci 
dentais. Quer opressão mai 

or do que viver à mercêdeci 
dadãos que acreditam ter à 
puder de arriscar sua vida? 

Com no máximo 900 à 1.006 
homens prontos para ação. 
A Ucrânia dispõe de 2,5 

vezes mais militares e está 
sendo reforçada, aínda que 
não ao nivel russo, pelos EUA, 
O apéio, mesmo que seu pe- 

dido para entrar na Otan es- 
barre no fato de viver um con- 
fito territorial, para não fa- 
lar na oposição de um Putin 
que quer profundidade estra- 
tégica separando suas forças 
das da Otan, gerou criticas. 

“A situação política e mili- 
tar tensa e a atividade cres- 
cente da Otan junto a nossas 
fronteiras exige o desenvolvi- 
mento ainda maior de nossas 
Forças Armadas. Temos de au- 
mentar à capacidade de com- 
bate, mantendo a prontidão 
das forças nuckeares”, afirmou. 
“No último mês houve 30 in- 

cursões [ocidentais] contra as 
fronteiras russas, O que é 2,5 
vezes mais do que no corres- 
pondente periodo do ano pas- 
sado” O reverso é verdadeiro, 
com patrulhas de Moscou sen- 
do interceptaças quase que di- 
ariamente por caças da Otan, 
Enquanto isso, a Ucrânia 

enviou 8.500 soldados para 
treinar em sua fronteira com 
a Belarus, por temor de res- 
caldos da crise de refugiados. 
Os russos fizeram nesta 

quarta exercícios de surpre- 
sa no mar Negro, algo distan- 
te de águas ucranianas, onde 
houve manobras conjuntas li- 
deradas pelos EUA, À região 
já viu russos advertindo um 
destróier britânico a tiros. 

Júri nos EUA condena homens brancos pela morte de Arbery 
BRUNSWICK (GEÓRGIA) | REUTERS 
O júri de um tribunal na Ge- 
órgia considerou culpados 
três homens que persegui- 
ram e mataram, no ano pas- 
sado, Ahmaud Arbery, jovem 
negro que saiu de casa pará 
correr em um bairro de mai- 
oria branca no subúrbio da 
cidade de Brunswick. 

O caso aconteceu em feve- 
reiro de 2020, Arbery, 25, es 
tava desarmado e fol morto 
com um tiro de uma espin- 
garda disparado por um mo- 
rador, que à perseguia junto 
com o paie um vizinho, 
Gregory MeMichael, 65, seu 

filho Travis McMichael 45,20 
vizinho William “Roddie" Bry- 
an, 52, declararam-se inocen- 
tes das acusações, que inclu- 
em assassinato, agressão qua- 
lificadae cárcere privado. Eles 
alegaram legitima defesa. 
O assassinato intensificou 

protestos nacionais contra O 
racismo e a violência policial 
no ano passado, depois que 
umvideo do tiroteio, gravado 
comum celular, foi difundido. 
Não havia dúvidas de que Tra- 
vis havia disparado três vezes 
em Arbery à queima-roupa. 

Os advogados dos McMicha- 
elargumentaram que o assass- 
nato se justificava por ter ocor 
nido depois que Arbery passou 
correndo pela garagem da fa- 

milia, em um bairro que havia 
sofrido uma onda de roubos re- 
centes. Pai e filho pegaram su- 
às armas e perseguiram Arbe- 
ryemuma caminhonete. Bry- 
an, desarmado, juntou-se aos 
dois momentos depois. 
Os acusados disseram que 

pensaram que Arbery pode- 

ria estar por trás dos roubos. 
Entretanto, não surgiram evi- 
dencias de crimes cometidos 
pela vitima durante suas fre- 
quentes corridas pelo bairro. 

Já os promotores disseram 
queosrêus“presumiramopior" 
sobre um homem negro que 
saiu para correr num domingo. 

Ele foi perseguido pelos réus 
por cerca de cinco minutos. 
O júri considerou Travis cul- 

pado de nove crimes, entre 
eles homicídio doloso e le- 
são corporal grave. Já Gregory 
e Bryan foram considerados 
culpados de homicídio culpo- 
so — quando não há a inten- 

Manifestantes reagem à decisão do juri do lado de fora do tribunal do condado de Glynn, na Geórgia Marco Belo /Beuters 

ção de matar—, lesão corpo- 
ral prave e outros crimes me- 
nores, O veredicto saiu após 
duas semanas de julgamento. 
A diferença na classificação 

dos homicídios se deve ao fato 
de Travis ter sido o único que 
disparou contra Arbery ainda 
que os demais tenham part- 

cipado do crime. Os três po- 
dem pegar prisão perpetua, e 
a data da audiência de senten- 
ca ainda será definida. 
O juri do caso é composto de 

nu pessoas brancas e negra, O 
que foi motivo de protestos, 
No caso da morte de George 
Floyd, asfixiado por um poli- 
cial de Minneapolis em maio 
de 2042, 0 juri foi diferente; ha- 
via quatro jurados negros, seis 
brancos e dois multirraciais. 
O pai de Ahmad, Marcus Ar 

bery disse considerar o vere- 
dicto uma vitória não aperas 
pela memória do filho, “To- 
das as vidas são importantes” 
disse. “Não queremos ver nin- 
guéem passando por isso. Eu 
não gostaria de ver nenhum 
pai assistir a seu filho ser lin- 
chado e abatido daquele jeito” 
Os três condenados ainda 

enfrentarão um julgamento fe- 
deral, marcado para fevereiro, 
sob a acusação de que a moti- 
vação para o crime foi racial, 
questão discutida superhcial- 
mente no tribunal estadual. 
O julgamento vem poucos 

dias após movimentação con- 
trária de outro tribunal ame- 
ricano que inocentou Kyle Rit- 
tenhouse, jovem branto que 
matou dois homens, também 
brancos, durante um ato an- 
tirracista em Kenosha (Wis- 
consin) em agosto de 2020. 
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Cenário econômico é obstáculo para 
Bolsonaro em 2022, dizem analistas 
Risco de recessão com inflação persistente e alta de juros em ano eleitoral dificultam reeleição 

Leonardo Vieceli 

RIO DE JANEIRO O risco de re- 
cessão econômica em 2022, 
acompanha; | pro inflaç: ÃO 

persistente, surge como gm 
dos PIPA ps obstáculos pa 

ra o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partidojna corrida elei- 
Line al do prós FAO, FLA VA 

liação de analistas, 
Segundo eles, periodos de 

crise, como o que se dese- 
nha para o ano que vem, difi- 
cultam as pretensões de po- 
vernantes que buscam per 
manecer no poder ou que 
tentam construir sucessores 
—não só no Brasil. 

“É claro que o eleitor não de- 
cide seu voto exclusivamen- 
te pela economia, mas Essã 
talvez seja à área em que ele 
consiga estabelecer, com mais 
facilidade, relações de causa 
e efeito com o governo fede 
ral afirma o pesquisador Jal 
ro Nicolau, do centrode pes 
quisas CPDOC, da FGV (Fum- 
dação Getulio Vargas) 

“Emais dificil para o eleitor 
responsabilizar o governo fe- 
deral se o trânsito está ruim 
no Rio de Janeiro, por exem- 
plo. Então, nesse sentido, a 
crise econômica é um obstá- 
culo para o atual presidente. 
O cientista político Creo- 

mar de Souza, da Consulto- 
ria Dharma, vai na mesma li- 
nha. “A degradação do ambi- 
ente econômico é um grande 
desafio par o presidente Bod- 
sonaro” afirma. 

“O risco de que a eleição te- 

nha um recorte mais POOR 

mico do que ideológico É a 
Mar meça à um póverto 

que se especializou em fazei 
campanha durante seu man- 
dato”, completa 

As vésperas de 2022, 0 Brasi) 
ainda amarpa os prejuizos pe- 
rados pela crise da Covid-1g, 
que elevou o desemprego, di- 
minuiuarenda de parte da po- 
pulação e turbinou a inflação. 
Ao longo da pandemia, ca- 

deias produtivas foram desar- 
ticuladas, o que restringiu a 
oferta de bens e serviços, au- 
mentando os preços de insu- 
mos diversos no mercado in- 
ternaciónal 

AN ustalada inflacionária no 
Bras teve ingredientes adi- 
cionais. Entre vles, ESTO dd 

alta do dólar em meio à ten- 
sões políticas, q que elevou 
Ds CLESTOS de pI Cubos CONTO 

us combustíveis, e a crise hi- 
drica, responsável por enca- 
recer as contas de luz. 
O cenário de dificuldades 

para 2022 ganhou novos ca- 
pitulos nas últimas semanas 
com as incertezas fiscais. 
Asdinidas com orumo das | 

contas públicas crescéram 
após o governo federal colo- 
car em xeque o teto de gastos 
para pagar à Auxilio Brasil, o 
substituto do Balsa Família 

Diante desse cenário, pro- 
jeções de analistas para o PIB 
(Produto Interno Bruto) pas: 
SETA A ERR | vita tu pipes 

ide DEVE SS [il proccirmas LEREM 

— qu seja, queda da atividade 
económica— ficou mais forte. 

“O cenário é muito ruim pa- 

ra à econômia em 2022" de- 
fine o diretor da Asa Invest- 

ments, Carlos Kawall, ex-se- 
cretário do Tesouro Nacional. 

“Esse quadro econômico se- 
ria desfavoráv elá reeleição de 
qualquer um”, completa. 
À Asa projeta PIB estagna- 

do (2%) em 2022, mas não des- 
carta eventuais mudanças pa- 
ra baixo ou para cima, segun- 
do Kavrall 

De acordo com a mstituição 
financeira, à economia brasi- 
leira deve amargar uma reces- 
são técnica no primeiro se- 
mestre de 2022. juros mais al- 
tos, inflação ainda pressiona- 
dae incertezas da corrida elei 
toral sustentam a projeção. 
Recessão tecnica é o termo 

usado por economistas pa- 

ra descrever dois trimestres 
consecutivos de queda do PIB. 
Segundo Kawall, a piora dias 

condições macroeconâmicas 
eosTiscos fiscais também co- 
Jocam em xeque, no próximo 

ano 4 tic dente melhora do 

mercado de trabalho 

crise abetor muito cem 
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prego menos qualificado, de 
baixa renda. Vamos ter um 
ano bastante dificil para o 
mercado de trabalho, do pon 
to de vista económico e social” 

Oitaú Unibanco é o Credit 

Suisse estão na lista de insti- 

tuições financeiras que pro 
tetam Ei Ls A ERR L) GJlis 

Tm E EYRE E=T 0 al Com EXperiene 

ABRA UMA 

CONTA COMPLETA 

PELO APP, 

de 2022. Os dois bancos pas- 
Sra à Prever CONtraç ão de 

S,9% no periodo, 
à mediana do boletim Fo- 

cus, do BC (Banco Central), 
que traz as projeções de arg 

Listas do mercado Financeiro, 

ainda indica avanço de 0,7%, 

mas vem recuando nas últi 

mas semanas. Ao final de ja- 
neiro de 20%, por exemplo 
à alta prevista para 2623 era 
de 2,5% 

Para complicar, O merca- 
do vê uma inflação mais for 
te do que a esperada inicial 
rnemnte direi E his eleitor nt 

etim Fo Lia, dd media Pelo bio 

na para o IPCA (Indice Nácio- 
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo) subiu para 4,96%, À 
marca está bem próxima do 
teto da meta de inflação em 
2012, de 5% 

“O cenário para o ano 
que vem está hastante compli- 
cado. Tem vários niveis de in- 
certezas. À gente não estã con- 
seguindo aproveitar a opor 
tunidade de crescimento na 
saida da pandemia”, analisa 
o economista-chefe da con- 
sultoria MB Associados, Ser- 
pio Vale, 
AMB projeta estagnação do 

PIB (2erv) em 2022 ho cenário- 

base. Mas, diante das dificul- 
dades, não descarta um resul 
tado ainda plor, aponta Vale 
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Próxima parada 
O Metrô de São Paulo vai ter, pela primeira vez, a mar 
ca de uma companhia privada associada ao nome de 
uma das estações. A rede de atacarejo Assai deve anun- 
ciar nos próximos dias que vai batizar uma parada da 
linha 3-vermelha, passando a chamá-la de Carrão-As- 
sai Atacadista. As novas placas serão colocadas em si- 
nalizações e mapas da estação, além da plataforma e 
das mensagens sonoras que anunciam a localização 
nos trens, de acordo com a empresa. 

ORIGEM À mudança faz par 
te do projeto dos chamados 
“naming rights” lançado pelo 
governo de SP neste ano pa: 
ra conceder exploração pu- 
blicitária em nomes de es- 
tações como Saúde, Briga- 
deiro, Consolação, Penha e 
Anhangabaú. O Metrô está 
realizando processos de hi- 
citação do programa é uma 
outra estação também de- 
ve ser anunciada em breve. 

bestiNO Modelo semelhan- 
te já foi praticado no metrô 
do Rio, com a parada Ro- 
tafogo/Coca-Cola. O Assaí 
diz ter escolhido a Carrão 
porque foi lá que a empre: 
sa abriu sua primeira loja, 
em 1974, na rua da Manilha, 

am Perto de acabar a obriga- 
toriedade do uso de másca- 
ras em áreas abertasem SP o 
preço do produto despenca, 
A unidade do modelo PFFa já 
tem saido da indústria com 
preço médio na casa de R$, 
segundo a Animaseg, associ- 
peca do setor. O valor unitá- 
o está bem abaixo do regis- 

lado no pico da pandemia, 
quandovariou de R$3a R$9, 
diz Raul Casanova Júnior, di- 
retor executivo da entidade. 

FÓLEGO A Animaseg reclama 
da concorrência do importa: 
do no momento de queda da 
demanda e critica o veto à ex 
portação de produtos nacio- 
nais, em vigor desde abril de 
a040:"0 governo não percebe 
que o Brasil está conseguindo 
fornecer para o seu mercado 
e estendeu a redução do im- 
posto de importação dos pro- 
dutos para Covid até junho de 
2022" afirma Casanova Júnior. 

ORIENTE A B3 prepara expar- 
são internacional para a Ásia 
com um escritório de repre- 
sentação em Cingapura. Será 
o terceiro ponto de atuação 
da Bolsa brasileira no exteri- 
or, após Chicago e Londres. 

MAPA Quem vai ficar à fren- 
te do escritório é Sérpio Gul- 
lo, direçor de desenvolvimen- 
to de negócios internacionais, 
que liderou a operação da By 
em Londres por cerca de dez 
anos, de onde cobria Europa 
e Ásia. Agora, a ideia é mapear 
o potencial de novos interes- 
sados nos ativos brasileiros. 
O local foi escolhido para fa- 
cilitar o acesso a mercados co- 
mo Austrália é Índia também. 

BoMBA Com o aumento do 
preço da gasolina, a empresa 
de milhagem Smiles percebeu 
um salto de 65% na troca de 
milhas aéreas por combusti- 
vel no início de novembro an- 
te o mesmo més do ano pas- 
sado. O produto foi o segun 
do mais buscado no market- 
place da companhia e só per 
deu para o iPhone. O terceiro 
dalista éa fritadeira elétrica. 

TANQUE A troca de milhas pa- 
ra usar em viagens de Uber 
também teve alta de 81% na 
plataforma em novembro, na 
mesma hase de comparação. 

INFLAÇÃO A varejista ameri- 
cana Dollar Tree, conhecida 
pelos produtos vendidos a 
USS 1, elevou o preço da mai- 
or parte de suas mercadorias 
para US$ 1,25. Segundo a em- 
presa, trata-se de um esforço 
para compensar o dumento 

nos custos de frete e outras 
altas, À Dollar Tree diz que 
amu ano valor, que de- 
ve ser definitiva, será aplica- 
da a todas as lojas no primei- 
rotrimestre do ano que vem. 

sato Osvizinhos da Amérr- 
ca Latina ampliarama compra 
de itens do Brasil para à pro- 
dução de calçados, diz a As 
sintecal, associação do setor, 
que atribui o movimento à alta 
no preço do frete, De janeiro 
a outubro, o faturamento da 
exportação de solades, palmi- 
lhas e produtos químicos foi 
de USS 270, milhões (cerca de 
R$1,3 bilhão), 12,4% acima do 
registrado em igual periodo de 
as20 E 07h superior à 2019. 

CADARÇO Luiz Ribas Júmior, 
executivo da Assintecal, diz 
que o mercado externo é a 
nova válvula de escape pa- 
ra a indústria nacional, que 
viu o mercado interno cair 
com a renda média da popu- 
lação. Dos dez maiores des 
tinos dos produtos, sete são 
da América Latina, O princi- 
pal parceiro ainda é à China. 

mimia O Agora São Paulo dei- 
xade circular no dia 29 de no- 
vembro próximo. A decisão 
do Grupo Folha seguiu crité- 
nos econômicos baseados em 
dados de circulação e publi- 
cidade, Será oferecida ao lei- 
tor do jornal a possibilidade 
demigrar para a Folha. Tam- 
bém será facultado aos jorna- 
listas se transferirem para a 
Redação da Folha. 

vom Mariana Grazini, Andressa Motter e Ana Paula Branco 
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Chegue especial Empréstimo pessoal 
Fonte: 9recor-E 

CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA 
Competêntia novembro 

Autóromo, empregador e facultativo 
Walarmis. RÉ 1008 20% R$220,00 

arms Es. 432,53 2b R$ 128627 

O amôname que prestar sEruçes sO a 
pena fixicas fe não a pessoas juridicaspe o 
mta podem certráguir com iIW soste o 

sa ano minimo. Dons de casa de baixa renda 
podem secalher sobre Sé do pso raciana. 
É prazo para o Ecultabwo e o zutôncmo que 
reco-he gos conta própria venceu em S6.nou 

MEI (Micrcempreendedar) 
Walormin, RÊÉLIDO Sm  B$SE00 

Assalarso aAbquera 

ALE RE 1.100 FAO 

pe R$ 1100002 85 22044 JE E 

De R$ 226445285 130522] ras 

De R$ 32305232R8E 493,87 14% 

É prazo para reco mento das coninbaições 
do empregado vence em dO dez às ali 
progressivas são aplicadas sobre cada 
saana que compõe osalano de conirimição 

IMPOSTO DE RENDA 

Em Rd hligueta, Deusa, 
até as u em na 

LOJA isento 

De 199105 ] 
até 2EZGES 75 AO 

De 282566 us 354.80 
até 5.751,05 

De 1751,05 De 375106 22 63621 

Roma de 4.564,68 O 27,5 Eh, 

EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

Corsderandoa piso ra capitale Grade EP 

R$ 1.25€ 32 talos em R$ 

Empregado 116,65 

Empregador 58,26 

É prazo para a em ndo trabalnadar 
domésbos vence em Fez. E guia de 
pagamento do emg rirechal a 
comtilbuição de EM ao ISSE Em do FETS 
1.72% de multa reschonado FGTS OE 
de segura comtra acerte de inafalia. 
A cortribuição 20 MES do demestca pode 
serdescostada de salário. Sobss o poe dz 
Grande SF, 2x aliquotas do empregado-são 
de 16% 2 SH Para sdário maes de 2ER a 
ax, aplicadas sobre cada fama doszino, 
aee o trio de IhSS 

Cenário econômico é obstáculo para 
Bolsonaro em 2022, dizem analistas 

Comtinuação da pog AT 
Segundo Vale, à economia fra- 
gilizada em ano eleitoral joga 
contra Bolsonaro na disputa 
pela Presidência, 
“Emacas, ainda estaremos 

vendo resquícios da pandemia 
sobre a atividade econômica. 
O governo federal até conse- 
guiu fazer a reforma da Pre- 
vidência no primeiro ano de 
mandato [2019], mas à pan- 
demia trouxe dificuldades n 
partir de 2020. 0 governo não 
soube responder” diz o eco- 
nomista-chefe da consultoria 
MB Associados, 

Por causa dos riscos que as 
sombramo pais, a gestora de 
investimentos Rid Bravo pas- 
SOU à prever FECESSãO para O 

PIR brasileiro de a 
A retração projetada é de 

0,2%, diz o economista da ins- 
tituição João Leal Antes, a Rio 
Bravo estimava alta de 2,5%. 

Leal sublinha que, historica- 
mente, às incertezas relacio- 
nadas às eleições costumam 
empurrar 0 câmbio para ci- 
ma, O que pressiona a inflação. 

Para conter os preços, o BC 
é forçado a levar a taxa bási- 
cade juros, a Selic, a um nível 
mais alto. Atualmente, à taxa 
está em 7,75% 20 ano, 
Ema022 aperspectiva é de 

Selic em 11,75%, projeta a Rio 
Bravo. À Asa enxerga uma ta- 
xa ninda maior, de 1%. 

O avanço da Selic, lembra 
Leal, desafia o consumo das 
famílias e os investimentos 
das empresas, freando a eco- 
nomia. As incertezas políticas 
eos juros mais altos ajudam a 

Atividade mais fraca, inflação mais forte 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Evolução das expectativas do mercado financeiro 
para o PjBe o IPCA de 2022 em 
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explicar à projeção de reces- 
são em 2022, aponta, 

“OU cenário para 2022 é mui- 
tocomplicado. Temos vários 
pontos de incertezas. Isso im- 
pacta não só o mercado finán- 
ceiro como a economia real” 

Pela série histórica do IBGE 

Ri 

Ed) EE 24 29 19 

jul po set Quit mov 

Ou ms. 
[ul ago met ou nov 

Fette Bedaiim Focus fl 

(Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatistica) iniciada 
em 1996, 0 PIA teve quatro 
anos de queda, A economia 
FECUOU EM 2009 (-0,1%), 2015 
(-3,5%), 2016 (3,9%) E 2020 
(-41%). em nenhum deles hou- 
ve eleições presidenciais. 

Inflação e problemas de 
abastecimento travam 
descontos na Black Friday 
Vendas de eletrônicos e eletrodomésticos devem desacelerar porque 
consumidor trocou de aparelhos durante o distanciamento social 

Paula Soprana 

são pauLo À inflação em alta, 
o câmbio e os problemas de 
abastecimento em algumas 
cadeias de distribuição devem 
travar os descontos oferecidos 
porlojas na Black Friday Com 
jamílias endividadas e o mer: 
cado de trabalho reagindo de 
forma lenta, a expectativa de 
economistas é que o tiquete 
médio (valor por compra) tarn- 
bém seja inferior ao de 2020, 

“Os descontos claramente 
serão menores. Us empresá- 
rios estão com margem de lu- 
cro apertada, o consumidor 
está endividado, e esse cená- 
rioserá desafiador para ova- 
rejo conceder o desconto que 
o cliente espera” afirma Kelly 
Carvalho, assessora econômi- 
ca da FecomercioSP 
pa jin mas projeções para à 

Black Friday, incorporada no 
calendário do varejo desde 
2096, também indicam mu- 
danças na cesta de consumo, 
As vendas em categorias de 
eletrônicos e eletrodomésti- 
cos, que historicamente têm 
boa saída, devem desacelerar, 
amedida que as famílias troca- 
ram de aparelhos durante os 
periodos de restrição social. 
Projeção da CNC (Confe- 

deração Nacional do Comér 
cio) mostra aumento da par 
ticipação de segmentos como 
vestuário e itens de cuidados 
pessoais. Deve crescer 0 cor- 
sumo voltado para bens semi- 
duráveis endo duráveis, o que 
pode beneficiar o setor super 
merc 
Emacão, aBlackFridayi im- 

pulsionou em 3% o fatura- 
mento do varejo em novem- 
bro, sendo 30% nó comércio 
online. Aexpectativa é que as 
vendas digitais permaneçam 
altas, mas, na avaliação dose- 
tor, não há mais a corrida por 

ig Cla 
É o cenário 
imais dificil 

outubro, Será 

um grande 
desafio dar 
desconto de 

mais de 10% 

no comércio 

Fabio Bentes 

economista da 

CRC 

(Confederação 
Nagional do 

Comércio) 

compras ná internet como 
no primeiro ano de Covidag. 
“Além da inflação, não po 

demos esquecer os juros al- 
tos do consumidor, que es: 
tão em patamar diferente do 
evento desoa0, quando a Selic 
batia um piso histórico”, afir 
ma Fabio Bentes, economis- 
ta da CNC, Ele pontua que 05 
produtos mais procurados tre- 
quentemente são vendidos a 
prazo, e que as parcelas esta- 
rão mais pesadas. 
Emacao, o faturamento da 

Black Friday, considerando 
cinco dias de promoções, foi 
de ES 6 bilhões no comércio 
eletrônico, que responde por 
grande parte da movimenta- 
ção. A alta foi de 26,4%, à mai- 
or elevação percentual desde 
2014, deacordo com dados da 
Ebit/Nielsen, que não fez pro- 
leção para 2021 diante do ce 
nário de incerteza, 
Foram mus de jo milhões de 

pedidos online, com um valor 
médio de vendas em R$ 652, 
segundo a consultoria, 
A CNC estima que esta sex- 

ta-feira (26) deva movimen- 
tar R$ 3,93 bilhões, conside- 
rando lojas fisicas e virtuais. 
Sem contar a inflação, é o mai- 
or patamar emu anos. Emter- 
mos reais, no entanto, ovolu- 
me projetado mostra queda 
de 6,5% no volume, a primei 
ra retração desde 2016. 
“Êo cenáriomais dificil pa- 

raosvarejistas desde 2016. No 
final de 2015. a inflação am 
alizada era semelhante à de 
hoje, de 10,6% nos últimos 12 
meses encerrados em our 
bro. Será um e desafio 
dar desconto de mais de 10% 
no comércio”, diz Bentes. 
De acordo com o Sindilo- 

jas-SP (Sindicato do Comér 
cio Varejista e Lojista do Co- 
mércio de São Paulo), as em- 
presas ainda têm dificuldade 

para encontrar mercadorias 
apús as crises nas cadeias de 
suprimento e os comercian- 
tes, menos capitalizados, es- 
tão sem crédito para investir 
no fim de ano. 
A Black Friday e o Natal são 

datas que geram contratações 
temporárias, 

“A perspectiva é que até seja 
melhor do que no ano passa- 
do, mas não como se esperava, 
O endividamento das empre- 
sas médias val limitar bastan- 
tea contratação” diz Aldo Ma- 
eri, presidente do sindicaro. 

Confiança do 
consumidor cai à 

minima em 7 meses 

SÃO PAULO| REUTERS À confian- 
ca dos consumidores bras ilel- 
ros piorou a uma minima em 
sete meses em novembro di- 
ante da inflação elevada, de 
juros mais altos é do aumen- 
to no endividamento das fa- 
milias, informoua FGV nesta 
quarta-feira (24). 
O Índice de Confiança do 

Consumidor (ICC) registrou 
em novembro queda de 1,4 
ponto, à 74,9 pontos, menor 
patamar desde abril (72,5). 
“Apesar do avanço da vaci- 

nação, suas consequências fa- 
voráveis na redução de cas0se 
mortes (por Covid-19) e flexi- 
hilização das medidas restri- 
tivas, o aumento da incerteza 
econômica diante de uma in- 
flação elevada, política mone- 
tária restritiva e maior endivi- 
damento das famílias de baixa 
renda torna à situação ainda 
desconfortável e as perspecti- 
vasainda cheias de ameaças”, 
explicou em nota à coordena- 
dora das sondagens, Viviane 
Seda Bittencourt. 



FOLHA DE S.PAULO + + + 

Economia mais fraca antes do Natal 
Consumo de energia cai, ânimo do consumidor piora de novo e 2022 depende de sorte 

Vinicius Torres Freire 

Jornalista, oi secretáro de Redação da Folha. E mestre em gdmin stração poblea pela Un versidade Harvard [EUA] 

Aconhança do consumidor flu 
tuva com as noticias da epide 
mia desde o início de 2220, co- 
moero de esperar Menos mor 

tes, os relaxamentos das restri 
ções de movimento e aglomera 
ção ou a recuperação de algu 

ma atividade econômica dimi 
nutam o abatimento, pelo me- 

nos até julho, agosto, Desde se 
tembro, os números do Covid 

melhoraram, O ânimo do con 

sumidor piorou. Em novembro 
cuiu de novo, no medida da Son 
dugem do Consumidor, da FGV. 
O consumo de energio elé- 

trica coiu em outubro, em re- 

lação do mesmo mês do uno 
passado, de econúmia ainda 
muito derrubado pela Cóvid 
Nu primeira quinzena de no- 

vembro, o consumo coiu de 
novo, segundo dados da Có- 
mara de Comercialização de 
Energlo Elétrica (CCEE) 
Temperaturas mais amenas 

ajudam a explicar as quedas re 
centes, mas q inflação bateu no 

comércio outra vez, ussim Co- 
mou fultá de peças e insumos, 
uma crise mundial, prejudica 
montadoras e manufaturas di- 
versas, diz d andlise da CCEE. 
No geral, à recuperação rápi- 

da da economia, desde o fun- 
do do poço, parou no segundo 
trimestre, O desempenho geral 
do terceiro trimestre ainda não 
sau, mas um indicador do Ban 
cu Central sugere que o PIB foi 
fraco. Às primeiras notícias de 
novembro sdoruina, como se vê 
O tamanho é a persistência 

da inflação surpreenderam 
quase todo o mundo — ps eco 
nomistas de instituições far 

ceiras previam queda do IPCA 

“partir de meados do ano, 
Não aconteceu, em parte por 
cousa do desgoverno, que in- 
flouo preço do dólar e de resto 

abateu o confiança em géral 
Aonda de mortes por Covid, 

que chegou qo pico em abril, 
tez enorme estrago, claro. A cri 

se mundial de abastecimento 
nao drrejecêl 
Desde setembro, os juros no 

praça financeiro dispararam 
por cousa da inflação, mas 

também porque os donos do 
dinheiro passaram a char que 
daria hesteira no controle do 

gasto do governo e, assim, na 
divida, Deu. 
A recuperação rápido até 

março foi em parte abalado 
por fatores externos. O que po- 

Pressão por valor maior adia 
votação do Auxílio Brasil 
Relator na Câmara diz que não vai recuar na inclusão de reajuste automático 

Thiago Resende 

BRASÍLIA As mudançasno Au- 
xailio Brasil em discussão pelo 
Pd devem pressionar 
a verba para o programa so- 
cial mesmo se 0 governo con- 
seguir garantir um orçamen- 
to de quase R& 86 bilhões pa- 
tá O próximo ano, 

O Auxílio Brasil, que subs- 
titui o Bolsa Família, foi cria- 
do por MP (medida provisó- 
ria) editada em agosto e pre- 

cisa ser aprovado pelo Con- 
gresso até 7 de dezembro, À 
Câmara adhou novamente a 
votação do texto nesta quar 
ta (24) após uma disputa en- 
tre o governo e o relator da 
proposta, deputado Marcelo 
Aro (PE-MG). 
Aro apresentou a lideres da 

Câmara uma versão que alte- 
raria pontos do programa so- 
cialcom a marca do presiden- 
te Jair Bolsonaro. 
Como mostrou a Folha em 

setembro, uma das propos- 
tas É prever uma correção 
automática do valor da ren- 
da transberida mensalmen- 
te à população mais pobre 
do país, O reajuste seria pelo 
INPC (indice de inflação com 
loconas classes mais baixas), 

Por pressão da equipe eco- 
númica, à maioria da Câma- 
ra não apoiou esse item, O tt- 
me doministro Paulo Guedes 
(Economia) é contra medidas 
que impõem aumento auto- 
mático de despesas. 

Lideres de partidos aliados 
ao Planalto atenderam ao pe- 
dido do governo esinalizaram 
a Aro que o reajuste automá- 
tico do benefício pago pelo 
Auxílio Brasil encontra forte 
resistência ria Câmara, Dian- 

te desse cenário, 0 relator in- 
formou que irá recuar. 

No entanto, a base aliada do 
governo quer aprovar outras 
mudanças no Avião Brasil 
sugeridas por Aro. 
Uma delas é impedir que ha- 

ja fila de espera para ingres- 
sar no programa de transte- 
rência de renda 

Hoje, por lei, o governo não 
é obrigado a atender todas as 
Famílias que estão dentro da 
faixa de pobreza e extrema 
pobreza, 
A fila, que atualmente €s- 

tá em torno de 1,2 milhão de 
cadastros, se forma porque 
averba do Bolsa Familia tem 
ficado menor que o necessã- 
rio para atender a todos que 
tiveram o cadastro analisado 
pelo governo. 
Averba do Audio Brasil pa- 

ra 2042 considera que 17 mi- 
lhões de familias serão aten- 
didas—a coberturahoje é de 
14,7 milhões. 
No entanto, além da fila que 

já se formou, houve um au- 
mento no número de famil- 
as que se inscreveram na fai- 
xa de pobreza e extrema po 
breza pelo Cadastro Unico 
(sitema para programas so- 
ciais), como relataram técni- 
cos do governo à Folha em 
outubro diante do fim do au- 
xiio emergencial. 
Outra mudança no progra- 

maque estáem debate na Cã- 
mara eleva as faixas de pobre- 
zae extrema pobreza (critéri- 
os de entrada de uma familia 
no programa social) Isso tam- 
bém abre margem para que 
mais pessoas se enquadrem 
natransferência de renda. 

No início de novembro, o go- 
vemo atualizou esses criteri- 
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Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara ide Lsdeirajralhapes 

os. Hoje, para entrar no Bolsa 
Família, o Cadastro Único con- 
sidera em extrema pobreza 
pessoas com renda mensal de 
R$ 120 por membro da familia. 
e icarienthos é ntre R$120,01 

e R$200 são classificados co- 
mo situação de pobreza 
O relator quer elevar essas 

faixas para R$ 105 por metn- 
bro da familia (extrema pobre- 
za) e R$z10 (pobreza), 
De acordo com técnicos do 

Congresso Nacional, a eleva- 
ção das faixas como critério 
de acesso ao programa e a de- 
terminação de que não pode 
haver fila de espera irão am- 
pliar o Auxilio Brasil, pressio- 
nando a verba que será reser 
vada para as transferências de 
renda já em 2022, 
O relatório foi oficializado 

na noite desta quarta. Aro 
também retirou a parte que 
permitia aos beneficiários 
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deria ser salvo por aqui, no 

nosso mundinho doméstico, 
foi queimado pela balhúrdia 
atroz do Planalto, O estrago 
está feito, apenas ainda mão 

se sabe à tumanho, do que nos 
vai restar para 2022, 
Da lado positivo, ao menos 

para o crescimento de curto 
prazo, é possível que às inves- 
timentos de estados e munici- 
pios “em obras” compensem 
parte do tombo. 

Prevê-se que a taxo de infio- 
ção fique no ritmo de 10% do 

uno até abril, por qi, mas ain- 
da existe a possibilidade de sur 
presas positivas, todas fora do 
nosso controle, 
Pode chover bastante, U que 

poderia causar um alívio ligei 
ro no preço da eletricidade. O 
destino do choque de energia 

mundial é também imprevisi- 
vel, depende de coisas como q 
inverno na Europa e decisões 
de Opep e Rússia sobre petróleo 
e gús. A crise mundialno abas- 

do programa social contra- 
tar crédito consignado, À pro- 
posta era do Ministério da Ci- 
dadania e previa que até 30% 
da renda fossem comprome- 
tidos, Essa medida foi derru- 
bada pelo relator após pres- 
são da Oposição, 
O governo tenta concluir à 

votação da MP na Câmara atn- 
da nesta semana, 
A proposta precisa do aval 

das duas Casas do Congres- 
so até 7 de dezembro. Caso 
contrário, a criação do Auxi- 
ho Brasil perderá a validade. 

Orelator tentou durante es- 
ta quarta-feira (24) conseguir 
apoio para o dispositivo que 
daria reajuste automático a0 
benefício do programa soci- 
al. Mas o governo trabalhou 
contra a ideia. 
“No texto ideal, eu posta 

ria que houvesse essa inde- 
xação [reajuste automático! 
porque a inflação é mais sen 
tida pelas camadas mais vul- 
neráveis. Mas, para isso, pre 
ciso ter mutoria dos votos” 
O deputado também propós 

que mais beneficiários do pro- 
grama tenham direito a um 
bônus em caso de ampliarem 
a renda familiar. O Ministério 
da Cidadania quer pagar, por 
até dois anos, esse valor extra 
para beneficiários que conse- 
guirem emprego formal (com 
carteira assinada). Segundo o 
governo, é uma torma de in- 
centivar que as famílias não 
dependam mais dá renda do 
programa social. 

Pela versão de Aro, o bônus 
deve ser pago mesmo a bene 

ficiários que atuarem como 
microempreendedor indivi- 
dual (MEI) e trabalhador au 
tóncrno, 
No entanto, a ideia do rela- 

tor é que esse valor extra se- 
ja pago em titulos do Tesou- 
ro Nacional, O valor acumula- 
do poderiaser resgatado após 
sair do programa social, per 
da de emprego ou fechamen- 
to da microempresa. 
Alem de aprovar a MP que 

cria o Auxilio Brasil, 0 gover 
no precisa do aval do Congres- 
so para ampliar a margem de 
gastos no Drçamento E, Com 

AIS 
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tecimento de insumos industri 
ais e de congestionamento no 
transporte de mercadorias po 
dearrefecer antes do previsto 
(neste ano deu errado). 
No que diz respeito à politi- 

cu econômica, mesmo o mila- 
gre da sensatez seria tardio. 

A mudança avacalhada do 
teto de gastos e à moratória 
de precatórios jú fizeram seu 
Estrugo, CUMO se vê no merca- 
do de juros e nas condições f- 
múnceiras em geral. À esperan- 
cu, nesse caso, é apenas de não 

huver piora extra, Não haverá 
mudanças institucionais gran 

des que possam alterar um tan 
to dos ânimos Ao contrário. A 

partir de março ou abril ou âmi 
mos podem ficar ainda mais 
exaltados ou deprimidos por 
cousa da campanha eleitoral. 

O restinho de esperança eco 
nómica para 2023 agora de- 
pende basicamente de sorte e 
de que não ocorram estragos 
adicionais. 

isso, cumprir à promessa de 
Bolsonaro para elevar o bene- 
ficio médio do programa do 
patamar atual de R$ 240 por 
mes para, no minimo, R$ 400. 
Aampliação da margem de 

gastos se dará pela PEC (pro- 
posta de emenda à Constitu- 
ção) do Calote, que está em 
análise no Senado, Com essa 
PEC, será possível expandir 0 
orçamento do programa pa- 
ra cerca de B4 86 bilhões no 
próximo ano, quando Bolso- 
naro pretende concorrer à 
reeleição. 

Análise da PEC do 
Calote na CC] do 
Senado fica para 3º 

amasíuia ACC) (Comissão de 
Constituição e Justiça) do Se- 
nado dio MU MESta quarta-feira 

(23/ja votação do relatório da 
PEC des Calote, apús um pedi- 
do de vistas apresentado por 
pelo menos quatro partidos, 
O pedido de vistas aconte- 

ceulogo após a leitura do texto 
do relator, Fernando Bezerra 
(MDE-PE), que é lider do go- 
vernono Senado. O presiden- 
te da CC], senador Davi Alco- 
hambre (DEM-AP), remarcou 
a votação para terça (30). 

Oguverno queria retomar a 
votação nesta quinta (25). Al- 
guns partidos no Senado, nó 
entanto, como o PSD, prés- 
sionam para que à análise 
da proposta seja retomada 

apenas em dezembro. Renato 
Machado e Thiago Resende 
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PEC trava Judiciário e transforma Brasil 
em país caloteiro, diz membro da OAB 
Para presidente da Comissão de Precatórios da entidade, solução é tirar divida do teto de gastos 

ENTREVISTA 
EDUARDO GOUVÊA 

Eduardo Cucolo 

são pao Eduardo Gouvêa, 
presidente da Comissão de 
Precatórios da OAB Nacional, 
afirma que a PEC dos Preca- 
tórios. em sua forma atual, é 
inconstitucional, vai travar o 
funcionamento do Judiciário 
e transformar Brasil definiti- 
vamente em um pais caloteiro, 

Ele afirma que a solução pa- 
ra o problema que o governo 
classifica como um “meteoro” 
sobre as contas públicas é re- 
tirar essas dívidas do teto de 
pastos. Diz ainda que o Sena- 
do tema oportunidade de mu- 
car o texto da Câmara para cri- 
ar ferramentas que permitam 
acabar coma própria existên- 
cia dos precatórios, algo que 
só existe em países em que o 
BUVENDO, DO COMbRArIO dos con 

tribuintes, não tem obrigação 
de pagar suas dividas, 

“Se criar uma situação em 
queo credor possa aderir com 
segurança jurídica, a gente 
consegue melhorar inclusive o 
cenário para omerçado finan- 
ceiro, evoluindo para uma si- 
tuação que culminaria com a 
destruição desse sistema per 
verso de precatórios que estã ai 
para matar as pessoas na fila: 

nr 

O governo escolheu os preca- 
tórios como despesa que se- 
rá cortada para viabilizar di- 
versas despesas dentro do te- 
to de gastos em 2022, Foluma 
escolha equivocada? Quem se- 
rá prejudicado? É uma esco- 
lha equivocada, porque deci- 
são judicial não é despesa, é 
divida, e divida tem de ser pa- 
ga. É uma interferência entre 
Poderes. Os grandes prejudi- 
cados são o Judiciário e os cre- 
dores do Estado, que vão dei- 
xar de receber créditos transi- 
tados em julgado, muitas ve- 
zes há décadas, e que vão pa- 
rauma fila sem amenor ideia 
de quando serão pagos. 

A Comissão de Precatórios 
apontou diversas inconstitu- 
cionalidades na PEC, Quais os 
principais problemas? São as 
duas cláusulas pétreas, à se 
paração dos Poderes e os di- 
reitos e garantias individuais, 
Você vai ao Judiciário, ven- 

ce uma ação, tem uma sen- 

tença transitada em julgado 
com prazo e valor a ser pago. 
Não fazé-lo da forma determi- 
nada pelo Judiciário é um fe- 
rimento de uma cláusula pe- 
trea da Constituição, que são 
os direitos e garantias indivi- 

duais. E você está atuando 
contra o Judiciário. Há uma 
imterterência do Legislativo, 
porque está mandando des- 
cumprir uma decisão judicial. 

Vocês pretendem acionar o 
STF se a norma for aprovada 
na forma como estáhoje? In 
clusive com pedido de liminar 
para suspender imediatamen- 
te, Tão ruim quanto manter a 
emenda em vigor é demorar 
Pe ap ao inconstituciona- 
idade. Se o Supremo não se 
posicionar rapidamente, sus- 
pendendo alguns desses dis- 
positivos que são muito gra- 
ves, de criar uma fila intermi- 
nável, de passar na frente cer 
tos tipos de crédito em detri- 
mento de outros, já teremos 
um problema de proporções 
muito graves, 

A OAB listou uma série de ten- 
tativas de adiar esses paga- 
mentos, O STF deve se posicio- 
nar novamente contra? OSu- 

premo sempre se posicionou 
pela inconstitucionalidade de 
qualquer alteração nas conde- 
nações judiciais, seja por mo- 
ratória, seja por impor com- 
pensações obrigatórias a cre- 
dores de precatórios, Modifi- 
caroque foi determinado em 
juizo é inconstitucional Essa 
nova iniciativa é muito pior do 
que as outras. Se O Supremo 
não permitiu parcelamento de 
precatórios, nem nas disposi- 
ções transitórias, não vai per 
mitir isso no corpo da Const- 
tuição, o que seria determinar 
que o Brasil passa a ser um pa- 
4 caloteiro definitivamente. 

Lima das discussões no Sena 
do é a possibilidade de fazer 
uma auditoria dos precatóri- 
os. É uma boa iniciativa? É 
mais uma forma de tentar in- 
terromper o cumprimento de 
decisões judiciais. Essa audi- 
tona não faz o menorsemntido, 
porque as decisões passaram 
sob crivo do Judiciário em va- 
rias instâncias e, ao final, fo- 
ram conferidas pelos presi- 
dentes dos tribunais, sejam 
estaduais, federais, o Supre- 
moouoST] (Superior Tribu- 
nal de Justiça). Não faz senti- 
do auditar uma coisa que já foi 
transitada em julgado. 

A Justiça teria dificuldade de 
administrar a fila que vai se 
formar? O Judiciário vai dei- 
xar de funcionar definitiva- 
mente: Na maior parte dos pro- 
cessos, o poder público está de 
umiado, do outro ou dos dois. 
Hoje, o Judiciário administra 
o passivo judicial de 24 esta- 
dose cerca de mil municípios 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE 

Eduardo Gouvêa 
presidente da Comissão Especial de Precatórios no Conselho 
Federal da OAB, é sócio-fundador do escritório Gouvêa Advoca- 
cia & Estratégia Também é membro do Grupa Especial de dis- 
cussão de Precatórios do CN] (Conselho Nacional de Justiça). Foi 
presidente da Comissão de Precatórios da OAB Rio de Janeiro 
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O Supremo sempre 
se posicionou pela 
inconstitucionali- 

dade de qualquer 
alteração nas 
condenações 
judiciais, seja por 

moratória, seja por 

impor compensações 
obrigatórias 
a credores de 
precatórios. 
Modificar o que 
foi determinado 
em juízo é 

inconstitucional 

[inadimplentes com precató- 
rios). Se colocar para dentro 
todos 0 municipios, estados 
e à União, aí não vai dar con- 
ta. O Judiciário vai se transfor 
mar em ummero carimbador 
de processo, porque, no final 
das contas, ninguém vai pagar. 

E, do jeito que está posta a 
emenda, com o Fundef /Fun- 
deb furando a fila, é impratica- 
vel, Todos os precatórios têm 
de ser expedidos até 1º de ju- 
lhode um ano para entrar no 
Orçamento do ano seguinte. 
Vaimancar todos os juizes €s- 
perar e, emo” de julho, quan- 
do sair o Pundeb, se tiver um 
limite, os juízes terão de ex: 
pedir tudonomesmo dia? Is- 
so não faz sentido nenhum. 

A PEC também vaimexer com 
estados e municípios? Olbyr- 
amente, os municipios e esta- 
dos que puderem vão aces- 

MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO 

sar. Por que o prefeito vai pa 
gar precatório se à Constitu- 
ição diz que ele não precisa? 

Vocês fizeram sugestões de 
compensações para viabili- 
zar o recebimento dessas di- 
vidas que entraram no pro- 
jeto, como quitação de débi- 
tos e compra de ativos do go- 
verno, mas isso entrou como 
obrigação e não opção para 
ocredor O governo não po- 
de impor a compensação aos 
credores. Apora, se criar um 
programa alternativo de liqui- 
dação, não so de precatórios, 
mas que não permita nem 
que os precatórios sejam ex- 
pedidos... À pessoa que tem 
um crédito para receber que 
ainda não virou precatório 
tem uma incerteza com rela- 
ção ao prazo, Essa pessoa cui 
empresa esti mais suscetível 
a querer antecipar esse crédi- 
to, via desconto, pagamento 
de impostos atrasados, venda 
nomercado financeiro, qual- 
quer que seja a solução. 

Quais as alternativas que o 
governo teria para resolver à 
questão do aumento da des- 
pesa com precatórios em 
2022? Dinheiro para pagar 
a União tem. O problema é o 
teto. À primeira ação que re- 
solveria o problema do gover 
no hoje e não teria ninguém 
para se opor é excluir a rubri- 
ca precatório do teto de gas- 
tos, Decisão judicialnão pode 
se submeter a qualquer limi- 
ação, Tirou do teto a dívida 
de precatório, equiparou ela 
a divida mobiliária, que tam- 
bém não está no teto, estaria 

resolvido esse problema, 
O que aumentou de preca- 

tório de um ano para o outro, 
rande susto, foram R$ 40 

bilhões, Isso é 0,7% da dívida 
pública mobiliária do Brasil, 
É 2,7% para manter um pais 
sério, que paga suas dividas 
judiciais, e não provocar uma 
bola de neve, não destruir as 
finanças públicas. É um cus- 
to muito baixo. 

O Senado ainda pode melho- 
rar o texto? A PEC pode fi 
car melhor pelo filtro do Se- 
nado, Às conversas com os se- 
nadores estão sendo produ- 
tivas, Discussões sobre tirar 
us alimentares, tirar o Fun- 
def do teto, começaram a par- 
tir cai Se não aprovar a PEC, 
melhor, Aprovando, há van- 
tagem se tirar os precatórios 
do teto de gastos. É uma de- 
manda importante nossa ago- 
ra. Senão, todo ano vai ter es- 
sa discussão. 
Em tese, nem precisava de 
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uma PEC para diger que o go- 
vermo pode negociar para pa- 
gar com deságio. E temos à 
transação tributária, pode in- 
cluir precatório no Refis, tem 
várias ferramentas que são lei 
ordinária. Precisamos resolver 
Esso e permitir que o governo 
tenha mais força para fazer à 
administração do estoque que 
ainda não virou precatório. 
Temumyprande ganho para o 
governo, que já percebeu isso. 
Se criar uma situação em que 

o credor possa aderir com se- 
gurança jurídica, à rd com- 
segue melhorar inclusive o ce- 
nário parao mercado financei- 
ro, evoluindo para uma situa- 
ção que culminaria com a des- 
trulção desse sistema perver 
so de precatórios que está aí 
para matar as pessoas na fila, 

O precatório é um problema 
brasileiro? Como isso funcio- 
na em outros lugares do mun- 
do? Oproblema do precató- 
rio é o próprio precatório. Se 
você acabasse com ele, usas- 
se o princípio constitucional 
da isonomia, de que o credor 
term o mesmo direito e as mes- 
mas obrigações que o deve- 
dor, a gente não estava discu- 
tindo isso. Todo o mundo te- 
ria recebido um valor menor 
tá atrás, não entraria em uma 
fila de 20 anos, co débitomo 
cresceria tanto, À grande so- 
lução é acabar com esse sis- 
tema todo, No mundo inteiro 
as dividas judiciais do poder 
público são pagas Transitou 
em julgado, o juiz manda in- 
timar, Intimou, deposita e li- 
bera o dinheiro para o credor, 

O governo já falou diversas ve- 
zes que há uma indústria do 
precatório. Como vê a ques- 
tão? Oque existe no Brasil é 
uma indústria do poder públi- 
code descumpriraleie a Cons- 
tituição e de causar prejuizo do 
cidadão e às empresas. Quem 
causou isso foi o poder públi- 
co, governadores, prefeitos e 
presidentes que não quiseram 
pagar suas dividas. O que eles 
chamam de superprecatórios 
eu chamo de superlesões ao 
patrimônio público. 
Se for analisar o quarto isso 

custou pará os entes públicos, 
quantas vezes deixaram de pa- 
gar uma pensão corretamente 
e quantas foram para a Justiça, 
foium número muito menor 
Valeu, entre aspas, causar és- 
salesão, e esse é o grande pro- 
blema. Conheço famílias que 
se destruiram por causa des- 
sas ações judiciais, que fica- 
ramesperando, achando que 
iam receber, aí vinha mais um 
recurso, e depois de qo anos, 
o bisneto recebeu o crédito, 
E um sistema destrutivo, Vo- 

cévai tirando riqueza e enter 
rando ela no judiciário, Por is- 
so acompensação é uma gran- 
de solução, Ela desenterra o 
riqueza dos dois lados, tanto 
do poder público, que conse- 
gue deixar de pagar uma divi- 
da, quanto do credor priva- 
do que consegue receber. E 
a grande oportunidade que 
pouca gente está vendo. 
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Arrecadação federal 
interrompe em outubro 
sequência de recordes 
Crescimento da receita desacelera para 4,9% no mês; 

no acumulado do ano, resultado ainda é o maior da série 

Bernardo Curam 

smasíia A Receita Federal te- 
ve arrecadação de R$ 178,7 bi 
lhões em outubro, o que re- 
presenta um crescimento de 
49% acima da inflação, Em- 
bora positivo, o resultado in- 
terrompeu uma sequência de 
recordes do indicador. 
O dado, divulgado nesta 

quarta-feira (24), é o segun- 
do maior para o mes na série 
histórica desde 1995. Em ter 
mos reais, o número de 2016 
foiomelhor já registrado, cóm 
o patamar de R$ 188,4 bilhões, 
Dos dez primeirosmeses de 

201, apenas janeiro, junhoe, 
agora, outubro não apresen: 
taram recorde histórico, 
Mas o acumulado de janeiro 

a outubro ainda é o maior da 
série, com arrecadação fede- 
ralde R$ 1,527 trilhão, 
Osecretário da Receita, José 

Barroso Tostes Neto, explicou 
queo resultado do último meês 
só od inferior ao de 20726 por 
que naquele ano houve arre- 
cadação concentrada do repi- 
me especial de regularização 
cambial e tributária, que ge- 
rouum ganho extraordinário 
de R$ qó bilhões. 
“Mantido esse nível de de- 

sempenho, a arrecadação tri: 
butária tederalem 2021 deve- 
rá ser a maior registrada até 
hoje em qualquer ano, Um 
dos maiores eleitos desse ex 
celente desempenho é a sua 

contribuição determinante 
para o restabelecimento do 
equilibrio fiscal”, disse. 
Acrescentou que o dado do 

meês passado só mão folmelhor 
pelo alto impacto das com- 
pensações tributárias, usadas 
por empresas para recuperar 
ou usar créditos de impostos. 
“Esses resultados muito 

bons de outubro poderiam 
ser ainda melhores se não 
fosse um aumento expressi- 
vodas compensações tributá- 
rias. Às compensações foram 
de R$ 44 bilhões em outubro” 

A trajetória das receitas do 
governo teve forte alta após o 
arrefecimento da pandemia, 
também impulsionada pela al- 
ta da inflação, por cousa da in- 
cidência de impostos sobre o 
valor nominal dos produtos, 
Mas a partir de julho o rit- 

mo de crescimento começou 
a perder força. O pico de alta 
acumulada em 12meses foi de 
26% em julho, caindo para 29% 
em agosto, 22% em setembro 
E 20% em outubro. 
Em entrevistas recentes, o 

ministro Paulo Guedes (Ecvo- 
nomia) tem dito que a econo- 
mia teve recuperação em “Ve 
que agora deve ser observada 
desaceleração, diminuição no 
ritmo de crescimento. 
Emoutubro, parte dos indi- 

cudores pesou negativamen- 
te na arrecadação. Apesar de 
uma forte alta no valor em dó- 
lar das importações (46%) é 

de crescimento no valor das 
notas fiscais eletrônicas emi- 
tidas (15,8%), houve um recuo 
de 4,8% na produção indus- 
trial e uma queda de 4,2% n3 
venda de bens. 
No recorte por tipo de tribu- 

to, a maior alta foino Imposto 
de Renda de empresas e Con- 
tribuição Social sobre Lucro 
Liquido, com alta de R$ 9,5 bi- 
lhões, o equivalente a 26,9%. 
O segundo maior cresci- 

mento foi de R$ 4 8bilhões na 
conta do TOF A alta percentu- 
al de 350%. À diferença se ex- 
plica pelo aumento da aliquo- 
ta desse tributo a partir de se- 
tembro deste ano, com o ob- 
jetivo de financiar programas 
sociais, além da redução desse 
mesmo imposto em 2020 pule 

ra baratear o crédito durante 
a pandemia, 
Na pontanegativa da tabela, 

houve um recuo de 15,9% na 
arrecadação de PIS e Cofms, 
além de uma queda de 14,5% 
nas receitas previdenciárias. 

Juros e inflação em 
alta elevam custo 
da divida pública 

Baasiua À persistência da in- 
lação em patamar elevado e 
a alta das taxas de juros estão 
pao impacto negativo so 
re o gasto do governo com a 
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Arrecadação tem outubro positivo, 
mas perde intensidade 
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gestão da divida pública No 
més de outubro, foi registrada 
uma piora no custo de emis- 
são dos titulos públicos bra- 
sileiros, subindo de uma ta- 
xa média de 6,9% ao ano pa- 
ra75%ao ano informou o Te- 
souro Nacional nesta quarta- 
feira (24). 
Motivado por um expressi- 

vo montante de resgates de ti- 
tulos, o estoque da dívida pi- 
blica federal apresentou um 
recuo de 1,29% em outubro. O 
total foi de R$ 5,443 trilhões 
emsetembro, recuando para 
ES 5,373 trilhões no encerra- 
mento do meés passado, o que 
representou uma redução de 
RS 70 bilhões. 
No més, houve um resga- 

te total de R$ 272,4 bilhões 
em títulos, o segundo mai- 
or da série histórica inícia- 
da em 2904, perdendo ape- 
nas para o volume que havia 
sido observado em abril des- 
te ano (R$ 330 bilhões). O vo- 
lume de emissões ficou em 
K$ 146,4 bilhões. Com isso, O 
saldo foi de um resgate liqui- 
do de R$ 125,8 bilhões. 

Esse movimento é explica- 
do, principalmente, pelo gran- 
de volume de titulos prefixa- 
dos que venceram em outu- 
bro, um total de R$ 268 bi- 
lhões, enquanto as emissões 
desses mesmos papeis soma- 
ram R$ 45 bilhões no mês. 

De acordo como courdena- 
dorgeral de Operações da Di- 
vida Pública, Luis Felipe Vital, 
a elevação no custo de emis- 
são dos titulos está relaciona- 
da a Fatores que pesam sobre 
os indexadores da dívida. Co- 
mo os títulos públicos têm re- 
muneração atrelada à inflação 
e à Selic, além de serem im- 
pactados pelos juros de mer- 
cado, o efeito da movimen- 
tação desses indicadores so- 
bre o custo da divida é direto. 

*D aumento [no custo de 
emissão) é respondido pelo 
movimento de juros, não só 
da Selic, como de toda à curva 
de juros. Isso contribui para 
que o custo médio das emis- 
sões aumente”, disse. BC 

Empresas de maquininhas sofrem com inflação e concorrência 
Lucas Bombana 

são pauto Oambiente de con- 
corrência acirrada e de aumen- 
to das despesas para expandir 
a operação tem colocado for 
te pressão sobre as chama- 
clas empresas de magquininhas 
— que tecnicamente formam 
osetor de adquirência e atuam 
como melo de pagamento de 
estabelecimentos comerciais, 
O setor tem sofrido em di- 

lerentes paises especialmen- 
te com a alta da inflação, que 
lorçã os bancos centrais à si- 
nalizar o inicio do aperto nas 
condições fiscais e monetá- 
rias. O ambiente de elevada 
concorrência proporciona- 
da pelas big tech americanas 

eprandes redes devarejo tam- 
bém vem punindo empresas 
de tecnologia que ainda estão 
em processo de consolidação 
nomercado. 

No Brasil, pesam ainda o au- 
mento dos juros já em curso e 
seu consequente impacto nas 
despesas de empresas de co- 
mércio e apo que utili- 
zam o sistema de forma mas- 

siva, bem como o avanço de 
vutras alternativas de paga- 
mentos, como o Pixçe a entra 
da de novas companhias nes- 
se setor, como Magazine Lui- 
za, que lançou a MagaluPay. 

As ações da indiana do se- 
tor de tecnologia financeira 
Paymt, por exemplo, cairam 
cerca de g0% desde aabertura 

de capitalna semana passada 
na Bolsa da Índia, com inves- 
tidores cautelosos ante a con- 
corrência elevada e os possi- 
veis impactos que os juros mais 
altos trarão para os lucros cor 
porátivos no segmento. 
Aúmericana Fiserv, parcei- 

ra na maquininha da Caixa 
no Brasil, registra retração de 
11,7% no ano na Nasdag, 
Asações de Stone, PagSegu- 

ro, Cielo e Getnet que atuam 
no Brasil também estão sob 
intensa volatilidade, na es- 
teira da divulgação de balan- 
cos do terceiro trimestre que 
trouxeram resultados abaixo 
do esperado e levantaram dú- 
vidas sobre o desempenho fu- 
turo dos negócios. 

Noano, as ações da Stone já 
cairam 79,6% na Nasdaa, onde 
os papeis estão listados. Já as 
ações de PagSeguro PagBank, 
pertencente ao Grupo UOL 
— que tem participação mi- 
noritária e indireta do Gru- 
po Folha, que edita a Folha—, 
acumulam retração de 51,2% 
na Nyse (Bolsa de Nova tork). 
Listadas na By, no Brasil, 

Getnet tem queda de 65% no 
ano, e a Cielo, de 45,7%. 
No acumulado de janeiro 

até a terça-feira (23), 05 papéis 
desse grupo, juntos, já perde- 
ram cerca de R$ 160,9 bilhões 
em valor de mercado segundo 
dados da Bloomberg. A mai- 
or queda é dá Stone, dé apro- 
ximadamente R$ 104 bilhões, 

seguida pela PagSeguro, com 
queda de R$ 47 bilhões em va- 
lor de mercado no periodo. 

O aumento da regulamen- 
tação do governo chinês so- 
bre empresas de tecnologia 
do pais também tem contr 
buido para turvar a avaliação 
de especialistas quando se tra- 
tam de análises desde serie. 
to em nível internacional 
Na semana passada, à Sto- 

ne reportou lucro liquido ajus- 
tado de R$ 172,7 milhões no 
terceiro trimestre, queda de 
54,9% sobre o resultado de 
um ano antes. 
Analistas esperavam, em 

média lucro liquido de RS 193 
milhões. As ações da empre- 
sa cairam 44,6% no pregão se- 

Um gesto seu pode mudar 
a realidade de alguém. 
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guinte à divulgação dos resul- 
tados como resposta aos nú- 
meros reportados. 
“Os resultados [da Stone] cri- 
am incerteza adicional quan- 
to ao momento da recupera- 
ção do negócio”, escreveram 
os analistas do banco Gold- 
man Sachs, 
A competição crescente que 

presstona as margens do ne- 
gúcio, as despesas acima das 
expectativas para expandir a 
operação e a dificuldade para 
ganhar participação de mer 
cado estão entre os riscos ci- 
tados pelos analistas do ban- 
co americano para a evolu- 
ção das operações da Stone 
nos próximos meses. 
Com agéncas nLEindo Bras 
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ebação posa, PAM 

Pragas. Cnndagsa ção, Ehesromração, a Avadades Air, quelutdao ds damas 
categoria de Turemso o Hospitalidade, & comparscarar, p= tea mada mogiai, mito d Mus 
pda nº GLS, via Lnges fusmno lÍsiado de bo Pass, no da 26 de Novembro da 2071. 
(da LS05 Pesos EM PAMGUO COMADEÇÃO q 85 10 DO Mora, GM SOMUADA COSVOEAÇÕO PSP DO 
ss Sm gusarmbicaa quis arsiuina, é deibocamem pober a caguima cedem do da t.- 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Habitação 

EDITAL DE CHAMAMENTO DE AUDIÊMOIA PÚELICA. à Prdaiua ou 240 Bemanda do Campo 
ser, por meo da Secminão da Habiação, comidas o público (possoas Micas, picas & 
socaiado cava) para paricioares de “Aodbncia Pibhos Vriad” gos apresortará formas é 
atrasos So produção: hadiiachorial avr paPoaRa Doc E Munecição da Edo Bemanão do Corps. 
Erta asbrcia pública Nr por oijáivo colar inhumações Eubavhos, SugaaÔda & Doris 
tando cómo fradidada, a sabeação dm Liras hofações nas diviecas riodakdades aniciamias 
“en bo para Ros da Peeruda Parceta PPS dgriação do (mia arira Duies 
A Msnca DÓsedrá dr E o dabermbro de 202, dé GOO bd ney iraniimiádo por mes 
ria deriseraçii, om iria rare ÃO, jah a Serra dh ri cara coach o A ar e a 

outadod Ela ar rouba Dori re aaa! 
O needs ado pda o dm ada Cp O, dr pI a 
LON NS EE EN CTN 

MORE es MUNICIPAL DE PARABUNA - SP 
DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

| AVISO DE sUSPEN TEMPO lá DE PROCESSO LICITATÓRIO 
| Modalidade: Pregão Presancal Nº. DO44/M021 - Edital Nº D0D6/2021 
| Objeto: Contratação de ampresa especializada para Licenciamento da 
Sistemas de Informação pata Gestão Púlbrica, iotalmenta desenvolvido 
am tecnologia compativel para utiização em Ambrente Web, incundo 
serviços de cont) migração de dados, customização. manulenção, 
euporie técnico & treinamento, para atander todos os Depariamentos e 
Órgãos da Prefetura Mumcipal de Paraibuna. Critério de Julgamento: 
Menar iGigbal, com data da reslzação do ceriame para o dig 
2512021 às DEDO Feira Motivo: Delermiração do Tribunal de Contas 
do Estado de São Pau 
Informações: Telefone (12) 3574-2080 Ramal é e E-mail: licaceo dy 
paraibuna-sp.govbr 

Farabuna, 25 de novembro de 20271. 
Wictor de Cassio Miranda - Prefeito Municlp 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
TOMADA DE PREÇOS Nº TD - PROCESSO N.º 150720 

à Preleituta do Muncipis da São Miguel Acao airavês do Betor de 
Compras las ssbor d quarhm posta onigssses que se cho aberia iciação na 
Modaidaoe Tamáda de Preços e "PUDE, dó lipo mero proço Ciobal, desincia 

| m nodeção de proposta mana vmninjoss paia Coniriação de Empresa pára É necu ção 
da Paim Astilisca no Bairro Ciara fo, Pontuar Lição dem Lnjaias no Biro 
Rio dgimh e Barro Santa Cruz dos Veio no Municipio de São Mio pano 
| tuas vales asião câmpeséniicos co CONVENIO FEDERAL ARMAS à ata | | 
MINISTÉRIO DO DEBENVOLY MENTO REGONAL cóspime especiicações é 
quandjalnos contos no AMEXO | Eder mimvéa de comtapóndéncia etiiriuea 
meme) arcaivintndos para 

| o dbravés do gls 
dom Gr ua bos jr teressados soliciantis. Ercemsmrecio. &s DO 16 horas do da TE de 
dapbeimbro de 2021 informações: cas 00 dá TIDO horas Endereço: Praça Anianio 

Fetreara Leme, n 253 ceriro, SMA, Tetefas (15) 2270-8000 São Miguel drcarjo, 24 
| de novembrá ce 2027, Favo Resrio de Silva = Prefadio d& riogul 

AESÊMBLEIS GERAL EX Palo grrsendo eofal O erdicato dos 
Trabalhedores nos indúsicias da Compiniqia do Mobigáno de Boiucaiu, CONVOCA 
todos ca Tahalhadores nas indusvies de Prodoios do Cimento & associados Du 
não, todos com direito a vor e volo, e todos com data base em 1º dem da HRZ, 

em ca Asserbloda Sera Exorecidinária, a mesbizar-se no cia CE de derembso de T 
a penal fondareção fu ego od tre ir fan antro ge cade vão 
São Leno + Bmrucato 

Hm ao megociação, madianta convocação quando sa fee nocemiário Ba ra bota 
aprisada ho DO “dona, à Atuer boia Prada soa qem ánirpuridda Dies) 
hora após com quiiaqadt numesoe de prosendps, dubberações Iatbt plena validade 
oat var add dido densos Er finda pata tHdo d Eitucata, > da devem bio de DOG] 
durando Inacio ca Sjuã + Diraai Pramnprno 

Bs SOVERNO DO DITADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Mo 2071 1853 

& Secreto da Cora Covil tono público o REMEROAÇÃO do Pregões Elarónco Mo 

DOS TESS, da intensas do Secreicras da Soide — SESA, eu o OBETO d: Regisiro cla 

Praça pace fusos e venoso agua ções de mebessentos MOTIVO: alhirógões ns 

Eita. RECEMMENTO Das PROPOSTAS viETUAS Ps irichentos 

mare Cenpec. go, elromds do Mo VBSID0D, att o da 08/12/2071, da 9h 

[ese io ha Beco =D]. OETERACÕÃOS DO EDITAL: Phs en deieço alasde leo dels sia do 

ada ceceaplogos gonbe, Frosrodeso Garol de Estado, am Forolma, 27 de 

hprgendros cla DÚZT LAMES ATER MOBRE RAPELO « PREGORIDO 

iz CEARÁ 
DÓVERNO DO LITADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ILETRÔNICO Ma 0710038 

à Setrataria de Covo Cheil tamo público o Pregão Elanônico Mo 202 OG die mmeraiso 
da Smcsdaro dá Plosq omesãs 4 Gastão — SERLAG, cus ORUETO d: Regisiso de Preços 

para fotetos a adro aqui ções do Moledo da Comemo - Lmpaso UMOES|, 

conbamma cipecdeaçães somos so Edital = ses danca RECEBIMENTO DAS 

PROPOSTAS IRTLLAS: Mo undarmço sm compeaindtgorhs olrmeda do Mo 

TEsga0o, aih o dia DA/12/202], ds 1dhdOrmin (Mocório da BresdicHDF]. 

OSTENÇÃO DO Elali: Mo aedameco almsõeio cena Su do us 

vargas solos cm ger Procuradora Coro da Estado, ama Fortaleza, 22 de Sabado 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SEC! 

E ce 
pois. PR: ESA DM: 

Ber do Le Lu 
Parte 20 cortiço a Lrodio à da Cota 
daóe co para sooea à tm da 30 0 nda Pes é 

umas Eee Ea 
a detúrica poligamia airimjra da 

ereção E Nárnia, pero | 

ARES GSM O 8 ATARI PA MAR 
einlhea Olaias DRSsEC de! 2 em Cocianto CM nora 

tp more pe id 

Dervri Esutr 
CER LAR OPO 065" | Roc Borges Curta 
COR: 108 (0558 | Femação Muguso Mchuio 
CRISTO | Cuirardes Morisro CEF [46309 18608 
CPEOM TEM | Luis Reese Lico Fem CFF 
CORE: 86 ATA ETA À Trigo Lácio smscomados gesto CEF: (ST EDO UE- 

DEL RAM, os tesshos dot EP de Biegudasmeto en E à Ficahação: 24120, de Déo agoeioca JT, seairiemção de 
seo caes ce diiação ro) Beco Cas 3, CPU TE "TETAGNO 20 

CEF ET E 

oe, Costroda do Eragaa, Cortola Iringrado de | 

ja emo de cieveno OSASCO. memenat Erajute 

| O Comardo 
| mi chelid ada POMADA EP 

! [di 1» = DEPARTAMENTO DE ESGOTO 
! o ua dCa dumperso fertporafastgnir o Chamarnor to 

— Eu es pio Cester catar de e fibiçõel fnaromias pará 
| Rresiação de darmáçõe Fera de rodar to do farto dá águd d mipoo, tomei ii die, 
Empr de partia mero mars aid Foro polias d duigatido dé Sã es aruio dá cacteriidada 

Pipes hLgirei dbarações mo Terno de à Pa fode hireisiáirania da DEAGUA, 
[iocalitada na Eua 17 0P MA Contea, QustaBPl dos ÓIh ds BA cm sbre arm fo 
Boi, 4 TO SIDE OO Duatat Sé da moema da PS! domd Musa 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS 

PE BDESDa = CR 6202] = CONTRATAÇÃO DE EMPRÉEA PARA à EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AÓ Md 18 DA AÓDOVA 
ja 

PO co MNiLsacheroNÊo so go buiciiaçao. bem coro pais consulta o 
faraço da Liciiações e Operações = 54 2131, mms Mr a PU = Po gaia 
Fase, Barro Ancisea, nesta cidade, das Bh3D 35 17000 devendo C inipressao esta 

munido de CO (Compaci Disc) quaváral. - ENTREGA DOS ENVELOPES: DVI ds 
| o. -E B Campo am Z4 de novambss de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
MIGA = SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE FREÇÕE Nº DAMOS! = PROCE Nº domo 
A E ha Mustapha ad; H app dy ess SL SPEM SA abériura dos 

o Subsmermáia de Comedia, SE HeoMa Cem 
Ê te amjuiniêeeto croragráama plamiMa 

iene a locmo de redenbnca”, por representação no MES, As à o dO 

Resina a e 
Cora tac E grado Fartura, 24 cm bro da 

LUCIANO PERES . Prededo Leme 

Eméreiama de Dasas colrimesio Spgiciral 

- É Pressienia as FETAMOTEL - ERMS + Federação 
no Comidscio a Garviços Mospedagam Almentação 

é Bebidas a Pare; nos Estados de São Pago e Mnsio Grosso do Gul - CmP. 
[70 no uso de suns ainbuções legas o Gsiulirias, DONdOca ÍOCiOS 05 

DELEGADOS BEPRESENTANTES perto à eriiadé dodenina, bem come cs membros 
do Corseiho Fiscal. pasa arem da Ascentica Coral 
Simro Caciano dos Santos - nd 2ió, Peraibe - Sãc Poda, a ser roakzada no de É7 de 

“BECRETARA DA BE 
POLI 4 Moi MTAR DO CiaDO DE aq AS EPP 

ABTETU LETtaçÃãO 
TOMADA DE PREÇOS 0! CRI MS TRA 

da Pofio irei obeso drriorao Caloi POPA] fé plata mom drm abéria É hottação cá 
NOTA SME ido, Prada naa SBIS TOA TA, Clgenirardo d ceriratáção 

fmção a 

pe eee eençoo E da a 
du mu lpamen nom aber ana. pa o aos 

O devia) pia mir Dis ug dia FD Seas 
| dia foedo Dara BSroga COL Ervelipãs. Pá ado do CRIA, sonda da TA o ara | 
das por ccasdo da realização da pogado pública. Ouainguas cisidas padarão bar pachammiatad 
mussoalm ásia po Com grdo Go Pelissaro de ienes Quara, pao a cp, 
= púbo dubodos a (ia) 3200 9115, raras SUS poem cu companendas da Gaçõo de td 

Seco ri 18 au Prata Vans 
cuncarrnas ft adia é de 08 irc) clas, a 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

porto Ear 
SE PROÇOR FARA muearrida. MÃO DE 

Ra HPODEÉRMICA DE Mim eras nei ferida SETURAMGA - desmtico do Frade: 
EEE 
| FE air = PEC GIROS = AEMSTAO DE PREÇOS PARA EVENTUAL MSÇÃO DE 
MEDE AMENTOS - Moartra có Freio. beta aptã de CPIS E iii 
FE 55007 = PEL Sado = REBBISTAO DE PREÇOS PANA EVENTUAL ADIÇÃO DE 

| ARMÁRIO BAIO - - Mestra do Pregão ITED dos ADO Peti 

ota fed eo E a Rasa ef tido —Prácio 
| Ps. Sec dao 50 da IT hi do no dim 

SPSS 

FE dot = PES BIG = REM 

+ | ensina 30 
EMO DE Ea 

aa om SM ra; ora JR is eia, 
prmertação Mehicação de Patr pivá x 

cede «Plínio 1 ração pv pr 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PREGÃO ELETRÓMICO 

PCS = PE SSSADA = ZE EMPREEA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE EERVIÇO DE SUPORTE E MAUTENÇÃO CORRETA E EVOLUTAA BE 

| BESTEMAS. MNOLUSIVE O DESEMVOLVINENTO DE MOVDS SETENAS E FUNDIDAN A DADES. 
PELUINDO aMbaE DE AEOMREITOS PROJETO CDnFicaçÃO, TEFTEE 

| DOCLIENTAÇÃO, EE AM TAÇÃO CONF E TRERMAMENTO FARA À SELRE TARA 

DE ADMINISTRAÇÃO E SFPAÇÃO DO MUMICIPIO DE BÃO BERNARDO DO CAMPO palio | 

prado da] cedo Doacuios pais dra aid o edad RO) renal, id loreos Cad 

EEE DT CL DE Pr TO E Eu] 
= E dnicdeda - DEC, todos Ótico Pass = toscos (ip DP) AS|EEdda, 

| perita encicadoromrtas cx pah coroado dl foda Do pi da a DATA A 
| GERADO PLC A Rr = ii in 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS 
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 01 = DO a DE 
LECITAÇÃO Nº GAMA + O MUNICIPIO DE TAPOLS emiprma 

pós risisaiacos a absrivra do Chamsmerio Público »º D1/2021 viáando à 

crecengimmento ce instbui Ennresiras para & prestação de serviço Es 
Pecebimania a uiaa fnri "e deram técelids omitidas pela Preleitura do 

[a] me eiravés do DAM [Documento de Arecadação Municip) 
«por intsemécio de suas apércias e/OoL conveniadas air 

prestação de comias dos vobics arrecadados por 
meia magnética E pego ano necessária pára parlicipar dese processo ces 

tárêna de 08:/D0 hrs às 17:00 es, 2 parir ce 25 de Novembro de DO? 1 até à data 
Cá sessão púbiica de abertura co ecvetópe DATA E HORA DA ABERTURA DA 
SESSÃO PÚBLICA 08 de Dezembro de 2021 &s DE himas na saia ce liciiações 
dá Prefestura do Municipio de Ilápoás, mio à Averica Fiacêncio Tera 388, Cénira. 

E edital é seus áresos poderão ser obhcos gratuitamente airáveês dó se me. 
itapofis sp gos br. Maiores irformações airaets do lefelons Tê 3253 8000 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

t& Prefestura do Muncipio de Cola toma púlbíico p” conhecimento 
dos interessados que na cala de Lecitações do Depto de Compres e 
Licitações, aito & Estrada Boa Vista, 575 — Condomínio Boa Vista — 
Galpão tie i2-Jd Ateiaie— Cotiaf6P, Rod. Raposo Tavares nº 36.720, 
que será resglzade em ato púbbco a lnstação descria aba: 

1) PA nº 1588302001. PP nº ErOO2. de C8:30 he do dia COMPRA. 
yenradi Contiraiação de Empresa para Aquisição e Instalação de Celhes 

a) Luzsano Correa dos Santos — Secretáro Muntcipel de Educação 

OD edital já estã o nivel pare a retrada dos intareseados, através do | 
bolão da ifura pd de Cotia, mw cota sp gos. beleditais-cotial 
ni esscaimente nº prédo da Secretana Municipal de Licitações E 
ng ca, PO meemo endereço acima 

Cstimára são à Frua. Vemesdor | | 

PÚBLICA 
É POUCA TO DO NTIIIOA O AMRO 

| [dem [O] DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA 

| rm acina césdo Marilia, JA da Roviibeo da 257) iodo 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Prefeitura Municipal de Boraceia 

Tomada de Preços 1/2021 
RETIFICAÇÃO 

Objeto: Construção de um Canto Cormuritdario, Encarmámanio: 
10/12/2021 48 0400, Edital: grs DOLAGO 

MCMCEA RA [OM PRE DA, IAC O E OT O 
Pes PEnioii Ed asas DÉO a MIO ac CD rr ESTAD AL = LA MiSFE 

CEAÉRCIA DE COSTA DÃO DM ATENDA E SL EOS 
SOL DE COM Ta Aid DE MATERIAS 

Po a cs, qi DS TITO O ASS DS E DL TO PT O ES AOL 

o si o PREÃO ELETILDA OD Pads, CT DR PLC Ca E alba 

PROCESSES LANESPE Sad = PENTA DE CONIPRA DE id SE SS PAD Rd 144 = PRA 

SD O DE; Midi ad DE PLATINA Palia EMBALO, O copormimienão c acricma diar-uo-do 
o E IA a PE or Ds inticocamaalas deverão secas a pueio de Liiji/ba Sd, c endivoço cloaizas 

soneca nbr em mota fra Dano pa go hos, dardo a clvicoção alo acnbis dis acrumo au amdicoma de 
cesar sro Ra PR dh Editada prosenáo beiução cocrenbo-s daspesieel darolsr or ue 

LE Bica Faniho, 2d de Marresetino die DO TE 

; SECRETANIA E FRILICTOS. AC MENTE E EST PTE 
EXSTITUTO DE : 

LE 
TÊÉNCIA MEDDOA AC SERV DE PÚBLICO ESTAD AL - TANdaPE 

MACiA DE DOSTENEAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS 

DE LEO DE DESTROEM ATER LAIS 

| Achar ento mm PS TITO DE ASSÍSTÉSNIIA MEDICA AC SEBO DOE PLELÇOS ESTAMIAL - dim 

Eencáçarora, me! a Do mai, PRECÃO ELETRODO FARA REGISTRO DE PREGA = aaa Si 

- PROC ESSO LAMSPE SSD DFENTA DE DOM PRA 5º CET REGE CRU DAS] 2 PARA 

Ago paço Ce RC TA TRAD E OS O O ori o era lise do to li 

ie des DATA fia dio ederieiados devoto driéssii, o io ao DA PISA Du door che EUGE, 
em mm e ir rg, gg o ar a 8 br ih oral ho oo ni meadd cat eraom 

eta do meto emo. Exa] hmcnaçodas estatal logon bi hero À bonobos fot mio ff çãj 
TA Ee LT Ra PH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 
JO RO DE LICITAÇÃO = E a q 

brBciro nó decido apa ps rogedog anal Esiiatana «tá 

a, a a irma DARÁ ae gere Er 
Cirdoio, 4 oa pose ntro Da 071. AR CESAR MATTES - 

ME MBE > ASSOC AÇÃO BRESILE RA DAS NOLSTADAS DE MATEN AE DE DEFESA E GEEMRARÇS 

die Ee Lodo femiôrico, SET = 17º andar = Corp 1301 = Edcio Eardo da Duro Emis 

Ari Fl ri = SÃO Piada SF = CEF 21001000 - Fonar 12 131M- BED 

Corsa ae porteiro mp aC Dicas dt aço Mr ção da Gtniiira dia Cena nho o 
de Barba do Sivinda de Costrila Tóico é de Asma, SCONTA, casta lado a borda das Froguias Cunase | 

“Mion e Cervato Rashid cbejantades do = db bin, aro da poha putas coenaçõão do 
eba EP cin db Lai O E CSA, EN ÇA PS O, (va ia ÃO a dy 
Saga de embed ford 8 Mi E Lao, O DE PA o ca DÃO ado Dida, PRP um Labor aDóro dd arte | 

ed dc ehaca Ca ms er Ca, ENT PP ÇÕO CM COPAP STD 6 nao: ÁS CD E DOE O Pra pasa 
ceara cação o oa 0 RS O Ca ção A O da a ladra | 
e nO, DA PE dh ep e is Era np deal Eni EO Pã al 

es Dutos bio a Chara ado, std ima a Ts 

ED TAL PARA CONHECO MENTO GERA « PRAZO DE ODAS 
PROCESSO Nº 1010568] 2031.0000 

(A) MA Juirpa| o Cleto da 2º ora do Fermilia o Goceidos, do Foro de Jumda, Eniado 
de São Foulo, Dejaj Viseda Farto Logemeis, co ren dia Lol, mio 
FAS GADER a quem pousa iame nas que nenia Solro irmão a ação de Mteração de Fhogima 
da Densa mvida por Anisois Crianca de Conto Motas Mscondes (CPF 125 TH Bdé E) 
Mustapha Abdul Flats Ei Vicezad (CPF DOM, BAS ANG, per meto da qual Da roquerandes 
dntaiidem iscas nógens palimoniai da seu cosamedto dé comido parcial para sepiração 
totai da bens Gordo presents editai, pos estrato, amado é publicado na tora da tai 
tablas MAS Dodo o paasado cesta cidads de Jurdis, sos 08 de outro de 2071 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA 
AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO (PRESENCIAL| Nº 021/2021, EDITAL 
No B9MZ0M, PROCESSO Nº 552021 DEJETO CONTRATAÇÃO DE 
ENPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS MATALINAS PARA 
SERVIDORES MUMICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÇARA 
DATA PO Z20, AS 0500 HORAS ESCLAREC MENTOS E INPLEMAÇÕES 
Beção de Liciações, localizada nã Rea Tiradentes nº 17 = Cenim = CEP 
ig 4306-051 - o Tesiose (14) 3547-927, esmtal Enlacabibguocara sp, 

e no site voa gpuacara sp govbt. Guaiçara SP, 24 de mvembro de 
2021, BRUNO FLORIANO DE OLIVEIRA, Prefeito llumapal 

Ed tal de Convocação de Assembicia Gears Crónéra O SINDICATO DOE 
EM POSTOS DE BERVIÇÕE DE COMBUSTÍVEIS É DERIVADOS DE 

EMPREGADOS 
DE PETRÓLEO DE RIBEIRÃO | 

PRETO E REGIÃO. EMP 4 027 850/0001 00 localizado à us Flodano Febéia, nº SE - cenico 
nesta cidade de Hiosido ProlavB?, por sbo prótidamo abaiso asuinado, contome é Emis 
Eca da Esidado Sindical CONVOCA tados os anpoclados devia amiidado bata pardoipamr | 
da Amambliia Guiol Cediadsa quo semi dmalicada àn 13 Rosi do dia dO da movemibco de JOD! 
as primeira Corsscaçõe aura Pora açebo mem igurda niosmencação africa raiar! cão gu | 

COORDENADORIA DE UMIDADES pas SONAS E 
DEPARTAMER TO DE ADakik TRA 

REGIÃO CENTRAL 

rteros ndo Co docimeciparação da H 
Care co Estuda, Ema pálio qua dis dACOPE dAliiá : Deli 

o pm ipa Fai LR EE LIS E CRE Pascaniga 

TO RM pe Ena E REFON EMA DiO NE TAAÇÕES 
1 DADES PAI IDEAIS DA REGchO GEM TRL DO ESTADO, set é 

Rodiização da sessão series dia de OHMS! ds DSR DBmia, nl 
= rdmscr pp 

| — Eis Chacara À vera — 
(ap asas alas mma riszso O Eat ds Leeçõo primo e de ClaGaço alerinrico [erra 
com br “Da pbhoca” + aica os Cocndenaccãa de Leidades Plsmonai ca Corra! oe Esmaor 

ERNTAL - Pelo presente eóia, é SINTHORESSOR - Sindicais dem Trabalhadores em Hotéis, 
Apart Hoséis Motéis, Fats Pensões Hospedarias Pousadas Restaurantes Churrascarias, 
Comtirsto, Pistócias, Bare, Lanchonetes, terias, Conteitavida, Doceria, Eulheto, Fest- 
Foods é assemelhados de Sorceaha, com sede su Pu bosá Marti 45 via Hortência Sosotsba-SP 
Conta abrams devem presidente, bodis ds sisociados, à parbeipasm da AGÓ-Assensblala Geral 
Dedonária, od ser seálzado mo dia JO MISES! do MEDO (der hos), pera delibetares 2 séquise 
eee da dial a) feito 6 aprovação da elo da suemidela amados by leiioni, dintunido é eoLáção 
das peças donidbah da Peso morlania é Enredo de 2077, amempardado de passar 
da Cometho Fred lho havendo qubrim, 4 AGO, asd tralitada nx 1º cnmeecaçho com qualgus! | 
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EA, no da 02252027, &s 15400 em primera dor vocação = 13F30 em seguntã 
| comrácação rama Dr Oscar Guimarães, 17 18 - Centro - Três Lagoas (MS). Além das 
| niaicácas dema espedbéadas com a irmeicade de coáiir a mais amp 
| participação das trabaihadores ras decisões, 0 Sindiesto pocerá tesbzos assémblmas 

[em úuiras lbesidades & datas, mediante à prima corvocação alsiiés de Bolsims 
| rdias. E, pará que o presente edil dhegua do córhacimecio de iodos às 

| tesbsmibadires mlarmssados, ceerrtmó a sua publicação [ss ppma da Grande 

| Circulação o Pó sie do sindicato Camipr-ss, 25 de novembro de Mi. 
| II CLAUDINE! DOMIZETI CECCATO - Pregcerie 

E so pega Tao De FRÉQU E TERNO FOME AS A 

- ERTAL: Tomatade Pesposs?Dioidii - DBJETO: 
previação de | 

area - pancompigenas = o) 
« uh dá Flu 

SP ABERTURA DOS ENVELOPES: | 

ME. BSsnãd0, 4, Predd 
Ra TO, Remervada. 
7, Po 

SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 

Resereadda, TECSGIETE SISTEMAS DE REFRITER AO 

Principal, 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 Aa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARAPES 
Ma 
eo Litro ELÉTRI- 

a EENLARNIE A E . a 
EE CAMA TIDADES CONS ar RES DE AMENO! 

E PA CALC RE TT ATE Lui 
elas imo 21 Didega olavo Sua vir perimee E o Foi dm ia | 

me mp] à ts Dra areas dia a da Toreactum dad s nã ao Jo A = 

Companhia Paulista de Securiilzação - CPSEC 
Ch DISTA ADA DD RE DACIDO SPAS 

' dis da asarileia Guosã Estraariiraeis Maallt aco met Eb Se renato dis 2021 
1 Data, Hoead Leda dba das airiboda Lia iº ChDeã Má úditada Sis dh 2) cio sda e POCO a 5! om SO 
hora, ra sia cia Com part ia Pandesta Só Eco ração Pu pai ja ou RREO L mtiadia d dppridos Fire ppa 
poste! a 5 apcia, Po Conj do São Fada, Esaço 04 São Paio ep Chaparánios o 

rias pao cuidar Po e a ig “E Prasmpar 
LC ET ES LS 

Leis Asia de Siva, nos temos do e 13, 7, do Esinhro Goal, o Mama iariandos 
ficar. E deem do Da Ds aborsrias mesitómio Em Assirdbicia [ur 

ia Patos dad Ge queria iianêniaa: al o oa a Comipar O Carga 
da Acirentiação: a (E4 alasção da mmormbro para compor o Corso Fusca é Debarações: Coocada Em 
descusado às malddos corvaes de Cader do fla ox acdoristas, Dor anarimicade dos sõios, Pos ioRTos 
da Passcar s* CESSA do Corsa de Dslcsa dos E do Emaco « CODEC dathomasato (a) Ficar à 
acções. peso Corsair da o do Sr Cesar Abho iohgrea, Erário, casado Ascal dE Pancas, 
paracos da cócuia 26 optidade FO PP 2] FODE! SEP SP, sos no CFRNF eb 20º GMT IEIME, 
Rsilanta é comidfidico na ua Vospamana, GEO « Agio.51 «Vita Forara ca deco cs São Falo Esiaco ce 
Edo Fado, coma resembro do DO Or E MÃO CORTADA CO E CRS, DT Conga 
Parmcar CODES CotOGiz; o (bh Elegur para compor o Comalho Facat como membro iisfva, a Eta Marisa 
da êncada Sactantes [1º marigio). Gras eder, FEPeÓceo pública, portao ora de cóiua 20 trrtedars 
rig nb 1 BEPRGF q 460 CREME pob dm" DES VET 18-00, Mmecando o cormitiiadio na Fu Aforpo Pesa, 

de md ore Flodro, ra cilada do ló Pinho, Extinto da 580 Faso, qm ds beieçõos mo Cortiaihndo 
Erro ci Monga Es no de DT DÊ 2 O 
Obicios ATO e” BAGA! SO, à a dor lonmisiada Dos Poquinios a emb VS PCR, Hier 
iba fo via ria do ii 7 OIE, Md idacia prio dá Edogtlidado a Peiiragalharien ici 
Fincimio Eutórco BPPAPACO IGOR, sua fria da vinficação dá piocasão dé Hikiáção dd Mui fai 
pano Contato Fópial dá Corimárias, vi fita fiririai a Po a ação EODEE nº CAGE A, A reiidna 
epa cinto nora ando eo Learn Rendo perr lprm 
om qndo cho trbro Raio e io meo paia Eis gripe pia dog pone praia 
Sp ca cai ada ls EESTI, rh ini chaga rbémia Chotoi dé Ackonmnas Po qua dé rabeta d 
Aecládação é Cara, dháebid nor cê pafeno dd DORA AA dação alia od md op] Sapato Licor pálio E Cad eos ás 
Moe a iba juri corpatdgd a o Ca pj la bamato ChVPg Sd Tm 4 nan apta, Bh afins, bo 
Mamma famtos qua 2º manada o 1º race dação, o br dana dé Adorado Sstanpro a pia REGpa Cia pupldrta, 
Be, Corico Alberto, Etica de Clara Fer james co mer om mst + Sr Dutos Charnido da dimrincia q Eid 
aripoctea depiara, Era, gacdara Meocdnga do Mom amis Brrbos fambroa mm 0º matado + 1º rmcepris api, 
= 87 Malas Leio boia direi FO do AL li pa, died ag get aid 
AM ALSO A as 
(emas to DL Eremita Fada lr a O E a E PC A PO a O fi 
de CODEC Foram, eeiha, Gee MAGO El nro, Lavar dO dd PRA OS Md Cu DOS 6 aehO COPPE, 

Des prada amada Sol rn, 2 a Pap tou Sorgo Lois Beba de Eles « Fragiarãa, da 
Fi deh eita ape dad Eh Prrlo «p e rj Cudrg arbia Fasso 

CSM MINERAÇÃO SA. 
Nº ELSOD PSLMOSL- 13 CMRE FLISONLDDE 144 

o Pr o Tang e - Runfizada sm 3 de Mania da 2077 
E dando de PEDE, es [3/80 aa Mal o EA PCpmEaniaa da lesma Epa 

mo Falha Loma, JM, Di Meo carão, Goro Coguadas, ma fraco do Sho Fado, fz Fada L : Faca des. 
o A SA e A a pç e pa a co rmação 

Frei do do O Papa Pia bora, 
CESTOS LESECTILSENU TA Tra 

Encerramento de pregra mas be a copagara ir coeso doi debortgra cha para ma do Pero da de sm ra da de Con nao, 
ais] do diario Sora Estreondadna É. A TS ST RB! 
Eder ta Clevd dpois d pad ie do enem do ET om to emma rt ma pci | 

ET TED US RES TRT IRES LT TUE 
pre Madura, Uol decada qu lá o a ri o o a e E (| SS | o la a e 
RS ça bg cu 4 pa O O TESTE o ROTA TI IECETE NT 

mo ido mod gui ads q Pro arg o Dar j O ad ga matr não em iria, alirreda ma 
enrndcaatad algo, encima Hicenimeoçorrgprmea pl shi q pliegndari, do dci gia CRE ii O 

Alert pa am mail nf do a o foca io oi 4 dia o regra 
ERVA, dad qua ba lia aqu ri Ca od patio no cóemaançã mr ça pri = 

pregt aaa, a Loo ante oçã Maiabpory negra het 

E, ei ei od 
deita, 

per dt OK ci ts a dd ad 1 a 
db ii cds dCradactoa, 1 bocoit at, de da LISMpI da ga = O Coma de 

da doing da 

SS da 17 Mo e DO, pa NR 
Ea ci . 

ad fa soro a RR atm 

smtp cet) alas o dna E 
CORE TS STREETS) UM da seno de BETO, acess E preço e aguesção Sis 
apSes não padesd cor Mapa a da So mei pan tres cotação ma Salso de tros A punida dr ações da Comandos Em 

a, CS 5º io La a O 19 SED E e E ROLO SS Dara a dd CERA 
na BS dt Da a É E a ÃO Ei O É a a ua 
Decio Enocudoa de ebbncada à: fl dreuigar nO mamcado (al Fado Faitrasto com ds 
Tr TESE Cy a AOS comberma consumia do 
diria CIO SE UCS, aqui) Sho a ro co pre 5 ar ares 
a dielmeção a dota GO END dá MOCOMEI Gra dgmmada 4 - Consocação 
ERA, Sir amassado o oeioo, d Com-nCHS de de dacorrbiis Coral Esêraarionana gara foiisear sobre: 4] sa tsbisação 
a Jd ns pç A E A 
Esaf Soco. 7 ESEROTAMEÕE: aba man Bond dra, ds mriDra ds Fashedo, Cais aii, ape bob achpêa comes, 
do iam jo dos ie gaga Santos Ghvmbroch . Pertedenão, Song Hon + au « Eaonfira; Conoaihares 
Fumjques EESAbPICA, efiaia Cloepas Exceto Coser, Harris Mista, Watoada É patõts Hbiengo, Magoo Elba Taiiriado | 
cia Simba alo Dog Corivico do ei a O fia fi lá om a a da do los da 
Emiguia da Abmpierhio, a aiqurciá ds nda da É momgoaioa, Ds Pando, 1d Bonmõro die 207 Dani hot Ema « cintia 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP 
FEL E DRC AÇÃO 

FRASES o PRESO A O | ga] 
CAS RD 

DITA RESERVADA DE ATE 38% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

GEL CDA quado adianto: des ir ça id h de Apolo [anita bLh quddos q pano a pés pela Pregacona o Equipes 
a adipudiosção dis ahpéta [ositado ma segeiato conferido, ilom, Cota, uid Dias 
sabor unitário, a caber: 1, Primelgpal, FERNANDO CESAR INADA DE CLIVE, 
EesAZ do 4, Meservído, FERNANDO CESAR EXATA BE CLIVE AME, eSNT 
a, Principal. DESERTO; 4, Reservado, DESERTO £, Pr at FERA Am EO PESAR 
IXADA DE LIVER ES tao; à, Reservado. FERNANDO CESAR INANA 
DE OLIVEIRA-ME Reletiõo, 9, Principal, FERNANDO CESAR INADA DE 
ENVIE AME, R$36L007E, Resórrado, FERSAMIO O ESA REINADO DE CLIVE 

FERNANINO CESAR IXADA DE CHIVERRA-ME, 
RAMO CESAR INADA DE CLIVELRA-ME RSsva da; 

DESERTO: LI. Reservado, DESERTO: 13, Principal, FRACASSADO: 
tá, Reservado, FRACASSADO 18 Prisecipal DESERTO mM, Reservado, DESERTO; 
E? Principal, DESERTO 1H, Reservado, DESERTO, 19, Privcipal, TEU NOPRORTE 

EIRELLRS idioo; 2 Reservado. 
TECSOPORT E SISTEMAS DE REFRIGERA CO = ERRELO Restigood; 27, Friocipai. 
TECSOFEORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO = EIRELL [ETA il, 
Erservado, TECNRDPORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO = EJRELI, R$i06a dear 
25, Principal, TRECSOPORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO = EJRELI. 
R$ dA dá, Mestrvada, FECNUPDNTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO = 
ESRELA Rs478 ind: 18, Pr al TEUS E SISTEMAS DE REPRHGER AÇO 

EIRELI  iatõa,õe: 1 Reservada, TECNOFORTE SISTEMAS DE 
REFRIGERAÇÃO = EFRELI, R$L 13d: 27, Principal, TRE NOPORTE SISTEMAS 
DE REFRIGERAÇÃO = EIRELL BM: EH, Mmervado. TECSOPORTE 
RES TÉMAS PE RE FERRO ÇA! = EURICO Mo Auto, 38. Principal, FER Ando 
CEXAR INADA E COL EV ERRA ME. Rota Da, Hesvrvado, FERN ANP O ESA 
ds A EMO PE As ME, AL CR rr, SRT SST AS E 
 REBRCIRA ÇÃO = DIREI, REL MNLA AZ, Resers ndo, DECS PEMETE SISTEMAS 
DE REFRMGRRAÇÃO = EANES pbádõo, 1%, Prtmelplo TRC NC, 
SISTEMAS DE BE VRMCERAS ÃO = prio Based, Da, Misvrtada, 
TECNDPORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO = EIRELL MELTAÕO, 14, 
Principal, TEC SUPORTE SISTEMAS DE REPRISE Air = EEREL, ReLSAA O, 6, 

A = FIRELI, SGA ia, 
1, Prinipal, FERSANDO CESAR ISADA DE LIVE RA-ME, EST, JA 

Rrverrada, FERNANDO CRSAR O INADA DE CLIVEDRAME Mal Tino: Jo, 

FERSANEMS CESAR INADA DE OLIVEIRAME Batsbi do; di 

Hieservada, FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEMRAME, HESAbEÕO: 41, 

Principal, FERNANDO CESAR INADA DE DLITEIRA-ME ERatdagaa d2 
Reservado, FERNANDO CESAR INADA DE OLIVEIRA-ME, RES Seg nd. 

Jaboticabal, 24 de nevembro de MEI. 
EMERSDS RODO A Ma BoESO 

Eredena 

Comunicado 

à TELEFÔNICA BRASIL SA, dereminada Tim, comunta doi ma deecia comi 

usuirina da cistse cegidencial a proscegação dos volatei promocionais de Perro Bámico 
de Serviço Local “Telefeme Popelia”, ma modatidado local, dm duas déda de cocrêstha, 
aeimo 0% da Região Gl Exsas comfiçãões são válidas paia fatia com mescimanio = 
prtar de e DE RARA, 

TARITAS EVENTUAIS Estesiuga do Fiatirzús 

Ki paso 

Rá taaão 

PEDRA pe 
coéditos pré-pagos comíomme os uaoces des tardias ama e iecloem impostos, 
conforme bagisiação aplicivel. 

es futuros reajestes tarâmos serio mealizados com ass nas tarifas acima, que tem 
como database o Ínéico de Serviços de Ielecomenicações = IST celativo 20 més de 
ABETL de 2027 coma kásico para o cêlrmia da sesjuste. 

As chamadas dr longa ditinca nara e mtecnaciooal serão coladas pelo Flaom 
Básico da Frestadora e sesão realizei por meio de ceramga de cotditos pré-pagos. 

Ds ualoces promocionais são válidos ate 22/08/2022. Após este periado não havendo 
publicação de um nove comanicado fica mantida 25 condições proceciandis vigentes 
sé uma novo publicação. 

Normal (dias úteis, des 4 às 24h e sihados, das E às 14h). 

Simples (antiga reduride) (dias úteis, da dk às &h Aos sábados, de Ch às 0h s des 
Hi às 25h fes domingos e leriados nscionaõ. da Eh às 24h). 

Em caso de dúmida, favor entrar eo contato com q nosso Serviço de Atesdimenêo ao 

Consemádor (SAC! 0315 cu em nosso site ae vieo.com.tr Pessoas com necessidades 

especiais de fala/ audição, bgue 142. 

Fasa saber qual 2 loja VIPO mais perto de você Om ACESS pETiTo od 
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QUINTA-FEIRA 25 DE NOVEMBRO DE 2071 

Pilotos e comissários decidem entrar 
em greve na próxima segunda-feira 
Categoria cobra reposição inflacionária e manterá 50% do efetivo; sindicato patronal não é encontrado 

Douglas Gavras 

CURITIDA Us deronautas —ca- 
tegoria dos profissionais que 
trabalham a bordo das aero- 
naves, como pilotos e comissa- 
nos— vão entrar em greve na 
próxima segunda-feira (29), À 
decisão veio de uma assem- 
bleia realizada nesta quarta- 
feira (24) pelo SNA (Sindica- 
to Nacional dos Acronautas). 

Pela decisão da categoria, 
no primeiro dia, metade dos 

trabalhadores não vai voar. 
No dia seguinte, a metade que 
estava trabalhando vai parar, 
até que as reivindicações se- 
tam atendidas, 

“As atividades consideradas 
serviços essenciais podem fá- 
zer prove, mas é preciso man- 
ter o serviço minimo, Enten- 
demos que manter 50% ope- 
cando já atende do pipa ind 
to dalegalidade”, ; 
sidente do sindicato, O Oui 
Dutra Cavalheiro Neto. 

Eds! de Convocação = Ansemblsia Geral Ordinária 
Peba preste Bolada Dara cads Ca hr citados Fiais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

A Profoiua de Guarulhos, por meio do Doparamento de 
Liviações d Contmica - DLC toma público: LICITAÇÃO AGENDADA: 
Chamamento 4/21 PAITSZMM molhor projeto vam nolição de prtidoda 
da dirsito prondo afina lucrativos, quaificada como Organização Social 
da Educação no ámbiio do Municipo de Guarulhos pars cambração de 
Conirato de Geslão qua lam por cbjeto a implementação a execução da 
oflonas e alivdadas educativas, culiurais, esportivas, de lazer & recreação 
nos Cantos de Educação do Mumcipio de Guarufhca, Abertura 0/12/21 
às &n LICITAÇÃO REPROGRAM : PP 26801 - DLC PA MM 224/21 
menor preço com reserve para MEEPRIME! veando RP de tablet 
PL o gabinete móvel. Abasura: D7M201 B:300s edizis poderão ser 
obtidos no ste ave quanuihos. why na eba: Libiações Agencdades. 

á o caso serio decisão ju- 
icial que obrigue mais 

hinbiliada les inoenená ati- 
vidade, o sindicato pretende 
fuzer ajustes posteriores, 
De acordo com a entidade, 

a pauta de reivindicações pa- 
raa renovação da CCT (Con: 
venção Coletiva de Trabalho) 
dos seronautas se refere à cor 
reção das perdas inflacionári- 
as nos salários de dois anos. 
Os pedidos tratam da re- 

novação na integra do texto 

vigente, garantindo a manu- 
tenção de uma regulamenta- 
ção minima para O exercicio 
da profissão sem riscos para 
a segurança, dizoSNA. 
Segundo o presidente do 

sindicato, a categoria passou 
o periodo da pandemia sendo 
obrigada a firmar acordos co- 
letivos para suspensão de com 
tratos, licenças não remune- 
raias e redução de jornadas 
e salários. 
“Além disso, desde o início 

EEE Ts, DR ER A É Er 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP 
TERMO DE PROMO ÃO 

PREGÃO PRESENO RAL Nº LH/5031 
PRE TESS NC RPE DD 

COTA RESERVADA [E ATE 25% PARA MI RUEMPRESAS 
E EMPRESAS DE PEQL ENO PEMETE 

Viamenlogada a adjudicação da abjer lochtaido na poguinto combonnidado, leme, cata, 
empresa vencedara, valer enitânia, amabes 1, Prinçi 
Rs sam go, 3, Reservado, SRTA FECHE 

al SST TECNQLOGIA LTDA, 
EA LIDA. RSA rei od, Principal, 

FRAU Assado 4, Reservado, FRAC ASSADIL 
Jabonicahol, 14 de morembro de 1021. 

EMERSOS RODRIGO E AMARIOO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAVÍNIAISP 
HDMDLIGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO = CHAMADA PÚBLICA Nº 025. 
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USO MA FREFUTLRA DE SÃO CARLÉS. 

Encontra-se saberia, resta dernicay 
a estação mupra O eelital, ra iobegea po 
derá ser obtida noi pie gn holacoesd, 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2020 
PROCESSO Nº BOA MODA FD 90091] 
CEALNIC ADO DE REABERTURA 

pelo preserte, » REABERTURA Do certame 

des pp orinaeh até di 19h00 do vãa 
OTADIOD A, com 0 mico da vescão pi 
bica vendo Ba 14h30 co mesmo dia. 
Eselos, 24 De novembro de 2021. Pose 
Do Cmaros - Autóridade Competente 

PREGÃO ELETRÔNICO RE 120/2021 
PROCESSO Nº TLBIADO ST 1D SOTES? 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO 

por necessidade de ação do ecital, 
& REABERTURA do certame darse-d rã 
dia DMA, com as propostas tento 
retencao e cadastre até di 13h00. O 
trido Cs sessão pública secá &u 14FI0 co 
mesmo dia São Cara, 22 de rovermbro 

das negociações, o Snea [Sin- 
dicato Nacional das Empre- 
sas Aeroviárias| não garan- 
tiu a manutenção das cláu- 
sulas atuais da convenção em 
caso de um novo acordo não 
ter sido fechado até a data-ba- 
sé da categoria, 1º de dezem- 
bro”, diz o SNA, 
“Nos últimos meses, enfren- 

tamos falências, demissão em 
massa, dúvidas em relação ao 
futuro, Queremos pelomenos 
uma recomposição inflacio- 
nária” diz Dutra. 
“Mas vamos sair mais fortes 

dó que entramosna crise. Re- 
presentamos 7% do custo das 
empresas, e neste ano quem 
vai determinar 0 nosso valor 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

seremos nós 
“A categoria aceitou redu- 

ções de salários desde o ini- 
cio da pandemia, é às empre- 
sas estão em boa situação. A 
Azul tem a maior liquidez da 
sua história, a Gol efetuou a 
maior desalavancagem desde 
sua fundação, e a Latam atin- 
giu a maior redução de cus- 
to em mais de dez anos”, diz. 
Procurado, o Snea não ha- 

via comentado a decisão dos 
aeronautas até a conclusão 
deste texto. 
Em nota divulgada no dia 

18, o sindicato que represen- 
taasempresas disse que, após 
uma reunião com a entidade 
dos trabalhadores, o SNA de- 
clarou não haver uma contra- 
proposta, mantendo a pauta 
inicial, fixada na recomposi- 
ção integral do INPC (Índice 
Nacional de Preços do Consu- 
midor) dos últimos 24 meses, 

“As empresas aéreas, por 
meio do Snea, mantêm-se fle- 
xiveis com relação às negoci- 
ações e continuam engajadas 
em encontrar a melhor solu- 
ção para todos”, disse a enti- 
dade na ocasião. 
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Prefeitura da Estância Turistica de Salto 
EDrtaL = PREGÃO ELETRO DO Mº MS0ZI « PRODERGO ADMINIETRATIVO a RAIO 

COM CADO DE DUAFENDÃO 
| Oujeto; Contratação da dehpicio paia aovbiaçõão da bip da hagiana po VE o nacabindado or 

decódrência da pandemia do Cova = iu parede rainha ser qem | DTUIRTRA 

Add Bestióadairo da Pando Mimicapa! do Dreina à VR) Más falaria 

irparianãa da 
cia Ca daria dl O did di ÃO 

- buióção 
os leica de Sarto, Já em grado Bro da FODA 

Eratiano Sandino Fidelis - Protadana da Co jus da Fani aranta da 

Tribunal dao Justiça de Pernambuco 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0251.2021 CPL PEOÍTI TJPE FERM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO SE! Nº * DOGISTI-G 2021.8.17,8017 

DEBJETO: Registro de preços pars evential acuitição de aparsos celulares co lipo 
Srarishore e de Pisco de dados para isleforo móvel Recebimento de propostas 
até: SODOMA, ds 08h. Início da disputa: 10220 às 10% [horários de 

Phmcifo. Bar tIa0! + -Cnstimno Maviar « Progodira « CPLIBCE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
AVISO DE mui GAME TO DE RT RO 

ESRELI = MPU ST AES OMNODOL SM negando parvmanio decuÃo sura acalida é rvficada 
pala autonidtada cor paanho nos permes do 4º do amigo VM aa bi RGE O 

daquearióna, 24 da mqoramibeo da 2071 
| Barbosa = Promidando 

Maria Emilia Feçaero de Olaira Sea - Soorsiisa da Cabinda 

“EXTRATO DO PRINEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO 

legais 
Escretadia de Gabinsão, 15 do EGvon tro da 202! 

Madia Em a Façanha do Clveta fillva - Secreiána da Gabinçio 

EXTRATO DE CONTRATO 
PMN LNTRNEO O TURMA 

Entrabo nº VIRE 
Comirataria: Etuípicição de Liguarana 

Conto! TO UM TARA (REL = CNP DE GA DMA OCO A 1 
EAR Bam 3 Agência DO jpemiia| dica tados Diabo ES 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal - SP 
TEL EE PROL 
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6 plano de investimentos 
Foco será na exploração e produção de petróleo, sem previsão de aportes em renováveis, como antecipado pela Folha 

Nicola Pamplona 

RO DEJANEIRO A Petrobras pre- 
tende investir US$ 68 bilhões 
(R$ 381 bilhões pela cotação 
atual) entre 2022 e 2024. O 
plano de investimentos divul- 
gado nesta quarta-feira (24) 
mantém o foco no pré-sal e, 
conforme antecipado pela Fo- 
lha, não traz previsão de apor 
tes em energias renováveis. 
O valor anunciado é 49,6% 

acima dos US& 55 bilhões 
(ES 308 bilhões) do último 
plano (2021 a 2025), elabora- 
do ainda sob forte impacto do 
início da pandemia. Esse pla- 
nejamerito considerou a recu- 
peração do preço do petróleo, 
Do total planejado, 84% se- 

rão gastos em exploração e 
produção de petróleo e gás 
natural, São USS 57 bilhões 
(RS 320 bilhões), ie quais 
by para projetos no pré-sal, 
que a companhia diz produ- 
air petróleo com menor emis- 

são de gases do efeito estula. 
Esta alocação estã aderente 

ag foco estratégico da compa- 
nhia, concentrando cada vez 
mais os seus recursos em ati- 
vos em águas profundas e ul- 
traprofundas, onde tem de- 
monstrado grande diferen- 
cial competitivo ao longo dos 
anos, produzindo óleo de me- 
lhor qualidade e com meno- 
resemissões” disse a estatal. 
Aprevisão é que esses irves- 

timentos levem a produção 
da empresa a 3,2 milhões de 
barris de óleo e gás por dia em 
2026, alta de 18% em relação à 
meta de 2,7 milhões de barris 
estipulada para 2032. No ter- 
ceiro trimestre de 200, a Pe- 
trobras produziu 2,8y milhões 
de harris de petróleo e gás. 
Acurva de produção proje- 
tada no plano de investimen- 
tos considera a entrada de 15 
novas plataformas de produ- 
ção de petróleo e gás entre 
2022 é 2026, informou à erm- 

presa em comunicado. 
O plano prevê entre USS 15 

bilhões e US$ 25 bilhões (ES 84 
bilhões a R$ 140 bilhões) em 
vendas de ativos pelos próvd- 
mos cinco anos, com o obje- 
tivo de“melhorar a eficiência 
operacional, o retorno sobre 
o capital e a geração de caixa 
necessária para manter a di- 
vida em patamar adequado”, 
“A gestão ativa [do portó- 

ho| permite que a Petrobras 
foque os ativos que têm poten- 

ial para elevar o retorno es- 
perado do portfólio de forma 
sustentável”, afirmou à com- 
panhia, semindicar que negó- 
cios pretende vender. 
Á resa diz que “segue 

fortalecendo suas iniciativas 
relacionadas aos aspectos am- 
biental, sociale de governan- 
ca (ESG), como firme compro- 
misso de acelerar a descarbo- 
nização e de atuar sempre de 
forma ética e transparente, 
com segurança em suas ope- 

rações E respeito às pessoas 
e ao meio ambiente. 
Assim, separou USS 1,8 bi- 

lhão (R$ 10 bilhões) para imi- 
ciativas de descarbônização 
das atividades, como tecno- 
logias de separação de CO, 
do petróleo e pás, sistemas 
de detecção de metano e pro: 
jetos de redução de carbono 
nas refinarias, dentre outras. 
A redução das emissões é 

uma das metas para à análi- 
se de desempenho dos execu- 
tivos da companhia. 
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A Petrobras tem sido criti- 
cada por não seguir conçor 
rentes, como as europeias, na 
diversificação das atividades, 
com pressão cada vez maior 
para reduzir produção e con- 
sumo decambiasiiedo fússeis. 
No documento entregue à 

CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários) nesta quarta, à 
estatal confirma que não terá 
orçamento para essa diversifi- 
cação, mas diz ter criado um 
modelo de governanç 
avaliar projetos de dive dfica- Wa- 

ção das operações no futuro. 
O objetivo, diz é analisar 

“possiveis novos negócios que 
possam reduzir a exposição e 
a dependência das fontes fós- 
seis é, dO mesmo tempo, se- 
jam rentáveis, garantindo à 
sustentabilidade da compa- 
nhia no longo prazo”. 

Este ano, a resolução da 
COPaó citou por primeira vez 
anecessidade de reduzir sub- 
sidos ineficientes a combus- 
tíveis fósseis duro recado gos 
setores de petróleo e carvão, 
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Caminho sem volta 
Para atender ao ESG, empresas precisam se engajar em políticas de equidade 

Cida Bento 

Corselrera do Cost (Certo de Estudos das Reizções 

Nosúltimos anos, à dimensão 
social da atuação de empresas, 
representada pela letra 5 no si 
gla ESG (meio ambiente, social 

e governança, em inglês), ga- 
nhou muita força e vistbilida- 

de. As mortes protagonizados 
pelo polícia, de George Floyd, 
Breonna Tavlos Jacob Blake é 
muitos mutros, intensificaram 
us pressões do Block Lives Mat 
ter e de outros movimentos pa 
ra que investimentos finance 
ros foquem empresas que to- 
mem medidas concretas po- 
ra lidar com q injustiça raci- 
ut e que fortaleçãm orguniza- 
ções que lutam pela equidade. 
Cabe lembrar que, para que 

uma empresa atenda dos crité 
nos ESG, ela necessita ter prá 

FERE Ff 

ticas que preservem os recur 
sos naturais, reduzam a emis- 
são de poluentes e impactem 
cambiente de forma positiva 

Precisa também ser proativa 
no combate às desigualdades 

engajundo sema impremento 

ção de políticas de equidade no 
ambiente de trabalho. E deve 
dssegurar correção e integr- 

dade nos seus processos cor 

porativos, impedindo a discri 

minação é o assédio, 
Emaoi8, à NAACFP (National 

Associution Jor the Advance- 
ment of Colored People), tra- 
dicional organização do movi- 
mento negro dos EUA, anunci- 

ouo lançamento do NAACP Mi 
nority Empowerment Exchan 
ge Traded Fund, que classifica 

Ronaldo Lemos LEraneia Ceéll dire lá. Hi 

de Trabalho e Desigualdades) é douta em pslodlagia pela USP 

us empresas com hase em seu 
compromisso com q diversi- 
dade eu inclusão, exigindo in- 
vestimento socialmente cons 
ctente focado no antimacismo 
No Brasil, a pressão dos mo 

ermiEnts SOChais pelo Cons 

tuição de ambientes de traba 
lho digno eantiga e, na atuali 
dade, continuo à crescer com 
pressões que focalizam gran- 
des corporações e investido- 

res, organizações públicas e 
da sociedade civil Em respos- 
ta, iniciativas vêm se constitu- 
indo nesse campo, dentre elos 
o Pacto de Promoção da Egui- 
dade Racial é o Mover - Movi- 
mento pela Equidade Racial. 
Em 2007, vivenciamos uma 

experiência que poderia ser 

q Bulitra pu, Chia Bento, Solange 

clussificado atuúlmente como 
a primeiro auditoria de egui- 
dade racial no Brasil, em um 
setoremblemático e complexo 

que éo bancário. O Ceert real 
ou esse trabalho, epi hicita- 

ção, como consultoria técnica 

Esse processo Leve intoto em 

2003, quando, provocado por 
orgunizações do movimento 

negro é sindical, o Ministério 

Público do Trabalho ajuizou 

ações civis públicas contra os 
cinco maiores bancos priva- 
dos com atuação nacional, por 
discriminação contra negros e 
mulheres, pleiteando que ado- 
tussem políticas de promoção 
da igualdade racial e de gêne- 
ro. Jú na Convenção Coletiva 

de Trabalho 2090/2901, 0 tema 

“Igualdade de Oportunidades” 
havia sido inserido nas nego 
ciuções coletivas. 
Em decorrência dessas inic! 

ativos, foi realizado, em 2008 q 
Censo de Diversidade e Equica 
de do Ceert, envolvendo dproxi 
mudamente 400 mil funcioná- 

riosno território nacional; fo- 
rum sistemotiadas boas práti 
cos promovidas pelos bancos; 
além disso, foi realizado pes- 
quisa qualitativa com as áreas 
de recursos humanos dos ban 
cos e elaborado um plano de 
| gula pi Fu e nplementação ndo 

programa "Valorização da Di 
versidade, pard o segmento 

O procêsso fotumoa constrt 

ção compartilhada e acompa 
nhada pela Contraf (Confede 
rução Nacional dos Trabalha 
dores do Sistema Financeiro), 

pelo MPT (Ministério Público 
do Trabalho), pela Comissão 
de Direitos Humanos é Minú- 
rias da Câmara dos Deputo- 
dos E por organizações da so- 
ciedade civil, entre outras ins- 
tituições. Ou seja, imstituições 
jurtes, movimentos soc tis vi- 

vos e órgãos de articulação € 

da Mar [sEx. Nalgon Barbosa 
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representação de trabalhado 
res são fundamentais na cons 

tituição desses processos, 
Ainda nessa trajetória inici 

ado em 20027, dois outros cen- 
sos foram reúlizados posteri- 

ormente atendendo q cldusu- 
tas da Convenção Coletivo de 

Trabalho (2072/2073), um em 

2013, e outro em 2018, 
Anúlises independentes, ob- 

jetivas é holisticas das politi- 
cas, práticas, produtos, sérvi- 
ços e esforços de uma organi- 
zação para combater o rocis- 
mo sistêmico são desafios com 

plexos que exigem metodolo- 
gia quantitativa e qualitativo, 

com visitas à registros históri 

cos é comparação do desem 
penho da organização com d 
de seus púres 

E é fundamental o compar 

tilhamento público dos resul- 
tados da auditoria. Só assim 
poderemos lidar efetivamente 
coma injustiça e a desiguoldo- 
de econômica, 
Ainda há muito à construir 

nesso estrada, mas trata-se, 
inequivocamente, de um cú- 
minho sem volto. 

«Mendes Bodrimo Zeldar 

Italiana Enel prevê investir R$ 31 bi no Brasil em três anos 
A lider em pestão 

ambiental 

ambipar.com 

Nicola Pamplona solar e vólica. 

RIODE JANEIRO A italiana Enel 
manteve em € s bilhões (R$31 
bilhões, pela cotação atual) 
sua previsão de investimen- 
tos no Brasil pelos próxi- 
mos três anos. Para à com- 
panhia, o pior da crise hidri- 
ca do país já passou, e a solu- 
ção para evitar novos proble- 
mas é a expansão das fontes 

Em seu plano estratégico de 
longo prazo anunciado nesta 
quarta-feira (24), a Enelante- 

cipouem dez anos, para 2040, 
a meta de zerar as emissões 
liguidas de carbono e anun- 
ciou a saída dos segmentos 
de carvão até 2027 e de pás 
natural até 2540, 
A meta da companhia é tri- 

plicar à capacidade de gera- 

Coleção Folha O Melhor de 

Fa 

(XAadi Ai 

-p 

Suspeito é 
se você Nao 
aproveitar 

este desconto 

FOLHAIOO 
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folha.com.br/agathachristie 

Va DP PS Ri e 

id 

ção deenergias renováveis até 
22730, atingindo 154 GW qua- 

se o equivalente à capacida- 
de de peração atual no Brasil, 
de 172 GW, número que inclui 
todas as fontes energeticas. 
A previsão de investimen- 

tos no Brasil é equivalente à 
anunciada no plano anterior 
e tem foco em energias reno- 
vaveis, área prioritária no no- 
vo plano de investimentos da 

companhia, que prevê E 45 
bilhões (R$ 2H2 bilhões) até 
21094 em todo o mundo. 
Em entrevista para deta- 

lhar os investimentos, porém, 
o presidente da companhia, 
Francisco Starace, disse que 
Os mimeros são indicativos, 
não uma garantia de aportes, 
que dependerão da atrativi- 
dade dos projetos e de ques- 
tões regulatórias. 

atua O misterios 

PCT caso der 
1 | 1 h 

“q ha 

Coleção Folha O Melhor de Agatha Christie: 

uma exclusiva seleção de livros reúne os 

personagens mais famosos da Rainha do 

Crime. Hercule Poirot e Miss Marple desafiam 

o leitor a descobrir quem é o assassino antes 

de chegar à última página 

LIVROS 
POR 

A Enel é a maior operado- 
ra no segmento de distribu- 
ição de eletricidade no Bra- 
si, com 18 milhões de clien- 
tes em São Paulo, Rio de Ja- 
netro, Gotas e Ceara. 
Por meio da subsidiária 

Enel Green Power. tem parti- 
cipação em usinas hidrelétri- 
cas e parques solares e eúli- 
c0s, COM 4,3 LAW (Picawartts) 

instalados, 

ÚLTIMAS 
UNIDADES 
GARANTA 
A SUA 

GRÁTIS 
PARA TODO 
O BRASIL 

| Ligue 1132243090 (tirande São Panto) 

Oerta vstida na compra dos & livros: Assassinato no Expresso Oriente, Ca o pano o aitero caso de Porrot, O assassinato de Roger dickroçd, 

O misterioso caso de Stgles, Morte no Nilo a Um corpo na biblioteca. Vá ida ate 3 t12/2021 cu enquanto doraresm 03 ESboques. 

ou 0800 775 8080 (outras ncalidades) 
DE RERUNDA A SARA DO, ERCETO FERIADOS TAS RA ASH 
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São Paulo flexibiliza uso de 
máscaras em 11 de dezembro 
Medida sera permitida em todo o estado somente em espaços abertos 

Victoria Damasceno 

siorauio O governador joão 
Doria (PSDB) anunciou a fle- 
xibilização do uso das más: 
caras em ambientes abertos 
a partir do dia 1 de dezem- 
bro no estado de São Paulo, À 
medica foi atribuída à queda 
nonúmero de casos e mortes 

em decorrência da Covidag 
“No entanto, ouso de mas- 

caras continuará sendo obri- 
patório nas áreas internas, 
nas estações E para as cen- 
trais de transporte público do 
estado de São Paulo. Inchusi- 
ve nas estações, mesmo que 
acéuaberto, ouso de másca- 
ras continuará sendo obriga- 
tório”, disse à governador, em 
entrevista ajornalistas no Pa- 
lácio dos Bandeirantes nesta 
quarta-feira (24). 
No início deste mês, à ad: 

ministração estadual já ha- 
via dito que pretendia fle- 
aibilizar o uso do acessório 
em 1º de dezembro, Na oca- 
stão, o povermo havia deter 
minado que para haver a re- 
tirada em locais abertos se- 
ria necessário chegar a 75% 
da população vacinada com 
esquema completo, a média 
móvel não poderia ultrapas- 
sar 1100 casos de Covid por 
dia e as internações deveri- 
am ficar abaixo de 900. Ameé- 
dia de óbitos não poderia ser 
maior do que 5º. 
O estado, apesar do amnún- 

cio de flexibilização feito nes- 
ta quarta, aínda não atingiu 
as metas estipuladas, À por: 
centagem atual da população 
com o esquema vacinal com- 
pleto é de 74,5%, enquanto a 
média múvel diária de novos 
casos é de 1.289, a de interna- 
ções é de 318, é a de mortes é 
de aproximadamente 61, 
Deacordo como governo do 

estado, São Paulo deve alcan- 
car até esta quinta-feira (25) à 
marca de 75%, Até 3º de no- 
vembro, à expectativa é que 
sejam ultrapassados os 80%. 

“Isso não quer dizer que às 
pessuas têm que tirar a mãs- 
cara”, disse Paulo Menezes, 
coordenador do Comitê Cien- 
tífico pára à Covid. “Eu reco- 
mendaria que, se hã um con: 
tato muito próximo de pesso - 
as que não se conhecem, tal: 
VEZ Sed interessante, ma me- 

dida que haja essa Mexibili- 
zação, que às pessoas man- 
tenham essa proteção: 
U estado segue a tendência 

de outros locais como a cida- 
de do Rio de Janeiro, onde as 
mascaras jánão são obrigató- 

rias em locais abertos desde 
meados de outubro. O aces- 
sório deixou de ser obrigato- 
rio em locais abertos e sem 
aglomeração após a prefeitu- 
ra publicar um decreto eo go- 
vemo do estado regulamen- 
tar a múdida, 
O governador Cláudio Cas- 

tro havia definido que muni- 
cípios que tenham vacinado 
65% de sua população total e 
75% de sua população acima 
de 12 anos teriam autonomia 
para decidir se retirariam a 
obrigatoriedade ou não, 
Considerando ataxa de vaci- 
nação eo mimero de novos ca- 
sos, o médico epidemiologis- 
ta André Ricardo Ribas Frei- 
tas, professor da Faculdade de 
Medicina São Leopoldo Man- 
dic, considera a liberação do 
uso de múscaras em espaços 
abertos uma medida acerta- 

da, mas pondera que a obri- 
gmtoriedade em locais fecha- 
dos deve ser mantida. 

“As pessoas não são obriga- 
das a usar [a máscara), mas eu 
ainda recomendaria que aque- 
les que são mais vulneráveis 
ds lormas graves, como por 
tadores de doenças crônicas 
e idosos, mantivessem o uso 
independente da obrigatori- 
edade”, afirma Freitas. 

Jão infectologista Leonardo 
Weissmann, consultor da SEI 
(Sociedade Brasileira de Infec- 
tologia), considera a medida 
arriscada. De acordo com ele, 
o estado se aproxima das fes- 
tas de final de ano, época de 
muitas aglomerações. 
“Somado à isso, o estado 

recebe milhares de turistas, 
muitos de locais com cober- 
tura vacinal bem inferior”, 
afirma Weissmann. 

Na semana passada, Doria 
anunciou que maiores de 18 
anos poderão receber à do- 
se de reforço da vacina con- 
tra Covid. Na ocasião, o go- 
vernador declarou que a no- 
va injeção poderá ser aplica- 
da cinco meses após à com 
clusão do ciclo básico, ante- 
cipando em um mês, 
O anúncio fod feito um dia 

depois de o ministro da Sa- 
úde Marceló Queiroga anun- 
ciar o reforço para todos os 
adultos do pais. 
A Prefeitura de São Paulo 

anunciou também a adminis- 
tração das doses de reforço, 
que já estão sendo aplicadas. 
A capital segue a recomenda- 
ção do estado, emaiores de 15 
anos que tenham completado 
pci básico há cinco meses 
podem receber o reforço do 
imunizante contra a Covid, 
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O uso de máscaras continuará sendo 
obrigatório nas áreas internas, nas estações 

e para as centrais de transporte público 
do estado de São Paulo. Inclusive nas 
estações, mesmo que a céu aberto, o uso de 
máscaras continuará sendo obrigatório 

laão Daria 
povamador de São Paulo 
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Carnaval cancelado gera divergência entre especialistas 
Marcelo Toledo 

RIBEIRÃO PRETO Apesar de os 
totais de casos “ mortes por 
Covid estarem em queda no 
Brasil, cancelar a celebração 
do Carnaval é uma medida 
sensata para evitar possíveis 
curvas invisíveis de contágio 
e o surgimento de variantes 
do coronavirus, segundo es- 
pecialistas ouvidos pela Folha. 
Mas há também quem de- 

fenda que manter os festejos 
é possível, desde que seguidos 
protocolos, de forma rigida, 
como a exibição de compro- 
vantes de vacinação e O uso 
de máscaras. 
Mumicipios do intertor e do 

litoral paulista anunciaram o 
cancelamento dos eventos pú- 
blicos de Carnaval, desde loca- 
lidades com menos de 5.000 
habitantes, algumas das quais 
sem novos casos ha três sema- 
nas, a cidades do porte de So- 
rocaha e Franca: 
As cidades afirmam temer 

uma nova onda de Covid, di- 
zemnão ter recursos financei- 
ros para investir no Carnaval 

e, em alguns casos, tormiaram 
decisões reptonais de suspen- 
são na tentativa de evitar mi- 
gração de foliões. 

Epidemiologista e pesqui- 
sado da Fiocruz Amazônia, 
Jesem Orellana diz que sus- 
pender os festejos é a deci- 
são mais acertada, sobretu- 
do nos municipios menores, 
que tém pouca disponibilida- 
de de leitos. 
“Cada gestor sabe quanto 

pesa administrar uma epide- 
mia. É mais do que esperado 
esse tipo de atitude principal- 
mente de cidades de São Pau- 
lo. O estado é uma espécie de 
modelo em algumas estratégi- 
as de enfrentamento, em par 
ticular à vacinação e a restri- 
cão na circulação de pessoas” 
Como a vacinação tem avan- 

cado —em São Paulo, 74,8% 
da população total já concluiu 
o primeiro ciclo— os contá- 
gios podem estar ocorrendo, 
conforme Orellana, sem que 
haja notificação, por provo- 
carem sintomas leves ou se- 
rem assintomáticos. 

“Isso faz com que a pessoa 

não procure o serviço de sá- 
úde, mas ela pode transmitir 
o virus, estamos tendo curvas 
invisíveis de contágio, O gran- 
de problema agora é a possi- 
bilidade de surgir uma nova 
mutação nessa epidemia si- 
lenciosa que estamos vendo 
em todos os paises, 
Gloria Teixeira, epidemio- 

lemgista é docente do Institu- 
to de Saúde Coletiva da Uni- 
versidade Federal da Bahia, 
diz que, se mantido, o Carna- 
val será o momento propício 
para aumentar a transmissão. 

“E umia temeridade fazer 
Carnaval em qualquer lugar 
Esôolhar o contato fisico, res- 
piratório, atrás de um trio ele- 
tricu para entender. As pesso- 
as se beijam, se abraçam, au- 
menta muito o risco de trans- 
missão”, afirmou. 
Para ela, principalmente os 

eventos de cidades maiores, 
que recebem turistas estran- 
geiros, são um facilitador pa- 
ra transmissão e possível cru- 
zamento de variantes para O 
surgimento de uma nova cepa. 
Como pouco mais da meta- 

de da população mundial es- 
tá vacinada, à infectologista 
Evaldo Stanislau de Araújo, 
assistente-doutor da divisão 
de moléstias infecciosas e pa 
rasitárias do Hospital das Cli- 
nicas, disse que há uma possi: 
bilidade real de que uma no- 
va variante esteja sendo gera 
da em algum lugar do mundo, 

já para o epidemiologista 
Pedro Hallal professor da Uni- 
versidade Federal de Pelotas, 
coordenador do Epicovid-1g 
e colunista da Folha, o tema 
não deve ser tratado como 
“sim ou não”, 
“Na verdade não é sim ou 

não, mas como Se hã uma 
cidade com casos em nitida 
queda, praticamente zera- 
do, com 80% ou 90% da po- 
pulação com as duas doses 
da vacina, não teria nenhum 
problema fazer Reveillon ou 
Carnaval, desde que houves- 
se um investimento sério no 
como, com exigência de fato 
de comprovante de vacina- 
ção, um aplicativo que moni- 
torasse sintomas e as pessoas 
tivessem de ativamente mos- 

trar que não tiveram sintomas 
nos últimos dias” 
A avaliação é semelhante 

à de Renato Grinhaum, con 
sultor da SBI (Soctedade Bra- 
sileira de Infectologia). que 
diz que a decisão, dificil, não 
é uma questão de sim ou não, 

“Se continuarmos do jeito 
que estamos hoje, pode man- 
ter, mas as pessoas precisam 
usar mascaras. Alias, o Cama- 
val é uma ótima oportunidade 
para usar máscara. O pais tem 
que voltar a funcionar. À pan- 
demia não acabou, mas o Bra- 
sil precisa passar pelo risco” 

E cedo para pensar 
em aglomeração, diz 
coordenador em SP 

são pauio O coordenador 
executivo do Comitê Clentih- 
co para a Covid-rg do governo 
de São Paulo, Paulo Menezes, 
declarou que ainda é cedo pa- 
ra se falar nas aglomerações 
promovidas pelo Camaval de 

rua em São Paulo para 2072. 
“Hoje entendemos que ain- 

da é precoce se pensar em 
uma situação de multidões na 
rua com aglomeração, mes 
mo que seja daqui a trés me- 
ses, disse Menezes, em entre- 
vista a jornalistas no Palácio 
dos Bandeirantes. 
A opinião do coordenador 

do comité vem em um mo- 
mento em que diversas cida- 
des pelo estado estão cance- 
harido as festividades por me- 
do dem novo surto de Covid, 
De acordo com o governa- 

dor João Doria, 64 municipios 
do estado já cancelaram Car 
naval em 2022. 
“Nós não podemos nos en- 

ganar [e acharmos| que és- 
tamos livre da pandemia, li- 
vres do coronavirus, ele estã 
circulando e, por isso, esta- 
mos mantendo as medidas 
com cautela” disse Menezes. 
A decisão de cancelar o Car 

naval de rua cabe às prefeitu- 
ras. Na capital paulista, 867 
blocos de rua estão inscritos 
para desfilar entre os dias 19 
de fevereiro e & de março. YD 
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Anvisa quer vacinação para entrada no Brasi 
Agência defende que só pessoas imunizadas cruzem a fronteira por terra; presidente Bolsonaro resiste à medida 

Mateus Vargas 

BRASÍLIA À Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária) propós que o governo 
federal cobre oc cado de 
vacinação contra a Covid-19 
como forma de liberar a en- 
trada de viajantes no Brasil. 
A medida valeria para per 

mitir a imigração por terra. 
Hoje as frontetras estão fecha- 
das, com algumas exceções, 
Mas o presidente Jair Bolso- 

naro (sem partido), que dis- 
torce dados sobre segurança 
e-eficácia dos imunizantes, 
quer apenas abrir as frontei- 
ras, semecobrar o “passaporte 
davacina”, segundo integran- 
tes do governo, 
A Anvisa enviou parecer ao 

Palácio do Planalto no último 
dia 12, após ser questionada 
sobre a ideia de Bolsonaro, 
mas não recebeu resposta. 
Segundo relatos de inte- 

grantes do governo, a agén- 
cia também sugere endurecer 
as regras para voos interna: 
cionáis, À ideia é que viajan- 
tes façam quarentena de cin- 
co dias, mesmo se apresen- 
tarem teste RT-PCR negati- 
vo para o novo coronavirus. 
A quarentena seria dispen- 

sada para quem estiver vaci- 
nado contra a Covid. 
Hoje o governo cobraaapre- 

sentação do teste RT-PCR, mas 
não exige quarentena, apesar 
de a Anvisa sugerir esta medi- 
da há meses. 
Bolsonaro disse nesta quar 

ta-feira (24) que prefere abri 
as fronteiras, masnãomanda 
nas decisões da agência regu- 
ladora. Ele afirmou que con- 

versou com o presidente da 
Anvisa, Antonio Barra Tor 
res, sobre o tema. 
“Na minha parte, não de- 

cido, não mando na Anvisa, 
[mas] a gente não teria fron- 
teira fechada”, disse Bolsona- 
ro “Tema questão da econo- 
mia, turismo, um montão de 
coisas, É o virus, já falei para 
vocês, têm de conviver com 
ele”, afirmou ainda 
A ideia da Anvisa é evitar 

que o aumento de casos da 
Covid-1g registrado na Euro- 
a, entre outros locais, tam- 
sia ocorra no Brasil, A apén- 
ciatambém quer impedir que 
o pais vire atrativo para turis- 
tas não vacinados. 
Jáas regras para entrada no 

Brasil pelo mar são mais espe- 
clficase ainda não hã permis- 
são para transporte de passa- 
geiros de outros paises. O go- 
verno deu aval apenas para 
cruzeiros internos. 

Desde dezembro de 2020 0 
Brasil cobra a apresentação 
de exame RT-PCR para quem 
entra no Brasil por voos inter 
nacionais, À agência chegou 
apropor quarentena de 14 di- 
as a todos estes viajantes, de- 
pois de cinco dias, mas o go- 
VETO VEDA, 

As regras sóbre a entrada 
no Brasil durante a pande- 
mia são definidas por por 
tarias assinadas pelos mi- 
nistros da Casa Civil, Saúde 
e Justiça, com base em pare- 
ceres da Anvisa, ainda que re- 
comendações da agência, co- 
mo de imposição de quaren- 
tena, tenham sido ignoradas 
até agora. 
A portaria mais recente é 

Enfermeira prepara aplicação de vacina contra Covid, em São Paulo 

de outubroe o governo abriu 
nova discussão sobre o tema 
para avaliar a liberação das 
tronteiras, 
A Anvisa tem recebido aler 

tas de especialistas sobre O 
risco de aumento de casos da 
Covid-1g no Brasil. Além dis- 
so, pestores do SUS pediram 
para a agência sugerir a ado- 
ção do “passaporte da vacina” 
aviajantes, especialmente no 
periodo das festas de fim de 
ano e Carnaval, 
Procurada, a agência disse 

que não decide sobre as re- 

H 

gras de entrada no Brasil, o 
que cabe aos ministérios, À 
agência não confirmou nem 
negou que pediu a adoção do 
“passaporte da vacina” 
O Ministério da Saúde dis- 

se apenas que “os critérios 
paraa entrada de estrangei- 
ros ou brasileiros vindos do 
exterior ao país são elabora- 
dos de forma integrada e in- 
terministerial, visando sem- 
pre a segurança e 0 bem-es- 
tar da população brasilei- 
ra” À Casa Civil não se ma- 
nifestou. 

Duitela nnga = 16 re do f Eoliapendoa 

Agência aprova dose 
de reforço em bula de 
vacina da Pfizer 

Raquel Lopes 

BRASÍLIA À Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária) aprovou um pedido da 
Pfizer para que aterceira dose 
davacina contra Covid possa 
constar na bula do produto. 
Até então, constava na bu- 

la duas doses. Dessa forma, h- 

ca aprovada uma dose de re- 
forço administrada pelo me- 
nos é meses após a imuniza- 
ção primária completa em in- 
dividuos à partir de 18 anós. 
A aprovação é para avacina- 

ção homóloga, ou seja, apli- 
cação de dose de reforço em 
pessoas que já receberam as 
duas doses iniciais da Comir- 
naty nome comercial do imu- 
nizante americano, 

Gustavo Mendes, perente-pe- 
ral de medicamentos da Anvisa, 
informou que seria uma apreço 

ção condicional, tendo em vis- 
ta que o laboratório ainda pre- 
cisa encaminhar mais dados so- 
bre eficácia, imumogenicidade 
pal ança da dose de refor 
ço. Além de encaminhar o pla- 
no de gerenciamento de risço 
cominchsão da dosedereforço. 
Destudo clínico apresenta- 

do para subsidiar asalegações 
de eficácia e segurança da apli- 
cação de dose de reforço con- 
taram com à participação de 
voluntários brasileiros, O pro- 
tocado fol aprovado pela An- 
visa em 8 de junho de 202, 
Aanúlise de colocar em bu- 

la uma dose de reforço da As- 
traZeneca e Janssen ainda es- 
tá sendo realizada pela agên- 
cia O Instituto Butantan não 
solicitoy análise para a Anvisa 
sobre a aplicação de uma do- 
se de reforço da Coronavac, 
A diretoria colegiada da An- 

visa aprovou a orientação de 
que a dose de reforçoseja pre- 
ferencialmente aplicada com 
modelo igual ao usado no ci- 
clo básico nos casos da Pfizer, 
Janssen e AstraZeneca. 
Leia mais sobre vacinação 
nã coluna Painel, na pág. AM 

Remédio contra Covid tem efeito preventivo, aponta estudo 
BrasíuA Um novo estudo 
com à Regn-Cova, uh 
mento aprovado 
(Agência Naciona ade Vigilão Vigilân- 
cia Sanitária) para casos le- 
ves emoderados de Covid-y, 
mustra que ele também atua 
de forma preventiva contra 
a doença. 

O tratamento é uma combi- 
nação dos anticorpos mono- 
clonais casirivimabe e imde- 
vimabe, Ele é fabricado pela 
armacêutica Roche em par 
ceria com à Regeneron, res- 
ponsúvel pela pesquisa, 
O coquetel foi avaliado em 

2475 pessoas que não tinham 
a doença, mas possuiam al- 
torisco dese infectar porque 
conviviam no mesmo domici- 
io com uma pessoa diagnos- 
ticada com Covid-19. 
Adosapem usada foi de boo 

mg de casirivimabe e 600 mg 
de imdevimabe, a mesma 
aplicada em outra pesquisa 
para pessoas com casos le- 
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ves e moderados da doença. 
“Esse individuo recebeu 

uma dose desse coquetel 
de anticorpos. Primeira- 
mente foi avaliado em um 
mês e, com o segmento do 
estudo, viu-se que ele con- 
seguiu oferecer proteção 
contra sintomas da Covid-1g 
durante um periodo de oito 
meses”, diz Mauricio Rocha, 
Jerente médico do portfó- 
lo Covidag da Roche Far- 
ma Brasil. 
O novo estudo e sgdor que 

apenas uma dose de casirivi- 
mabe e imdevimabe foi capaz 
de reduzir o risco de desen- 
volvimento sintomático da 
Covid-19 em 81,6% das pes- 
suas durante um periodo de 
atê oito meses, Os resultados 
sairam neste mês. 
Hoje o medicamento está 

aprovado pela agência regula- 
dora do Brasil parauso emer- 
gencial em pacientes com 12 
anos ou mais que estejam 
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com Covid-1g é que possu- 
am alto risco de progredir pa- 
ra formas graves da doença. 
Segundo a Anvisa, ele não 

está autorizado para uso em 
pacientes hospitalizados por 
Covid ou que necessitem de 
oxigênio de alto fluxo ou ven- 
tilação mecânica. 
De acordo com dados de 

um primeiro estudo clínico, 
os anticorpos não demons- 
traram benefício em paci- 
entes internados, podendo 
até estar associados a des- 
fechos clínicos piores quan- 
do usados. 
Agora, segundo Rocha, com 

os resultados do novo estudo, 
o laboratório está preparan- 
do a documentação neces- 
sária para submeter o medi- 
camento novamente para à 
análise da Anvisa. 
“Nós estamos hoje em pre- 

paro de submissão regular 
paraa Anvisa tanto dessa po- 
pulação ambulatorial como 

Para anunciar ou ver ildoe id a acesse 
[ * 

J ] 7 
| E H Dl 

GIR LEITEIRO 

também do cenário de profi- 
laxia |prevenção). Precisa de 
uma outra submissão para 
essa nova indicação” afirma, 
De acordo com Rocha, o 

medicamento ainda não é 
empregado no Brasil para 
uso ambulatorial, como foi 
aprovado pela Anvisa, por 
que a Roche adotou uma es- 
tratégia de negociar somen- 
te de forma centralizada com 
Ds governos. 
O gerente médico da Roche 

conta que desde abril des- 
ve ano mantém diálogo com 
membros do Ministério da 
Saúde sobre o remédio, 
Lima consulta pública foi 

aberta na Conitec (Comis- 
são Nacional de Incorpora- 
ção de Tecnologias no Siste- 
ma Único de Saúde) para a in- 
corporação do medicamen- 
to no SUS para casos ambu- 
latoriais, mas o pedido foi re- 
jeitado em julho. 
Ágora, Um novo processo 

toi iniciado após demanda 
interna da Secretaria de Ci- 
ência, Tecnologia, Inovação 
e Insumos Estratégicos em 
Saúde do Ministério da Sa- 
úde. A sociedade civil pode 
dar contribuições até o dia 
a de dezembro. 
A recomendação prelimi- 

nar da Conitec foi contrá- 
ria à incorporação ao SUS. 
Segundo o órgão, há “limi- 
tações dos estudos publica- 
dos, pela curta janela entreo 
inicio dos sintomas é à reali- 
zação de infusão do medica- 
mento, O que representa pro- 
blema logístico para imple- 
mentação da tecnologia na 
prática clinica”, 
O mais recente relatório 

técnico na Conitec traçou 
uma expectativa do reflexo 
do medicamento nas con- 
tas públicas. “O impacto es- 
timado para tratar pacien- 
tes idosos ou imunodefi- 
cientes (maior risco de fa- 

lha vacinal) gera uma eco- 
nomia anual estimada em 
R$ 804.034.746,80” diz. 
Atualmente, o coquetelestã 

aprovado em mais de 5º pa- 
tses, seja para indicação de 
profilaxia pós-exposição ao 
novo coronavirus, seja para 
o uso ambulatorial, na fase 
de tratamento. 
Entre os paises que já usam 

o medicamento estão Esta- 
dos Umidos, Reino Unido, Ca- 
nadá, Japão, Índia, Austrália, 
Israel e Suiça, 
Rocha avalia que a vacina 

ção é o grande pilar de com- 
bate à pandemia, mas que 
existe um recorte de paclen- 
tes que não possuem uma boa 
PeESposta aos ImuniZantes, 

“E muito importante que 
exista uma opção terapéuti- 
ca a esses pacientes que não 
respondem adequadamente 
avacina. Precisa desse trata- 
mento para evitar a hospita- 
lização” afirma. RL 
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Não há indícios de facadas em mortos no Rio 
Documento mostra que operação em São Gonçalo foi motivada por morte de policial; moradores falaram em tortura 

Ana Lulza Albuquerque 

moDEJANEIRO Laudos da Pol 
cia Civil do Rio de Janeiro con- 
cluiram que as nove mortes 
que ocorreram no Complexo 
do Salgueiro, em São Gonça- 
lo, após operação policial no 
último fim de semana, foram 
causadas por disparos de ar 
ma de fogo. 

De acordo coma necropsia, 

não há indícios de facadas ou 
de ferimentos gerados pos 
outro tipo de arma de ação 
cortante ou perfurocortan- 
te. Familiares e moradores 
da comunidade afirmaram 
que às corpos tinham mar- 
cas de tortura e de facadas. 

Projéteis arrecadados em 
três corpos passarão por con- 
fronto balistico. As armas dos 
policiais militares que parti- 
ciparam cla ação e a lista dos 
nomes dos agentes devem ser 
entregues ainda nesta quar 
ta-feira (24) à Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo, Maricá e Ilabora, 
que investiga O Caso, 
Em nota, a polícia do Rio 

de Janeiro afirmou que tes: 

temunhas estão sendo ouvi 

das e que outras diligências 
estão sendo realizadas para 
esclarecer os fatos, 
Segundo o jornal O Globo, 

à integra dos laudos mostra 
que os mortos forarmn atingi- 
dos por balas de fuzil na ca- 
beça eno tórax, somando um 
total de qo tiros. 
O confronto no Salgueiro 

teve início no sábado (20), 
quando à policial militar Le- 
andro da Silva foi morto a tl- 
ros durante um patrulhamen- 
to, Em seguida, 75 agentes 

O QUE JÁ ERA BARATO! FICOU AINDA MAI 
Poltrona Avbadior 

Moradores do Salgueiro deixam flores onde corpos foram deixados 

das equipes Charlie e Delta 
do Bope (Batalhão de Ope- 
rações Especiais da PM do 
Rio) foram acionados para 
“estabilizar o terreno e ces- 
sar os confrontos”, segundo 
acorporação. 

Relatório da policia, ao qual 
a Folha teve acesso, afirma 
que o objetivo da operação 
foi reprimir ações de ataque 
às viaturas policiais de ser 
viço. No documento, a Poli- 
cia Militar diz que, diante da 

morte do sargento, tornou-se 
“umperiosa” a atuação da uni- 
dade especial para restabele- 
cer a ordem na área, identi- 
ficar e prender os responsá- 
veis pelo assassinato é provi- 
denciar a retirada em segu- 
rança dos policiais a per 
maneciamno interior da co- 
munidade, 

Especialistas consultados 
pela reportagem afirmam 
que as É hamadas Uperições 
Vingança são comuns apos a 
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morte de um agente, Disser 
tação de mestrado da pesqui- 
sadora Terine Husek, apre- 
sentada na Uerj (Universi- 

dade do Estado do Rio de Ja- 
neiro) em 2017, mostra que, 
quando um policial é mor- 
to em serviço, as chances de 
um civil ser morto pela poli- 
cia no dia seguinte aumen- 
tam em 350%. Nos sete di 

as posteriores, em 129%. NO 
mesmo dia, em L150%. 
Aoperação no Salgueiro se 
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estendeu por todo o final de 
semana e resultou na morte 
de nove pessoas que, ainda 
de acordo com a policia, fo- 
ram atingidas em confronto 
A corporação não isolou o ho- 
cale não avisou a Policia Civil 
e o Ministério Público sobre 
a existência de corpos. Oito 
deles foram retirados de um 
ETA pt Emo adores, pI 

nas na segunda-feira (23) pe- 
la manhã, 

Os nove mortos forum ice 

Uficados como Carlos Eduar 
do Curado de Almeida, 73, Da 
vid Wilson Oliveira Antunes, 
33, Douglas Vinicius Medeiros 
da Silva, 27, Elio da Silva Araú- 
jo, 52, Halo George Barbosa de 
Souza Gouvêa Ros, 37, Jhona- 
tan Klando Pacheco, 26, Kauã 
Brenner Gonçalves Miranda, 
17, Rafael Menezes Alves, 28, E 
Igor da Costa Coutinho (sem 
informação sobre idade). 
Além da Policia Cívil, a PM 

disse que também instaurou 
um inquérito para investigar 
as circunstâncias da opera- 
ção, O Ministério Público do 
Rito de Janeiro informou que 

abriu um Procedimento In- 
vestigatório Criminal próprio 
para investigar à operação. 
Um perito também foi de: 
signado ao IML para acorm- 
panhar o exame dos corpos. 
Em nota, a Defensoria Pú- 

blica apontou preocupação 
por “não ter havido comuni 
cação imediata por parte da 
Polícia Militar à Polícia Civil 
e ao Ministério Público da 
existência de corpos na co- 
munidade”. “Além disso, não 
houve acautelamento do lo- 
cal, fundamental para a rea- 
lização da perícia” 
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Testemunhas que participa- 
ram dos acontecimentos con- 
taram à Folha sua versão do 
que aconteceu ali, que diver- 
ve da narrativa de confronto 
alegada pela policia. Nenhu- 
ma delas serdidentiicada por 
motivos de segurança. 
Segundo esses relatos, po- 

liciais fizeram um churrasco, 
mataram ao menos três ho- 
mens que não eram envolvi 
ch 4 como crime, torturarao 

parte das vitimas e depois le- 
varam duas mochilas de di- 
nheiro, fuzis e pistolas que 
não estão entre as apreen- 
sões divulgadas oficialmente, 
Ainda de acordo os relatos, 

os agentes teriam entrado no 
chamado Piscina's Bar no do- 
mingo (21) usando uma chave 
mestra e feito uma festa rega- 
da a cerveja e churrasco, dei- 
xando para trás escritos como 
“milicia Ecko” e os nomes do 
miliciano “Tandera” e da fac- 

ção rival "TCP 
Do lado interno do portão 

marrom, 0s presentes escre- 
veram um recado: “Obri rf 
do pela recepção, ass; 4 [de 
ta| torce, bonde do caça siri” 
Delta é onome da equipe do 
Bope que realizou a operação 
policial no domingo, 
O relatório apresentado pe- 

la polícia afirma que, duran- 
te a operação de domingo, a 
equipe Delta foi surpreendida 
InÚMEras vezes por ataques 
do tráhco em locais diferen- 
tes, inclusive durante patru- 
lhamento na área de mata. O 
texto diz que, então, a Delta 
iniciou “uma resposta pro- 
porcional à injusta agressão 
executada pelos marginais 
tortemente armados”. 
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overno sabia desde fevereiro 
de falta de questões do Enem 
Escassez foi trava para eliminar mais perguntas que desagradam a Bolsonaro 

Paulo Saldafia 

srasíua Relatório interno do 
Inep (Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educa- 
clonais) mostra que do me- 
nos desde fevereiro o gover 
no Jair Bolsonaro (sem par 
tido) já tinha alertas sobre a 
lalta de questões prontas para 
integrar as provas do Enem, 
Houve pressão das lideran- 

cas do MEC (Ministério da 
Educação) para eliminação de 
perguntas que desagradam a 
linha idenlógica de Bolsona- 
ro, mas o primeiro dia do exa- 
me de 2521, no último domin- 
go (21), teve uma prova consi- 
derada equilibrada. 
Por outro lado, não catuna- 

da, pelo terceiro ano consecu- 
tivo, sobre a ditadura militar 
(1964-1985), periodo Rc A 
pelo presidente da República 
A Folha revelou na semana 

passada que Bobsonaro che- 
mp a pedir para o ministro 
à Educação, o pastor Milton 

Ribeiro, que a prova inc luisse 
questões que tratassemo gol- 
pe de 1964 por revolução, em 
consonância como revisionis- 
mo histórico que ele e seus 
apoiadores defendem. Ser: 
vidores denunciam pressões. 

Essa escassez de itens, en- 
tretanto, fói uma das travas 
o que a interferência não 

atendida de modo mais 
intenso. Não há produção de 
novas questões desde 2019. 
Questionado pela Folha, o 

Inep não respondeu. 
O ministro da Educação, 

Milton Ribeiro, disse que há 

pre 

Estudantes na entrada para prova do Enem, no domingo, em São Paulo 

questões suficientes “pará 
mais algum tempo” 
“É claro que tem, temos um 

banco já composto há mui- 
tos anos”, afirmou Ribeiro à 
Imprensa nesta quarta-feira 
(24).Isso não impede que ou- 
tras perguntas sejam adicio- 
nadas a este banco, mas nós 
temos suficiente para mais al- 
gum tempo” declarou ainda. 
O Enem é elaborado com ba- 

se em um modelo matemáti- 
co a TRI (Teoria de Resposta 
ao Item), que exipe questões 
calibradas com relação a pa- 
râmetros como o de dificul- 
dade, Antes de serem utiliza- 
das nas provas, elas devem 
ser respondidas por um gru- 
po similar àquele que nor: 
malmente faz o exame (nos 

PI MI 
F e , 

chamados pré-testes) para 
essa calibragem. 
Uma “baixa disponibilida- 

de em Banco de Itens (ques- 
ões de prova)" foi citada do- 
mo um dos “pontos de aten- 
ção" em Relatório Semanal 
Executivo do Inep produzi- 
do na última semana de fe- 
vereiro, ao qual a Folha teve 
acesso, O periodo coincide 
com a troca na presidência 
do Inep: o atual mandatário, 
Danilo Dupas Ribeiro, substi- 
tuiu Alexandre Lopes no dia 
26 daquele mês, 
Hã receio entre técnicos 

acerca da viabilidade para o 
próximo Enem, em dcaa, por 
conta da falta de itens, 

O Enem 2621 termina no 
próximo domingo (28). A edi- 
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ção deste ano ocorre em melho 
a denúncias de assédio moral 
a funcionários do aii à pres- 
sdes para enquadrar ideobogi- 
camente a prova e pedido co- 
letivo de demissão de cargos 
dechefia. Servidores que par 
deiparam da elaboração desta 
edição temem represálias por 
causa do conteúdo da prova. 
O documento interno do 

Inep indica preocupação mai- 
orcomo Enem digital, versão 
em computador que o insti- 
tuto aplicou a uma pequena 
parte dos inscritos nas edi- 
ções de 2020 —ano de sua cri- 
acção— e 2031. 
A necessidade de realização 

de nóvos pré-testes no ambi- 
ente digital e futuras análises 
estatisticas dos resultados ob- 

Mais de 450 mil alunos do ensino fundamental 
ficaram sem atividade remota na pandemia 
Isabela Palhares 

sÃoPAuLO Apenas nos anos f- 
nais do ensino fundamental, 
nas turmas de 5º e 9º anos, 
mais de 450 mil alunos das re- 
des municipais do Brasil estão 
em alto risco de abandonar os 
estudos depois da pandemia. 

Isso representa quase 15% 
do total de matriculados nes: 
tes dois anos somados, São 
alunos que passaram mais de 
um ano sem acompanhar ne- 
nhuma atividade remota du- 
rante fechamento das escola, 
O levantamento sobre risco 

de abandono escolar foi feito 
por técnicos de 29 Tribunais 
de Contas do pais, em parceria 
como lede (Interdisciplinari- 
dade e Evidências no Debate 
Educacional) eo CTE-IRB(Co- 
mitê Técnico da Educação do 
Instituto Rui Barbosa). 
A pesquisa, divulgada nes- 

ta quinta (25), foi feita direta- 
mente com as redes munici- 
pais e estaduais de ensino de 

MORTES 

todo o pais, já que o Ministé- 
rio da Educação não realizou 
nenhum diagnóstico sobre a 
evasão escolar na pandemia. 
O processo de coleta dos 

dados indica que o número 
de alunos em risco pode ser 
ainda maior, já que a maioria 
das localidades teve dificulda- 
de de apresentar um diagnós- 
tico do acompanhamento das 
atividades escolares durante o 
fechamento de escolas. 
Segundo o levantamento, a 

média de participação des alu- 
nos do 5º ano do ensino fun- 
damental nas escolas munici- 
pais foi de 92,5%, 0 que signi- 
fica 144 mil crianças sem ne- 
nim acompanhamento das 
atividades escolares. Jáno q” 
ano, 90,1% tiveram alguma 
participação, deixando g4 mil 
alunos de fora. 
A pesquisa não permite di- 

zer que esses alunos já aban- 
donaram os estudos, mas que 
eles estão em alto risco de não 
retornar à escola depois de 
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Frei 'Robin Hood" foi o idolo 

da elite de Belo Horizonte 
CLÁUDIO VAN BARTEN (1933-2021) 

Leonardo Augusto Para frei Cláudio, mortono 
sábado (20), a frescura era tu- 

BELO HORIZONTE “Frescura, 
bradou frei Clãudio van Ba- 
len durante homilia numa das 
missas que celebrava na igreja 
de Nossa Senhora do Carmo, 
zona sul de Belo Horizonte. 
O tema escolhido para parte 

da missa reservada à reflexão 
dos sacerdotes sobre a pala- 
vra de Cristo, era O que nor 
teava a vida do frei; à defesa 
de Deus como amigo do ho- 
mem e não como autoridade. 

do O que a igreja e asociedade 
defendiam e que não envol- 
vesse uma relação mais fra- 
terna entrey homeme Deus. 

“Frei Cláudio contestava a 
idolatria religiosa, o moralis- 
mo, o autoritarismo, 05 for 
malismos e os ritualismos. 
Dizia que Deus não age por 
forma mágica e que não po- 
de estar separado do huma- 
no” lembra frei Gilvander de 
Oliveira, que trabalhou por 

mais de um ano sem acom- 
panhamento. À saida pode 
levar O pa à um retrocesso 
de anos, já que o acesso edu- 
cacional de crianças e adoles- 
centes nessa etapa, dos 6 aos 
14 amos, estava praticamente 
universal ado antes da pan- 
demia —era de gg%. 
“Precisamos de uma ação 

coordenada em todo o país 
pura melhorar as ferramentas 
de acompanhamento, Iden- 
ficar quem ainda está fora 
e fazer ações de busca ativa” 
diz Cezar Miola, conselheiro 
do Tribunal de Contas do Rio 
Grande do Sul e presidente do 
CTE-IRB. 

O levantamento mostra ain- 
da as desigualdades regionais 
do risco deabandona escolar. 
Enquantona região Sul a mé- 
dia de participação dos alu- 
nos de sº ano foi de 96,2%, no 
Nordeste foi de 88%. O mesmo 
Deorre coma média do 9º ano. 

“A pandemia reforçou ainda 
mais as ealiuddiados que já 

dez anos ao lado dele na igreja 
de Nossa Senhora do Carmo. 
Nessa linha, frei Cláudio 

rompeu com o costume dos 
ministros da eucaristia, fiéis 
encarregados pelos padres 
para awsiliarem na distribui- 
cão das húóstias nas missas. Os 
mesmos heéis repetem o traba- 
lho nas celebrações. 
Na igreja comandada pelo 

frei não existiam ministros da 
eucaristia fixos. “Cada dia ele 
chamava um grupo de pesso- 
as. Antes da comunhão, per 
guntava a quem estava acom- 
panhando a missa: 'quem ai 
estã fazendo aniversário ho- 
je? As pessoas que levanta- 
vam a mão, naquele dia, eram 
chamadas para ajudar na dis- 
tribuição das hóstias. 

existiam, ela atuou mais for 
te contra quem estava mais 
vulnerável e isso vale tam- 
bém para as redes de ensino. 
As redes com menos recur 
sos tiveram mais dificuldade 
de adaptação tecnológica, de 
ter professores para a busca 
ativa” diz Ernesto Faria, dire- 
torfundador do lede 
Ainda que a maioria das re- 

des públicas de ensino no pa: 
is já tenha reaberto suas Es 
colas, uma pesquisa do Da- 
tafolha, divulgada em cutu: 
bro, indicou que à retomada 
tem ocorndo de forma desi- 
gual no país. São exatamen- 
te as regiões com maior ris- 
co de evasão que têm demo- 
rado mais para retornar às au- 
las presenciais. 
Enquanto na região Sul, ga 

dos estudantes já puderam 
voltar a frequentar a escola, 
no Nordeste só 40% tiveram 
essa opção, À demora tam- 
bém tem prejudicado mais os 
estudantes negros e pobres. 

O rodízio" de ministros da 
eucaristia envolvia integran- 
tes da comunidade LGET- 
OLA+, mães solteiras e divor 
ciados. “Quem muitas vezes 
poderia se sentir menospre- 
zado pela sociedade, tinha 
acolhida com frei Cláudio”, 
diz Gilvander. 
O estilo do religioso trans- 

formou a igreja de Nossa Se- 
nhora do Carmo em uma das 
mais frequentadas da capi- 
tal mineira até meados dos 
anos 2000. 
A popularidade entre os f- 

éis, mas nem tanto entre às 
colegas do clero. Considera- 
do arrojado demais, um mo- 
vimento iniciado ema010 ten- 
tou retirá-lo da Igreja do Car 
mo, mas os Reis se opuseram. 

tidos” também foi colocada 
como ponto de atenção, 
Servidores do Inep relata 

ram à reportagem que a ma- 
nutenção do Enem digital nes- 
ta edição chegou a ser coloca- 
da em dúvida ao longo do ano 
por causa de entraves tecni- 
cos. A aplicação acabou man- 
tida por se tratar de uma mar 
cade realização da gestão Rol 
sonaro —técnicos dizem ga- 
rantir à comparabilidade des- 
sa prova com a de papel, fei- 
ta pela maioria dos inscritos. 
Membros do governo indi- 

cam que a pandemia e as res- 
trições de circulação compro- 
meteram a produção de novos 
itens e a realização de pré-tes- 
tes desde o ano passado, 
A dificuldade de acumu- 

lar questões de qualidade é 
um crama que acompanha o 
Enem desde 2209, quando a 
prova passou a ser realizada 
no formato atual e foi trans- 
formada em vestibular, ainda 
no governo Lula (PT). 
O plano de fazer o exame 

de forma digital, com mais de 
uma aplicação por ano, já era 
pensado desde então, mas a 
fragilidade do Banco Nacio- 
nal de ltens sempre o travou. 
Em 2cu, por exemplo, um 

conjunto de questões adota- 
das em um pré-teste foi con- 
trabandeado para um simu- 
lado de um colégio particu- 
lar do Ceará, Esses mesmos 
itens cairam ny prova oficial, 
expondo a Escassez, 

Presidente sugere 
questão pró-ditadura 
e critica exame 

Mateus Vargas 

esasiua O presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido) voltou 
a criticar nesta quarta-leira 
(24) a edição atual da prova 
do Enem (Exame Nacional 
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do Ensino Médio) e disse que, 
se pudesse, incluiria pergun- 
ta pró-citadiura militar (1964 
1985) na avaliação. 

“Se eu pudesse interferir, 
pode ter certeza a prova esta- 
riamarcada para sempre com 
questões objetivas, não com 
questões ideológicas, como 
ainda vimos nessa prova”, dis- 
seo presidente durante even- 
to sobre escolas cívico-milita- 
res, nó Palácio do Planalto, 
Bolsonaro é defensor da di- 

tadura militar. bajula o coro- 
nel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, um dos principais sim- 
bolos da repressão e da tortu- 
ra do periodo, e propós que o 
Enem tratasse o golpe militar 
de 1964 como uma revolução, 
como revelou a Folha, 
No evento, o presidente não 

confirmou nem negou que 
tentou interferir na prova des- 
te ano, mas disse tem o dese- 
jo de inserir pergunta sobre o 
tema. “Na imprensa saiu que 
euqueria botar matéria da di- 
tadura militar. Não vou discu- 
tir se foi ou não foi ditadura, 
mas eu queria botar sim, uma 
questão”, disse o presidente. 
Na seguência, ele afirmou 

que a pergunta seria sobre à 
escolha de Castello Branco à 
Presidência, em abril de 1964, 
pelo Congresso, sugerindo 
que a eleição ocorreu dentro 
normalidade, 
Bolsonaro já defendeu es- 

ta versão em outras ocasiões, 
mas ignora que antes do plei- 
to indireto houve um a a E 
diversos parlamentares to- 
ram cassados. Omilitar ainda 
era candidato único ao carpo, 
“O que eu quero com isso 

não é discutir o periodo mi- 
litar, É começar à história do 
zero”, disse Bolsonaro. “Isso a 
garotada tem de saber”, disse. 
Na terça-feira (23), Bolsona- 

ro múnimizou a censura à im- 
rensa durante o governo mi- 
itar e disse que são mais gra- 
ves as ações recentes do Tri- 
bunal Superior Eleitoral con- 
tra críticos da uma eletrônica, 

USP faz eleição nesta quinta 
para escolher seu novo reitor 
sÃoPauLO À maior universi- 
dade do pais, a USP (Univer 
sidade de São Paulo), esco- 
lherá nesta quinta-feira (25) 
um novo reitor para os pró- 
ximos quatro anos. O elei- 
to terá como principais de- 
safios a retúmada das ativi- 
dades presenciais, as desi- 
gualdades na instituição e à 
recomposição dos salários 
dos professores eservidores, 
Na última segunda (23), 

a comissão eleitoral divul- 
gou o resultado da consul- 
ta à comunidade universi- 
tária, que indicou maior mú- 
mero de votos para a chapa 
USP Viva, que tem o médi- 
co Carlos Gilberto Carlot- 
ti Júnior como candidato a 
reitor. Sua campanha tem 
como proposta de maior 
destaque a criação de uma 
Pró-Reitoria de Inclusão So- 
cial e Diversidade. 
A chapa Somos Todos USP 

que tem o professor Antonio 
Carlos Hernandes como can- 
didato a reitor e represento 
acontinuidade da atual ges- 

Mesmo assim, a partir de 
2014 ele começou a diminuir 
suas aparições no local Con- 
tinuou, no entanto, morando 
próximo ao templo, 

Frei Cláudio era seguidor da 
teologia da libertação, doutri- 
na da igreja católica que prega 
úlhar mais atento aús pobres. 
Holandes de Wytgaard, no 

norte do pais, Cláudio van Ba- 
len nasceu Jildert van Balen 
em 26 de setembro de 1933. 
Pegou umnavio para o Brasil 
aos 16 anos. Demorou 15 dias 

tão, foi a mais votada entre 
os servidores técnicos e ad- 
ministrativos. Uma de suas 
principais propostas é aam- 
pliação do ensino a distância. 
A consulta acadêmica tem 

apenas caráter indicativo 
à Assembleia Universitã- 
ria, que é constituida pe- 
los integrantes do Conse- 
lho Universitário, dos Con- 
selhos Centrais, das Con- 
pregações das unidades e 
dos Conselhos Deliberativos 
dos Museus é dos Institutos 
Especializados, 
A assembleia forma uma 

lista tríplice que será enca- 
múnhada ao governador João 
Doria (PSDB), a quem cabe 
escolher respeitar ou não o 
resultado da eleição interna. 
Nas duasúltimas eleições, a 
chapa da situação teve mais 
votos e foi eleita. 

A eleição será realizada em 
turno único, das gh às 18h, 
por meio de sistema eletrô- 
nico de votação e totaliza- 
cao devotos, O resultado se- 
rá divulgado no mesmo dia. 

para chegar e completou 17 
anos no caminho. 
Em ac16 foi diagnostica- 

do com Alzheimer, Foi inter 
nado na última quinta-fei- 
ra (18), com sintomas de gri- 
pe. Teve diagnóstico de Co- 
vid-1g e morreu no sábado 
aos 88 anos, 

ALBERTO SEMER Aos 65, casado 

tom Eliane Kuperrman Semer 

Quarta (24 TT). Cemitério Israelita 

do Butantã, Jardim Educandário, 

São Paulo [SP] 
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OBRIGADO, 
SÃO PAULO! 
100% DA POPULAÇÃO ADULTA ESTÁ 
VACINADA COM A SEGUNDA DOSE. 

Capital Mundial da Vacina. 

Que orgulho! 

Juntos, vamos vencer esta pandemia. Mas náo 

esqueça: adolescentes entre 12 e 17 anos precisam 

estar atentos à Caderneta de Vacinação para tomar 

a 2º dose na data certa. E se você tem mais de 

18 anos e tomou a 2º dose ha pelo menos 5 meses, 

já pode tomar a dose adicional. 

Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa 

> Use máscara sempre. 
> Lave sempre as mãos. 
> Evite aglomerações. 

sm, CIDADE DE 
cuz? SÃO PAULO 
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mar a Baixe o App 
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Senador desiste de feriado para Santa Dulce 
Angelo Coronel cita impacto econômico; proposta é que 13 de março seja o 'Dia Nacional de Santa Dulce dos Pobres' 

vo. Osenador Angelo Coro- 
nel(PSD-BA) desistiu de pro- 
por um feriado nacional em 
homenagem à Irmã Dulce, que 
se tornou Santa Dulce dos Po- 
bres em 2019. 
Aproposta, aprovada na Co 

missão de Educação do Sena- 
do, segue para análise da Cô- 
mara dos Deputados para que 
o dia 13 de março se tome o 
“Dia Nacional de Santa Dul- 
ce dos Pobres” Se aprovada, 
precisa de sanção presidenci- 
al para entrar em vigor, 
segundo a Agência Senado, 

o parlamentar mudou de ideia 
para evitar impactos econó- 

micos e devido às dificulda- 
des na aprovação da miciativa. 

“Inicialmente 0 projeto pre- 
via que a homenagem à Irmã 
Dulce fosse um feriado nacio- 
nal. Mas buscando evitar im- 
pactos econômicos e dificul- 
dades na aprovação da inici- 
ativa, o próprio Angelo Coro- 
nel propós eliminar o fertado, 
tomando 013 de março como 
o Dia Nacional da Santa Dulce 
des Pobres” informou a Apgér- 
ciaSenado na terça-feira (23). 
A proposta teve como refa- 

tor na Comissão de Educação 
o senador Flávio Arns (Pode- 
mos-PR). 

Irmã Dulce foi canonizada 
em outubro de 2019, 27 anos 
após a sua morte e & a pri- 
meira santa genuinamente 
brasileira. Conhecida como 
“Anjo Bom da Bahia”, Santa 
Dulce dos Pobres tem o seu 
dia comemorado atualmente 
em 19 de agosto, 

Ela nasceu em 1914 em Sal 
vador é morreu em 1992 na 
mesma cidade, tendo dedica- 
do sua vida a ajudar os pólres 
miseráveis, principalmente 

nas áreas de saúde e educação 
de crianças e jovens, 
Ainda muito jovem, Irmã 

Dulce entrou para a Congre- 

gação das Irmãs Missionári- 
as da Imaculada Conceição 
da Mãe de Deus. Aos 19 anos, 
recebeu o hábito defreira das 
Irmãs Missionárias. Um de 
seus primeiros grandes feitos 
se deu em 1939, quando fun- 
dou o Colégio Santo Antônio, 
uma escola voltada para ope- 
rários e filhos de operários. 
Em 1959 foi criada a tradi- 

cional Associação Obras So: 
ciais Irmã Dulce (OSID), em 
Salvador. 
À canonização ocorreu no 

dia 13 de outubro de 2019, em 
cerimônia celebrada pelo pa- 
pa Francisco. 

Estamos todos nos fanatizando? 
Sabendo que não há santos em campo fica mais facil fazer e ouvir criticas 

Sérgio Rodrigues 
Edervto é jorralinta, autos da SO DriblaCa Shui do Lingua D raio fra” 

O que separa alguém de con- 
vicções firmes de um fanático? 
A resposta não é fúcil e pode 
mesmo ser impossivel, ou an- 
tes subjetiva, dependente de 
crenças tão enraizadas em ca 
da um de nós que mergulham 
no visceral, no irracional. 
Em resumo, fanatismo é q 

convicção firme dos que dis- 
cordam de mim, e portanto es: 
tão errados; convicção firme é 
o fanatismo de quem pensa co: 
mo eu, logo está cérto. As pola 
vras ndo são inocentes, 
Mus será só isso? Esturems 

condenados d esse estranho 

oximoro, o relativismo abso- 

luto, é à morte do didlogo? 
Ou haverá um modo menos 
cinco de lidar com visões de 
mundo divergentes? 
Em outras palavras, será 

possivel recuperar um solo 
comum em que adversários 
negociem, firmem pactos em 
torno de certos — talvez pou- 
cos, mas crucidis— objetivos 
compartilhados? 
A tarefa, que está na essér- 

cia do jogo político, sempre foi 
dureza, mas parece se tomar 

mais espinhosa em nossa épo 

cu de bolhas de opinião públi- 
co entrincheirados em redes 
sociais —e atirando sem pá- 
rar, Serú que estamos todos 
nos fanatizando? 
Apolavra fanatismo tem du 

as acepções no Houaiss. A pri- 

meira é “zelo religioso obsessi- 
vo que pode levar q extremos 
de intolerância”. A segunda, 
derivada daquela por exten- 
são, “fucciosismo partidário; 
adesão cequ a um sistema ou 
doutrina; dedicação excessi- 
vo d alguém ou algo; poixdo” 

Se este último sentido É o 
que logo vem à mente em tem- 
pas de polarização política, o 
primeiro, original, nos dá a 
chave da palavra. Já houve 
uma época em que todo fa- 
nútico era religioso. 
O termo chegou ao portu- 

guês (em fins do século 18) co- 
mo versão importado do md 
jetivo latino derivado de “fu 
num”, lugar sagrado, campo 
santo; O “fanaticus” tinha co- 
notações positivas a principio 
-gru o inspirado pelo chama 
divina=, mas não demorou a 

Missa em comemorarão à canonizarão de Santa Dulce, em 
Salva dar (BA) Eduardo Ariged! DD gut 9 /Falkimpress 

ganhar acepções como furio- 
so, louco e delirante. 

O problema era o chama divi- 
na, claro, com sua carga de ver: 
dode revelada por uma supos 
ta inteligência superior Quem 
acredita ser defensor de algo 
tão sublime —e não contingen 
te, imperfeito, como são as col 
ses humanas— não sé detém 
diante de nada, O “fanaticus” 
é junútico desde o berço. 

Se ho je está associada de vez 
a intolerância eirrúcionalida 
de q palavra tem um filhote 
moderno que conserva algu- 
ma inocência: fá, admirador, 
é uma redução do inglês “fa- 
natic, que tem a mesma on- 

gem. É o fanático benigno. E se 
consequissemos ser mais fús e 
menos funúticos? 
O estraga-prazeres que pe- 

de calma às facções engul- 
finhadas apanha de todos, 
mas o investimento no didlo- 
go parece urgente neste mo- 
mento em que o Brasil emba 
co numa campanha eleitoral 
tis promete VLFUr LEFHI pu Fi- 

roca de fonatismos visivel do 
espaço q olho nu. 
Não se trata do ideia hocó 

de conversar com todo mun- 
do, de tudo perdoar. Há po- 
sições inegociáveis e adver 
súrios irredutíveis —€ deve 
haver Mas não há santos em 
campo, e saber fuzer e ou 
vir Criticas sem que o pas- 
so seguinte seja uma conde- 
nação à morte pode ser um 

bom começo. 
Mesmo porque, com os funu 

tismos em fogo alto, há o ris- 
co de que o vencedor da elei- 
coondo consiga governar Será 
possível baixar a bola? E, caso 
não seju, o que vai ser de nós? 
Minha firme convicção, que 

alguns chamardo de fanatis- 
mo (e tudo hem), É que o go- 
vermo Bolsonaro conduziu o 
Brasil a um estado avançado 
de decomposição —instituci- 
onal, moral, social, ambien- 
tal, O país está cheto de fratu 
ras expostus, morrendo dian- 
te de nús. Ou o salvamos daqui 

a umano ou esquece, 
COMUNICADO 
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em ros EDITAL DE CONVOCAÇÃO ampio DP ASSEMBLEIAGERAL 
O Sindcaio dos Professores da São Paulo, nos termos estalulários, comúca 

os professores associados pars reuninam-se em ascemblaia geral na Bia 
Borges Lagóa 208 - Bão Pao, Capital, observando a declsração pública de 
gandama em relação ao novo Coronavinas (Covid-19] pala Organização Mundial 

| da Saúda - OMS am VI de março da 2000, assim como à Decreto Legisiativo nº 
6. da 2020, o Dacrato nº 65.297, da 08 de culubro de ADO a o artigo 5º da Lu 
14040, de 10 de junho de 2020 cle o artigo Tº da Lei 14020, de 28 de julho de 
2020 para participarem de assemblaia geral virtual, a ser realizada no dia 23 de 
novembro de 2021. às 13h, am promeira corvocação com o quérum estatutário 
da presandes, Cu às 14h, am sagunda convocação, com qualquer número de 
profezeoros presentes, por meio de plataforma ramoia, cuido link será anca- 
munhado aos professotes que o solicitarem, madianta cadastro comprobatório de 
sua condição da professor assocado, na base lamtorial do Sindicato. no saguinta 
endereço eletrônico: mem sinprosp.org brassembletalinanceiro, impreteri- 
valmenta até o horário definido para a primeira convocação, acima referdo. 
A aetemblaa convocada nos lemos a condições estabelecidas no presente edital 
tam a Inabdada da discutir a dalibecar sobra a seguinta ardem da dia: 

o dciliiado mari 

a Previsão Orçamentária para o ano de ME2. 

São Paulo. 25 de novembro de 207". 

Prof. Luiz Antonio Barbagii 
Presidente 
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6 Fenasaúde APRESENTA 
Partes se hm Madi Dia ba dom Uatsilid Meadis Tire lida 

EstúdioFOLHA : 

Brasil precisa facilitar acesso de 
mais pessoas a planos de saúde 
Caminho passa por novo 

marco regulatório, maior 

variedade de tipos de planos 

e permissão para adoção de 

coberturas segmentadas, 

o que ajudaria também a 

desonerar o SUS 

pis clico nuas de aque = 
cha. asa ticde sugrhemmcta= 

Lar qo Brssdl voltou q 
ponderar miprimo dobis duo (UiGITLO 

de beneficiários Abmila assado, 

apenas gun cry cuida quado bra- 

slleiros homo gilguna Lipo ade qila- 

no de saúde privado. Sao gh, 

pulos cura contrato de assis- 

Léncia medico=lospitalar e 28.8 

nitro s mo dono Lógico. 

Pesquisas mostram que fer 

mm plano de saúde está entre as 

prioridades dos brasileiros (ao 

lado da casa própria e de edu- 

cação). É levo aumentoi cod a 

pandemia de Covid-so, Mas o 

manos regulatório ca santo sti= 

pe mentas (led q.bgoi é de vquk, 

eetaghevesah sm cabe iram bos puenório pipas = 

dutos e não facilita a citrada 
de henolicidrimas mo xisbeima de 

sutulo suplementar. 

Arançõs tecnológicos e ma 

ajeddetma, cbémo che prctolnmuç as 

ecomdbess e sociais ui pais, 

deixaram a degidação em vigor 

obisolela No Congresso, do MnE= 

tios 270 projetos trab da tro- 

dernização do marco legal com 

Lemes conto a pegmbedo de gmador 

segmentação, pads amodalidindes 

de coberinira, avos qrdedoos de 

Pramegunãas c de coparticipação. 

tudo Herclade para comer lalic 

sação de plans bnclivicaais, além 

de reguens claras para o pol de co- 

bertiura e para a incorporação de 

quereis Disc thofopfica 

de prender do abempeie é la 

abramgtmela dos cuiiimçaãos, à 

novo março poderia levar so 

ingresso dean a po milhões de 

muerçres bege ed bos tias pilas 

de saio com ale 1; aos, 

Mem de possibilitar saiide 

e medicina de qualidade a s- 

ses hrasileiros. a saide púldica 

brasileira seria, também. tuna 

grande beneficiária a partir 

dessas novas rógras. 

“Dom o ane ndo do mimo = 

vo de beneficiários ma ste 

suplementar, a pressão sobre 

o SUS Munhmeheda, do bote mma 

prlaltco qunderha se ebealdcir cum 

anal eguealded gude gocoa bebia opus 

dependem exclusivamente do 

atendimento di estado”, afirma 

vera Valente direlnra exernaiva 

da Fes ração Nuchonal de Sale 

Seplementas | Femasntides. 

MLTAE PARA 

AMPLIARACESSO 

O principal objetivo da Fena- 

Satie e suas associadas com à 

revisão do marco legal e buscar 

lormas de ampliar o acesso aos 

planos de saúde. 

E vm dos caminhos para 

atingir esse objetivo é aumentar 

oferta de produtos pa satide 

suplementar. A principal mn- 

dama che ferlida pela Fenasmi 
de é a permitação para oferecer 

coberturas mais Mexivels v minis 
aderentes às peccseedales e d 

capa de quagamento das 

fumilias e das criprens, 

“Para aque já está ui siste 

ua, pato muimclarha ala; cumatiio- 

ari cxbsbitados 2 quonlalidados 

que exiaberm dese sempre. Mis 

criaçtamos dovas vpções, mais 

segmentados emais especificas. 

a fim de atenderas demandas de 

ciuda público, ampliando assim 

acesso explica Vera Valente. 

Há evidencias claras de cu 

esa medida agrada às pesso 

ao des que já estão na satide qu= 

phementar, bes conto degiiidas 

aque desse foanmo tunaa palato be satide, 

É oque mostra pesquisa comi 

aeb predios Dhabi ia em go py aque 
aquilo que 44% dos entrevista- 

dos gostariam e poder contar 

cur duais opções de coleeritra 

ie se do ipudsse dn ds SULaS = 

lições de pagamento. 

A eepgunta reivicadiooçõe «li 

Fenafatide para a pode ração 

da bed gb passa por iniciativas 

que aumentem a competição a 

uterta e redizamos preços para 

a beneficiário. Uma des medidos 

propostas pelo setor é a adoção 

de novas regras para reajustes 
ui planos iopelivdndirnds 

O emochelo atual desesti- 
emu cx operadoras e restringe 

as opções de mercado, Lit 

pvupclannação ques eusencbe les cipiiclamiia aa 

aecaeenilar do cumeurpe ncia enine 

as uperdoras, alirimado di pis 

abilidade de redução de preçõs 

para us bemeliciârios”, amaliga a 

diretora exccnliea da Penadaide. 

Por Mimas, e ndo menos jni- 

portante; é fundamental incor= 

porar ações que permito maior 

racionalização do no do sisberta 

de saúde, reduzindo chstos para 

os pacientes Trata-se da adição 

be ques macichelens ce Trans 

E ccoparticipação, cpu ajteckamo a 

cedieir desperdicias e criam ess 

tintos para que o beneficiário 

seja cada vez mais nespuasivel 

pot sita escolhi, cima possivel 

aquela cus mensalidades 

A coparticigação, luclusivo 

beu se oosbruio dita crpiçioo 

importante kambeégo para ds 

empresas, que respondedo por 

cerca de 80% das contratações 

de planos de sabde no país. 

“Em benho multa comfianaçã 

de qua essas lanç Does = 

rias bém agora mais chances de 

Dcorrerero”. diz Verá Valente. “O 

Congresso ben a oprortietadaçdo de 

esdabelecer um povo marco regu- 

latório para a saúde suplementar. 

criado condições para que miais 

pesos tenha acesso a tim plano 

de gaste” cimcini a executiva 

A ampliação do acesso 

é urgente, e o momento 

para fazer isso é agora 

VERA VALENTE, 
DA FENASALIO 

Fralda 

PONTOS PARA O NOVO MARCO REGULATÓRIO DA SAÚDE SUPLEMENTAR 

Modernização da legislação deve garantir malor acesso sos brasdgios que desejam um piano de saúde 

Jum. 2020 

Set. 2020 

Der. 2020 

Mar. 207] 

Set. 207 

NUMERO DE BENEFICIÁRIOS EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICO: 

Jum. 2020 

Set 2020 

Dez. 2020 

Mar. 2071 

Set. 202] 

Matar êntasé 

à atenção 

| Dilmimiaea d 

| prevenção 

Permissão 

pará maior 
oterta de 

produtos 

Maia madalidados 
de coberiuras 

| adequadas à 
capacidade de 

pagamento dos 

Usos 

| Maior segurança 

jundica para O 

uisteina 

1,9 mi 

= 25,28 

Estúdio FOLHA : > Ateliê de produção de conteúdo em todas as plataformas | ESTUDIO,FOLHA.COM.BR 

Wd de serviçõã 
) 

dá novos Bonchelários ingressaram 

no slabéma éntio Jjunho/Z20 e s01/2] 

, valor, e não | 

nó 
NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (om milhões): 

da 
Havos modelos 

Ce remunidração 

com base mm 

Mais |ioerciacho 

para COME ta ligas 

andas individedies 

por volume 

Brostados 

Navos 

modelds de 

franquia & de 

coparbicipação 

Regras claras 

para o sol de 

coberturas & para 

incorporação de 

novas tecnologias 

» 46,M 

desde 2006 

42,03 CO mars regulado cbr saidiade 

suplementar no Bras] está ci vi- 

47,61 gor há mais de xy amos, com a lei 

qbstros que rege as operadoras 

ee plamacis che gancho uno quais. Dresade 

emilio, 0 avaniçãe cha rmeficima, di 

Excrmacobogãa é da tecidogão brams= 

orar a stadhe ques pipas forca, 

4 Propetos ee Doctor int, 

que drama no Comresso, visa 

Justa ndo suilesditandas cd ap togto, 

Coby os qapom ade dViminimaõos, Pi 

ram aquenisaihos dJutibaedona, até 

agora, muats de 250 proposições 

a propedo, E, cem pull cheste pro, 

Pod tis tiloada nm dodrar a dos De- 

prio de 2 O means Rospuertad io 

Manos de Satie, cum d objetivo 

de disculiro assunto. 

“Essa é vma discussão funala- 

chemtal ápos “7 anos da criação 

do marco legal da saúde suple- 

mentais Neste periodo, o Brasil 

mudou comito, muitos marcos 

3,5 mi 
de beneliciários ingressaram nó 

Ê : Fo . F LEE 

sistema entre junho/20 e set/2) regulatórios. de diversos setu- 
tes. já oram atualigidos. À sati- 

de suplementar também precisa 

passar por essa póvisdo conchui 

Vera Valente, diretora executiva 

Fonte: ANS da FenaSaúde. 
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seminaáriosfolha saúde suplementar 

O antigo normal 
em saúde não 

nos serve mais. A 

pandemia mostrou 

coisas terríveis € 
a gente deve aos 
que sofreram uma 
melhoria no setor 

Antonio Britto 

presidente da Anaho 

O setor dá conta do 

sistema de saúde 

privado, mas falta 
transparência, 

além de informação 
adequada e clara 
para o consumidor 

Farnando Capez 

diretor-executivo do Procon-SP 

A pandemia 
mostrou que 
os planos 
complementam 

o SUS, não 

concorrem com ele 

Vera Valente 

diretora-executia 

da FaraGaúde 

Continua sendo 

mais barato 
promover saúde e 

prevenir doenças 

Pablo Cesário 
gerente-executivo de 
relacionamento com o 
Poder Executivo da CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria) 

Fiscalização de planos deve ir 
além da reclamação do usuário 
É preciso avançar na coleta de indicadores para melhorar serviço, dizem especialistas 

Catarina Ferreira 

são pauLo Para melhorar a 
iiscalização das operadoras 
de saúde no país, É preciso 
ir além das reclamações dos 
usuários e coletar mais dados 
sobre o serviço dos planos. 
A opinião é de especialis: 

tas que participaram da 4º 
edição do Seminário Saúde 
Suplementar, promovido pe- 
la Folha na última sepunda- 
feira (22), com mediação da 
jornalista Cláudia Colucci 
Para Antonio Britto, presi- 

dente da Anahp (Associação 
Nacional de Hospitais Priva- 
dos), levar em consideração 
a opinião dos usuários é fun- 
damental, mas não é suhci- 
ente, De acordo com ele, não 
dá esperar que alguém diga 
que uma instituição está in- 
Ea mal para que seja tomada 
uma providência, 
“Existem diversos atores 

que interferem na decisão de 
Nou ndo a umsite fazer a re 
clamação”, diz Britto, 
Renato Casarotti, presiden- 

te da Abrampe (Associação 
Brasileira de Planos de Sa- 
úde), afirma que é preciso 
avançar na definição e na co- 

leta de indicadores pará criar 
politicas públicas eficientes na 
fscalização dos serviços meédi- 
cos "Não podemos nos base- 
ar em uma avaliação episódi- 
ca da realidade, Sem os dados 
concretos, caímos na análise 
subjetiva do que acontece” 
Em outubro, a Prevent Se- 

ru HS nro LUFTA doc LEO 

junto ao Ministério Público 
de São Paulo em que se corn 
promete a criar um cargo de 
ombudsman, professional que 
vai ser responsável por ouvir 
reclamações e sugestões dos 
usuários e fazer a mediação 
com a ANS (Agência Nacio- 
nal de Saúde Suplementar) e 
o Ministério Público. 
Aovperadora se tornou alvo 

da CPI da Covid após a apre- 
sentação de um dossiê de meé- 
dicos que levantou suspeitas 
sobre atuação irregular em 
um estindo sobre mo E rpeicá 
e uso do chamado “lit Covid” 
Maurício Nunes, diretor 

substituto de fiscalização da 
ANS, diz que as acusações re- 
ferentes à operadora estão 
sendo apuradas. Ele afirma 
que desde março de 2029, ini- 
cio da pandemia, o órgão não 
recebeu reclamações de mé- 

dicos sobre restrições às suas 
atividades. “Tudo o que che- 
gou até a agência foi recebido 
e apurado, Estamos tomando 
toda à cautela, mas O proces: 
so está em investigação, diz. 
Dutra medida que ajudaria 

na fiscalização dos planos de 
saúde é uma maior transpa 
rência na divulgação das des- 
pesas das operadoras, 

“Os dados são públicos, mas 
não são necessariamente tá- 
ceis de entender para quem 
não é do setor Hã espaço pa- 
ra que sejam melhor compre- 
endidos, precisamos deixar as 
informações mais inteligiveis , 
afirma Fernando Capez, dire- 
tor-executivo do Procon-SP 
De acordo comele, isso aju- 

daria a esclarecer os indices 
de reajustes dos convênios. 
Em julho, à ANS aprovou um 

reajuste negativo, de Rag, 

nos planos de saúde indivi- 
duais e familiares, O número 
reflete a redução de procedi- 
mentos “ despesas do siste- 
ETiE mei fix Cm Icas. 

Noentanto, a expectativa é 
que a queda no índice não se 
repita, [sso porque em 1071 4 
demanda por serviços como 
exames e cirurgias eletivas 

voltou a aumentar. 
“O Procon deseja que as ope- 

radoras publiquem quais fo- 
ram as despesas reembolsá- 
veis no periodo anterior do re- 
ajuste, para que exista o lucro 
da operadora, mas, ao mesmo 
tempo, seja entregue um va 
lar justo para o consumidor” 

Os especialistas concordam 
ao ver na telemedicina e na po- 
pularização das healthtechs 
startups de saúde, um campo 
promissor Para Antonio Brit- 
to, da Anahp, a tecnologia po- 
de ajudar a levar atendimento 
a lugares distantes, com pou- 
co acesso a especialistas. 

Casarotti, da Abramee, diz 
que grandes metrópoles tam- 
bem podem se benehciar da 
medicina a distância. “Quem 
mora numa grande cidade co- 
mo São Paulo sofre com pro- 
blemas de mobilidade, e po- 
der marcar uma consulta a 
distância é muito útil” 
O evento foi patrocinado pe- 

la FenaSaúde (Federação Na- 
cional de Saúde Suplemen- 
tar), que representa 15 gru- 
posde ss operadoras. A 
transmissão do seminário po- 
de ser acessada no link folha. 
com.br /saudesuplementar. 

fue 

Saúde Suplement
 

qr ndo 

Participantes da 4º edição do Seminário Saúde Suplementar, mediado pela jornalista Cláudia Collucol meisy dedesdo/Polhaguma 

Prevenção de doenças e análise de dados 
ajudam a reduzir custos de operadoras 
Paulo Eicardo Martins 

DUQUE DE CAMAS (Ri) Para ga- 
rantir miãor acesso aos pla- 
nos de saúde, as operadoras 
devem rever os modelos de 
assistência, pensando no me- 
hor cuidado para o paciente, 
Assim, É possivel saber como 

gastar melhor os recursos, 
Isso é o que defende Vera 

Valente, diretora-executiva da 

FenaSaúde, que representa s 
grupos de operadoras esegu- 
ros privados. Ela foi uma das 
participantes da 4º edição do 
Seminário Saúde Suplemen- 
tar, promovido pela Folha na 
última segunda (22). 
Emabril deste ano, onime- 

ro de beneficiários em planos 
privados superou amarcade 
aêmilhões, alcançando o mai- 
or patamar desde 2016, con- 
forme dados da ANS (Agên- 
cia Nacional de Saúde). 

Valente diz que 0 setor não é 
concorrente do SUS e que ele 
serve para aliviar a demanda 
darede pública. “A pandemia 
mostrou que & muito impor 
tante atuarmos de forma in- 
tegrada [como SUS]. Isso be- 
nefícia a todos. 
Apesar do crescimento no 

número de usuários, os pla- 
nos enfrentam desafios para 

lidar com os custos. Entre os 
motivos estão a mudança de 
perfil das doenças, o aumen- 
to douso da tecnologia e mai- 
ot longevidade da população. 
Uma das alternativas é a 

pestão ativa de saúde, afir- 
ma Pablo Cesário, responsá- 
vel pelo relacionamento com 
o Poder Executivo na CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria). Com ométodo, as 
operadoras traçam um perfil 
doclente para agir de forma 
precoce em relação às doen- 
cas que elepossa desenvolver. 
“Controle diabetes e pres- 

são alta e 80% dos seus pas- 
tos serão minorados. A me- 
lhor forma de tratar à doen- 
ca é não té-las” 

Para que isso se torne mais 
frequente, seria necessário 
promover uma ampliação 
nos sisternas de informação, 
deacordo com Francisco Vig- 
nohi, médico e sócio-diretor 
da consultoria Ba Saúde & 
Bem Estar Segundo ele, as 
empresas precisam investir 
em transparência de dados. 
Apostar no uso de dados é 

o que tem sido feito no Hos- 
pital Alemão Oswaldo Cruz, 
emSão Paulo. A unidade Ver- 
gueiro, na zona sul da cidade, 
tem investido em um mode- 

lo de previsibilidade. 
Os custos são pré-defimdos 

pelo prestador e à operado- 
Ta. Caso o valor de um proce- 
dimento seja maior do que à 
combinado, o hospital arca 
como excesso, Mas, quando 
as despesas são menores, à 
unidade fica coma diferença. 

josé Marcelo de Oliveira, di- 
retor presidente do hospital, 
diz que foi criada uma inte: 
gração das informações, Os 
dados do paciente formam 
um histórico, que pode ser 
usado sempre que necessá- 
rio. Com isso, é possivel es- 
timar de forma mais precisa 
as despesas a serem gastas. 

Iniciativas de climicas e hos- 
pitais para diminuir custos 
devem ser reguladas, diz Ce- 
sário, da CNL Assim, É preci- 
so que haja transparência no 
uso de dados dos pacientes. 
Modelos verticalizados, nos 

quais há investimento das 
úperadoras emrede própria, 
também reduzem despesas. 
Entretanto, Valente diz que o 
usuário tem mais liberdade 
quando há mais opções pa- 
ra escolher, embora os dois 
sistemas sejam bons. 
Patrocinado pela FenaSaú- 

de owebinário teve mediação 
da jornalista Claudia Collucci 

O QUE DIZEM 05 
INTERNAUTAS 

Foi bem esclarecedor ain- 
da mais nestes tempos pan- 
démicos. Deixo como su- 
gestão de pauta à questão 
da importação de medica- 
mentos oncólógicos. 
Edmilson Alberto 

Maciel Barbosa 

analista de sistemas, 

Porto Ferreira [5F) 

Losbei muto, Loma supes- 

tão, acho que poderkam ser 
DP LER OE Os ventos mais 

focados em alguns temas, 
como a integração de da 
dos entre os sistemas. 
Marco Aurálio Mazzeo 

analista de sistemas e 

professor universitário, São 

Faulo (SP) 

Eu faço pesquisa nessa 
área, então eu estava inte- 
ressado na parte de fscali- 
zação e regulação. Pude re- 
tirar elementos que poderei 
usar nos meus trabalhos. 
Arnaldo Ryngelblum 
professor, São Paulo (EP) 

Esse seminário não foi para 
atender beneficiários. Foi 
uma conversa da indústria 
para aindústria, então não 
contribuiu muito para mi- 
nha educação sobreo tema. 
Flávia de Miranda 
aposentada, 

Pindamonhangaba (SP) 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Entóo irrrulgoção 

hs 

Passamos por 
um momento 
atípico durante 
a pandemia, mas 
sempre há espaço 
para melhorar 
e avançar no 

atendimento 

Mauricio Nunes 

diretor substituto de 

fiscalização da ANS 

Precisamos avançar 
na definição 
e na coleta de 
indicadores para 
criar políticas 
públicas eficientes 
para saúde 
suplementar 

Renato Casarott 

presidente da Abramgo 

Neste momento 

da pandemia, 

depois de quase 
dois anos, não há 

dúvidas de que a 
saúde é sistêmica; o 

público e o privado 

se complementam 

José Marcelo de Olivoira 
diretor-presidente do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz 

No momento em 

que precisamos de 
mais transparência 

da informação, 

nós temos hoje 

um cenário 

muito delicado 

Francisco Vignoli 
s0cib=-diretor das empresas Bi 
Saúde E Bem Estar e Carelink 
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Após aumento na pandemia, preços de 
insumos hospitalares começam a cair 
Queda na demanda por remédios usados no cuidado de pacientes com Covid explica desvalorização 

Philippe Scerh 

siopauLo A pandemia levou a 
uma elevação expressiva dos 
preços de medicamentos com- 
prados por hospitais, Com a 
abertura de milhares de lei- 
tos, à demanda é o valor dos 
remédios necessários para a 
intubação de pacientes, por 
exemplo, explodiram. 
Masa redução nos de casos 

de Covide mas internações pe- 
la doença deve reaproximar 
os preços daqueles pratica- 
dos antes da crise sanitária. 
No acumulado dos últimos 

meses, a evolução do valor 
dos insumos hospitalares foi 
menor do que o IPCA: 9,2% 
contra 10,2%. Na esteira de 
uma redução de 2,3% em agos- 
to, o preço médio dos medica- 
mentos comprados por hos: 
pitais no Brasil caiu 1,9% em 
setembro, o quarto mês se: 
guido de queda. 
É oque mostram os últimos 

dados divulgados pela Fipe 
(Fundação Instituto de Pes- 

uisa Econômica) para o in- 
dice IPM-H (Índice de Preços 
de Medicamentos para Hos- 
pitais). Desenvolvido em par 
ceria com a empresa Bionexo, 
amedida é calculada com ba- 
se nas transações realizadas 
pela plataforma entre forne- 
cedores e hospitais no pais. 

Variação dos valores de medicamentos hospitalares 

Redução nas internações por Covid deve reaproximar preços 
daqueles praticados antes da pandemia 

variação da [Phi (Indica de Preços da Medicamentos pera Mospltsia) 
a ds IPCA (indiva Machonsl de Preços o Consumidor Ampla) apõs o 
começo da pandemis, em 4 

tio lta dB 

mar.Z0 

“Espectahra para det | ** Cormidená ca últimos ua mede encérrades em apos 

“A história do indice no úl- 
timo periodo é a história da 
pandemia” afirma Bruno Oli- 
va, coordenador de pesqui- 
sas da Fipe, 
Os valores dos insumos 

hospitalares evoluiam, des- 
de 2015, 20 mesmo passo que 
o PCA. Em meados de 2020, 
porém, o IPM-H se descolou 
da inflação. Em parte, em fun- 
ção da desvalorização cambi- 
ale do seu efeito sobre a for 
mação de preços de produ- 

sera" 

tos transacionados no merca- 
do internacional, Contudo, a 
pandemia foi determinante. 
“Quando você olha a oscila- 

ção do indice, você identifica 
claramente as ondas de contá- 
gio pela Covid-1g. À cada mo- 
mento de alta da hospitaliza- 
cão, observávamos um grande 
aumento da demanda por re- 
médios associados ao cuida- 
do dos pacientes e a elevação 
dos preços” diz Oliva. 
“Vemos agora a desvalori- 

varlação da IPM-M a dos inditra dos grupos terapénilcos, em 

IPM -H 

Apontes ant neoplásicos 

Angi-nfRccia pos gerais para uso pstámico 

Sangue e órgãos hermmatopoiét cos 

imungteráplcos, vacinas e antinlórgicos 

Sister d nervoso 

dparelho digestivo e metabolismo 

Sistema musiuloesquelenoo 

Preparados hormona E 

Aparelho cardiovascular m 732 

dparelho respiratório 

Drgãos sensitivos 

Aparelho geniturnário 
Qutras medcamentos 

Fame Fipe jFordação initravo Ge Pesgquiitas Cope cas) 

zação dos grupos de medi- 
Ccamentos cujos preços mais 
subiram, E isso deve se veri- 
ficar ainda nos próximos me- 
ses”, completa. 
No pico da pandemia, hou- 

ve um aumento expressivo de 
valor do chamado kit intuba- 
ção. E embora os últimos me- 
ses registrem queda dos pre- 
cosmedios dos insumoshos- 
pitalares, o forte aumento ao 
longo da crise sanitária faz 
com que os valores continu- 

Ultinmses 12 mesas"! qatd3 
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em bem acima daqueles pra- 
ticados no periodo anterior, 
Um estudo da FenaSaúde 

(Federação Nacional de Saú- 
de Suplementar) mostrou que, 
entre 2019 € os três primeiros 
meses de 2021, 0 preço do rela- 
xante muscular rocurônio, uti- 
lizado em pacientes sob venti- 
lação mecânica, subiu 216%. Já 
o Midazolan, anestésico usado 
no processo de intubação, te- 
ve aumento de 524%. 
Segundo Vera Valente, dire- 

tora-executiva da entidade, 
2041 tem sido uma tempes- 
tade perfeita para as E 
doras de planos de saúde, Se 
em 2020 muitos procedimen- 
tos eletivos foram cancelados, 
neste ano elas tiveram que li- 
dar com as consequências do 
represamento dessas consul- 
tas e cirurgias ao mesmo tem- 
poem que a segunda onda da 
Covid lotava os hospitais. 
“Tivemos um grande au- 

mento do número de paci- 
entes internados e do custo 
dessas internações. Os hos- 
pitais entraram em desespe- 
ro com a falta do kit intuba- 
cão e foram atrás de formece- 
dores em todas as partes do 
mundo”, diz ela 
Uma das causas da alta ex- 

pressiva dos preçrs de insu- 
mos hospitalares fol, justa- 
mente, gargalos de oferta. Pa- 
ra o economista do ledi (Ins- 
tituto de Estudos para o De- 
senvolvimento Industrial) Ra- 
fael Capnin, à problema teria 
sido ainda maior se as empre- 
sas nacionais não Hivessem re- 
agido aos primeiros sinais da 
crise e acumulado estoques de 
insumos importados, 
Quando esses estoques aca- 

baram, porém, a capacidade 
limitada de produção da ca- 
deia global e dificuldades lo- 
gisticas impostas pela pande- 
mia agrivaram o quadro, O 

que revelou, segundo Cagnin, 
a vulnerabilidade de um sis- 
tema produtivo nacional que 
perdeu a capacidade de com- 
petir com os fabricantes de 
mesmos chineses e indianos. 
“O acúmulo de estoque foi 

uma alternativa pontual, mas 
ela é onerosa e não resolve o 
problema da vulnerabilida- 
de da nossa cadeia produti- 
va”, afirma ele. 

Novos convênios oferecem equipe fixa que acompanha paciente 
DUQUE DE CAXIAS (8 Núvas Ope- 
radoras têm tentado se des- 
vincular dos modelos tradici- 
onais de planos de saúde, En- 
tre as novidades oferecidas, 
está a ampliação do serviço 
de médico de familia, respon- 
sável por acompanhar o paci- 
ente, e a aquisição de clínicas 
e hospitais próprios. 
Criada em junho de2020em 

São Paulo, a startup Alice dis- 
pomibiliza uma equipe fixa pa- 
ra cada paciente, com médi- 
code familia, preparador fisi- 
co, enfermeiro e nutricionis- 
ta. Oacompanhamento é fei- 
tá porumaplicativo desenvol: 
vido pela empresa e na clinica 
da operadora, Hoje, são aten- 
didas cerca de 5.090 pessoas, 

O usuário também temaces- 
so a um hospital de referên- 
cia escolhido por ele, Entre 
os parceiros da startup estão 
o Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz eo Hospital Israelita Al- 
bert Einstein, em São Paulo. 
Ricardo Queiroz, 30, especi- 

alista em inovação, é usuário 
do plano há umano eummeês, 
Ele realiza checkups trimes- 
trais com seu médico e todo 
mês tem consulta com nutri- 
cionista e preparador físico. 
“Quando procurei a Alice, 

uma das coisas de que gos- 
tes é que não é um plano pa: 
ratratar doenças, À empresa 
faz a gestão da minha saúde 
Por meio do aplicativo, o 

usuário tem acesso à sua ecui- 
pe de especialistas, Em ca- 
so de urgência, há um canal 
na ferramenta que permite 
um atendimento mais rápi- 
do. Se houver necessidade, o 
paciente é encaminhado pa- 
ra um pronto-socorro de um 
dos hospitais parceiros. 
Para cirurgias, as unidades 

hospitalares do convêniosão 
usadas. Quando é preciso fa- 
zer exames, hã a opção de 
usar laboratórios parceiros 
ou a clínica da startup, cha- 
mada de Casa Alice. 
O espaço, em Pinheiros (20- 

na oeste da capital), é uma 
casa-conceito, com ambien- 
tes ao ar livre e lanches que 
podem ser retirados após as 
consultas. Nos consultórios, 
os médicos não usam jalecos. 
A sala é composta por sofã e 
poltrona, onde o paciente eo 
profissional conversam. 

Embora haja a intenção 
de construir outras unida- 
des da clínica, o administra- 
dor Guilherme Azevedo, um 
dos fundadores da Alice, diz 
ue e cedo para saber quan- 
as o serviço vai chegar a re- 
glões periféricas. 
“Anossa visão a longo prazo 

é tornar o mundo mais sau- 
dável, começando pelo Brasil. 
Então, temos que criar pro- 
dutos mais acessíveis, Mas is- 
so leva um tempo” 

Desde que começou a atu- 
ar, à startup já baixou o pre- 
cado plano para pessoas com 
2 anos, que custava aproxi- 
madamente Rá 900 no mode- 
lo mais barato, para R$ 579. 
A opção mais cara para essa 
faixa etária sai por volta de 
R$1.400. Para pessoas acima 
de 62 anos, o preço pode pas- 
sarde R$5.500, de acordocom 
simulação feita no site. 
Todos os planos garantem 

acesso à Casa Alice é ao ser 
viço digital; o que muda é o 
hospital de referência. 
Com um pouco mais de um 

ano de operação, a Qsaúde, 
outro plano de São Paulo, ofe- 
rece uma rede de atendimen- 
to interligada, com acesso à0 
histórico do usuário. Quando 
assinã o contrato, o paciente 
passa por uma entrevista, na 
qual é traçado seu perfil. 

ga 
Ri 

a 

Com os dados coletados, é 
feita uma estratificação deris- 
co, na qual são avaliadas abor 
dagens para cuidar da saúde 
do cliente, explica Ricardo 
Casalino, diretor médico da 
startup. A partir disso, o usu- 
ário é vinculado a uma equi- 
pe composta por médico de 
familia e enfermeiros. 
Por meio do aplicativo do 

plano, o paciente consegue 
entrar em contato com às es- 
pecialistas e fazer suas consul- 

“= 

Jardim da Casa Alice, clínica da startup de mesmo nome, em Pinheiros, zona oeste de SP otesGabsielCubral/Falhapeess 
« 

Renata Gama, 42, enfermeira materno-infantil do plano Qsaúde 

tas. Ele também temaçcesso à 
atendimento presencial em 
hospitais parceiros. 
A administradora de em- 

presas Miriam Mitié lamamo- 
to Viel Ferro, 40, estã na sua 
segunda gravidez, e, como é 
uma gestação de risco, é mo- 
mitorada pela enfermeira Re- 
nata Gama de forma remota. 
Miriam contratou o servi- 

ço em março e já vê diferen- 
ca em relação aós planos con- 
vencionais. *“[O modelo tra- 

dicional) é mais impessoal, 
o acompanhamento não é 
tão de perto”, diz 
Outra operadora que aposta 

no contato direto como paci- 
ente éa Leve Saúde, focadaem 
pessoas com mais de 45 ants. 
O plano atendeno estado do 

Rio de Janeiro, nas cidades de 
Duque de Caxias, Niterói, No- 
va lguaçue São Gonçalo, além 
da capital. Com mais de um 
ano de operação, tem cerca 
de uu mil associados. 

Para aderir ao convênio, O 
contratante é submetido a 
uma entrevista. Depois, fica 
com uma equipe mécica à dis- 
posição, Segundo Claudio Bor- 
ges, diretor comercial da em- 
presa, cada grupo de especia- 
listas é responsável por acom- 
panhar 2.000 beneficiários 
Do total de usuários, 65% 

têm mais de 60 anos, sendo 
que 300 deles estão com mais 
9º. O preço médio para a úl- 
tima faixa etária é de Rá qo. 
O aposentado Manuel da 

Silva, 77, já teve outros pla- 
nos, que custavam cerca de 
R$ 1700 mensais —hogje, ele 
paga R$ Soo. Além do preço 
mais baixo, Silva diz que sen- 
te diferença no atendimento, 
Todo mês, a médica de familia 
entra em contato com ele e, 
se preciso, o encaminha para 
a elínica. “Tenho um médico 
para chamar de meu” 
A Leve Saúde também tem 

investido em uma rede pró- 
pria. À empresa já comprou 
duas unidades hospitalares, 
umana Baixada Fluminense e 
outra na zona norte, e quatro 
pobiclinicas na capital. 
Embora o modelo de acom- 

panhamento seja oferecido 
como um diferencial pelas no- 
vas operadoras, algumas com: 
panhias tradicionais têm cri- 
ado serviços parecidos. 
“Hã empresas que já surgem 

nessa nova realidade, mas isso 
não é impedimento para que 
as mais tradicionais adotem 
esses recursos”, afirma Paulo 
Rebello, diretor-presidente da 
ANS (Agência Nacional de Sa- 
úde Suplementar). 
Esse é o caso da Seguros 

Unimed, que, junto da Cen- 
tral Nacional Unimed, criou 
a iniciativa Cuidando de Per 
to, que envolve uma série de 
programas de acolhimento. 
Um deles é o de Covid, no 

qual a operadora oferece H- 
sioterapia, apoio psicológico 
e úutras formas de cuidado 
para quem já teve a doença. 

Luis Fernando Rolin Sam- 
paio, diretor executivo da em- 
presa, diz que houve cresci- 
mento de quase 100% do uso 
do plano nos seis meses após 
aalta desses pacientes. “Eles 
saem com sequelas que de- 
mandam cuidados” 
Paulo Ricardo Martins 
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Celina e Murillo participarão dos Jogos Pan-Americanos Júnior, na Colômbia adriacoWzeni/Falhapress 

Dueto misto promissor 
rompe barreiras no 
nado artístico do Brasil 
Com a parceira Celina Rangel, Murillo Cunha amadurece 
e se destaca na modalidade majoritariamente feminina 

Daniel E. de Castro 

são pauLo Muitos ainda des- 
conhecem e repetem à mes: 
ma pergunta feita por Muril: 
ló de descobriu espor 
te, há seis anos: mas existe na- 
do artístico para homens? Ele 
aprendeu quesim e hoje des- 
ponta como promessa do Bra- 
sil nas competições de base. 
No início de dezembro, Mu- 

rio Cunha, 16, e Celina Ran- 
gel, 18, participarão dos Jogos 
Pan-Americanos Júnior, na 

Colômbia, e com isso vão pro- 
tagonizar um marco impor 
tante. Será o primeiro even- 
to da alçada do COB (Comi- 
te Olimpico do Brasil) com à 
prova do dueto misto. 
A inclusão de homens no 

nado artístico, durante dé- 
cadas disputado apenas por 
mulheres, tem ocorrido gra- 
dualmente, Nos Murliais ds 
Fina (Federação Internacio- 
nalde Natação), desde 2015 as 
provas mistas fazem parte do 
programa Nos últimos anos, 
também passaram a integrar 
torneios regionais e de hase. 

Falta um sonho antigo, a in- 
clusão do dueto misto na pro- 
gramação dos Jopos Olimpi- 
cos, o que ainda não tem da- 
ta para acontecer 
Aos 10 anos, Murilo soube 

que poderia praticar o espor 
te por causa da irmã, ao acom- 
panhá-la em teste no projeto 
que o governo de São Paulo 
mantinha no Centro de Ex- 
celência do Ibirapuera. Con- 
vidado a participar da sele- 
ção, ele topou e foi aprova- 
do. Poderia escolher entre 
pólo aquático, natação e na- 
do sincronizado (nome utili- 
zado até 2017). 
Optou pelo último para sur 

presa dos pais, que não dei- 

xaram de apoiá-lo na deci- 
são. “Meu pai disse “tá bom, 
então val fazer nado, mas se 
VOCÊ Não quiser mais me avi- 
sa, sé estiver sofrendo, se es 
tiverem falando mal de você 
também, que à gente conver 
sa sobre isso! Foi algo que me 
deu segurança para continu- 
ar” conta Murillo, 
Os comentários preconcel- 

tuúsos vieram, e o atleta ad- 
mite muitas vezes ter sofri- 
do por praticar um espor 
te predominantemente fe- 
minina, Também via os pou- 
cos meninos que se inicia- 
vam abandonarem os treinos 
após pouco tempo. 

“Já passei por muitas des- 
sas situações, algumas de- 
las ainda passo às vezes. Tive 
que criar esse escudo a par 
tir do tempo. Quando fui ga- 
nhando maturidade, come- 
cel a não ligar tanto para es- 
sas coisas e dal em diante foi 
só subida”, afirma. 
Após o fim do projeto do 

Ibirapuera, Murilo entrouno 
clube Paineiras. Desde 2019, 
ele treina o dueto misto com 
Celina, que, dois anos mais ve- 
lha, acompanhou o amadure- 
cimento do parceiro dentro e 
fora das piscinas. 
“Todo o mundo sempre ad- 

miroua coragem dele, porque 
tem essa questão do precon- 
ceito. A gente ficava até com 
medo de ele desistir. Seria tris- 
te, um potencial que poderia 
se perder, mas ficamos feli- 
zes que ele persistiu”, ela diz. 
No início da parceria, Celi- 

natambém precisou se adap- 
tar à novidade, Na época, ela 
praticava coreografias solo, 
nodueto feminino e em equi- 
pe, mas nunca havia treinado 
com um menino. 
Ambos reconhecem que, 

por não serem amigos proxi- 
mos, além da diferença etária, 
a parceria custou um pouco 
para engrenar, Aos poucos, q 
relação entre eles melhorou, e 
os movimentos na dgua tum- 
bém começaram a se encaixar 
vom mais facilidade 
“Ambos evoluíram mui- 

to desde quando a gente co- 
meçou à treinar junto. Eu 
aprendi a ter mais calma, ser 
mais paciente, e ele também 
Periad copa desde 2019, te- 
ve uma evolução grande tec- 
nicamente e como pessoa”, 
afirma Celina. 
Apesar de ainda serem mi- 

noria —atualmente hã 31 ho- 
meris praticantes nó Brasil, de 
um total de são atletas —, eles 
cada vez mais ganham seu es- 
paço. O Era partie fp do 
dueto misto nos dois últimos 
Mundiais, com Renan Alcân- 
tara e Glovana Stephan, e f- 
cou em sétimo lugar em 2017 
É 2019, tanto na rotina técni- 
ca quanto na livre. 

Passei por muitas 
dessas situações 
[de preconceito], 
algumas ainda passo 
às vezes. Tive que 

criar esse escudo. 

Quando fui ganhando 

maturidade, comecei 

a não ligar tanto para 
essas coisas e dai em 

diante foi só subida 

Murillo Cunha 

atleta do nado artístico misto 

1h CSKA x Bayern Munique 
Euroliga de basquete, GANDSPDEIS 

O Fluminense, torça da mo 
dalidade, apresentou no ini: 
cio do mês seu primeiro due 
to masculino. O clube tricolor 
também possui uma equipe 
de homens, mas ainda não hã 
competições oficiais com pro- 
vas exclusivas para o pênero. 
Murilo e Celina sabem que 

o potencial de evolução nu- 
ma prova ainda recente para 
omundo todo é enorme. Por 
isso acreditam que essa pos- 
sa ser uma rara oportunida- 
de de destaque para o Brasil, 
já que nas categorias femini- 
nas O pais tem defasagem em 
relação às grandes potências, 

O dueto misto também évis- 
to como uma forma de ampli: 
ar as possibilidades artísticas 
cas apresentações Nas coreo- 
grafias da parceria do Painei- 
ras há momentos mais tradi- 
cionais, por exemplo quando 
Murilo conduz Celina num 
tango, e outros com mudan- 
cas nos papéis convencionais 
de gênero, em que ela alça o 
parceiro para fora da água. 
“Quando o dueto misto co- 

meçou, eram todos muito pa- 
recidos. Apora está moderno, 
com uma aceitação melhor. O 
medo de “explorar' o menino 
está cada vez menor, e eles es- 
tão mais abertos a receberem 
movimentos diferentes. Antes 
o Murillo se preocupava com 
o movimento ser mais femini- 
no cunho e hoje já não se im- 
porta tanto com isso”, explica 
Priscila Cesarino Pedron, trei- 
nadora da dupla é da seleção 
brasileira juvenil. 
Andrea Cu, coordenadora 

técnica do nado artístico no 
Paineiras, já fo a três Olim- 
piadas com atletas brasilei- 
ras. Ela acompanhou o lon- 
go processo de inclusão dos 
homens no esporte, que es- 
treounos jogos Olimpicos em 
Los Angeles-19R4. 
Em 2000, uma reportagem 

da Folha contou que 0 ame- 
ricano Bill May estava frus- 
trádo por não poder ir à edi- 
ção daquele ano, em Sydney, 
e alimentava o desejo de es 
tar presente em Atenas-2004. 

Pioneiro e considerado um 
fenômeno nas piscinas, ele 
precisou batalhar bem mais 
pela sua chance, Esperou até 
2015 para estrear no Mundial 
e participou também das edi- 
ções de 2017 E 2010. 
Apesar de cada vez mais O 

COI (Comitê Olímpico Inter 
nacional) incentivar provas 
mistas e discursar sobre a im- 
portância da igualdade de pê- 
nero, já esta definido que a es- 
treia dos homens nas Olimpi- 
adas não acontecerá em Pa- 
ris-2024. À prúxima esperança 
passa a ser Los Anpeles-2038, 
“Acomunidade do nado pos- 

caria muito queo dueto misto 
fosse uma prova olímpica, À 
Lisa Schott [diretora da moda- 
lidade na Fina] é super a favor 
e está fazendo um trabalho de 
exposição, colocando em to- 
das as competições. Acho que 
ainda tem um caminho técni- 
co para evoluir, diria que ho- 
je uns três atletas no mundo 
teriam alta performance num 
nivel olimpico. Precisamos 
convencer com provas for 
tissimas”, afirma Curi. 
Além da visibilidade, no Bra- 

sil a entrada nos jogos ajuda- 
na Murilo e outros colegas 
a alimentar os planos de vi- 
ver do esporte, Mais do que 
o preconceito e as provoca 
ções, hoje a frustração dele 
está em não ser elegível pa- 
ra o programa Bolsa Atleta, 
destinado apenas às modali- 
dades olímpicas. 
“[sso já me fez persar em sa- 

muitas vezes, focar em ou- 
tra coisa”, lamenta. “Não sa- 
bemoso futuro, mas por en- 
quanto estou aqui” 
Nem mesmo para Celina, 

que está nonado artístico des- 
e 05 seis anos e ao menos po- 

de receber o incentivo do go- 
verno, perseguir uma carreira 
profissional se mostra um pas- 
so definido até o momento. 
“E uma angústia euma ten- 

são ela resume sobre as inde- 
finições. Mas a vontade de fa- 
zer história ainda prevalece. 
“A realização máxima seria 
Ir para à primeira Olimpiada 
como dueto misto. Se permi- 
tirem a participação e a gen- 
te puder estar lá, será a reali- 
zação de um sonho; 

táhas Lokomotiv x Lazio 

Liga Europa, Mare 

Saida do Palmeiras da Academia de Futebol, nã Barra 
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FARO, 

Funda, antes de viagem para O Uruguai Zanon Fraixsatffolhapress 

Palmeiras viaja para 
decisão da Libertadores 
sob festa dos torcedores 
L uciano Trindade 

sÃorauio Torcedores do Pal- 
meiras estiveram desde a 
manhã desta quarta (24) em 
frente à Academia de Fute- 
bol, na Barra Funda, para 
se despedir do elenco antes 
da viagem da delegação alvi- 
verde para o Uruguai, nesta 
tarde, onde o time buscará 
o tricampeonato da Liber 
tadores, em decisão com o 
Flamengo, no sábado (27) 
A equipe de Abel Ferreira 

viaja um dia após empatar 
como Atlético-MG, emza 3, 
em seu último compromis- 
so pelo Brasileiro antes dafi- 
nal do torneio continental, 

Por volta do meio dia, cer 
ca de 400 torcedores, segun- 
doa PM, ocuparam uma das 
faixas da avenida Marquês de 
São Vicente para se despedir e 
desejar boa sorte à delegação. 
No Twitter, a Mancha Al- 

viverde, que convocou os 
torcedores, disse que au- 
toridades não autorizaram 
uma despedida no aeropor 
to. Questionada pela repor 
tagem, à PM não conhrmou 
o motivo da proibição até a 
conclusão desta edição. 
O embarque para o Uru- 

guai está marcado para as 
15h. A chegada à capital Mon- 
tevidéu está prevista para as 
i7hão (horário de Brasília), 
Na quinta (25) e na sexta (25), 
o time treinará no estádio 

Gran Parque Central. O du- 
elo com o Flamengo será no 
Centenário, às 17h. 
Muitos dos torcedores que 

estavam em frente ao CT não 
poderão viajar para acom- 
panhar a equipe. Jeferson, 
44, é um deles, “Com ingres- 
so à R$ Lico, mais & carava- 
na, fica inviável" diz o torce- 
dor, que dá aulas em escoli- 
nha de futebol e trouxe um 
de seus alunos para ver a fes- 
ta da torcida. 
A empresária Aghata Fer- 

ceira, 24, também esteve no 
CT, convencida pelo filho, 
Bruno, “Ele é Fanático pelo 
time, nunca foi ao estádio, 
então eu o trouxe” diz. 

Por volta das 12h50, 0 ôni- 
bus deixou a Academia sob 
fopos de artifício, enquanto 
os palmeirenses entoavam 
o hino do clube e cantavam 
musicas que citam a “Taça Li 
bertadores” como obsessão. 
Cerca de 60 mil ingressos 

foram colocados à venda pa- 
ra à confronto. Desse total, 
12 mil destinados exclusiva- 
mente aos torcedores palmei- 
rentes, O mesmo número dis- 
ponibilizado ao Flamengo, À 
Conmebol não divulga parci- 
ais de venda da final única 
O duelo terá transmissão 

do SBT, na TV aberta, e da 
FOX Sports, na fechada, Na 
internet, o serviço de strea- 
ming da Star+ ea Conmebol 
TV transmitém. 

FLAMENGO TREINA COM TITULARES NO URUGUAI 
A equipe comandada por Renato Gaúcho treinou, nesta 
quarta-feira (24), no Campeón del Siglo, estádio de 
propriedade do Penarol (URU) em Montevidéu, para a 
decisão da Libertadores no sábado (27) pabia Parciuncata AFP 
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O favorito da final continental 
Enfim, está aí o sábado em que Flamengo e Palmeiras decidirão a Libertadores 

Juca Kfouri 

Jornalista é autor de “Confecção que Pesci" E fpimado em ciências socwis pela USP 

É simplesmente mentira di- 
zer que uma decisão em jogo 
único não tem fuvorito. 

Fosse verdade, o Liverpool, 
o Barcelona e o Chelsea não 
teriam sido os favoritos nas 
finals dos Mundiais de Clubes 
da Fifa em 2005, 2006 € 2015. 
Mesmo que os campeões te 

nham sido à São Paulo, à In- 

ternocional eo Corinthians... 
Todos com vitórias por 1a 

o para eterntzor os qutores 
dos gols, o tricolor Mineiro, 
o colorado Gabiru e o alvine- 
gro Guerrero, além dos três 
goleiros brasileiros, Rogério 

Ceni, Clemer e Cóssio. 
Dai que responder vos que 

perguntam quem é o favorito 
entre Flamengo e Palmeiras 
neste súbado (27), em Mon- 

tevideu, na final da Liberto- 
dores, com o chavão de que 
não há favorito, é simples- 

mente.. verdade! 
Se q pergunta fosse sobre 

quem tem o melhor time, à 
resposta seria fácil, porque O 

rubro-negro é superior, 
Ou se fosse sobre quem 

chega mais forte na decisão, 
também encontrária nos ca- 
riocas a solução. 

O Flomengo só perde no 
comparação posição por po- 
sição entre os quleiros, porque 
Weverton ganha de Diego Al- 
ves, na zagu centrul, porque 
Gustavo Gómez vence Rodri- 
go Caio, e no meio de campo, 
onde Felipe Melo supera Wil 
liun Arão, embora o flamen- 
quista tenha muis controle 
emocional que 0 palmeirense 
E o Flúmengo vem de tro- 

tetória no Campeonato Bra- 
sileiro inçomparavelmente 
mais convincente que q do 
Palmeiras. 

Significa dizer que em com 

dições normais de tempera- 
tura é pressão crovar a vito- 
ria carioca é O muis seguro. 
Mus quem disse que uma 

final continental é disputa: 
da em clima de normalidade? 
O Flamengo é melhor? Pois 

q Atlético Mineiro também é, 
eo Palmeiras o eliminou nas 
semifinais, no Mineirão, 

Os últimos jogos no Brasil 
foram mais generosos com o 
time da Govea? 
Pois apesar de alviverdes e 

rubro-negros provavelmente 
nem Leremo registro, os corin 
tianos, últimos brusileiros o 
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gunhar o Mundial, lembram 
multo bem que o último jo- 
go em solo nacional antes do 
embarque para o hipão, com 
os titulares contra os reser 
vas do São Póulo, terminou 

301 púrdos rivais, 
É verdade também que há 

um escrita em vigor: faz mo - 
ve jogos que o Flamengo não 
perde para o Palmeiras, com 
cinco vitórios e quatro em- 
pates, entre os quais há uma 
vitória nos pênaltis, ma final 
da Supercopa do Brasil. Des- 
de novembro de 2017 05 pau- 
listas não vencem, 

Já imuginou que delicia 
poder dizer que no jogo pu- 
mero dez a nota palmeiren 
se fui igual? Mesmo que a vi- 
tória venha, por exemplo, nos 

pénaltis? 
Ou estufar o peito pura di- 

zer que contra tudo € con- 
tra todos q tricampeonato 
veio com direito a hi segui- 
do, façanha que só o Boca Ju- 
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Corpo e memória de Maradona 
hipnotizam um ano após morte 
Argentinos mantêm obsessão por ídolo, e familia ainda briga com advogado 

Alex Sabino 

são rauLO Menos de um mês 
antes de morrer, Diego Ar- 
mando Maradona disse a seu 
advogado, Matias Morla, que 
desejava ser embalsamado, O 
corpo do idolo argentino, se- 
gundo a versão de seu repre: 
sentante, deveria ser exposto 
para visitação pública, 

O desejo, ignorado pela fami- 
lia, foi registrado em cartório, 
Um ano após sua morte, Ma- 

radona continua com a capa- 
cidade de mobilizar 0 pais, 
Por insuficiência cardiáca, 
ele morreu em 25 de novem- 
bro de 2020. 
“Houveumgrupodebarras 

bravas do Gimnasia que pla- 
nejou invadir [a funerária] e 
extrairlhe o coração. Isso não 
chegou a acontecer porque 
foi um ato de ousadia enor 
me, Foi detectado que isso ia 
acontecer, então se extraiu o 
coração também para estu- 
dá-lo porque seu coração foi 
muito importante para deter: 
minar à causa do falecimen- 

to. Evidentemente, a informa: 
ção é que ele está enterrado 
sem coração” disse o médico 
ejornalista Nelson Castro em 
programa de TV. 
Em outra proporção, é co- 

mo se à Argentina revivesse 
a obsessão pelo cadáver de 
Eva Perón. Em sua biografia 
sobre a primeira-dama, Alicia 
Dujovne Ortiznarraa saga do 
corpo de Evita, sequestrado, 
vialêntado e enterrado ape- 
nas 20 anos após sua morte. 

CITY VIRA SOBRE O PSG 
NA CHAMPIONS COM 
GOL DE GABRIEL JESUS 

O Manchester City (ING) 
venceu o Paris Saint-Germain 
(FRA) nesta quarta-feira 
(24), de virada, porla 1, em 
partida pela quinta rodada da 
fase de grupos da Champions 
League. Sterling e o brasileiro 
Gabriel Jesus comandaram 
a vitória inglesa, depois que 
Mbappé abriu o placar. Com 
o resultado, o City assumiu 
aliderança do Grupo A, 
com 12 pontos, enquanto 
os franceses aparecem em 
segundo, com 8. Como o 
Brugge (BEL) foi derrotado 
pelo RE Leipzig (ALE), 
também nesta quarta, por 
5a O, tanto o City quanto o 
PSG conquistaram de forma 
antecipada a vaga nas oitavas. 
O triunfo também garantiu 
ao time de Pep Guardiola a 
liderança da chave. 

O “roubo” do coração de 
Maradona não foi o único so- 
ressalto, Havia a preocupa- 
ção de que torcedores orga- 
nizados do mesmo Gimna- 
sia e do Boca Juniors pudes- 
sem afanar o corpo do idolo 
antes do velório para levá-lo 
aos campos das duas equipes. 
No cortejo até a Casa Rosa- 

da, sede do governo argentino 
em Buenos Alres, onde fo ve- 

lado, o caixão passou pelo es- 
tâdio Diego Armando Marado- 
na, do Argentinos Juniors, sua 
primeira equipe profissional, 
O idolo estã enterrado em 

Bella Vista, em um cemitério 
particular a cerca de 45 km da 
capital É onde também es- 
tão os restos mortais dé seus 
pais, Diego e Tota. 
Aimagem do camisa o ain- 

da está presente em todas as 
rodadas do campeonato naci- 
onal. A maioria dos 45 times 
da primeira divisão tem mu- 
rais com o rosto do craque 
em seus estúdios, Seus anti- 
gos colegas de seleção apare- 
cem quase toda semana na 
imprensa eo citam. 
Ocruzamento das ruas Segu- 

cola e Habana, em Vil Devo- 
to, bairro de classe alta da ca- 
pital, foi rebatizado neste mês 
como esquina Diego Marado- 
na Ele viveu no local e amda 
eradono de um apartamento 
no endereço quando morreu. 

“Ele era um menino mara- 
vilhoso, um doce de pessoa. 
Mas eu falo apenas sobre Di- 
ego. Não sobre Maradona. Eu 
sempre digo uma cóisa: com 

Diego, compartilharia toda 
minha vida. Mas Maradona 
era impossivel de ser supor 
tado per tudo o que gerava ao 
redor dele”, opina Fernando 
Signorini, preparador físico 
particular do atacante duran- 
te anos e depois integrante da 
comissão técnica da Argentina 
nas Copas de 1986, 1990 e 2010, 
Euma variação de outra de- 

finição que ele mesmo cunhou 
sobre o camisa 10 é que se tor 
nou uma das mais famosas: 
ade que com Diego iria até o 
fim do mundo, mas com Ma- 
radona não daria um passo, 
Signorini lançou no mês 

passado o livro “Diego, Desde 
Adentro”, em parceria com o 
jornalista Luciano Wernicke. 
É uma das várias obras sobre 
o atacante após sua morte. 
Há um mes, de 29 de outu- 

bro a 1º de novembro, todos 
us jogos de diferentes divi- 
sões do futebol local realiza- 
ram homenagens à Marado- 
na, que completaria 61 anos 
em 23 de outubro, Uma de- 
las foi feita pelo Boca Juniors, 
que entregou uma placa para 
sua filha Dalma, 

Ela é a figura mais visivel da 
disputa judicial com Matias 
Morla. O advogado registrou 
para a Satívica S.A, uma em- 
presa registrada em seu no- 
me, 147 marcas relacionadas 
a Maradona As filhas Dalma 
e Giannina e à ex-esposa de 
Diego, Claudia Villafane, ale- 
am que o pedido toi irregu- 
ar. Elas venceram em primei- 
ra instância, mas em agosto 

deste ano a Justiça devolveu 
os direitos a Morla. O caso es- 
tá em andamento. 
A disputa se tornouuma bri- 

ga interna na família Marado- 
na. Morla arregimentou para 
o seu lado as irmãs de Diego, 
Dalma acusa o advogado de 

ter feito acordo como médico 
Leopúldo Luque para que fos- 
se dado laudo determinando 
internação domiciliar de Ma- 
radona quando as filhas queri- 
am sua internação em uma cli- 
nica para tratar o alcoolismo, 
Luque, médico pessoal do 

jogador, é um dos indiciados 
por homicídio culposo, pelo 
fato de as regras da interna 
ção domiciliar não terem si- 
do respeitadas naquele no- 
vembro de 2020. Maradona for 

Um grupo de barras 
bravas planejou 

invadir [a funerária] e 
extrairlhe o coração 
[de Maradona], 
Foi detectado que 
isso la acontecer, 

então se extraiu 0 

coração também 
para estudá-lo 

Nelson Castro 

médico e jornalista argentino, 
em programa de TV 

levado para uma mansão nas 
cercanias de Buenos Aires em 
que, entre outras colsas, nbr 
tinha acompanhamento meé- 
dico 24 horas por dia. 

Parte dos bens deixados pelo 
idolo ainda estão em dois con- 
téineres, guardados em arma- 
zém da capitalá espera de uma 
determinação judicial. OU mes- 
mo para os imúveis que esta- 
vam em seunome caplicações 
financeiras. Não está claro o 
paradeiro do anel avaliado em 
a mileuros (R$ 1,9 milhão pe- 

la cotação atual) que ele usa 
va em jogos como técnico do 
Gimnasia y Esgrima La Plata. 
A joia foi presente que ga- 

nhou nos tempos em que húi 
presidente (mas sem exercer 
o cargo) do Dinamo de Brest, 
de Belarus, de 2018 4 2019. Du 
rante a rápida passagem pelo 
pais, ele também ganhou um 
tanque anfíbio, Deixou-o para 
trás ao voltar para a Argenti- 
na, Fez o mesmo com os dois 
Rolis-Rervoe que usava no Fujai- 
rah, dos Emirados Arabes. Ele 
descobriu que importá-los pa- 
ra Buenos Aires seria mais ca- 
rodoque ovalor dos veiculos. 

Não que sua história tenha 
permanecido imaculada nos 
12 meses que se passaram des- 
desua morte. À cubana Mavys 
Alvarez Rego afirma ter tido 
um relacionamento com Ma- 
radona e que teria sido estu- 
prada por ele, 
Na época, ela tinha 16 anós 

e morava em Havana, onde 
c argentino fazia tratamento 
contra as drogas no início dos 
anos2900, Ou deveria fagé-lo, 
já que Mavys afirma que o exe 
jogador lhe oferecia cocaina. 
“Umavez, minha mãe bateu 

nã porta do quarto, mas Diego 
não a deixou entrar. Depois, 
ele colocou à mão na minha 
boca e me estuprou” acusou. 
Maradona morreu também 

enquanto enfrentava seis pro- 
cessos de reconhecimento de 
paternidade. Quatro deles de 
adolescentes cubanos. 

Ol Scarti/SFP 

B1m1 

esporte 

niors realizou nos anos 3000, 
em 2000/2001? 
São esses os ingredientes 

do jogo do ano, esperado há 
dois meses menos dois dias, 

sexto decisão da Libertado- 
res para os paulistas, tercei- 
ra para os córiocas, também 

em busca do tri, 
O olhor gelado, analítico, 

da critica dirá que à conquis- 
ta da Libertadores, por qual- 
quer um dos litigantes, não 
serd suficiente para esconder 
us campanhas decepeionan- 
tes de ambos em 2021, aquém 
do que deles se esperava. 
Alviverdes é rubro-negros 

jamais concordarão e terão 
por que dizer aos torcedores 
do Galo que o tricampeonato 
continental vale muito mais 
que o hi brasileiro, até porque 

de taças nacionais assalas de 
tróféus deles estão abarrota- 
dus, além do que os mineiros 
não disputarão o Mundial. 
Os críticos que se danem! 

São Paulo 

empata com 
Athletico, e 

rebaixamento 
ainda é risco 

SÃO PAULO O 
ATHLETICO O 

são ramo No primeiro dos 
quatro jogos que o São Pau- 
lo fará contra equipes que, 
assim como o time tricolor, 
lutam para se afastar do re- 
baixamento no Brasileiro, 
vs paulistas só empataram 
como Athleticonesta quarta 
(24) poro ae, no Morumbi, 
O resultado foi ruim para 

ambos, que somamapora 42 
pontos, só cinco a mais que 
o Bahia, 017º é primeiro na 
parte vermelha da tabela. 
Na sequência, a equipede 

Ropério Ceni pega o Sport. 
Depois, vaia Porto Alegre en- 
carar o Grêmio, e então vol- 
ta para casa para enfrentar 
o juventude. Na última ro- 
dada, pegamo América-MG. 

CEARÁ 

EDRAINTHIANS 

20h, ho Castalão 

Na Ty: Prermveré 

são rauLo Depois de subir 
na última rodada para a 
quarta posição do Brasilei- 
ro, a melhor que já ocupou 
nesta edição do torneio, o 
Corinthians term aporao de- 
safio de melhorar seu de- 
sempenho como visitante 
para garantir a permanén- 
cia entre os primeiros colo- 
cados do Naciónal. 
A missão inicia com ane- 

cessidade de quebrar jejum 
de sete partidas sem vencer 
fora de casa. Foram quatro 
derrotas (Sport, São Paulo, 
Adético-MG e Flamengo) e 
três empates (Internacio- 
nal, Atlético-GO e Red Bull 
Bragantino) no periodo 

SANTOS 

FORTALEZA 
teh ma vila Belmiro 

Ha Ti TNT e Premiere 

são PAULO Após um trope- 
co naúltima rodada, à San- 
tos busca retomar oembalo 
no Brasileiro para tentar se 
desvencilhar, de vez, da bri- 
ga contra o rebaixamento. 
O Santos chega paraa 35? 

rodada com 42 pontos. São 
cinco pontos de vantagem 
parao primeiro time dentro 
da zona de rebabeamento, O 
Bahia, 17º na tabela. 
Se vencer e Os rivais na 

luta contra a degola perde- 
rem, pode terminar a roda- 
da com essa diferença em 
cito pontos —e com apenas 
mais nove em disputa até 
o fim do torneio, Vale lem- 
brar, no entanto, que algu- 
mas equipes têm um jogo 
a menos que os santistas. 
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Futuro da longevidade pressupõe diversidade e inclusão 
FOLHA, 100 
COMO CHEGAR 
BEM AOS 100 

Karla Glacomin 

Gerlatra, professora da Lin sera dade 
Federal de Minas Cerais (UFMG) é vite- 
presdanta de Centro ntermaeonal da 
Longevidade (LC) no Brasil 

Us temas centrais do qº Fó- 
cum internacional da Longe- 
vidade, em 18 de novembro, 
foram diversidade e inclusão. 
A pandemia deixou paten- 

te que o mundo envelhece 
rapidamente em um contex- 
to de crescente diversidade, 
Mais do que nunca, é neces: 
sário priorizar a inclusão so- 
cial e adotar mecanismos pa- 
ra que ninguém seja deixado 
para trás. Estas palavras soam 
vazias se não traduzidas por 
políticas voltadas para os gru- 
pos mais vulneráveis. 
Entre as consequências 

mais trágicas da pandemia, 

está a constatação de que, 
mundo afora, os que mais 
morrem e solrem sequelas 
(de duração ainda desconhe- 
cida) são os mais vulneráveis 
social é fisicamente. 
A palestra de abertura foi 

de Sofiat Akinola que, a0lon- 
go dos últimos três anos, tem 
atuado como lider do conse- 
lho sobre o futuro da longe- 
vidade do Fórum Econômi- 
vo Mundial. 
Sua mensagem principal 

está centrada na questão de 
gênero. Mesmo não sendo 
as vítimas mais numerosas, 
as mulheres são as que mais 
têm sofrido com a aging 
pela perda de e E » pela 
sobrecarga de trabalho (cui- 
dando dos filhos e “rs 
mais idosos) e pela violência 
doméstica, 
Asua palestra, seguiram-se 

três debatedores, todos asso- 
ciados ao Centro Internacio- 

Seção discute questões 
da longevidade 
A seção Como Chegar 
Bem dos 100 é dedicada à 
longevidade e integra às 
projetos ligados 30 centenário 
da Folha, celebrado neste ano 
de 2027 A curadoria da sene é 

do medico Alexandre Kalache, 
ex-diretor do Programa 
Global de Envelhecimento e 
Saúde da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) 

nal da Longevidade - Brasil, 
Alexandre da Silva, doutor 

em saúde pública pela USP 
chamou atenção para “o Bra- 
sil que envelhece de forma 
tão desigual, com a ausência 
de ações para a inclusão da 
diversidade e continuidade 
das práticas discriminatórias”. 
As soluções, segundo ele, 

passam pela mobilização de 
toda a sociedade, pelo maior 
empoderamento de idosas e 
socar garantindo aprendi- 
ne ao longo da vida, tra: 
balho e redes de apoio 
Ojornalista Yuri Fernandes 

enfatizou 4 enorme carência 
da comunidade LGBTOIA+ 
de referências na velhice, À 
invisibilidade social é midi- 
ática acarreta, com frequên- 
cia, uma ausência de proje- 
ção de futuro e, conséquen- 
temente, medo do envelhe- 
ver na solidão. 

Dai a urgência no protago- 

nusmo de idosos LGBTOIA+ 
como modelos para desmisti- 
ficação da desesperança e pa- 
rao acolhimento desse grupo 
que abriu com determinação 
as portas dos armários. 
O geriatra Milton Crenitte 

apontou para mudanças f- 
sjolúgicas que ocorrem nos 
corpos de todos, como a re- 
dução de lubrificação vagi- 
nal nas mulheres ou o decti- 
nio da ejaculação nós homens. 
Não são elas, porém, às prin 
cipais causas de dificuldades 
nessas vivências e, sim, qs pre- 
conceitos, 
Homens idosos com receio 

de serem considerados safa- 
dos ou indecentes; mulheres, 
assanhadas ou sem pudor. Por 
isso, à formação de profissi- 
onais competentes e a busca 
por estratégias para abordar 
atemática são fundamentais 
para ajudar pessoas idosas à 
expressar sua sexualidade. 

mesa õ. alo / + 

ATIVISTAS CONTAM CERCA DE 300 BALSAS DE DRAGAGEM EM CORRIDA PELO OURO NO RIO MADEIRA, AFLUENTE DO AMAZONAS 
ibama exime responsabilidade federal e imputa autoridades estaduais, mês passado, presidente Bolsonaro visitou garimpo ilegal em Roraima srune Keliy/Bevters 

Fora vampiro! 
Meu vampiro interno é especialista em me torturar com o “se” 

Mirian Goldenberg 
antropóloga e professora da Unimertidade Pederel do Ria d autora de “A Bela Velhice 

Recentemente, det uma entre: 
vista para o querido Paulo Li- 
ma, da Trip FM. Adorei o cho- 
mada do podcast no Spotify: 
“Mirian Goldenherg, à coça- 
dora de vampiros” 

“Ds vampiros estão por toda 
parte: entre amigos, parentes, 
colegas de trabalho, vizinhos. 
Você tem um vampiro no su 
vida? Aquelo pessoa tóxico que 
estú sempre reclamando, cri- 
ticando, sugando suo saúde, 
tempo e ulegria e não dá na- 
da em troca? Como podemos 
deletar os vampiros das nos- 
sus vidas? E quando somos o 
nosso próprio vampiro?” 
Para dar um exemplo de co- 

mo podemos ser o vampiro de 

nós mesmos, lembrei de uma 
história que acontéceu comi- 
go em 2218 e que me atormen- 
to até hoje. 
Estava no “Encontro com 

Fátima Bernardes” falando 
sobre as expeciotivas excessi- 
vas que alimentamos em nos- 
sos relacionamentos amoro- 
sos. Uma moça do plateia re- 
clamou que o marido, que no 
inicio era um principe encan- 
tado, virou um sapo. 
No meio da minha respos- 

ta, soltei: “Muitas mulheres 
gundo sonham com o prince- 
so encantado” 
Na hora não percebi, mas 

morri de vergonha quando re: 
vLo programa. 

Meu vampiro interno é espe 
ciulista em me torturar com 
o “se” “Segundo tivesse falo- 
do princeso, teria sido tudo 
perfeito” “Se eu soubesse que 
elo iria me perguntar aquilo, 
teria respondido melhor” “Se 
eu tivesse prestado mais aten- 
ção, nunca teria dito prince- 
so em público” 
Para vocês entenderem a si- 

tuação constrangedora, preci- 
so explicar porque falei “prin- 
ceso" nó programa. 
Meu múrido me chama de 

“pincezinha” assim mesmo: 
sem re comz Todos os dias 
eleme manda mensagens por 
WhatsApp: “Mouzinho que eu 
umo. Muito bonitinha à meu 

amor Timmurmaitual immuni tuedi- 
muitu. Pincezinha mais linda 
do universo”, 
Eu respondo com: “Pincezo 

mais lindo do mundo. Eute amo. 
Você é o amor da minha vida” 
Voltando ao programa do 

Fátima, na hora saiu: “prin- 
ceso encantado” 
Quando revi o programa, 

comecei à me torturar: “Mi- 
rian, você é uma professora 
universitária, pesquisadora, 
escritora... Como fala prin- 
ceso pora milhões de pesso- 
as, DO vivo é em cores?” 

Minha vontade era voltar 
ao programa e me desculpar: 
“Eu queria dizer principe en- 
cantado”, mas isso também 

sogria bobo e infantil, ainda 
mais na minha idode 
Mus q verdade é que, upesar 

de ser professora, pesquisado 
ra, escritora e tudo mais, sou 
também a pincezinha mais ln 
do do universo do meu pincezo 
muis lindo do mundo”, E dai? 
Comecei então u exercitar o 

que ensineino meu TEDx'A In 
venção de uma Bela Velhice” é 
no meu livro “Liberdade, Feli- 
cidade e Foda-se!” 

“Mirian, como você poderia 
adivinhar que um apelido ca- 
rinhoso que você repete há tan 
tos anos iria ser escutado por 
milhões de pessoas? É impossi 
vel controlar a opinião e o jul- 
gamento des outros, que de- 
vem estar achando que você é 
umavelho ridicula. Não dá po- 
ra acertar 100% das vezes, por 
muis que você queira ser per 
feita. De tudo o que você falou, 
você errou uma única palavra. 
Por que ficor se torturando ton- 
to com rbendo ficar feliz com 
99% que você falou direitinho?” 
Aprendi que o melhor re- 

médio parda não sofrer tanto 
com o meu vampiro interno 

VOCÊ VIU? 

A Nasa lançou missão pa- 
ra colidir nave espacial 
contra um asteroide —en- 
saio para caso seja neces- 
sário impedir que uma ro- 
cha espacial gigante acabe 
coma vida na Terra. Com 
transmissão ao vivo, 0apa- 
relho decolou às z2ha no 
horário local (3hz2 de quar 
ta no horário de Brasilia), 
abordo deum foguete Spa- 
ceX apartir da Base da For 
ça Espacial de Vandenherg, 
na Califórnia. O alvo é Di- 
morphos, uma “lua” com 
cerca de 160 metros de lar 
gura, que orbita um aste- 
roide chamado maior cha- 
mado Didymos, de 7ão me- 
tros de diâmetro, O impac- 
to deve ocorrer entre 26 de 
setembro e 1º de outubro 
de 2022, quando o par de 
rochas estará a m milhões 
de quilômetros da Terra, 0 
ponto mais próximo que 
podem chegar 

ACERVO FOLHA 
Há 100 anos 
15.nov.1921 

Senador vê 
promessa de dar 
20 mil votos a 

Bernardes como 
impossível 

O senador Paulo Frontim 
(Rh declarou que, lealmen- 
te, prometera dar à candi- 
datura de Arthur Bernar 
des para à Presidência da 
República 25 mil votos, no 
minirno, no Rio de Janeiro, 

Agora, porém, confessa 
ser impossivel cumprir à 
promessa, pois 05 ha 
comunitários estão do la- 
do de Nilo Peçanha, o ou- 
tro candidato. 

Isso tem valido a Frontin 
tornar-se alvo de zombari- 
as dos bernardistas, 
O senador mineiro Ra- 

ul Soares já diz que o cole- 
ga não tem nenhum pres- 
tígio político. 

Frontin, entretanto, re- 
conhece que a candidatu- 
ra de Bernardes está sendo 
geralmente repelida. 

ha dedão, 
a na a E o Ha RAIA adia de io [e — Te 

SE E E aa TIP Cord 

E vi des Rn O Ef Ea dj 
ps, - 7 pre 
E io tp o 

6H LEIA MAIS EM 

acervo.felha.com. br 

é rir de mim mesma e ligar o 
botão do foda-se! 
“Foda-se, Mirian! Você errou, 

qual é o problema? Você está se 
autoflagelando, se massacran 
do, se sentindo uma bosta por 
que disse uma unica palavra er 
rada, Muita gente não deve nem 
ter percebido, nem mesmo a Fá 
tima, E, se ela percebeu, já deve 
ter esquecido, porque ela tam- 
bém não acerta 100% dos vezes 
e deve estar preocupada com os 
próprios vampiros. Não tem co- 
mo não errar, Mirian. Pare de 

se cobrar, se culpar, se compu- 
rar é se criticar tanto”. 
Quais são os untidotos pará 

combater os quatro “Cs” que 
moisme vampirizam: culpa, co- 
brança, critica e comparação? 
Repito como um mantra: 

“Foda-se, Mirian, você errou. E 

dai? É impossível acertar 100% 
das vezes. Você não tem uma 
bola de cristal para antecipar 
seuserros” E, o mais importan- 
te, todos os dias não esqueço 
de rir de mim mesma e de di- 
zer pard o meu “pincezo mais 

lindo do mundo”: “Eu te amo. 
Você é oamor da minha vida” 



Leonardo Sanches 

são PauLO “Eu não vou jugar 
fora 4 minha chance/ Eu sou 
como meu pais/ Sou jovem, 
determinado e faminto/E não 
vou jogar fora a minha chan- 
ce”, canta o protagonista de 
“Hamilton” er 
ções mais marcantes do mu- 
sical-sernsação da Broadway. 
Guardadas as devidas hipér 

boles e dramatizações, aletra 
traça um paralelo com a traje- 
tória de seu intérprete e cria- 
dor, Lin- Manuel Miranda. As- 
sim como Alexander Hamil- 
ton, ele tem suis raizes finca- 
das no Caribe e, muma idade 
mumo terra foi alçada del phiio= 

to de queridinho da América, 
Mas como o filho de porto- 

PuJuitr th 11% ELI] pego LET cia 

censão tão astrorndumica nu 

ma indústria que ainda tor 
ceonariz para os latinos? Tal- 
vez a resposta seja justamente 
por ter soprado em seus tra- 
halhos ritmos, instrumentos 
e temas que fugiam do lugar 
comum, construindo um 1 
pertório de uma originalida- 
de que há muito não se vianos 
musicais —de teatro ou cine- 
ma. Nesta semana, elee 
so à um novo nivel, do lançar 
“Encanto” e trazer 0; 
Disney para a América 

Inspirado pu HEtmos CJLE 

PELE CMCENET mam) tm às Er: 

lhas de Hollywood, como a 
cúmbia e o joropo, Miranda 
deu ao flme um tom vibrante 
eque explode em latinidade, 
na contrario eli ] LILLE Se LOF- 

nou canônico no gênero. Isso 
porque, para ele, é essencial 
visitar suas raizes nã hora de 
compor e desbravar também 
toda a diversidade que tem 
à disposição, para além de 
sua herança po to-riguenha. 
Em conve OT WE ] 

este repórter, ele diz por que 
tem se voltado para os filmes, 
em especial animações, com 
tanta irequência. "O bom de 
trabalhar no cinema é que há 
muitas pesei envolvidas, 

então as ideias poem vir de 
vários lugares. Fora que você 
pod ter músicas muito tea 

trais e consegue ustrar as le- 
tras de forma visual” afirma. 
Em “Enc: 

plo, ao 
se sentir inc 
gem Luisa compara o quesen- 
te a um navio atingindo um 
iceberg. Em cena, então, en- 
tramos em seus pensamen- 
tos e damos de cara com um 
enorme Titanic nautfráagando. 
Mas "Encanto" ésó a chave 

de ouro que encerra um ano 
especialmente produtivo para 
Miranda, que em 20H ainda 
produziu um documentário 
sobre Rita Moreno, EMprEs: 

REI A VII E cumps PRELE A ad MIL 

mação A Jornada de Vivo “le 
vou a peça “Em um Bairro de 
Nova York” para as telas e es- 
treou como diretor de cire- 
ma em “Tick, Tick... Boom!” 
lançado na semana passada, 

São titulos fortes, que so- 
lidificam sua carreira no au- 
diovisual ao lado de suc 5 
como “Moana” e “Star Wars: 
O Despertar da Força”, para 
os quais criou músicas, e “O 
Retorno de Mary Poppins”, 
“His Dark Materials” e “Fosse, 
Verdon, nos quais ele atuou. 

As habilidades em atuar, es- 
crever, compor dirigir e pro- 
duzir fizeram de Miranda um 
dos nomes mais versáteis da 
industria de entretenimen- 
to, Aos qi anos, ele já acumu- 
la um Pulitzer, dois prêmios 
Olivier, trés Tony, três Gram- 
my dois Emmy eum Kennedy 
—honraria máxima das artes 
performáticas nós Estados 
Unidos, normalmente desti- 
nada a personalidades com 
carreiras bem mais extensas. 
Ele também foi indicado 20 
Oscar, o que deve se repetir 
novamente no ano que vem. 
Boa parte dos tróléus veio 

na esteira de “Hamilton”, mausi- 
cal que tomoua Broadway 
assalto há seis anos ao ce 
ahistória de um dos pa 

que incluiu, além dos latinos 
negros é asiáticos em páginas 
da história tradicionalmente 
narradas por brancos. Ainda 
em cartaz, o espetáculo tem 
ingressos disputadissimos. 
E 
Coringa nd os ] 
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Ilustra 

eridinho 
da América 
Lin-Manuel Miranda, que tomou a 
Broadway com o musical “Hamilton, 
consolida carreira também nas telas 

e lança o desenho animado “Encanto' 

EE 
MUSICAIS 
DE LIN- 
MANUEL 
MIRANDA 

Encanto 

Nos cinémas 

Hamilton 
Disponivel 
no Disney+ 

ai Ft ni 

Moana: 

Um Mar de 

Aventuras 

Disponivel 

no Disney + 

Tick, Tick... R 
Boom! E, 
Disponivel 

na hethix 

A Jormada 

de Vivo 
Dasponivel 
na Netflix 

Em um Balrro 

de Nova York RE MS 
Disponivel 
na HBO Max 
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MÔNICA BERGAMO 
nona bergamodgrupololha com.br 

A humorista Dani Calabre- 

sae oex-diretorda TV Glo- 

bo Marcius Melhem fica- 

ram frente a frente por oi- 
to horas durante uma au- 

diência judicial, feita por 
meio virtual há alguns dias. 

MEMÓRIA Foi a primeira vez 
que os dois se viram depois 
da deminçãas de assédio se- 
xual e moral feitas por pro- 
fissionais da emissora con- 
tra ele —a apresentadora foi 
uma das primeiras a formali- 
zar as queixas no compliance 
da empresa. 

CORDA A audiência faz parte 
do processo em que Melhem 
pede que Calabresa pague à 
ele R$ 40º mil por danos mo- 
raise perdas causados pela de- 
núncia. Ele afirma que val do- 
aros recursos para uma insti- 
tuição de envidado CHSO VEN 
ça a disputa, 

cordas Durante o longo tem- 
poemqueduroua adiência, 
atores, atrizes, roteiristas, di- 

retores e outros profissionais 
globais desfilaram diante do 
juiz, como testemunhas de 
acusação e de defesa 

OLHARES Os dois puderam 
assistir a todos os depoimen- 
tos, mas não tinham autori- 
zação de dirigir a palavra às 
testemunhas —e muito me- 
nos um dó outro, 

Fio Apenas os respectivos 
advogados, e 0 juiz, podiam 
questionar os depoentes, 

ALTO RISCO Um dos desafi- 
os do governo de Jodo Doria, 
que anunciou à Nexibilização 
Maus de múscaras emlocais 
abertos, serão de fixar regras 
em locais de comércio popu- 
lar como o Brás, a rua 25 de 
março é eventos em parques. 

Risco 2 No Natal, as pessoas 
andam apinhadas nas ruas e 
jamais conseguiriam manter à 
distância segura uma das ou- 
tras para evitar à contamina 
cão pelo novo coronavirus. 

REGRAS De acordo com a se- 
cretária de Desenvolvimento 
de SE Patricia Ellen, que co- 
ordena o gabinete de comba- 
ted Covil. o govemo baixará 
uma regulamentação sobre 
o tema. É a máscara segui- 
rá obrigatória em ambientes 
com aglomeração 

ASSINATURA O tedloço Frei Bet- 
toembarçou para Cuba no co- 
meço da semana levando qua- 
tro exemplares da biografia de 
Lula autografados pelo autor, 
oescritor Fernando de Morais. 
Tinha a missão de entregá-los 
a Raúl Castro, ao presidente 
da ilha, Miguel Diaz-Canel, ao 
chanceler Bruno Rodrigues e 
ao escritor Leonardo Padura. 

ASSINATURA 2 Até q quarta 
(24), 5º mil exemplares já ti- 
nham sido vendidos, 

MÃOS DADAS A coalizão Pacto 
pela Democracia, composta 
por 188 organizações da soci- 
edade civil, lançará uma carta 
em que convoca cidadãos, irn- 
prensa, partidos, centrais sin- 
dicais, empresas, iprejas, orpa- 
nizações e movimentos soci- 
ais à selar um pacto por elei- 
ções livres, integras e pacificas 
ema. O documento foi ar 
ticulado por entidades como 
Conectas, Oxfam e Politize, 

FONE O artista Theo Bial lan- 
ca nesta quinta (25) o single 
“Nossa Paixão”, com produ- 
cão musical da Lupa+. Filho do 
apresentador Pedro Bial e da 
atriz Giulia Gam, ele prepara 
para 2022 seu primeiro álbum. 

À cantora 
Elza Soares 
fara uma 
participação 
na série 
dacumental 
“Abre Alas", 
uma home- 
nagem a 
mulheres 
pretas que 
abriram 
caminho no 
mercado 
musical 
para outras 
artistas. O 
projeto é 
uma parceria 
entre 

Hysteria, 
YouTube 
Originals e 
Conspiração 
e tem apre- 
sentação 
da cantora 
Agnes 
Nunes. 

Nomes como 

Sandra de 
Sa, Liniker e 
Tássia Reis 
também 
participam 
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BOLSO Sete em cada dez tra- 
balhadores brasileiros não 
têm recursos para arcar com 
uma emergência financeira 
de R$10 mil E o que mostra a 
pesquisa “Hábitos e Impactos 
da Saúde Financeira do Tra- 
balhador”, da Zetra e Salary- 
Fits, feita com Boo profisso- 
nais de todas as regiões, O e- 
vantamento ainda indicou 
que 24% dos entrevistados 
anteciparam a restituição do 
Imposto de Renda. 

MASTERCHEF Alex Atala abri- 
rá as portas do D.O0.M apenas 
para convidados no próximo 
dia je, para comemorar 05 22 
anos do premiado restaurante 
aulistano. CG chef também ce- 
Fo neste fim de ano o lança: 
mento de seu novo livro, “Ma- 
nihot Utilissima Poll: Mandi- 
oca" (Ed, Aaúde!), 

Raízes A deputada estadu- 
al Erica Malunguinho (PSOL- 
SP) trá expor fotos, pinturas 
e instalações de sua autoria 
na mostra “Arqueólogas do 
Afeto”, da Galeria Bruno Mú- 
rias, em Lisboa. As obras fa- 
zem parte da série “Engoli Fa- 
cas, Pari Caminhos ou Onde 
Queres à Dor Sou Revolução” 

SAIDEIRA O Grupo Petrópolis 
lança nesta quinta (25) sua pri- 
meira cerveia feita exclusiva- 
mente por mulheres, a Black 
Princess FernAle, À renda ob- 
tida com a venda do primeiro 
lote será revertida para à ONG 
Tamo Juntas, que presta asses- 
sonia juridica, psicológica, soci- 
ale pedagógica amulheres em 
situação de violência. 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 
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Vencedor de Sundance 
retrata todo o horror 
de umata ue psicótico 
“Surto; do britânico Aneil Karia, investe em uma exatidão 

que pode interessar a especialistas, mas não ao publico 

Surto 
LR 

fe na dn do 2020 Or Anedkagia 

Com, Ben Whisiham, Elle Haddington, 
Hamimed Animashaur Disponivel para 

compra & aluguel em divirsos serviços 

Inácio Araujo 

“Surto” se propõe como isso 
mesmo—descrever um surto 
psicótico. O assunto interes- 
sarã a especialistas e dificil- 
mente atingirá outras platei- 
as, Tudo ali gira em torno de 
Joseph, um segurança de ae- 
roporto que passa os dias so- 
irendo com a hostilidade das 
pessoas que precisa revistar, 

Se suas relações sociais pa- 
recem múinimas, em familia as 
coisas não são muito melhores, 
com o pal autorigánio e a me 
submissa, Em seu aniversário, 
ao experimentar o bolo fei- 
to pela mãe, começa o surto. 
O que é um surto € coisas 

assim 0 flme não vê como 
de sua alçada. Mas deixa en- 
tender que essa impaciên- 
cia, o desejo de pular fora 
do próprio corpo denunci- 

ama vida em uma sociedade 
absolutamente controlada 

O controle brutal dos agro- 
portos é apenas o sinal visivel 
desse estado de cuisas, que se 
manifesta a todo momento 
pelo apelo à “segurança” (Es- 
sa instituição que se encarre- 
pa de manter à ordem antes 
da policia), pelas sirenes nas 
ruas, pelos rituais de senha 
dos cartões de crédito etc. 
Nesse et cetera se inclui- 

am as mil exigências que de- 
vemos cumprir e dados que 
devemos fornecer para fa- 
zer qualquer coisa na inter 
net, de pedir comida à se 
cadastrar no Poupatempo. 
Aneil Kara, o diretor e cor 

roteirista do filme, não desen- 
volve nenhuma ideia em reta- 
ção à doença em si (se é que 
se trata de doença, no caso), 
optando por mostrar tudo, 
Seu procedimento é acom 
panhar a personagem com 
uma trepidante câmera na 
mão, observar de costas E 
por vezes de frente, se fixar 
em alguns de seus gestos. 

Joseph passa a resolver seu 
problema financeiro com dis- 

cretos assaltos a bancos, rou- 
ba também a moto de um de- 
salet O, EROCA SOC os nã Fud con 

um homem após um acidente, 
Tudo isso Joseph faz sem 

ser importunado. Assim, 
depois que rouba um ban- 
co, sai correndo e perma- 
nece Incógnito, Como se na 
multidão desaparecessem 
crachãs e identidades, dando 
hugar aum anonimato que se 
confunde comasensação de 
absoluta liberdade. 
Nesse sentido, fica a impres- 

são de que o surto correspon- 
de a um ressurgimento do su- 
jeito das brumas de uma socl- 
edade muito mais repressivá 
do que costumamos imaginar. 
O ponto de vista não deixa 

de ser interessante. A rigor, 
bem mais interessante do que 
esse filme britânico, em que 
o apocalipse pessoal da per 
sonagem pode até correspon- 
der auma descrição exata do 
que seja um surto dessa natu- 
reza, mas certamente impli- 
ca uma repetição do mesmo 
sentido, por diferentes gestos, 
ao longo de quase toda sua 
duração. Não é fácil de engolir. 

Ben Whishaw em cena do filme britânico 'Surto! dirigido por Aneil Karia owuigação 

'O Novelo”, premiado em Gramado, retrata 
trajetória de família negra, sem vitimismo 

O Novela 
dd 

Eiras 2021. Dir: Claudia Pinheiro 
Com: Mando Cunha, Sérgio Menezes 
a Rocco Pitanga Not cmd é no 
dernços sob demanda. 16 anos 

O leitmotiv de “O Novelo" é 
o tricô que dona Elza, mãe 

de cinco filhos, ensina à eles, 
O pal das crianças, some no 
mundo, Ela morre alguns anos 
depois, sobram os filhos, ca- 
da qual com seus problemas 
e, sobretudo, seus caminhos. 
O mais velho, Mauro, é o 

que se sacrifica pelos irmãos 
e trabalha como um burro. 
Nomomento em que os reen- 
contramos, Mauro mora cam 

os irmãos Cicinho, que tenta 
abandonar o vicio do álcool, 
e o mais jovem, Cacau, que 
ensaia uma carreira como 
ator. Restam os dois mais hem 
sucedidos, Zeca, advogado, e 
joão, escritor de livros de di- 
vulgação cientifica de sucesso. 

Talvez sejaum mérito da pe- 
ca onginal de Nannade Castro 
a divisão da prole, de modo a 
dar a todos traços próprios. 
No cinema isso é um pouco 
problemático, pois, com tan 

tos, filhos tende à dispersão. 
Assim, no início, o filme se 

dedica do alcodlatra e sepa- 
rado da mulher, que o impe- 
de até de ver as filhas. Temos 
a impressão de que este será 
o centro dação, mas depois 
a mulher some, Do ponto de 
vista dramático isso é um in 
convendente, abre uma subtra- 
ma que jamais será fechada 

Os que mais se afastaram 
são Zeca, o advogado, e joão, 
o intelectual. Zeca carrega à 
mágoa de ter sido traido por 
Cacau Quanto a joão, se dis- 
tanciouseja porser intelectu- 
al, seja por ser gay. O sepur- 
do motivo é mais importan- 
te, até porque Zeca não o acei- 
ta. Dencontrono hospital se- 
rá uma oportunidade para os 
cinco irmãos se reencontra- 
rem e passarem em revista 
suas relações e dificuldades. 

Vale notar que os irmãos são 
negros. O espectador notará, 
mas, casonão, perceberá por 
uma cena. Zeca sai de um jul 
gamento com uma cliente. Ela 
faz questão de chamar a aten- 
ção tanto para suas virtudes 
profissionais, quanto para O 
alto valor que paga por seus 

serviços. Será que uma chen- 
te branca chamaria a atenção 
para o relógio caro ou o temo 
Armani caso fosse ele branco? 
A dramaturgia tem a virtu- 

de de não enfatizar isso sem 
necessidade. Eles não são tão 
diferentes do que poderia ser 
uma família branca proletária, 
Essa é uma virtude. Não pre- 
cisa caracterizar negros co- 
mo vitimas; evidente que são, 
O encontro no hospital 

pode ser um acerto de con- 
tas com a ideia de pai, mas 
também com a falta que faz, 
Tudo desemboca no novelo 
em que dona Elza trabalhava. 
No hospitalo filme se apruma 
e puxa o fio dessas existênci- 
as. O interesse vem por um 
grupo-de ótimos atores. Clau- 
dia Pinheiro se sai bem, mas 
sua direção é algo incipiente, 
apoiada no roteiro e sem qual- 
quer ideia forte de cinema. 
Porém, me parece impor 

tante acompanhar o drama 
de uma familia negra que não 
se define por serem presidiá- 
rios, traficantes, evangélicos 
etcetera em um mundo onde 
vidas negras são associadas à 
um destino coma policia. TA 
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Apesar do sucesso de “In the 
Heights" —ou"Emum Bairro 
de Nova York —, seu primeiro 
musical, que estreguna Broad- 
way em 2cc8, foi “Hamilton” 
que representou uma vira- 
da. Comele, estampou tapas 
de revistas, cantou pará Ba- 
rack Obama na Casa Branca e 
causou uma guerra pelos 
direitos de distribuição de 
uma versão filmada da peça. 
Agora, sua mente criati- 

va é requisitada por produ- 
tores de teatro e estúdios 
quase que sem pausa, é as par 
cerias com medalhões dos 
musicais se acumulam inde- 
fimidamente em seu curriculo, 
O compositor disparou ru- 

mo à fama graças à uma pre- 
disposição 20 mundo musi- 
cal que o arrebatou tão cedo 
que poderia muito bem ser 
explicada como algo genéti- 
co, que corre nas velas. Eare- 
lação coma arte, de fato, vem 
de antes de seu nascimento. 

QUINTA-FEIRA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

Não que seus pais estives- 
sem inseridos nesse univer- 
so —a mãe é psicóloga e o pai, 
consultor do Partido Demo- 
crata. Mas o casal soprou rima 
e poesia na vida de Miranda já 
no batismo, dando a ele o in- 
comum nome de um poema 
do porto-riquenho José Ma- 
nuel Torres Santiago, “Nana 
Roja para Mi Hijo Lin Manuel”. 
E Miranda nasceu, afinal, 

em Nova York. Foi criado em 
Manhattan, sob as huzes cin- 
tilantes das marquises da Ti- 
mes Square, durante os anos 
1g8o e 1992, que impuseram 
revoluções ao teatro musical. 

Isso porque a era oitentista 
foi marcada pelos blockbus- 
ters e pelo Nerte com o ope- 
rístico, de shows como “Les 
Misérables"” e “O Fantasma 
da Ópera"; já a noventista viu 
emergir uma nova geração 
de compositores, como Jona- 
than Larson, que com “Rent” 
trouxe os palcos para perto 
dos problemas mundanos. 

Durante a infância e adoles- 
cência, Miranda conta que viu 
as montagens originais des- 
ses três e de outros espetácu- 
los. Não havia dinheiro para 
as caras visitas à Broadway 
com frequência, mas seus 
pais conseguiram encaixar 
algumas peças no dia a dia. 

“Eu lembro de ver “Les Mir" 
quando tmbha sete anos. Eu 
chorei quando a Fantine mor 
reu, dormi um pouco e acor 
dei a tempo para o suicídio do 
lavert” disse ele em entrevista 
à New Yorker em 2015." Quan: 
do euvi'Cats, fiquei emocio- 
nado com os gatos correndo 
pelos corredores. Em 'Fantas- 
ma, persel'caramba!, porque 
a história Fala de um compo- 
sitor feio que quer impor sua 
vontade sobre o mundo —e 
eume rdacionei com aquilo” 

São espetáculos que o pu- 
seram na rota para ocupar 
um lugar nó panteão do tea- 
tro musical, Em cas, teve à 
ajuda das aulas de salsa que 

O bom de 

trabalhar no 
cinema é que hã 
muitas pessoas 

envolvidas, 
então as ideias 
podem vir de 
vários lugares. 
Fora que você 
pode ter músicas 
muito teatrais 
e consegue 
ilustrar as letras 
de lorma visual 

Lin-Manuel Miranda 
com pásitor de 

'Hamilton'e “Encanto” 

Mirabel Madrigal, personagem principal de Encanto, em cena da nova animação da Dinsey, ambientada na Colômbia  mesigação 

seus pais o obrigaram a fazer 
e das de piano, que começa- 
ram quando ele tinha apenas 
seis anos. Miranda vivia qua- 
se que num universo parale- 
lo, como ele e seus pais já dis- 
seram em entrevistas, já que 
aquela não era a realidade dos 
outros latinos que conheciam. 
Apesar disso, 0 composi- 

tor nunca abandonou as rai- 
zes, como seu já nico trabalho 
comprova Hoje, ele se orgu- 
lha de fazer parte de um mo- 
vimento que tem, cada vez 
mais, trazido histórias, cria: 
dores e talentos latinos pa- 
ra os palcos e telas dos Esta- 
dos Unidos e do mundo, “No 
geral, há pouca representa- 
ção latina em Holiywood”, diz. 
Ainda assim, ele diz que 

a021 foi especialmente produ- 
tivo, não só por “Encanto” e 
“Em um Bairro de Nova York” 
abraçaréem a diversidade, mas 
também por “Cinderella”, 
“Eternos”, “Esquadrão Suici- 
da” e “Amor, Sublime Amor”, 

FOLHA DE S.PAULO + + cê 

previsto para dezembro. 
“Este foi um bom ano, mas 

vVETEMOS COMO Serão ds COBAas 
noano que vem”, diz Miranda, 
“E é engraçado que quando 
“Em um Bairro de Nova York 
abriu, também foi um ano 
muito diverso para a Broad- 
way —rmas ai o ano seguinte, 
nem tanto” Segundo ele, o mo- 
vimento parece muito mais al- 
go pontual do que tendência, 

“Filmes levam anos para se- 
rem feitos, então espero que 
estejamos vendo de fato um 
renascimento da diversidade 
Fis telas qria dO mesmo tem 

po precisamos lutar por isso 
cada vez mais. E me sinto or 
gulhoso de fazer parte disso” 
Depois de “Hamilton os fãs 

de teatro musical aguardam 
ansiosos pelo próximo pro- 
jeto que Miranda levará aos 
palcos —mas isso pode levar 
tempo, já que, poróra, ele pa- 
rece estar bem ocupado com 
as telas, onde tem vários tra- 
balhos para o futuro breve. 

Encanto lembra Shakira e realismo fantástico de García Márquez 
Lecnando Sanchez 

sÃopauLo Entre as montanhas 
verdes da região amazônica, 
uma casa de cores vibrantes 
seerpue de forma fantasiosa. 
Um povoado humilde orbita 
aquela construção imponen- 
te, adornada ainda por flores 
e animais como tucanos, capi- 
varas e onças. Do lado de den- 
tro, uma grande família tro- 
ca beijos e abraços de forma 
constante e apesar das bripas. 
Poderia ser o Brasil, mas “En- 
canto” se passa na Colômbia 
Nem por isso a 62” anima- 

ção do Walt Disney Animati- 
on Studios deixa de ter um 
valor especial para os brasi- 
leiros —e, na verdade, para 
boa parte dos latino-america- 
nos. Apesar da ambientação 
no pais vizinho, a trama deve 
encontrar maneiras dese co- 
nectar com todo esse canto da 

América ao rejeitar o arque- 
tipo da donzela europeia que 
já foi onipresente ria estádio. 
Em “Encanto, os tons pas- 

téis de vestidos como os de 
Cinderela e Aurora e 05 cava- 
los lustrosos dos principes en- 
cantados dão lugar a fpuri- 
nos de cores que nem sempre 
combinam a burros que são 
omeio delocomoção dos per 
sonagens. já os casaistemvá- 
nios filhos, que se reúnem no- 
malonga mesa que faria inve- 
ja au quarteto real de “Frozen” 

Estreando agora, “Encanto” 
precisa de uma longa canção 
de abertura para-dar conta de 
apresentar todos os membros 
da família Madrigal. O musical 
animado mostra como Abue- 
la Alma, após perder o mari- 
do, com três filhos para criar, 
recebe um milagre —em for 
ma de uma vela mágica, que 
ergue uma bela casa e conce- 

de poderes a seus descenden- 
tes. Com exceção de Mirabel, 

Por isso, ela é uma espécie 
de patinho feio ca família — 
até que a mágica dos Madrigal 
começa a rarear e ela parte mu- 
ma jornada para tentar salvar 
os pais, irmãos, tios, primos & 
a avó, que tantas vezes olha- 
ram para ela com desdém. 

“Eu via muitas telenovelas 
com a minha avó, então eu 
tenho certeza que elas en- 
contraram um caminho para 
aparecer no filme. Elas influ- 
enciaram amaneira como eu 
conto histórias, sempre dessa 
forma muito dramática”, diz 
Charise Castro Smith, corro- 
teirista e codiretora do filme, 
que tem ascendência cubana. 
Nessa trama de dezenas de 

personagens, picuinhas bobas 
eumamor pela familia maior 
do que qualquer coisa, é fácil 
reconheçer um tipo de afeição 

muito característica dos lati- 
nos Além de Castro Smith, vá- 
ros funcionários com raízes 
na América Latina ajudaram 
alevar o fúme às telas, como 
o chefe de animação Renato 
dos Anjos, que é brasileiro. 

“Eu queria que o filme fosse 
bem especifico culturalmen- 
te quea gesticulação, aartico- 
lação dos personagens fosse 
bem parecida com à realida- 
de, que houvesse proximida- 
de nas interações”, diz o ani- 
mador. “E isso em computa- 
ção gráfica eum tanto dificil” 
Outros temas comuns à re- 

alidade latino-americana es- 
tão muito presentes. À ma- 
gia da familia, por exemplo, 
é resultado de uma tragédia 
causada por uma versão do 
que conhecemos como coro- 
nelismo e é explicada como 
sendo um “milagre” escanca- 
rando o misticismo pulsan- 

te deste lado do continente, 
Isso tudo é entregue numa 

embalagem igualmente re- 
gional, por meio de músicas 
criadas por Lin-Manuel Mi- 
randa. Colaborador frequen- 
te da Disney, o filho de porto- 
riguenhos buscou inspiração 
em ritmos como bambuço, 
mapale, cimbia, joropo e no 
“rock do inicio da carreira de 
Shakira” para a trilha sonora. 
Mas como os filhos de cu- 

banos, brasileiros e porto- 
riguenhos concordaram em 
situar “Encanto” na Colom- 
bia, e não em outro país la- 
tino ou num reino imapiná- 
rio? Jared Bush e Byron Ho- 
ward, diretores da animação, 
contam que a rota até o 
pais foi traçada aos poucos. 
A ideia de fazer um filme 

com sangue latino já existia, 
e vários elementos foram in- 
corporados à trama conforme 

a Disney buscava uma coorde- 
nada geográfica para a histó- 
ria, Por sugestão de amigos, à 
dupla fez uma visita à Colôm- 
bia e, lá, se apaixonou pela 
cultura e pelo visual do pais. 

“O fato é que a Colômbia é 
o paisonde o realismo fantas- 
ticonasceu, com Gabriel Gar- 
cia Márquez. A maneira como 
essa literatura conversa com a 
emoção, e como a mágica ne- 
lavemdas coisas do dia a dia, 
fez todo o sentido para o filme 
que queriamos”, diz Howard. 
Com músicas dançantes & 

visual alegre, O filme prome- 
te encantar de crianças a seus 
familiares, de noveleiros a fãs 
de teatro musical Levando, 
junto, um gostinho de Améri- 
ca Latina para omundo todo. 

Encanto 

ELA, 2027 Dr: Jared Bush, 
Byron Heard e Charme Castro 

Smith Livre. Nostinemas 
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Veja para onde foram estrelas da Globo agora no streaming 

E 

He 

à de Abreu (roteirista) e Angelica foram para a HEO Max 

io o 

Rodrigo Santânna e Erura Marquezine foram para a Netflix 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 Es 

ilustrada 

Guerra do streaming tira astros do berço da Globo 
Executivos da indústria veem com bons olhos o desmantelamento do velho 'star system, que fortalece o audiovisual 

Tomy Goes 

são pauLo Angélica e Cami- 
la Pitanga deixaram a Globo 
e foram pars a HBO Max, La- 
zaro Ramos e Ingrid Guima- 
rães assinaram contrato de 
exclusividade com 0 Amazon 
Prime Video. Na Netflix, ex- 
astros do canal, como Bruna 
Marquezine, Rodrigo SantAn- 
na, Reynaldo Gianecchini e Le- 
andro Hassum, participam de 
séries e filmes da plataforma, 

Notícias cúmo essa têm sur- 
gido com frequência. Talentos 
que se hrmaram na TV aber 
ta migram para o streaming. 
Ha quem diga que todo o “star 
system” montado pela Globo 
está se desmantelando Mas 
quem é do ramo vé a mudança 
com bons olhos —w audiovi- 
sul brasileiro está crescendo, 

Esse novo cenário tem duas 
causas principais. A primeira 
é a reestruturação da Globo, 
que começou há pelo menos 
sete anos. Às alterações inclu- 
em a consolidação das diver 
sas empresas do grupo —pro- 
jeto conhecido internamen- 
te como “Uma Só Globo —, 
a simplificação do organo- 
grama, a venda da gravadora 
Som Livre para a Sony Music 
ea reformulação da maneira 
como a empresa se relaciona 
com suas estrelas e equipes. 

Este último item significa o 
fim de quase todos os contra: 
tosalongo prazo, substituídos 
pelos por obra certa, De dois 
anos para cá, deixaram a Glo- 
bo medalhões como Antonio 
Fagundes, Vera Fischer, Tarci- 
são Meira e Glória Menezes, 
entre dezenas de outros. En- 
tão, uma grande quantidade 
de famosos está disponível. 
A segunda causa foi à che- 

gada ao Brasil dos gigantes do 
streaming, Todas essas plata- 
formas sabem que precisam 
produzir conteúdo no pais se 
quiserem atrair emanter o &s- 
pectador brasileiro. O resulta- 
do é que esses serviços têm 
quase uma centena de proje- 
tos nacionais em desenvolvi- 
mento, entre longas, séries, 
reality shows é ate novelas. 

“Este é o melhor momento 
da TV brasileira”, afirma Elisa- 
betta Zenatti vice-presidente 
de conteúdo da Netflix para 
o Brasil —com exceção dos 

filmes, que ficam a cargo de 
Adrien Muselet, “Agora, pro- 
dutores podem pensar gran- 
de, O mercado é muito mai 
or do que quatro anos atrás” 

Historicamente, o Brasil 
adotou o chamado mode- 
lo vertical de produção pa- 
raa TV —a própria emissora 
faz quase tudo o que exibe. 
Nenhum outro grande mer 
cado, dos Estados Unidos à 
Argentina, faz coisa semelhan- 
te, Lá, Us canais só costumam 
produzir seus telejornais. 
Todo o resto é encomendado 
a produtoras externas, 

Hoje à própria Globo estã 
abandonando o modelo verti- 
cal, apesar de vinda produzir 
muito. Por outro lado, as pla- 
taformas de streaming vêm 
montando equipes de cria- 
ção, contratando não só ato- 
res, como roteiristas e execu- 
tivos que vieram da TV aberta, 
Monica Albuquerque, ex- 

diretora de desenvolvimen- 
to e acompanhamento artis- 
tico da Globo, agora é “head” 
de talentos artísticos da War- 
nerMedia paraa América La- 
tina, dedicada em especial à 
HBO Max. Uma das primeiras 
medidas que tomou foi con- 
tratar Silvio de Abreu, autor 
de inúmeras novelas e ex-di- 
petor de dramaturgia da Glo- 
bo, para fazer telesséries — 
neologismo que faz mais sen- 
tido em espanhol, pois com- 
bina as palavras “telenovela” 
(os folhetins) e “série”, Na prá- 
tica, serão novelas mais cur 
tas, com cerça de 50 capítulos. 
“Eum desafio grande”, diz Al- 

buquerque. “Estamos criando 
umpgeênero hibrido, commeto- 
drama eritmo desérie. Temos 
a primeira história brasileira, 
escrita por Raphael Montes, 
de'Bom Dia, Verônica, da Net- 
Aix, eatéo fim do ano escolhe- 
remos a primeira do Mexico 
Quer dizer que o streaming 

está se aprodimando da TV 
aberta? “Nós queremos atin- 
gir um público maior, mas 
também oferecer programas 
que você não encontra em ou- 
tro lugar”, responde Malu Mi- 
randa, diretora de originais 
para o Brasil do Amazon Pri- 
me Video. “A TV aberta con 
tina existindo, então você 
tem que trazer outras coisas" 
Zenatti acrescenta que, a 

partir do momento em que há 
uma base grande de assinam 
tes, ENEL Es o pr elis EM CU 

teúdo que interesse a todos, 
Em geral, omercado oberece 

três tipos de contrato. Hã os 
que contemplam uma obra e 
não exigemexclusividade —a 
Netflix trabalha muito com 
esse. É o caso de Tainá Miúl- 
ler e Reynaldo Gianecchini 
— que farão “Bom Dia, Verá- 
nica"—, Bruná Marquezine é 
Manu Gavassi —da série "Ma- 
dlivas"— e Rodrigo Sant Anna 
— que roda a sitcom "A Sogra 
que te Pariu” com plateia. 

já Camila Pitanga e Angéli- 
ca assinaram contratos “first 
look" com a HBO Max. Elas 
têm de oferecer primeiro à 
plataforma qualquer projeto 
em que estejam interessaças, 
mas podem bater em outras 
portas se ouvirem um “não, 
Háainda os contratos de ex 

clusividade, como os que Liza- 
ro Ramos e Ingrid Guimarães 
firmaram coma Amazon Du- 
rante três anos, todos às proje- 
tos deles tem de ser coma pla- 
taforma Ramos, inclusive, já 
começou a chrigir um longa. 
“Discordo que haja uma mi- 

pração em massa, diz Ricardo 
Waddington, diretor de entre- 
tenimento da Globo, "A quan- 
tidade de contratações feitas 
em acne enorme, Temos qai 
ONES sob CONTADO, Ta auto 

res, 154 diretores, Produzimos 
94 títulos diferentes este ano 
nos Estúdios Globo, Somos à 
maior produtora de audicvi- 
sual em língua portuguesa 
Wadeington lista quem te- 

ve os contratos renovados re- 
centemente —Fernanda Mon- 
tenegro, Lima Duarte, Chay 
Suede, Tatá Werneck, Tais 
Araújo, Tony Ramos, Mariana 
Ximenes, Marina Ruy Barbo- 
sa. Também lembra os casos 
de Renato Góes e Cao Castro, 
que sairame depois voltaram. 
O fato de o streaming se 

aventurar a fazer novelas tam- 
pouco oassusta. “Existe uma 
dificuldade para repetir omo- 
delo da Globo, construido du- 
rante anos. Eles vão ter que 
descobrir novas maneiras” 
Mas também vê com bons 
olhos. “Está surgindo um arm- 
biente saudável. Com isso, à 
indústria toda sai fortalecida 
Leia mais na pág. C6 
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Pinacoteca quer ampliar sua coleção 
e interagir com parque em novo prédio 
Museu inaugura edificio dedicado a arte contemporânea, o Pina Contemporânea, no fim de 2022 

Carolina Muraes 

são pavio À Pinacoteca de 
São Paulo começa neste més 
as obras da Pina Contempo- 
rúnea, o novo anexo da insti- 
tuição dedicado à arte con- 
temporânea, e deve Analizar 
os trabalhos em dezembro de 
a022. A previsão é que abra pa- 
mão público no mesmo meés. 
Com esse que será o terceiro 

espaço da instituição, o acer 
vo deve ser ampliado de 10,5 
mil obras para 13,5 mil nos 
próximos anos. A instituição 
também pretende aumentar 

im a -= a 

pipas TENCERTE CEEE 

às comissionamentos, que já 
são feitos num local conheci- 
do como octógono do prédio 
principal da Pinacoteca na Luz. 
Oanúncio das obras foi fei- 

to em entrevista coletiva nes- 
ta terça e contou com a pre- 
sença dos secretários de Cul- 
tura estadual e municipal — 
Sérgio Sá Leitão e Aline Tor 
res, nesta ordem— e do dire- 
tor do museu, Jochen Volz. 
Sérgio Sá Leitão reforçou 
durante o anúncio que o pro- 
jeto é “aberto e convidativo pa- 
raa população” “Este edifício”, 
disse ele sobre o prédio prin- 

vt 

cipal da Pinacoteca, “é volta- 
do para dentro" “À Pina Con- 
temporânea será voltada pa- 
rá fora, para que as pessoas 
entrem ese apropriem dela” 
Segundo a, a inuugura- 

ção do anexo reforça à pers- 
pectiva da “cultura como um 
dos vetores de revitalização 
do centro" da capital paulista. 
O projeto ainda integrará 

um conjunto de ações para 
pessoas em situação de vulne- 
rabilidade que vivem na regi- 
ão, envolvendo cursos educati- 
vos e gratuidade das mostras. 
O Jardim da Arte, espaço do 

da E q = 

E = apre | 
==: 

| À 

quo 
ab 

Ra 

dé 

parque da Luz, será inclusive 
cedido pela prefeitura para 
a Pinacoteca, que deve usar 
o local para exibir obras de 
arte de grandes proporções, 
"D que vai ser Dontelchm 

o novo espaço é reforçar à 
programa de comissionamen- 
to é desenvolver programas 
que talvez não sejam só expo- 
sitivos, que envolvem outras 
formas de interação com o pú- 
blico”, afirmou Jochen Volz, 
reforçando o caráter expen- 
mental das obras que devem 
chegar ao espaço no parque, 
Ainda não se sabe que ar 

tistas devem integrar à 
programação do novo edificio 
quando ele for inaugurado. 
Sá Leitão afirmou ainda que 

a gestão tem feito um progra 
ma intenso de aumento do 
acervo nosúltimos anos, tan- 
to em comodatos de coleções 
privadas quanto com aquisi- 
ções. À expansão do acervo 
coma nova reserva técnica na 
Pina Contemporânea aconte- 
cerá com esses dois modelos, 
ainda segundo o secretário, 
Foram investidos R$ Bs 

milhões na obra do edificio 
—R& 55 milhões vieram do 

FOLHA DE S.PAULO + = + 

governo do estado de São 
Paulo e os outros R$ qo mi- 
lhões de doadores privados, 
Além da área expositiva, 

2 Espaço terá uma nova re- 

serva técnica, dois ateliês pa- 
ra projetos educativos, audi- 
tório, mirante, biblioteca e 
area com café e restaurante. 
A Pinacoteca se soma à ou- 

trús museus tradicionais que 
têm aumentado os espaços 
expostivos comnovos anexos, 
Éo caso do Masp, que anunci- 
ou neste ano projeto de ane- 
xo no edificio que ficou anos 
em disputa e será ligado à 
sede por um túnel sob a ave- 
nida Paulista. O Museu de Ar 
te Moderma de Nova York, o 
MoMA, conseguiu aumentar 
omimero de obras do acervo 
exibidas para o público em sua 
reforma mais recente, 
Com esse novo anexo, que 

amplia a área total da Pinaco- 
teca de 16,2 mil metros qua- 
drados para 22 mil, a perspec- 
tiva da instituição é receber 
rmilhão de pessoas por ano. 

epi time 

ra 

Imagens do projeto da Pinacoteca Contemporânea, o terceiro edifício da instituição; o projeto é assinado pelo escritório Arquitetos Associados, com m colaboração « de silvo Oksm an porie gaia 

Em busca de cor local 
Nova estratégia de produção da Netflix 
no Brasil mira competir com a TV Globo 

Maurício Stycer 
dormadiata e criboo de Ty, autos de Topa Tudo por Dinhairo É mestra em socsológa pala USP 

m 3 
clube de 
colecionadores 

viv a 

o melhor 

da arte. 

THD ) Elio Ce CiobisÃo 

vocÊ do rr ido da art 

> palestras 

Psitas guiadas 

racnedo EE 4 pbr 1 ENChMISSVOS 

a curador E. pela nos 

ias que aproximar 

A encontros virtuais 

A visitas virtuais 

nirada gratuita 

Mao Toad fastca pad 
fios Ag parta pan dep ch, DR 

Quando a Netflix enuncio al- 
go, é sempre dificil distinguir 
se o alvo É o assinúnte ou o aci- 
onista, Culpa da pressão do 
concorrência, cado vez maior. 
O maior serviço de streaming 
do mundo luta para continuar 
na liderança do mercado e se 
esforça para atenuar as dúvi- 
dus sobre até onde é copoz de 
ircomo seu negócio arrojado. 

Elis Fintretom 
O uy 

Nesta semana, a empresa lan- 
cou a iniciativa Mais Brasil no 
Tela, informando que “investi- 
rá no desenvolvimento de qo 
novas ideias pára 2024" no pa- 
is. O dodo, a princípio, impres- 
siona. Porém, como quase to- 
do ação de relações públicos, 
é preciso olhar com atenção, 
Não dá para saber quantas des 
sas ideias vão, de futo, redun- 

darem produções audiovisuais, 
nem quando serão produzidas, 
Em todo caso, este novo pro- 

jeto sinaliza uma mudança in 
portante na estratégia de prod 
ção da empresa no Brasil, intci- 
ado hú cinco anos como lança- 
mento da série de foção cienti- 
fica “7%” Nesse periodo, a Net- 
flix apostou em duas dezenas 
de séries, alguns filmes e reu- 
lity shows. Diferentemente do 
que ambiciônavo, poucos desses 
programas produziram impar: 
tono Brasil ou em outros países, 
A produção fora da muatriz 

obedece à, pelomenos, quatro 
motivos. É uma sinalização de 
simpatia e respeito au público 
dos mercados onde esses in- 
vestimentos têm sido feitos. É 
também uma forma de à em- 
presa se antecipar às discus- 
sões sobre regulamentação do 
streaming e cotas de produção 
núcional em vários centros. 
Deum modo geral, é mais ba- 

rato produzir fora dos Estados 
Unidos, sobretudo em merca- 
dos emergentes. Ampliando os 
centros de produção, a Netflix, 
presente em 190 países, eleva 
numericamente as ofertas do 
seu cotálogo também. 
A questão essencial nesse pro- 

cesso É conseguir que uma série 

ou filme produzido num mera 
do consiga gerar interesse em 
gutros púises. Foi o cuso, recen- 
cemente, de “Bound 67 uma sé- 

rie sul-coreano que se tornou fe- 
nômeno de audiência em dife- 
rentesmercados onde a Netflix 
atua “La Cosa de Papel" (Espo- 
nhaje“The Crown” (Reino Uni- 
do) são outros dois exemplos 
de sucesso dessa estratégia. 
Au comunicar O que está por 

trás do projeto de Mais Brosil 
na Tela, a Netflixsugeriuumno- 
vo olhar sobre o mercado naci- 
onal. Não falou mais, como vi- 

nha fazendo, em levar uma visão 
do Brasil para o mundo, masem 
“encontrar personagens é tro- 

mus com as quais (os brasiler 
ros) consigam se identificar e ver 
a pluralidade do Brasilna tela” 
Como afirmou Elisabetta Ze- 

nutti, vice-presidente de conte- 
údo da empresa paro o Brasil, 
“us brasileiros querem mais 
histórias contadas por dife- 
rentes vozes, que reflitum su- 
us vidas, suas raizes é sua dr 
cestralidade” Ela disse ain- 
da: “Por isso, nossa ambição 
será fazer cudo vez mais his- 
tórias da gente para a gente, 
cujo sucesso esturá em pro- 
duzir a melhor versão, de for: 
FT GJuÊ SE conéctem Com muis 

audiências ao redor do Brasil” 
“Coisa Mais Linda” e “Cidade 

Invisivel” são bons exemplos da 
estratégia anterior do Netflix. 
Ambas tratam de temas hrasi- 
leiros, muito interessantes, mas 

com abordagens super ficidis e 
artificias, para inglês ver 
Onovo discurso (fazer cado 

vez mais histórias da gente pa- 
ra a gente”) sugere que calvo da 
empresa mudou. Agora interes- 
sa produzir conteúdo brasilei- 
ro para competir com os seus 
concorrentes dentro do Brasil, 

emespecial, o Globoplay O mai- 
or trunfo do serviço da Globo, 
justamente, é q sua focilida- 
de de produção com cor local. 
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TV Velho Hétero 
JP News e um “We Are the World' com pessoas que querem o mal dos outros 

Flávia Boggio 
Roteirista Escreve para programas e sdres da Tv Globo 

Com problemas técnicos, gri- 
tarta nos debates e “tiozões do 
zap” disfarçados de comenta- 
ristas, a nova emissora de TV da 
Jovem Pan, a JP News, mostrou 
que continua fel oo padrão de 
qualidade que mostra no rúdio. 
A linha editorial, alinhada 

aos conservadores, também 
confirmou que de jovem q emis: 
sora não tem nada. Nem de 

pan. Deveria sechamar TV Ve 
lho Hétero. 

| bom. Ricardo Arstijo Pereira | sgG. Bia Braune | TER Manuela Cantuária | Qua Gregorio Duvivier | Qui. Flavia Boggio | SEX. Renato Terra | SAa jose Simão 

E HOJE 
EM CASA 

Tony Goes 
tomppessiiuol cam be 

Série brasileira 
sobre ativistas 
ecológicas chega 
a nova temporada 

Aruanas 

Cloboplag TE anos 

Depois de abordar acontami- 
nação dos solos e rios da Ama- 
zônia em sua primeira fase, 
exibida em 2519, à série trata 
da poluição do ar em sua no- 
va temporada. Débora Fala- 
bella, Leandra Leal, Taís Ara: 
újoe Thainá Duarte são as atl- 
vastas em conflito com a vi- 
là vivida por Camila Pitanga, 
Roteiro de Estela Renner e 
Marcos Nisti, com direção ar 
tística de André Felipe Binder. 

The Cut 
HBL Max 10 anos 

Amodelo Alessandra Ambro- 
sio comanda este novo reality, 
Ao longo de oito episódios, 12 
candidatos disputam o titulo 
de melhor cabeleireiro do Bra- 
sile o prêmio de R$ 200 mil 

Madame X Apresenta: 

Madame tra QRA 

La 1 anos ' 

Madonna responde a pergun- 
tas sobre E show ida: 
me X feitas por celebridades 
como Ariana Grande, Billie 
Ellish, Jimmy Fallon, Katy 
Perry e muitas outras. 

Os Últimos Dias de Maradona 
Spotify grátis 

O primeiro ano da morte 
de Diego Maradona é mar- 
cada pelo lançamento deste 
podcast em seis episódios, 
que recria com depoimen- 
tos e entrevistas o final da 
vida do craque argentino. 
Narração do jornalista e co- 
lunista da Folha Juca Kfouri 

63º Prêmio Jabuti 
YouTube da CEL, 19h 
Dator Dan Stulbach apresen- 
ta uma das mais importan- 
tes premiações da literatura 
brasileira. Serão revelados os 
vencedores em 20 categorias, 
além do livro do ano, O escri- 
tor Ignácio de la Brandão 
é o homena: o da festa. 

Tãe Somente Meninos 
tpom, 20h, gráts 

O espetáculo do Teatro da 
Conspiração recria a histó- 
riade so órfãos submetidos a 
trabalhos forçados. Texto de 
Solange Dias e direção de Cás- 
são Castelan. Reservas pelo 
Sympla. Até n de dezembro. 

Aly Raisman: Uma 
Luz no Fim do Túnel 

Lifetime, Fh, lê anos 

A ginasta olímpica e sobrevi- 
vente de abuso Aly Raisman 
conta sua história neste do- 
cumentário inédito, exibido 
no Dia Internacional de Lu- 
ta contra Violência à Mulher 

A cada anúncio de novo con 
trotado, o novo canal prova 
que não existem baixas expec- 
totivas que não possam piorar. 
Tirando alguns nomes que de: 
venam receber um extra por in 
salubridade, à casting de co- 
mentoristas é um dream te 
aum das trevas. Um “We Are 
Ehe World; mas com pessoas 
que querem o mal dos outros. 
Se dessem carta branca para 
u DC fazerumo Liga da Justiça 

QUADRINHOS 

Piratas do Tietê Laerte 

só comvilões, a Liga du Injus- 
tica, os rotetristas não seriam 
tão criativos como a JP News. 
Nesse “Big Brother” do ne: 

gacionismo, a lista de convo- 
codos contempla nomes como 
Cabo Coppola. Por não terem 
plocado um hit quemdo era um 
roqueiro indie, o ex-músico re- 
solveu descontar nas hrasilei- 
ros pensamentos como “mor 

rem mais americanos engusga- 
dos por ano do que de Covid” 

Por causa dele, seus colegas de 
CNN pulavam fora do progrd- 
ma “Grande Debúte” como se 
fosse um prédio em chumas, 
Alexandre Garcia usou o dr 

gumento empocirado do “di- 
reito de ir e vir” para criticar o 
isolamento na pandemia, Dis- 
se que jovens não precisam ser 
vacinados e defendeu o trata- 
mento precoce, declaração que 
levou à sua demissão na CNN, 
o que, como ele mesmo provou, 

Daiquiri Caco Galhardo 

e - = — e. 
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precisa de um certo esforço, 
O comentarista José Carlos 

Bernardi, na semana passa- 
du, sugeriu, como plano para 
tirar o Brasil da crise, “matar 
um monte de judeus eseapro- 
prin do poder econômico de- 
es” Foi exonerado do seu car- 
go na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, mas continuá 
com seu quadro de “opinião” 
Nenhuma surpresa paro uma 

emissora de TV que contratou, 
também como comentarista, 

Ricardo Salles. Investigado 
por favorecer madeireiras, o 
exeministro do Meio Ambien- 
te foi responsável por alguns 
dos muiores desastres ecoló- 
gicos da história, além do des- 
monte da fiscalização ambi- 
entol Talvez a nova Jovem Pan 
News queira fazer o que Salles 
não fez pelo meio ambiente e 
mostrar como se recicla lixo. 

da negras do Godoki nho simples 
& jaquetas deve pegreches o 
Egunadeo eruábem, qua aid dividida 
det here golda, epem not 
exdda ur, die forma que oa 
paços em branco contenham 
as letras presentes no diagrama 
dus heiras nho poder sé repoi 
ra msma cóliiria, fmha ce grid, 
Pr de so ue verd Udho fare 
arbône ra par murtmasito 

CRUZADAS 
HORIZONTAIS 

forma um chá 

VERTICAIS 

1. (ingl) Cinco / Conjunto de bois e vacas 2. Que causa dano 
moral 3. Desgarrar (O simbolo de Watt-piro 4. A atriz Xi- 
menes das rovelas 5. Eliminar 05 erros. 6. Rede de arrastar 
| (Abrev ingl) Churrasco 2 Som que imita um gato 8.0 
escritor Alexandre (Ds Três Mosqueteiros) / Pássaro de cores 
variadas 9. Instrumento para medir a densidade da urina 
10. 0 cantar e compositor pernambucano da Silva (1927 
2005) 1. Face anterior da motda ou da medalha 12.0 idolo 
da FI Senna [1950-1954] / Euclides da Cunha [1866-1909], 
escritor de “Os Sertões” 13, Que se rompeu / O liquido que 

1. (ingl) Folheto publicicino feito de uma só folha impressa 
e dobrada / Substituir o idioma original por qutro, no hime 
à. Insumo para vacinas PO atór norte-americano Victor de 
“Sansãoe Dalila” (1949) / Eu em Madri 3. Animais alongados 
de corpo mole também chamados helmirtos / O compositor 
Wolfgang Amadeus e! Junção temporária obtida 
por meios mecáricos 5. Marcha marrom na pele de pessoa 
muito clara / Criado 66. Lirguagem particular, comurr a deter- 
minada categoria de pessoas / Trarça 7 (Abrev) Avenida / 
Servir de juiz 8. (Red) Uma sindrome com alteração genética 
| Cavalo de cor castanha ou amarelo torrado / Que lhe cabe 
q. Grande jardim, bastante arborizado / Arimal polar, caçado 
por sua pele gordura e carne. 

“2204 'anbued "6 Nas DEZ UMOO B JENIQI Ay 
EUA] 'ELIO q DAS ECpIeç Ss OQUaLIELQueRua p JEZOW 
“SBULGA “E OA BUNIEW VAI TT JEJQrO JapjDSLESIPD LMTA 
“Enty om “EL 3 'LoÁy TL OSmAUy OL “Euarag oa '03 

“BUQUI 6 Bl] SELOS NEI E DEE EDSER 'D SEPUBIUS "SG EU 
“PLEN P das JEGIE) CE OASURÃO T 'OPED 2M 4 LS FINOZ HOH 
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Marta Meils 

O tabu do pênis 
Nao é fácil, para um homem, se despir em público 

Fernanda Torre: 

Att e roberta, autora de Fim e A Clóra e Seu loreo de Horrores 

Perdoe, leitor O assunto sem 

propósito. Équeo ano acabou, 

E desconho que seguirá termi- 
nando até o fim do uno que 
vem, No espaço de uma volta 
e meia do Terra 00 redor do 
Sol, não enxergo sinal de reco- 
meço possivel, antes de janeiro 
de 2033. Passageiro desse trem 

descarrilhado, dei de evitar o 
noticiário eme ater a reflexões 
ocas, como a do tabu do pênis 
na indústria do audtorisual, 

Peruira Ci 

Escapismo? Que seja. O és 

cúrmio é tanto —o Inep, a PE 
à desmatamento, o rombo, 
a crise institucional, à ma- 
nhá com Michele e q sacune- 
ada do família real brosileira 
no secrétúrio de Cultura du- 
runte o tour dos Ardhias—, 
à menosprezo é de tal ordem 

que q mente busca a fuga co- 
mo remédio para o indigestão 
Me qtentei oo tabu do pênis 

assistindo, com atraso, do Ex- 

Lie D À à | — ai uEinHo | Qua iroabo ( 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
FÁBIO BRAND TORRES E ISSER KORIK 

DIREÇÃO GERAL 

TEATRO 

ISSER KORIK - pr 

Le 

à ia 

CULTURA 

celente “Carlos, O Chacal” que 

difrpaa! recomendo, Lima pro- 

dução franco -alemá para a te 

levisão de 20710, dirigida por 
Olivier Assovos, sobre q vido 
do terrorista Ramirez Sânchez, 
interpretado pelo também 
venezuelano Edgar Ramirez. 
No manhã seguinte do pri- 

meiro atentado bem-sucedi- 
do, o Chocal acorda despido 
sobre um colchão surrado. E 
din. Sonolento, ele se senta com 

Drauzto Varela, Fernanda Torre | mex. Djamila Ribeiro | s4r 

as pernas abertos é se deixa 

Estr. Depois EPQUE-SE diun- 

te da lente, val até q espelho e 
admiro corpo magro, jovem, 

forte, extremista. É um plano 
longo, sem sexo, mas sensual 
Eq cena se repete como pos- 

sugem de tempo, um ou dois 
cupitulos adiante. Fracassa- 

do, o Chacal desperta em ou- 
tro colchão podre. Trinta qui- 
los mais gordo, ele arrasta q 
barriga de barril, as coxas, us 

Mano Ser 

braços róliços, a bunda é o pau 
pelo quarto, Auscensão E que 

da do querrilheiro nu, É um dos 
pênis mais bem inséridos ma 
trama da história do cinema. 
Chacal é um anti-herói, An- 

b-heróis são mais propensos 
“o risco é do ridículo, mas 0 
bom tom exige reservas do 
herói. Dat as sombras estrá- 
tégicas nas cenas de amor à 
fartura de lombas e ombros, o 

não acabar de biceps, as núde 
gás o galopar. É a convenção. 
As mulheres, Do contrário, pu 
lulam nuas de frente e de cos 

tus sem restrições Explora- 

cão? Rem possível, Mas não só, 

Não é fácil, para um homem, 
se despirem público. À intimi 

dade da fêmea é, por natureza, 
virada para dentro, À do ma- 
cho é nervo exposto, é marco 

pessoal, o outro rosto do supei 
to, seu segundo corúter: Todo 
nu masculino é ginecológico. 

Santo Agostinho já praguejo- 
vacontraa independência ener 
vunte do órgão. Michelangelo di 
minulwasproporçõesdo gigon- 
te Dovi pora torná-lo apresen- 
túvel. Adorado no Antiguida- 
de, o pénis foi excormungudo má 

Eru Cristã e, hoje, córrôgi 2.000 
anos de Exigéncias nas costas, 

Po hú Rali gio hr Ou EKI- 

hi to) SITIO dd LIMA Er be do uto 

O giro de frente de Juve Da 

vidson, q trans de"Tratdos Pe 
lo Desejo; de Neil Jordan, fez 

história em 1992, À castração 

de “O Império dos Sentidos” 
impressiona até na lembran- 
cu. “Shame”, filme de Steve Me. 
Queen de 2001, sobre as agruras 

de um ninfomaniaco, é presen 

co obrigatório na lista de apo 
rições. O début do colosso de 
Michael Fusshender nas telas. 
O alemão caminha por um 

FOLHA DE S.PAULO + + é 

corredor vscuro Como vedo 

munido Lonporme dr LIPhÇa Fi 

direção da câmera, o cubeça é 
os pés saem de quadro, o pei- 
to e os joelhos, até o close es 

pantoso do virilha. Na sala em 
que eu estava, à plateia recu- 
ou na cadeira e alguém suspr- 

rou um “minha mossu senho- 
rt... Fassbender suspeita que 
q repercussão do plano tenha 
lhe custado o Osvor É prová- 

vel Não se quebro o tabu do 
pénis impunemente, quanto 
mais pecândo por ostentação. 

Marlon Brando lidou com o 
problema oposto. Em sua auto 
biografia, grande porte do capí 
tulo dedicado q “O Último Ton 
gu em Paris é qusto com 0 ve 

MLITIE de curdo dJuit do ERULLATTiOS 

tou, durante uma noite gélida 

de fimagem na capital france 

su Our glacial do apartumen- 
to retroiu osmúsculos do ator, 

fuzendo o aparato reprodutor 
de Brando desaparecer entre as 
pernas. À preservação da espé- 
cie em detrimento da honra do 
individuo, salva pela perrumbra 
misericordiosa do fotógrafo. 

O tabu do pénisé o último re: 
fugio da masculinidade, pou- 
cos tentam, ou desejam, de fo- 
to, enfrentá-lo, Mas “Game of 

Thrones” já liberou o nu [ron 

tal dos rapazes para q fuixo de 
adolescentes; os robús de" Wesi 

word; porque são robôs, des- 
flam q pelo sem preconceito; é 
a ducha do omante bem-dota- 
do levou "Sex/Life” aos trending 

topics. À nova versão de “Certas 
de Um Cosamento” quase dr 
riscou o pelado explicito, mas 
preferiu escurecer no contraste. 
Um dia, o pénis oindo vai 

murcar presença na noóve- 
la das nove. Mas deixa para 
depois de 2027. 
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Após quase fechar as portas, Cine Joia 
volta a receber o público em São Paulo 
Local, que ficou parado por 20 meses devido à pandemia, reabre com novidades nesta sexta, 26 

Laura Lewer 

são paso Em 7 de março de 
2040, antes que à pandemia 
fosse oficialmente decreta- 
da, a última banda a pisar no 
palco da casa de shows paulis- 
tana Cine Jota foi a Glue Trip, 
que naquela noite ganhou o 
reforço do cantor Otro, de Fe- 
lipe5, vocalista do Mombojó, 
e da cantora Yma —uma mis- 
tureba de brasilidades típica 
daquele lugar. 
Despaço na Liberdade, repi- 

ão central, foi um dos primei- 
ros da capital a fechar as por 
tas quando a situação apertou. 
Agora, 20 meses depois e com 
mais de Bc% da população 
adulta brasileira totalmente 
vacinada, é um dos últimos a 
reabri-las, bem a tempo de ce- 
lebrar o ano em que comple- 
ta uma década de existência. 

“É uma mistura de emoções, 
Estamos muito soclofóbicos, 
um pouco paranóicos, meio 
melancólicos, Mas acho que 
esperançosos é a palavra cer 
ta”, diz Facundo Guerra, que é 
sócio da casa junto com o jor- 
nalista Lucio Ribeiro. 
Nesta sexta-feira (26), mar 

cama retomada da programa- 
cão do local apresentações do 
Boogarins e Edgar, numa noi- 
te que deve seguir madruga- 
da adentro com a energia de 
um espaço que permaneceu 
quase dois anos sem shows. 
Guerra conta que, por pou- 

co, 0 Cine Joia não aumentou 
alista de endereços dedicados 
à música que não sobrevive- 
ram à pandemia em São Pau: 
lo, como a Casa do Mancha, a 
Estação Rio Verde, o Breve é 
o Z Carniceria, que também 
era do empresário. 
“Em algum momento eu to- 

meia decisão de fechar, mas, 
se eu fizesse isso, o que 0 Joia 
viraria? Iria voltar a Ser uma 
igreja, um estacionamento, Só 
que ele é um patrimônio”, diz, 
Inaugurado er 1952 como 

um cinema da comunidade 
oriental da Liberdade, o imó- 
vel, segundo o empresário, 
passou pelos anos assumindo 
algumas formas —foi trans- 
formado em cineclube, come- 
cou a projetar filmes de mons- 
tros, como "Godzilla", exibiu 
de pornochanchada a pornô 
é, ironicamente, foi alugado 
por uma igreja pentecostal. 
Em acu, Guerra e Ribeiro 

começaram a adaptar a estru- 
tura que, em 2018, seria tom- 
bada como patrimônio his- 
tórico —o que contribui pa- 
ra que a estética de cinema re- 
tró fosse mantida. 

Por ser um espaço antigo, 
os problemas técnicos ede es- 
trutura dolocal eram inevitá- 
veis —e vinham atormentan- 
do sócios e frequentadores já 
hã alguns anos. Eram comuns, 
porexemplo, queixas a respei- 
to da qualidade de som, 
“Eu Falei que se fossemos 

reabrir do mesmo jeito seria 
melhor nem reabrir. E ai tive- 
mos que encontrar dinheiro, 
procurar patrocínios, foi do- 
lorido, uma novela mexicana. 
Estamos em obras há seis me- 
ses, mas O projeto demorou 
muito mais que isso”, explica. 
A empreitada finalmente 

deucerto, E à casa agora é re- 
inaugurada como Novo Cine 
joia, “Refizemos tudo. Sono- 
rização, arquitetura, luz. À 
única coisa mantida foi a cai- 
xa arquitetônica, O bar [an- 
tes no centro da pista) foi pa- 
ra a lateral, a altura do palé 
diminuiu, Quer chegar Lá vai 
se deparar com durra estrutu- 

ra, conta o empresário, 
Segundo ele, a principal mu- 

dança é naacústica, e isso in- 
clui a retirada do tradicional 
chão de taco que estava corm- 
pletamente corroido pelos 
cupins, além de não colabo- 
rar para a propagação sonúra. 

Por outro lado, a curadoria 
de shows, agora nas mãos de 
Dai Dias e Giovanna Villefort, 
mantém os principios de an- 
tes —de o Joia ser um palco 
para artistas brasileiros pres- 
tesa chegar do mainstream—, 
mas também mira em mais di- 
versidade, com grupos e fes- 
tas que se relacionam com a 
comunidade LGRTQIA +. 
No lineup, fechado até mar 

ço, aparecem destaques como 
a cantora Marina Sena, que 
espia du ante; a pandemia 
—p sucesso foi tanto, que os 
ingressos para 0 show, mar 
cado para janeiro, se esgota- 
ram emuma hora e a casa te- 
ve que abrir uma nova data. 
Também estão na agenda ar 
Listas como Alcione e bandas 
como Francisco, el Hombre, 
Ana Miller e Scalene. 
Apesar de não É se citar 

nomes, Guerra adianta que a 
programação internacional 
voltará com três das Lolla Par 
tes —shows paralelos dos ar- 
tistas que tocam no Lollapa- 
logzn em 2072— que aconte- 

verão em São Paulo, “O que 
eu posso dizer é que a banda 
mais legal do mundo atual- 
mente val estar no Cine Joia”, 

diz Façam suas apostas. 

Cine Joia 
Pra. Carlos Gomes &2, Liberdade, 
cagião central cinejoia by mi com 

Em algum momento eu tomei a decisão de 
fechar, mas, se eu fizesse isso, o que o Joia 

viraria? Iria voltar a ser uma igreja, um 

estacionamento. Só que ele é um patrimônio” 

Facundo Guerra 

Sócio e criador do Cine Joia 

“Casa Gucci inspira sessão 
temática do Noitão Belas Artes 
são ramo O Noitão do Petra 
Belas Artes, em São Paulo, ga- 
nha nesta sexta (26) a edição 
“Vitimas da Moda”, no qual 
exibe “Casa Gucci” numa ses- 
são que começa às 23h30 e 
continua madrugada adentro 
com mais dois longas. 
Com um elenco estrelado, 

que inclui nomes como Lady 
Gaga, Adam Driver e Al Pa- 
cino, o longa narra a histó- 
ria real de Patrizia Reggiani, 
que mandou matar O mari- 
do, Maurizio Gucci, diretor da 
are de leo nos anos 1990. 0 

é estreia nas salas de São 
Paulo na quinta (25). 

Emseguida, o cinema exibe 
“Demônio de Neon”, um thril- 
ler sobre uma jovem que tenta 
carreira como modelo em Los 
Angeles. À maratona se encer 
ra com um filme surpresa — 
uma tradição do programa. 
Os filmes terão uma pausa 

de cerca de dez minutos en- 
tre cada sessão e a progra- 
mação será exibida em du- 
as salas ao mesmo tempo. 
Os ingressos são vendidos 
no sie do Petra Belas Artes 
por R$34a inteira. 
Caso resolva ir ao Noitão, 

use mantenha a máscara no 
rosto enquanto estiver na sala. 
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Facundo Guerra, sócio do Cine Joia, posa no 
espaço antes da reforma maranaOri/Divulgução 
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A cantora e atriz Lady Gaga como Patrizia Reggiani em “Casa Gueo' 
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Leia nesta página. 
ELA fCanadá, 2021. Ihreção: Raitey 
Soo. Com: Lady Gaga dádan 
Drwver e Jared Levo. 18 aros 

Cravos 
O documentário acompa- 
nha à Familia Cravo, à come- 
car por Mário Cravo Junior 
— icone da escultura mo- 
dernista—, depois, por Má- 
so Cravo Neto —importan- 
te fotógrafo brasileiro—, e 
por fim, em Christian Cra- 
vo, também fotógrafo, 
Brasil 2018 Direção 

Marco Del Fal, 44 anos 

Deserto Particular 

Candidato do Brasil à uma 
vaga no próximo Oscar, o fil 
me de Aly Muritiba acom- 
panha um ex-policial —vi- 
ido por Antonio Saboia, de 
“Bacurau”. Ele vai de Curiti- 
ha ao sertão baiano à pro- 
cura de uma mulher que co- 
nheceu pela internet. Pre- 
miado em mostra paralela 
do Festival de Veneza, 
Brasil/Portugal, 2621. Direção 
Aly Murntiba Com Amenio 

Sabola. Pedro Fasanaro, 
Thomas Aguino Tá ano 

Encanta 

Ator, músico é compositor, 
Lin-Manuel Miranda é, no 
momento um dos queridi 
nhos de Hollywood. É ele 
quem assina a trilha sono- 
radanova animação da Dk- 
ney, que se passa na Colórm- 
bia A tramanarraahistória 
de Mirabel, que não possui 
o mesmo donsmágicos da 
família, mas se torna uma 
heroina ao descobrir que 
sua terrá corre perigo, 
ELA, 2021 Direção. Byron Howard, 
iarbá Bush e Char se Castro Smish 
Com: oh Leguizanõo, Stópharnta 
Bestego Wyllmer Valderrama Llvre 

Impordodvel 
Sandra Bullock interpreta 
uma mulher que ficou pre- 
sa por 26 anos e, agora li 
vre, parte em busca da irmã 
mais nova. Mas, mesmo de- 
pois de cumprir sua pena, 
as restrições da sociedade 
e de seus conhecidos per 
manecem rigidas. O longa 
chega emo de dezembro 
na plataforma da Netflix. 
Elia, 2021. Direção: Nora 
Fimgschasdt, Com: Jon 
Bernithal, Sandra Bullock e 
Wincent DWOnofro 14 amos 

Madra 

Depois do desaparecimen- 
ndo filho, Eleria vaimorar 
na praia onde a criança es- 
tava quando sumiu, Dez 

anos de pois, ela encontra 
um adolescente que reme- 
te 20 MEnino, 

Eszanhay'França MO, 
E reção: Rodrigo Sorogaven 

Com: áles Brenderr óhl, Marta 

Nieta e ules Porier 1d anos 

O Novela 

dd + + 

Tudo parte do novelo de do- 
na Elza. À partir dele, seus 
cinço filhos tecem e tran- 
cam os fios da história des 
sa Família negra, agora que 
o pai —que havia os deixa 
do-— reaparece, internado 
emum hospital. O filme de 
Claudia Pinheiro foi a esco- 
lha do júri popular do Festi- 
val de Gramado deste ano. 
Brasi, 2021 Direção Claudia 
Finhe'ro. Core; Nando 
Cunha, Sérgio Menezes & 
Rocco Pitanga Manos 

ASogra Perfeita 

Uma cabeleireira quer 
aproveitar a vida e, para 
isso, precisa se livrar do f- 
lho, um rapaz que só fica 
em casa jogando videoga- 
me. Para atingir o objetivo, 
ela resolve encontrar ano- 
ra perfeita é transforma a 
nova recepcionista do seu 
salão em uma beldade. De- 
pois de se tornar sogra, ela 
começa a desconfiar que a 
garota seja uma pilantra. 
Brasil, 2021 Direção Ers DAmato. 
Em: Cacau Protásio, Rodrpo 
Santânna e Poliana Algo T2anos 
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Procura por trufas brancas mistura 
turistas, cachorros e golpes na Itália 
Em Alba, no noroeste do pais, compradores e curiosos acompanham a caça a iguaria todos os anos, em outubro 

Rafael Tonon 

azma grária) Desde o início da 
andemia, a rotina das cade- 

las Macchia e Perla não mu: 
dou em nada. No ano passa: 
do, quando o outono chegou, 
tingindo de amarelo as folhas 
das árvores da pequena aldeia 
rural de Catena Rossa, no Pl 
emonte, elas safam todas as 
noites com o dono, o tártu- 
laio Michele Bertolusso, en- 
quanto a maioria da popula- 
cão da Itália se mantinha con- 
finada a partir das 22h. 
Os bares e danceterias esta- 

vam fechados, mas os bosques 
escuros da região de Alba, no 
noroeste italiano, tinham uma 
curiosa e impressionante vi- 
da noturna: homens com lan- 
ternas seguindo seus cães pe- 
lo breu das árvores para ten- 
tar dar seguimento a seus ne- 
gócios secretos (e lucrativos). 

As cadelas de Bertolusso, da 
raça Lagotto Romagnolo, sa- 

biam o que tinham que fare- 
jar: as cobiçadas e caras tru- 
fas brancas, consideradas a 
maior & mais cara iguaria da 
gastronomia mundial 

Estes raros tubérculos que 
crescem sob a terra emsimbi- 
Dose com árvores COMO o car 
valho e o choupo são encon- 
trados por cães habilmente 
treinados —como Macchia 
e Perla— que farejám o aró- 
ma pungente da trufa (entre 
o terroso e algo de alho cru) 
em troca de alguns biscoitos. 
Com os restaurantes já em 

atividade por todo o pais —e, 
felizmente, pelo mundo, man: 
tendo um comércio internaci- 
oral que gera cerca de q00 mi- 
lhões de curos— este ano elas 
tém tido bastante trabalho, 
Em um final de manhã nu- 

blada em novembro passado, 
Macchia escavava o solo en- 
quanto abanava o rabo, acora- 
panhada por uma atenta pla- 
teia de 23 pessoas. 
Mais uma trufa, desta vez 

uma negra, bem pequena, pa- 
ra descontentamento da tor 
cida. Sem pensar, Bertolusso 
a coloca no bolso: mesmo as 
mais diminutas têm seu (al- 
to) valor 
Todos os anos, a partir do 

mês de outubro. quando do 
início da temporada, compra- 
dores e (cada vez mais) curio- 
sos enchem a pequena cica- 
de de Alba e suas imediações 
para acompanhar a caça das 
trufas —e depois comé-las 
nos restaurantes da região, 
onde são servidas em lascas 
sobre tajarin com manteiga 
ou ovos fritos. 
A tal caça, porém, pode ser 

a 

Turistas cercam as cadelas Macchia & 

hM : á as pt é 
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Uma trufa de 900 gramas foi vendida por 103 mileuros durante a Feira Internacional da Trufa Branca de Alba rates 

rla, da raça Lagotto 
Romagnolo, com seu dono, 6 tartufaio Michele Bertolusso 

Paris quae sera tamen 
Depois de 23 meses, reencontro essa paixão que me embriaga e me acalma 

teca Comuargo 
Jornalista é apresentador autor de “A Fantiitico Volta Do Muro" 

Tenho certeza de que o Neigh- 
hours, um cofé com o melhor 
bolo de banana do mundo, si- 
tudo bem embaixo do lugar 
onde fico sempre, fechou. De 
que à Maison Plisson agora 
tem um quiosque chamado Pe- 
tit Plisson, no jardim dos Tu- 
lherias, pois vi isso no seu site. 
De que o Samaritaine reabriu e 
evisitr obrigatória mesmo pa- 
ra quem não quiser Comprar 
nado por causa desse câmbio 
surreal, 

Sei também que q mais in- 
crivel retrospectiva de Baselitz 
estú em cartaz no Beguboury. 

| qui, Josimar Melo, Zeca Camargo 

Que Damien Hirst é inespera- 

damente q estrela da tempo- 
rodo na Fundação Cortier E 
que o Museu do Quoi Branly 
não está mostrando nado de 
extraordinário, mas que, mes- 

mo assim, eu vou querer reen- 
contror seu acervo. 

Sim, estou me preparando 
para ir para Poris, quase dois 
unos depois de minho último 
visito por lã. Não estou com 
muito tempo livre para plane- 
juros dias na capitol francesa 
e estou achando isso até bom! 

Claro que estou preocupado 
com duas coisas: a possibilido- 

de de o turismo se fechar no- 
vamente por cousa do quarto 
(quinta?) onda de Covid-19 na 
Europu;e, caso eu consiga via- 
jarmesmo, qual liberdade terei 
para circular e visitar os luga- 
res que gosto de ir na cidade. 

Mas, acima de tudo, estou ex- 
citado coma possibilidade de 
voltar ao destino ao qual eu já 
viajei mais vezes fora do Bru- 
sil, Depois de tanto tempo... 
Estou preparado paro en- 

contrar um cidade diferente. 
Por relutos de amigos, brasi- 
leiros e fronceses, que passa- 
ram o periodo brabo da pan- 

um pouco frustrante para 08 
mais românticos, que espe- 
ram alguma adrenalina na 
busca dis pepitas de fungo. 
Turistas e visitantes quase só 
acompanham as “caças” em 
areas restritas por cercas em 

propriedades privadas, onde 
os cáes não têm grande dificul- 
dade em encontrá-las 
“Pouca pente sabe, mas exis- 

tem formas de darum empur 
rávzinho para o desenvolvi 
mento das trutas” afirma Pau- 
lo Montanaro, proprietário da 
Tartullanghe, empresa famili- 
ar que trabalha com mais de 
300 caçadores de trufas em 
Langhe, no sul do Piemonte. 
Da pulverização de esporos 

dos fungos nas raízes das àr 
vores até o abaulamento dos 
terrenos mais baixos para ga- 
rantir maior concentração de 
umidade, muitas técnicas têm 
sido empregadas para aumen- 
tar a produção das trufas, Em 
uma detas, a simples poda das 
arvores ajuda com que os nu- 
trientes sejam direcionados 
para as raízes onde q fungo 
vive em simbiose, 

“O ser humano desenvolveu 
diversos procedimentos para 
cultivar seus alimentos, que é 
o que fazemos comas trufas. 
Utilizamos recursos naturais 

demia por lá, Paris está ligei- 

rumente muis dura, Ou, ain- 

da, os parisienses estão ligei- 
rumente mais desconfiados. 
Não, eu não sou daqueles 

que acham que os franceses 
não gostam de estrangeiros. É 
das grandes cupitois arrastor 
pelas ruas uma certo empáfia. 
Pense em Nova York, Londres, 
Roma, ou até mesmo São Pou- 

lo. Mas não há barreiras quan: 
do você aborda o parisiense de 
uma forma simpática. 

Talvez um dia eu aindo pa- 
gue a lingua por essa henevo- 
lência toda com Paris. Mases- 
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com alguma tecnologia pará 
acelerar um pouco as coisas 
que levariam mais tempo ma 
natureza”, diz. 
O conhecimento cientifico 

tem mudado muito a forma de 
conseguir os preciosos fungos, 
Nos 20 hectares de bosques 
que a empresa mantém entre 
as regiões do Langhe Roeroe 
Monterrato, termômetros de 
alta precisão também entra- 
ram em campo para medir a 
atividade do micélio (o con- 
junto de filamentos des envol- 
vidos dos fungos) embaixo da 
terra —um indicativo de tru- 
fas à serem exploradas. 
Parecidos com os equipa- 

mentos que passaram a ser 
comuns nas entradas deshop- 
pings e estabelecimentos co- 
merciais, em vez de só a tem- 
peratura, à pequena tela mos- 
tra faixas de cor entre o ver 
de e o vermelho para identi- 
ficar onde as cobiçadas Igua- 
rias podem estar escondidas. 
O engenheiro agrônomo En- 

rico Vidale, da Universidade 
de Pádua, aponta para o so- 
lo onde corre a pequena Per- 
la, para mostrar que o olfato 
da cadela parece estar bem 
afinado, 
“Em um bosque normal, se- 

ria impossível medir toda es- 

se contato É O que menos me 
preocupa nesse retorno túrdio. 
Há meses sonho com essa vi 

situ E, DO Mmésmo tempo, LEm- 

to administrar à ansiedade. 
Quando alguém me perqun- 
tuva qual era o primeiro lu- 
gar internacional que cu que- 
ria visitar depois que o pior ti 
vesse passado, eu dizia Bang- 
voc. Mas erq mais por reflexo. 
Acapitol da Tailândia sem- 

preéo lugar que eu mais que- 
ró ir, por razões que, sé um dia 
eu compreendé-los, prometo 
escrever uma coluna sobre is- 
so. Mas Púris é q paixão, são 
us memórias, Os amores, coi- 

sa simples assim. 
Que fique claro, esta é uma 

das cidades mais sofisticadas 
do mundo. Mas talvez justa- 
mente por isso q ideia de que 
elo é capaz de oferecer proze- 
res descomplicados escapa à 
muitos turistas que nelo tran- 
situm. 

Alguns deles já descrevi aqui: 

sa atividade. Aqui, por con- 
ta das técnicas empregadas, 
demos ver melhor o micê- 

ho em ação, o que indica mais 
trufas e nos ajuda onde bus- 
car ele explica. 

Isso significa que os tradici- 
unais cães podem ser substi- 
tudos no futuro, pelomenos 
em propriedades particula- 
PES, ride a produção é culti- 
vada, No caso das trufas que 
nascem de forma espontânea 
(a maioria), os animais fareja- 
dores ainda são a melhor ga- 
rantia de algum sucesso por 
parte dos caçadores de trufas. 

Saques e envenenamentos 

Muitos deles, porém, estão ca- 
davez mais decididos aaban- 
donar a profissão. O merca- 
do lucrativo e extremamen- 
te concorrido tem se torna- 
do cada vez mais dificil para 
as centenas de tartufai de Al- 
ba. Muitos caçadores invadem 
a propriedade de outros e “sa 
queilam” a terra em busca dos 
tubérculos valiosos 
Em uma das cenas do docu- 

mentário “The Truffle Hun- 
ters” lançado no ano passa- 
do, que mostra em detalhes 
o mundo fascinante e peri- 
goso das trufas, um caçador 
explica a um policial que seu 
cão de caça foi envenenado 
— muito provavelmente por 
um concorrente. 
“Sabe por que não saio 

mais? Porque são todos ga- 
nanciosos. Não entendem na- 
da da floresta, querem saque à: 
la”, diz outro ex-caçador, con- 
vencido a não voltar às cáça- 
das, “Não há mais respeito, 
não há mais tradição, o mer 
cado mudou muito” lamenta, 
Na Feira Internacional da 

Trufa Branca de Alba, realiza- 
da hã &g anos na cidade, o se- 
tor, entretanto, segue prolifi- 
co, Uma trufa de 900 gramas 
foiverdida por impressionan- 
tes 1279 mil euros hã duas se- 
manas, para o delírio dos tu- 
ristase produtores presentes. 
O valor é um impulso para 

o evento realizado anualmen- 
teentre outubro e dezembro, 
ue não raro tem coleciona- 
do alguns leilões excepeio- 
nais com seis digitos nos últi- 
mos anos. À “peça” foi vendi- 
da a um restaurante eum Hong 
Kong. Ao que parece, no mun- 
do do “ouro branco” nem tu- 
do mudou tanto assim. 

Passeios 
Viavor:; viatorcom 

ENS (porá boras) 

fartuflanghe: tartufianghe com 

A partir de E90 

uma deciaração de amor com 
a Torre Eiffel cintilando à meio 
noite no inverno; um restou- 
rante maravilhoso onde uma 
faca velha segurava a júnelo no 

vento forte; um passeio de car 
rod noite pela Champs-Elysé- 
es com uma tia querida. 

No entanto, há muito outros 
que, de tão tolos, duvido que 
chumem suo atenção; q trá- 
dição de ver um filme ruim nó 

dia 1º de janeiro (prometo re- 
tomar!) os Nertes na feira do 
Boulevard Richard Lenoir; um 
anel comprado nd Agneês B.; 
uma “La Bohéme” espacial na 
Ópera do Bastilha; uma janela 
no Boulevard Begumarchais. 
E mais; aqueles que vindo 

voucolecionar quando aterris- 
sur por lá dia 17 de dezembro. 
Tudo isso vai fazer porte des- 

sa poixão que me confunde, 
me embriaga, me inspira eme 
acalma. E que, 23 meses depois, 
tardia, muito tardiamente, eu 
vou reencontrar. Será? 
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Redes de farmácias contribuíram para 

+ dk 

crise de opioides nos EUA, diz Justiça 
Foi a primeira vez que o segmento foi responsabilizado nessa epidemia que já dura décadas 

MUNDO 

fam Hoffman 

THE NEW YORK TIMES Em um 
caso-teste observado aten- 
tamente, um júri federal em 
Cleveland concluiu nesta ter 
ca (23) que as três maiores re- 
des de farmácias dos EUA — 
CVS Health, Walmart e Wal- 
greens— contribuiram de for 
ma importante para a crise de 
iverdoses e mortes poropioi- 
des em dois condados de Ohio, 

Feu a primeira vez que oseg- 
mento de varejo da indústria 
de medicamentos foi respon- 
sabilizado nessa e pidemia que 
já dura décadas, 
O juiz do caso val determi- 

nar quanto cada companhia 
deverá pagar aos condados, 
depois de audiências ainda 
não marcadas. Novos dados 
federais divulgados na sema- 
na passada mostram que as 
mortes por dose excessiva de 
opioides ilegais, como heroi- 
na é fentánil pirateado, atin- 
giram niveis recordes duran- 
te a pandemia de Covid-g. 
Overedicto —o primeiro de 

um júri em um caso de opiol- 
des— foi encorajador para os 
Sides CT mil harts de pi q 

cessos begais nos Estados Lri- 
ali 1a, ue CONT CONTI A IES: 

ma estratégia jurídica em- 
prepada neste caso, de que 
as companhias farmacêuticas 
contribuiram para uma “per 
turbação publica” —uma hgu- 
rajurídica que, segundo os au- 
tores, cobre a crise de saúde 
pública criada pelos opivides. 
“Hã décadas as redes de far 

mácias viam as pilulas que es- 
corriam por suas portas cau- 
sarem danos, e não toma- 
ram medidas como exigido 
por lei”, disseram os advoga- 
dos dos dois condados, jun- 
tamente com advogados de 
governos locais de todo o pa- 
is, em uma declaração depois 
do veredicto. 

“O julgamento de hoje con- 
tra Walmart, Walgreens e CVS 
representa o reconhecimento 
atrasado de sua cumplicida- 
dena criação de perturbações 
públicas”, disse a declaração 

O argumento de perturha- 
ção pública foi rejeitado duas 
vezes no início deste mês, por 
juizes na Califórnia e em Okda- 
homa, em casos contra fabri- 
cantes de opioides, Os juízes 
decidiram que as atividades 
das empresas estavam distan- 
tes das overdoses e das mor 
tes, e que a aplicação da lei de 
perturbação pública tinha si- 
do forçada além do plausível. 

Mas neste caso, apresenta- 
do pelos condados de Lake 
e Trumbull, no nordeste de 
Ohio, os advogados usaram 

a teoria jurídica com suces: 
“q, Eles afirmaram que du 
rante anos as farmácias fize- 
ram vista grossa para inúme- 
ros sinais de advertência so- 
bre pedidos de opioides sus- 
peitos, tanto no balcão com 
pacientes como emsedes cor 
porativas, cuja supervisão foi 
“muito pouca é muito tardia”, 

E 
Comprimidos de hidrocodona à base de opioide vendido em farmacia em Ohio  anas Wecksten. 2 per T7 Reuters 

segundo Mark Lainer, princi- 
pal advogado dos condados 
O júri deri membros delibe- 

rou durante cinco diase meio 
depois de um julgamento de 
seis semanas. 

Os ricos varejistas foram o 
último múcieo de corporações 
farmacêuticas a ser processa- 
das na Justiça, eos mais resis- 
tentes anegociar acordos am- 
plos. Até hoje elas entrenta- 
ram menos processos legais 
doque outras farmacêuticas. 

No úkimo verão, Walgreens, 
Rito Aid, CUS Health e Wal- 
mart hei hara ETA ARA Ch 18 Com 

dois condados de Nova York, 
Nassau e Suflolk, por USS 26 
milhões ao todo, No caso de 
Ohio, à Rite Aid e a Giant Ea- 
gle, uma rede regional, fize- 
ram acordos mais cedo, por 
somas não reveladas. 
Em comparação, varios fa- 

bricantes e distribuidores de 

E 4. 

nad ) 

opioides comprometeram bi- 
lhões de dólares em ofertas 
de acordos, alguns nacionais, 
A CVS e a Walgreens imedi- 

atamente disseram que vão 
apelar do veredicto, e a Wal- 
mart deverá fazer o mesmo. 
“Os farmacêuticos atendem 
a prescrições legais escritas 
por médicos licenciados pela 
Apência de Repressão à Dro- 
gas |[DEA] que prescrevem 
substâncias legais, aprovadas 
pela Agência de Alimentos 
Drogas [FDA] para tratar paci 
entes reais necessitados” dis- 

se a CVS em um comunicado 
A declaração continuou: 

"Nós esperamos que o tribu 
nal de apelações reveja este 
Caso, incluindo a aplicação da 
lei de perturbação pública”. 
O juri teve de decidir pri- 

meiro se O fornecimento ex 
cessivo de medicamentos soh 
prescrição esubsequente des- 

q 

< 

Ad 

F , 

Todos sabemos que 

são os prescritores 
que controlam 
a demanda. Os 

farmacêuticos não 
geram demanda 

Brian Swanson 
advogado da Walgreens 

vio Megaleriou uma perturha- 
ção pública em cada condado, 
Sob a lei de perturbação 

pública, uma crise deve ser 
continuada. Mas nos últimos 
anos ontmero de prescrições 
de opioides tinha diminuído, 
emprande parte por causa da 
maior supervisão de progra- 
mas estaduais e federais, di- 
retrizes revisadas para médi- 
cos e compliance corporativa. 
Osadvogados dos condados 

arpumentaram com sucesso 
que quando o fornecimento 
caiu os pacientes que eram vi- 
ciados recorreram à herúina e 
ao uso legal de fentanil. Esse 
resultado era previsível, con- 
sequência direta das inunda- 
ções de opivides sob prescri- 
ção, segundo os advogados, 

Depois que os jurados con- 
cluiram que havia uma “per 
turbação pública” relacionada 
acrise de opioides nos conda- 
dos, eles passaram para uma 
segunda questão. Cada re- 
de de farmácias se envolveu 
em conduta que foi “mtenci- 
anal” ou “ilegal”, contribuin- 
do de forma substancial pa- 
ra à perturbação pública da 
crise de opiúides? 

Nesse caso, de acordo com 
a lei, US réus devem pagar pa- 
ra “atenuar” a “perturbação” 
que eles exacerbaram, 
Assim como decisões do júri 

En CASOS CHUNG, O VEDEL Hi " 

toneste caso civil tinha de ser 
unânime. Mas o júri só preci- 
sou aplicar “o maior peso de 
evidências” (pelomenos 51%) 

como padrão de prova, o que 
é menor que o nível de “além 
de dúvida razoável" necessá- 
rio para produzir um veredic- 
to de culpado em julgamentos. 
Osadvogados das farmácias 

responderam com argumen- 
tos que os tribunais de apela- 
ção ainda poderão considerar 
plausíveis. O número de su- 
as lojas representa uma fra- 
cão das larmácias, hospitais 
e clínicas que prescrevem opi- 
oides nos dois condados, dis- 

seram eles, ca quantidade de 
pílulas que elas prescreveram 
fi M mes avelme Re mena! 

Autoridades judiciais, que 
detiveram à proprietário de 
uma farmácia independen- 
te no condado por dispensar 
quantidades preocupantes de 
opioides de alta dosagem, não 
citaram qualquer das redes 
de farmácias dos condados, 
Havia razões demais para à 

explosão de opioides nos dois 
condados para pór aculpanas 
farmácias, alegaram seus ad- 
vogados. Eles indicaram gabi- 
netes de remédios das famili- 
as, o repositório de pílulas não 
usadas, como centros de di- 
versão Hegal: os cartéis de dro- 
foda, LIS fair PEIES, Éju pr e 

adiram LI meécic = 5 EXATA 

ram nos benefícios dos opi- 
obdes; e mécicos que, pressi- 
onados a tratar a dor de mo- 
do mais agressivo, encomen- 
davam quantidades maiores. 
“Todos sabemos que são 05 

prescritores que controlam à 
demanda” disse Brian Swan- 
son, advogado da Walgreens. 
“Ds farmacêuticos não geram 
demanda Os advogados dos 
réus repetidamente aponta- 
ramo dedo para as autorida- 
des federais. Não apenas as 
drogas foram aprovadas pe- 
ta FDA, disseram eles, como à 
DEA também tinha responsa 
bilidade pelas enormes quan- 
tcdades. Os reguladores fede- 

ralis definiram o limite anual 
de quantos optoides podem 
ser produzidos no país, o qual 
eles continuaram aumentan- 
do durante 2021, 
Emseus comentários finais, 

Lamier reconheceu que mui- 
tos fatores contribuiram pa- 
ra essa crise, Mas as farmáci- 
as não podiamescapar da res- 
ponsabilidade, afirmou, dizen- 
do que só colocam quantida- 
des relativamente pequenas 
de opioides nos condados (e 
ele rejeitou o metodo de cál- 
culo da defesa). 

“e esse veredicto vai sobre- 
viver naapelação não se sabe. 
Além das muitas questões ju- 
ridicas que surgem do caso, 
os réus deverão continuar su- 
as críticas ao juiz Dan Aaron 
Polster, que presidiu o julça- 
mento e há anos supervisio- 
na a agregação de milhares de 
processos de opivides. 
Tiadução de Luar Roberto MM Gorqalses 
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Após 43 anos preso, homem negro 
condenado injustamente é libertado 
Caso em Missouri, nos EUA, em 1978, foi decidido por juri formado apenas por pessoas brancas 

MUNDO 

Patrícia Pamplona 

sÃo pauLo Apis um homicídio 
triplona noite de 25 de abri de 
1978, dois homens se declara- 
ram culpados e foram conde- 
nados a 20 anos de prisão. Um 
terceiro suspeito nunca foi in- 
diciado, e um quarto, um ado- 
lescente de 16 anos, escapou 
da acusação. 

lá um quinto homem, Ke- 
vim Strickland, que assístia à 
TV em casa na hora do assas- 
sinato, ficou 49 anos preso, Ne: 
gro, foi condenado por um jú- 
niformado apenas par pesso 
as brancas à prisão perpétua, 
semidiretto de condicional por 

so anos, Nesta terça (23), ele 
conseguiu ter sua sentença 
anulada e deixará o cárcere. 
O caso em Kansas City é o 

mais longo de uma condena- 
ção injusta confirmada no 
estado de Missouri e um dos 
mais longos dos EUA, segun- 
do o jornal The Washington 
Post. A história foi um acerto 
de contas, no qual Strickland 
acabou envolvido por engano, 

Naquela noite, ele parou pa- 
ca conversar com quatro co- 
nhecidos da vizinhança, em 
frente à sua casa, Eram Vin- 
cent Bell, então com 21anos — 
Strickland era amigo da irmã 
dele e fagia bico de motoris- 
ta para o pai dos dois—, Kilm 
Adkins, 19, Terry Abbott, 21,€ 
um adolescente de 16 anos. 
Strickland logo deixou o 

grupo para ficar com sua h- 
a, uma bebê de sete sema- 

nas, é os demais dinigiram-se 
a casa de Larry Ingram, 21. Ad- 
kins e Abbott haviam discuti- 
do como poderiam se vingar 
por terem sido ni, o 
emumjogo de dados no qual 
perderam USS qo. 
Chegando ao imóvel aluga- 

do que Ingram usava para a jo- 
gatina, amarraram o anfitri- 
do e omataram a tiros, assas- 
sinando também dois amigos 
que estavam com ele, A namo- 
rada, Cynthia Douglas, 20, s0- 
breviveu depois de se fingir 
de morta, segundo os repis- 
tros dos tribunais. 
Enquanto isso, Strickland 

jantou com familiares, falou 
ao telefone e ficou jogando 

Kevin Stricklan d, 62, que foi condenado injusta mente por 43 anos ate ser libertado em 2021 binigida Midua! innacenca Projact 

em casa, onde admitiu ter 
bebido «e fumado, de acordo 
com o Washington Post. Às 
2h, soube do crime pela TV. 
Nada o lipava a ele, e seus fa- 
miliares confirmaram o áli- 
bi. Ainda assim, na manhã se- 
guinte, a polícia bateu à por 
ta. Ele foi levado para delega- 
ciae demorou à perceber que 
era acusado de algo. 
Quando se deu conta, Strick- 

land pediu que um reconhe- 
cimento fosse feito, Douglas, 
ainda suja de sangue —se- 
gundo ela depois relatou ao 
seu amigo Enc Wesson, ho- 
je editor do jornal Kansas Ci 
ty Call—. foi chamada à dele- 
gacia. Registros indicam que 
ela se lembra de policiais que 
a induziram a apontar para 
Strickland: “Você vai poder se- 
guir em frente é não se preo- 
cupar mais com esses caras” 
O caso então foi montado. 

O primeiro julgamento, em 
1979, foi completamente hase- 
ado no depoimento da sobre- 
vivente, que, segundo o Post, 
ficava cada vez mais convenci- 
da deter visto Strickland, ain- 
da que tenha expressado fal- 

ta de certeza à polícia em um 
primeiro momento, 
Questionada se havia diúvi- 

das se quem estava com a ar 
ma era Stricktand, respondeu 
“É um fato”. O júri, no entan- 
to, não chegou à um consen- 
so, pois o único integrante ne- 
grose recusou a considerá-lo 
culpado. Em novo julgamento, 
desta vez com um juri total- 
mente formado por pessoas 
brancas, foi considerado cul- 
pado pelo homicídio triplo. 
Strickland choroumuito ao 

ouvir à decisão. Seu irmão, 
L.R. Strickland, disse so Wa- 
shington Post ter ficado ali- 
viado pelo fato de a sentença 
não ter sido de pena de mor 
te, mas prisão perpétua. 
Começou uma batalha pa- 

ra a defesa de sua inocência. 
Em junho de 1978, Belle Ad- 
kins já haviam sido presos pe- 
lo envolvimento no caso, Ab- 
bott chegou a ser considera- 
do suspeito, mas ele e 0 ado- 
lescente não foram indiciados. 
Quatro meses após Strick- 

land ser preso, Bell disse ao 
tribunal que Douglas fez uma 
confusão do ligálo ao caso. 

Acho que xinguei 
Deus: Por que 

eu? Por que você 
me provocou 

assim, Deus? 

Kevin Strickland 
homem negro injustamente 
condenado, em entrevista ao 

jornal Washingtan Post 
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Mais uma vez, em 1979, ele 
repetiu: “Estou falando a ver: 
dade a vocês hoje, que Kevin 
Strickland não estava na casá 
naquele dis”, Bell, que morreu 
neste ano aos 64, e Adkins se 
declararam culpados e rece- 
beram pena de 20 anos, 
Douglas depois tentou re- 

verter seudepoimento, segun- 
do o Post. Na primeira vezem 
que foi até um procurador, no 
entanto, ele a ameaçou com 
uma acusação de falso teste- 
munho. Algo parecido se deu 
novamente nos anos 1990, 
Em 2004 e em 2059, ela pro- 

curou Wesson, do Kansas Ci- 
ty Call, Na segunda vez, elesu- 
geriu procurar o Midwest In 
pocence Project, organização 
sem fins lucrativos que auxi- 
Ha condenados injustamente, 
Strickland também fora à 

instituição, Quando Tricia 
Rajo Bushnell, hoje sua ad- 
vogada e diretora da orpani- 
zação, entrou para o projeto 
em oct, foi designada a ana- 
lisar inscrições antigas é se 
deparou com o caso. Imedia- 
tamente, segundo o Post, ela 
viu uma condenação instável, 
O caminho de Strickland, 

no entanto, ainda teria mais 
um obstáculo. Douglas mor 
Feu EM 2015, 408 57 Anos, sem 
conseguir retificar seu pai 
mento. Aquela altura, achou 
que as chances para a anula- 
ção de seu julgamento havi- 
am acabado, “Acho que xin- 
guei Deus: Por que eu? Por 
que você me provocou assim, 
Deus?" ele contou ao jornal, 
Sua sorte começou a mudar 

quando o jornal Kansas City 
Star revisitou seu caso nóano 
passado. Bushnell entrou em 
contato com a promotora do 
condado de Jackson, Jean Pe- 
ters Baker, pedindo investiga- 
cão. Entre as novas descober- 
tas estavam impressões digi- 
tais, incluindo as da arma uti- 
lizada nos assassinatos, e ne- 
nhuma pertencia a Strickland. 
Ú coiso novamente estava 

montado, desta vez a favor de 
Strickdand, Ainda asim, o pro- 
curadorperal de Missouri, O 
republicano Eric Schmitt, cis- 
se acreditar que ele era o au- 
tor dos assassinatos. O pover- 
nador Mike Parson, também 
republicano, concordou e afir- 
mou que o perdão não era pri- 
oridade —apesar de ter con- 
cedido indulto a Mark e Pa- 
tricia McCloskey, casal bran- 
co que saiu de casa armado e 
ameaçou manifestantes an- 
tirracismo no ano passado 
Os porta-vozes de Parson é 

Schmitt não responderam 20 
Washington Post 

Strickland foi novamente à 
julgamento, “Diante dessa cir 
cunstância única, à confiança 
do tribunal na condenação és- 
tá tão abalada que não pode 
ser mantida, e o julgamento 
da condenação deve ser anu- 
lado” determinou o juiz James 
Welsh nesta terça “O estado de 
Missouri deve imediatamente 
Hbertar Kevin Bernard Strick- 
land de sua custódia” 

Apora, Strickland pode vis- 
humbrar a realização de dois 
sonhos: visitar o túmulo de 
sua mãe, morta em agosto 
aos 85 anos, e ver omar pela 
primeira vez. 

EUA se preparam para retirar Farc da lista de grupos terroristas 
WASHINGTON | REUTERS (ds ELA 
se preparam para remover as 
Farc (Forças Armadas Revolu- 
chonárias da Colômbia) de sua 
lista de organizações terroris- 
tas, segundo fontes do Con- 
gresso anteciparam à impren- 
sa americana. À medida viria 
cinco anos após a assinatura 
dos acordos de paz do grupo 
com o governo colombiano. 
Deacordo com aapência de 

noticias Reuters, os parlamen- 
tares foram notificados nesta 
terça-feira (23) e um anúncio 
oficial será feito pelo gover 
no Joe Biden nos próximos 
dias. “Começamos o proces- 
so de consultas ao Congresso 
de ações que tomáremos em 
relação às Farc”, disse o por 
ta-voz do Departamento de 
Estado, Ned Price, 
sem confirmar a exclusão 

do grupo dalista de organiza- 

ções terroristas, ele ncrescen- 
tou que novos detalhes aínda 
serão divulgados, “A adminis- 
tração Biden está comprome- 
tida com a implementação e a 
preservação do acordo de paz 
na Colômbia”, afirmou. 
A mudança na designação 

poderia facilitar o envio de 
ajuda americana a projetos 
que envolvem os ex-rebeldes. 
As Farc são consideradas ter 
roristas pelos EUA desde ou- 
tubro de 1997, ainda na ges- 
tão de Bill Clinton. 
Oacordo de paz de 2016 en- 

cerrou décadas de um conflito 
armado que deslocou milhões 
de colombianos de suas casas 
e deixou mais de 260 mil pes- 
soas mortas. O processo, que 
rendeu um Prêmio Nobel da 
Paz para o ex-presidente Juan 
Manuel Santos, teve O apoio 
do mandatário americano à 

época, Barrick Obama —de 
quem Biden foi vice. 

Hoje, as Farc são formal- 
mente um partido político 
— que a princípio manteve 
o acrônimo, mas mudou seu 
significado para Força Alter 
nativa Revolucionária do Co- 
mum, antes de serebatizar co- 
mo Comunes. Peloacordo de 
paz, o grupo recebeu dez ca- 
deiras no Congresso. 
Segundo o jornal The Wall 

Street Journal, que anteci- 
pou a informação, o fato de 
ex-guerrilheiros estarem pre- 
sentes em tantos aspectos da 
vida política e econômica da 
Colúmbia teve peso determi- 
nante na decisão. 

Seria impossivel para o po- 
verno dos EUA manter cer 
tos acordos com a Colômbia 
tendo um grupo considerado 
terrorista no Parlamento, por 

exemplo, uma vez que ameri- 
canos são proibidos de fazer 
negócios com organizações 
na lista do terrorismo 
Procurado pela Reuters, O 

governo colombiano não fez 
comentários. Os Colômbia 
e EUA são fortes aliados na 
América Latina, e Biden se en- 
controu com seu homólogo 
Iván Duque pela primeira vez 
após a COPa6, em Glasgow — 
não se sabe se eles discutiram 
a situação das Farc. Além dis- 
so, osecretário de Estado, An- 
tony Blinhken, visitou Bogota. 
O secretário-geral da ONU, 

Antônio Guterres, visitou nes- 
ta terça (23) junto do presiden- 
te Ivan Duque, e de Rodrigo 
Londono, e-comandante das 
Farc, omunicipio de Dadeiba, 
na Antiúquia, uma das áreas 
onde rebeldes ainda conclu- 
em seu processo de intepra- 

ção social e econômica, 
“O objetivo da paz é evitar 

que haja inimigos em uma so- 
ciedade, mas infelizmente há 
inimigos da paz” afirmou Gu- 
terres, do expressar solidari- 
edade às vitimas da violência 
contra ex-combatentes e hr 
deranças sociais e indigenas. 
Houve uma série de reve- 

ses depois que o acordo com 
as Farc entrou em vigor, co- 
mo a decisão de alguns ex-li- 
deres do grupo de retornar 
à guerrilha, argumentando 
que o pacto não foi respeita- 
do. Do outro lado, mais de 300 
ex-membros dás Farc foram 
assassinados, segundo a en- 
tidade colômbiana Indepaz. 
“Ações de atores armados 

ilegais afundam as esperan- 
cas de comunidades, assim 
como também colocam em 
xeque as perspectivas de de- 

senvolvimento sustentável 
disse Guterres. 
Ementrevista à agência AFP 

o ex-presidente Juan Manuel 
Santos, Nobel da Paz, afirmou 
que “a paz é irreversivel” pa- 
Tãa Colômbia e comemorou 
que o governo conservador 
de Ivân Duque quer se man- 
ter no pacto. 

“Gostaria de celebrar esses 
cinco anos porque 95% ou 
mais dos ex-puerrilheiros es- 
tãodentro do acordo eporque 
a justiça especial para a paz 
funcionou”, disse. “A desmo- 
bilização, o desarmamento e 
a reintegração foram reáliza- 
dos em tempo recorde, e isso 
deve ser comemorado. Muitos 
joutros| acordos foram des- 
feitos, falharam nos primei- 
ros três, quatro, cinco anos”, 
continuou, dizendo que ain- 
da há espaço para melhorar 
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Amazônia não está sendo gerida, está 
sendo destruída, diz eurodeputada 
Desmatamento preocupa parlamentar conservadora que considera prioridade acordo Mercosul /UE 

ENTREVISTA 
LÍDIA PEREIRA 

Ana Estela de Sousa Pinto 

GLASGOW E aauXELAS Oacondo 
comercial entre União Euro- 
pela e Mercosul é tundamen- 
tal e deve ser um dos objeti- 
vos de curto prazo do bloco 
europeu, afirma a eurodepu- 
tada portuguesa Lídia Perei- 
ra, que integrou a comitiva 
do Parlamento Europeu na 
CO Pa6, em Glaspow. 

Membro do Partido do Povo 
Europeu, grupo político con- 
servador que é o mais mume- 
roso no Parlamento Europeu, 
ela foi uma das participantes 
deumareunião no evento com 
oministro do Meio Ambiente, 
Joaquim Leite, e se declarou 
otimista em entrevista à Folha 
após cencontro, em Glasgow. 
Apesar de “talhas de parte 

aparte” nas relações recentes 
entre os dois blocos, Lidia Pe- 
reira disse esperar que à mu- 
dança de atitude apregoada 
na COP pelo governo Bolso- 
naro pudesse “abrir portas 
a uma maior cooperação” e 
levar a assinatura do acordo 
comercial “a um bom porto”, 
Mas os dados oficiais di- 
vulgados na quinta-feira (18), 
apontando alta de 22% na des- 
truição da floresta no último 
ano, deixaram-na decepoio- 
nada e “revoltada” 

“O discurso do ministro foi 
muito focado no futuro. Mas 
o futuro não pode ser o cai- 
xote do lixo do presente, o sl 
tio para onde atiramos 0 que 
não queremos fazer hoje, À 
mancha verde da Amazônia 
não está a ser gerida, está a 
ser destruida” disse Lídia Pe- 
retra em complemento da en- 
trevista em Bruxelas, na sex- 
ta-feira (19). 
Economista, ela havia ava- 

liado como positivo o plano 
apresentado por Leite na COB 
de criar formas de remumera- 
ção por serviços de conserva- 
ção florestal, mas já ressalvava 
que era necessário entender 
se oatual discurso do governo 
Bolsonaro “é de fato credivel” 
Na sexta-feira, ela acres- 

centou: "Devemos observar 
mais o que se faz do que 0 que 
se diz que se faz. O governo 
brasileiro proclama a dire- 
cão correta, mas Os resulta- 

dos são terríveis” 

Lídia 
Pereira, 30 

Os dados sobre o salto no des- 
Eurodeputa- — matamento contradizem de 
da pelo gru- alguma forma as informações 
po Partido fornecidas pelo governo bra- 
do Povo Eu- sileiro na reunião com a dele- 
ropeu (PPE,  gaçãodo Parlamento Europeu 
conservado.  naCOP? Parece-me claro que 
res). Portu- o governo brasileiro não tem 
puesa éfor- total consciência do valor pa- 
mada em trimonial ambiental, social é 
economia pe- de biodiversidade que tema 
la Universi- responsabilidade de gerir A 
dade de Co- Amazônia é um local único e 
imbra e mes- incomparável, e seu desmata- 
tre em Estu- mento só podeser visto como 
dos Econô- um crime contra a história, à 
micos Euro-  culturáe fundamentalmente 
peus pelo Co contra as próximas gerações, 
légio da Eu: O discurso do ministro foi 
ropa. integra muito focado no futuro. Mas 

o comité de o futuro não pode ser o cal- 
Meio Ambi- xote do lixo do presente, o si- 
ente do Par 

lamento Eu- 

ropeu, é vice- 
coordenado- 
ra do prupo 
conservador 
na Comissão 
dos Assuntos 
Econômicos 
e Monetan- 
05 E mem- 
bro da subro- 
missão de as- 
suntos tribu- 
tários. Presi- 
de a Juvento- 
de do PPE 

to para onde atiramos o que 
não queremos fazer hoje. À 
mancha verde da Amazônia 
não está a ser perida, está a 
ser destruida. O Brasil está a 
queimar e a desmatar o seu 
maior patrimônio, pelo quesó 
posso apelar a toda asocieda- 
de brasileira para fazer tam- 
bém na Amazônia uma tran- 
sição de modelo econômico. 

Que vocação econômica vê na 
Moresta amazônica? Elatem 
um grande potencial turis- 
tico, se devidamente é 
corretamente aproveita- 
do, que pode e deve servir po- 
ra compensar eventual perda 

de rendimento pelo fim urgen- 
te do desmatamento. 

De acordo com o Inpe, os nú- 
meros estavam disponíveis 
desde o final de outubro. O 
ministro Joaquim Leite dis- 
se que apenas quinta-feira, 
quando foram divulgados, 
teve conhecimento. Preocu- 
pa-a que o responsável pelo 
Meio Ambiente no Brasil le- 
ve três semanas para se infor- 
mar sobrea principal estatis- 
tica de desmatamento do pa- 
is? Não tenho dados concre- 
tos que me permitam avaliar 
se houve ou não intenção deli- 
berada de ocultar esses dados, 
Mas, mais preocupante que o 
momento da divulgação, acho 
que temos de nos preocupar 
com o que os próprios dados 
demonstram. O ritmo avas- 
sulador do desmatamento e a 
inação polírica perante a des- 
truição da Amazônia, 

A sra. diz que o ministro fa- 
lou em futuro. Dado esse re- 
sultado do último ano, con- 
sidera que as políticas do go- 
verno Bolsonaro serão capa- 
zes de conter o desmatamen- 
tona Amazônia? Parece-me 
claro que-não está a ser feito 
o suficiente, e as palavras do 
ministro na COP não batem 
certo com sua ação. Na poli- 
tica, já há algum tempo que 
percebi que devemos obser 
var mais o que se faz do que 
o que se diz que se faz. O go- 

apagram (Bldiateporesa/ Sepródação 

verno brasileiro proclama à 
direção correta, mas os resul: 
tados são terríveis. 
Respeitando a legitimidade 

do governo do Brasil, não pos- 
so senão manifestar discor- 
dância, desilusão e até revol- 
ta coma destruição de um pa- 
trimônio que é da humanida- 
de. Anóscabe-nos tomar con- 
ta dá Amazônia para as próvi- 
mas perações, etemos falhado 
redondamente nesse objetivo. 

Qual havia sido sua impres- 
são da reunião entre o go- 
vemo brasileiro e a delega: 
ção do Parlamento Europeu 
na COP? Aquilo que ouvi 
mos do ministro brasileiro, 
de certa forma, deu-nos um 
outro conforto sobre o que 
poderiamos esperar do Bra- 
sil daqui para a frente, 

Que passos apresentadosa sra. 
julgou positivos? Desde logo 
a mudança de entendimento 
relativamente às alterações cli- 
máticas e do ambiente, Aliás 
essa foi uma das minhas ques- 
tões, quis perceber jentender, 
no português hasitano| o que 
é que tina levado um gover- 
no que há três anos tem sido 
tãocetico sobre o ambiente a 
mudar sua posição. 

Queil foi a explicação? Doque 
ouvimos do ministro, há ho- 
je um entendimento de que 
algo tem que se fazer, sobre- 
tudo contra o desmatamen- 

ER 
COVERNO 

CRITICA 
PROPOSTA DA 

VE DE BANIR 

IMPORTA 
ÇÕES LIGA 

DAS A DES- 

MATAMENTO 

Ministros do 
governo Jair 

Bolsonaro cris 

ficaram nesta 

segunda (22) 
proposta da 

Comissão Euro 

peia de proibir 

aimportação 
de produtos 
do agronegó- 
tlo considera- 

dos fortemente 

ligados ão des- 

matamento 

eh degrada: 
ção florestal, 

Em declara» 

ção sobra os 

resultados da 
COPE, a conhe» 
rência da ONU 

sobre mudan- 

ças climati- 

cas, O ministro 

do Meio Ambi- 

ente, Jhaguim 

Leite, disse que 

ainhtiativa é 

“inaceitável, 

inadimiss vel” 

Ele e Tereza 

Eristlra (Agri- 
cultura) digg 

ram que a pro 

posta d de “pro: 

tedoniimo cll- 

mático”, À pro- 
posta da comis- 
são (braço exo- 
cutivo da Unida 

Europeia) 

pode atingir 
algumas das 

commodities 

mais exporta 

das pelo Bra- 
sil, Como soja E 

carne bovina, 

folhamais 

to na Amazônia. Um reco- 
nhecimento de e ela tem 
que ser tratada de forma di- 
terente daquela que temocor 
rido até hoje, 

Nas apresentações em Glas- 
gow,o governo brasileiro tem 
ressaltado que a questão am- 
biental tem queestar ligada à 
econômica. Concorda? Sim, 
e uma oportunidade de agen- 
da positiva, de passarmos de 
uma economia linear para 
umamais circular e criarmos 
núvos empregos, porque ou- 
tros everitualmente terão de 
desaparecer, € É preciso en- 
contrar novas formas de ren: 
dimento para as comunida- 
des, que não passem por pór 
em causa a biodiversidade ro 
equilibrio de que que precisa- 
mos todos no planeta, 

Chegaram a falar na reuni- 
ão do projeto que proíbe im- 
portações ligadas a desmata- 
mento, que o Parlamento de- 
ve começar a analisar com pri- 
oridade? Não foi um assun- 
to que abordamos. Percebe- 
mos que há uma vontade do 
ministro brasileiro de poder 
mos ter uma boa relação, pa- 
ra depois, no futuro, dirimir 
algum conflito de interesses 
que exista decorrentes de si- 
tuações como essa 

A delegação se considerou sa- 
tisfeita então com a apresen- 
tação do ministro? O úni- 
co ponto que se colocou foi 
a necessidade de perceber- 
mos que esse novo entendi- 
mento do govero brasileiro 
é de fato credível, não é? Por- 
que repetidamente, durante 
os últimos três anos, tem si- 
do uma posição errática, não 
tanto em linha com os objeti- 
vos climáticos. Creio que hou- 
ve uma boa explicação da par- 
te do ministro, mas não bas- 
tam palavras. 

Nós estamos muito vigilan- 
tes relativamente àquilo que 
as outras geoprafias do mun- 
do estão a fazer, não só o Bra- 
sil, Mas o Brasil é muito im- 
portante nesse processo todo 

e queremos que todos cum- 
pram a sua parte. 

A mudança de posição do po- 
verno brasileiro na COP, na 
sua avaliação, deve reduzir 
a oposição que o Parlamen- 
to Europeu vem fazendo ao 
acordo com o Mercosul? Eu 
creio que é fundamental um 
acúrdo comercial com Merco- 
sul Houve algumas falhas, di- 
ria que de parte a parte, mas 
esse é um dos nossos objeti- 
vos, diria mesmo à curto pra- 
Do, E Creio que uma nova ati- 
tude pode abrir portas a mai- 
or cooperação e chegar a um 
bom porto no que diz respeito 
à assinatura do acordo. 

Aves amazônicas estão sofrendo mutações por mudança climática 
AMBIENTE 
WASHINGTON | AFP Áté mesmo 
as áreas mais remotas da Ama- 
zônia, onde o ser humano não 
chegou, estão sendo afetadas 
pela mudança climática, é o 
que revela uma nova pesquisa, 

As condições mais quentes 
e secas das últimas quatro dé- 
cadas estão diminuindo o ta- 
manho do corpo das aves da 
Moresta tropical, Me PNESITUO 

tempo em que aumentam 
a enverpadura de suas asas, 
segundo o estudo publicado 
na revista Science Advances 

Acredita-se que que essas 
mudanças são uma resposta 
aos desafios nutricionais e f- 
siolópicos, especialmente du- 
rante a estação seca, que acon- 
tece entre junho enovembro. 
“No meio desta Horesta 

amazônica intocada, estamos 
vendo os efeitos globais das 
mucanças climáticas, causa- 
das pelo homern”, disse em co- 
municado Vitekirinec, ecolo- 
pista do Centro de Investiga- 
ção de Ecologia Integral, or 
ganização sem fins lucrativos 
com sede nos Estados Unidos. 

firinec e seus colegas ana- 
lisaram dados recolhidos so- 
bre mais de 15.000 aves que 
foram capturadas, medidas, 
pesadas e etiquetadas duran- 

te um periodo de 40 anos de 
trabalho de campo. 
Os pesquisadores descobri- 

ram que quase todas elas hca- 
ram mais leves a partir da dé- 
cada de igão. 
A maioria das espécies per 

deu, em média, 2% de peso 
corporal a cada década, o que 
significa que uma espécie de 
vt CJ E 2 gramas na 

década de rgfo apora pesa 27,6 
grumas, em média. 
Além disso, os dados não 

correspondem a um hugar es- 
pecihco, mas foram recolhidos 
emuma variedade deáreas da 
Aoresta tropical, o que signif- 
va que o fenômeno pôde ser 
verificado em todos os lugares. 

No total, os cientistas inves- 
tigaram 77 espécies cujos ha- 
bitats vão desde o chão escu- 
ro e úmido da floresta, até à 
camada intermediária de ve- 
getação da mesma, que rece- 
be maior incidência de luz. 

As aves nas camadas mais 
elevadas, que voam mais e es- 
tão mais expostas ao calor re- 
gistraram as mudanças mais 
pronunciadas em peso cor 
poral e envergadura. 
A equipe cogitou a hipóte- 

se de que se tratava de uma 
adaptação às pressões enerpe- 
ticas, por exemplo, à diminu- Harpia (Harpia ho rpyja) carrega macaco-prego (Sapojus apello) 
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diang Chamsheng So entific Reporis 

ição da disponibilidade de re- 
cursos como frutas e insetos, 
E ao estresse térmico. 
Asas mais longas e propor 

ção peso-asa reduzida produ- 
zem um voo mais eficiente, si- 
rnilar ao de um planador, que 
voa usando menos energia. 
Uma relação peso-asa mais 

alta requer que as aves aba- 
nem mais rápido seus mem 
bros pára se manterem no ar, 
usando mais energia e produ- 
zindo mais calor metabólico. 

Essas espécies “estão bas- 
tante afinadas entre si, então 
quando todos na população 
são algumas gramas meno- 
res, Esso é sigrificativo”, disse 
o coautor da pesquisa, Philip 
Stouffer, da Universidade Es- 
tadual da Louisiana, nos EUA. 
No entanto, o quão bem as 

aves amazônicas poderão li- 
dar no futuro com condições 
cada vez mais quentes e se- 
cas ainda segue sem resposta. 
Os autores acrescentaram 

que é provável que o mesmo 
efeito que registraram tam- 
bem ocorra em outras espeé- 
cies em todo o mundo que vi- 
vem em ambientes extremos. 
“Sem divida, isso estã acon- 

tecendo em todas as partese, 
provavelmente, não sócom as 
aves, diz Stouffer. 
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A tenista chinesa Peng Shuai durante partida contra a russa Maria Kirilenko, no torneio Australian Open Tety Metvile -trjasis/Pevtem 

Caso da tenista chinesa Peng 
Shuainos remete à Guerra Fria 
Durante o desaparecimento da atleta, 

FCeDADTE 
ESPORT E 

OPINIÃO 

Edgard Alves 
Jbinalista, partic pó da Cobér tira 

e seta Dbmplátias e quairo Far 

Arm ricanas 

SÃO PAULO (À Caso dia tenista 

chinesa Peng Shuai é emble- 
mático, A atleta, de 15 Aos, 

campeã de duplas em Wim- 
bledon e Roland Garros, de- 
sapareceu repentinamente no 
início de novembro, depois de 
teracusado Zhang Gac ex-vi- 
ce-primeiro-ministro da Chi- 
na, de a ter forçado a uma re- 
lação sexual, 

Ela também confirmou ter 
um caso com o político, ho- 
mem casado, 40 anos mais ve- 
lho do que ela. À mensagem 
de Peng Shuai foi retirada do 
ar. Não houve nenhuma ma- 
nifestação de Zhang Gaoll e 
do governo chinês, Inúme: 
Es all etas É petata, entre el E 

EUA e França, manifestaram 

preocupação com a tenista 
A ONU pediu, por sua vez, 

uma prova de que ela estava 
sã e salva, enquanto a hash- 
tag EWhercisPengShuai (80n- 
deEstaPengShuai, em portu- 
guês) se espalhou pelas re- 
des sociais 
Depois de quase três sema- 

nas de ausência, Peng reapa- 

receu mum jantar com amipos 
nosábado (20) enum torneio 
de téruis juvenil em Peguimno 
domingo (21) como mostra- 
ramitotos e videos publicados 

por jornalistas da mídia esta- 
talchinesa, Às imagere cireu- 
laram pelo mundo na internet 
criando um impasse, 
O presidente do CO! (Cori 

te Olimpico Internacional), O 
alemão Thomas Bach, parti- 
cipou de video-conferência 
de 30 minutos com a tenista. 

O cartola estaria acompanha- 
do da presidente da Comissão 
de Atletas do COL Emma Te- 
cho, e pelo membro do COlna 
China, Li Lingwei. 
Em comunicado, 0 CO] dis- 

se que a atleta ahrmou que es- 
tá segura e bem, morando em 
sua casa em Pequim, mas gos- 
tania que sua privacidade bos- 
se respeitada neste momento 
O informe relatou ainda que 

Bach estará em Pequim emja- 
neiro e que c onvidou Feng pa- 

ra jantar quando ele chegar à 
cielade, E que Peng aceitou de 
bom grado 
Várias entidades, no entar 

to, continuaram com dúvi- 
das sobre a pressão que a te- 
nista pode estar sofrendo das 
auturidades governamentais 
do seu pais por ter derunci- 
ado um político poderoso. A 
China é alvo permanente de 

denúncias de violações de di- 
reitos humanos. 

As criticas não poupam o 
COL, dizendo que à entidade 
parece querer jogar a sujeira 
para baixo do tapete. O com 
tato de Bach com a tenista, se- 
VUNdO ds VET AME, teriácomo 

pano de fundo acalmar os âni- 
mos em relação aos Jogos do 
mich do Erico Lui vem, 

A situação deixa uma sen- 
sação semelhante provocada 
pela Guerra Fria, que teve co- 
mo protagonistas de um ado 
aentão socialista União Soviê- 
tica, com apoio dos seus saté- 
hites e, do outro, os capitalis- 
tas Estados Unidos e aliados. 
Aquele confronto causou 

tensão geopolítica. Despontou 

[.] 
Pela penetração 

popular e 
repercussão mundial, 
o esporte é campo 
fértil nas relações 
internacionais entre 
os países e reúne 
potencial para tornar 
explosiva qualquer 

tipo de informação 

= 
+ 

pa 

| 
[sal 

| 

líderes políticos pressionaram a China 

pouco depois do fim da Segun- 
da Guerra Mundial, mais pre- 
cisamente em 1947, é seguiu 
até à queda do Muro de Ber 
lim, em 1989,€ 0 hm da Uni- 
do Soviética, em 1991 
No esporte, durante aque- 

la polarização mundial, dois 
fatos relevantes atingiram os 
dois países, lideres de seus pa- 
res nao Guerra Fria, Os EUA o- 
mandaram o boicote aos Jogos 
Olimpicos de Moscou-1gÃo e 
receberam o troco nas Olim- 
piadas de Los Anpeles-1984. 

Os prandes eventos Interna- 

cionais, porém, nãosão alvos 
fáceis de boicote. Pequenos 
fatos, ao contrário, às vezes 
acabam extrapolando fron- 
teiras, transformando-se em 
enormes polêmicas. A sim- 
múse esporte-política é ine- 
rente a ambas atividades que 
andam de mãos dadas para 0 
bem e para o mal nas relações 
humanas. À mescla é percep 
tível, mas tem negacionistas 
Es CRENTES de ApLhe als duas ati 

wulacies mu se misturam 
Pela penetração popular e 

repercussão mundial, o es- 
porte é campo fértil nas rela- 
ções internacionais entre os 
paises e reúne potencial pa- 
rá tornar explosiva qualquer 
tipo de informação, relevan- 
te ou não, Esta é a hipótese 
mais provável desse episódio 

centrado em Peng Shuai, que 
Comba ativa nas quadras, 

Assim situações semelhan- 

tes CoOspumaim ter variados 

interesses (ideológicos, poli 
Tons, EL onÓmici: 8 É DULNOS |, 

que ultrapassam o esporte e 
exigem muita cautela em qual- 
quer avaliação. A confusão en- 
volvendo a tenista chinesa, 
não hã dúvida, tem cheiro se- 
melhante ao da Guerra Fria. 
sem razão ou com ela, todos 

os envolvidos apelam para o 
subjetivo na acusação e na de- 
fesa. Nesse episódio, a tenista 
Peng Shuai ao menos parece 
estar batendo a sua bolinha, já 
tendo no curriculo o registro 
fabuloso de vitoriosas jorna- 
das em vel os intermacionar, 

Durante o desaparecimen- 
to de Peng Shual, lideres poli 
ticos de relevo pressionaram 
a China, utilizando como ar 
ma um possivel boicote dus 
logos Olímpicos de Inverno, 
marcados para fevereiro, em 
Pequim. Embora amotivação 
fosse outra (violação de direi- 
tos humanos), agitou à onda 
do sumiço da tenista. 
O mundo do tênis estã apre- 

ensivoe não mostra confian- 
canas informações, Uma de- 
las disse que o canal estatal 
COTN divulgou uma cáptu- 
ra de tela no Twitter de um 
e-mail atribuido à Peng e su- 
postamente destinado a Sbe- 
ve Simon, diretor da'WTA, E 
Dutros ExBCuLivos da associa 

cão de pênis feminino, 
Nela, Peng afirmava que as 

acusações de abusos sexu- 
ais “não eram verdadeiras” A 
WTA exigru uma investigação 
“transparente e justa” das acu- 
sações feitas pela atleta, Para- 
lelamente, Steve Simon, des- 
tacou na rede CNN a possihi- 
lidade de retirar às competi- 

ções de tenis da China. 
O presidente dos EUA, Joe 

Biden, afirmou na semana pas- 
sada que estava considerando 
um boicote diplomático gos 
jogos nã China. Nenhum re- 
presentamte do governo nor- 
te-americano compareceria às 
cerimônias olímpicas, mas na- 
da foi decidido até o momen- 
to, Chegou a convidar o Cana- 
da para acompanhãio. 
Dias antes, Biden teve suas 

primeiras conversas diretas 
como lider chinês Xi finping. 
Na Casa Branca, à porta-voz 
de Biden, Jen Psalo, disse que 
os lideres dos EUA é da China 
não discutiram as Olimpiadas 
durante sua reunião virtual 
de trés horas na segunda-fei- 
ra (15), Políticos democratas 

e republicanos defendem um 
boicote diplomático 
Os EUA, é sabido, acusam à 

China de genocídio contra os 
uigures, um grupo de minoria 
muçulmana que vive princi- 
palmente na região autôno- 
ma de Xinjtang. 
Ironicamente, a China res- 

pondeu à ameaça de boico- 
te olimpico garantindo que 
se nega a “misturar esporte e 
politica” e que as acusações 
dos Estados Unidos em rela- 
cão aos direitos humanos fal- 
tam com a verdade e não têm 
tundamento, O porta-voz da 
diplomacia chinesa, Zhao Lii- 
an, acrescentou que politiza 
DEesSporte “al Coma i MES | : 

bo lira o. Inacreditável, tal 
citação na atualidade, 

Depois de Biden, o primeiro 
ministro britânico Boris John- 
son também admitiu a hipó- 
tese de um boicote às Olimpi- 
adas de Inverno, relacionan- 
do-o às violações dos direitos 
humanos, informou o jornal 
“Times” no sábado 

REAL MADRID VENCE 
SHERIFF E AVANÇA AS 
DITAVAS DA CHAMPIONS 

hogando fora de casa, o Real 
Madrid devolveu a derrota 
do jogo ida ao superar à 
equipe do Sheriff por 3 a O 
nesta quarta-feira (24), pela 
Champions League, 
Os gols da partida foram 
marcados, na ordem, por 
Alaba, Kroos e Benzema. 
No primeiro confronto 
entre os dois clubes, em 
28 de setembro, o time 
merengue, 13 vezes campeão 
do torneio continental, foi 
surpreendido e perdeu da 
equipe da Transnistria (pais 
que, oficialmente, não existe; 
a equipe atua na liga da 
Moldova) por2al. 
Com o resultado, os 
espanhóis chegaram aos 
12 portos e avançaram às 
bitavas da competição. Na 
outra partida da chave, a 
Internazionale (ITA) superou 
o Shakhtar Donetsk (UCR) 
por 2a O, alcançou a marca 
dos 10 pontos e também 
jogará o mata-mata. 
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São Paulo Oktoberfest começa 
com cerveja oficia de Munique 
Quarta edição do evento inaugura novo espaço, a Villa Alema, no Brooklin 

Sandro Macedo 

são pauLO É vai ter Oktober: 
best. Em novembro e dezem- 
bro, mas vai 

Principal festa de cerveja do 
mundo, a Oktobertest de Mu- 
nique foi cancelada ainda em 
maio, pelo segundo ano con- 
secutivo e pelo mesmo moti- 
vo;a pandemia provocada pe- 
la Covid-19, que entra na quar 
ta onda na Alemanha — aqui 
estamos sempre surfando, 
nossa onda nunca termina. 

Blumenau, em Santa Catan- 
na, tar da maior celebração do 
Brasil, idem, Mesmo motivo. 

Assim, 2 São Paulo Oktober 
fest se tora provavelmente 
um dos malores eventos do 
pencro ainda a acontecer em 

2021, pelo menos, no Brasil, 
A versão paulistana chega 
neste ano após ser cancelada 
em 2020 € adiada neste ano, 
Em sua quarta edição, a fes- 
ta acontece entre 25 de no- 
vembro e 12 de dezembro — 
nas três próximas semanas, 
de quinta a domingo. 
Na parte cervejeira, os co- 

| gras 

mensais não têm do que re- 
clamar A principal cerveja do 
evento será a tradicional mu- 
nich helles da Spaten, marca 
secular de Munique e uma das 
seis cervejas oficiais da Okto- 
ber alemã —e que chegou no 
Brasil recentemente após en- 
var no portfólio da Ambev. 
Ao lado da Spaten, quatro 

versões da Schorastein, cer 
veja de Pomerode (SC), perti- 
nho de Blumenau; india pale 
ale, session IPA, pilsene a es- 
pecial Oktoberfest, um pou- 
co mais maltada, feita espe- 
cialmente nesta época. 

oe— 

Como de praxe, as cerve- 
jas recebem a companhia de 
receitas típicas da gastrono- 
mia alemã, com rriuita salsi- 
cha e pretzel, 
Outra novidade da festa é 

o local: depois de passar pe- 
la Sambódromo do Anhem 
bi e pelo Jockey Club, o even- 
to ganha sua sede na Villa Ale- 
mã, no Brovkdin, em frente à 
ponte Estaiada. A área de 22 
mil metros quadrados é mai 
or, por exemplo, do que o es- 
paço no sambódromo, de 16 
mil metros quadrados, com 
os tradicionais biertent —a 
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tenda principal, onde acon- 
tecemos shows, biergarten, 

COM as mesas comunitárias, é 
bierpark, com brinquedos pa- 
ra crianças e achultos 

Para entrarna festa é neces- 
sário apresentar o passaporte 
de vacinação ou um teste ne- 
gativo de Covid feito 48 ho- 
ras antes. “A festa marca a re- 
tomada dos grandes eventos 
de entretenimento da capital, 
Vamos proporcionar uma di- 
versão segura e de qualidade 
para toda a familia, seguin- 
do todos os protocolos sani- 
tários”, comentou Walter Ca- 
valheiro Filho, ciador da São 
Paulo Oktobertest. 

O valor da entrada para 
adulto varia entre R$90 (quim 
ta esexta) é R$ 18ão (sábado e 
domingo). Mas há ingressos 
promocionais para quem Je- 
var 1 kg de alimento não pe- 
recivel ou comparecer vesti 
do com trajes típicos. 

Cerveja e comida à parte, O 
evento tem uma programação 
de shows bem eclética. Para 

Visitantes da São Paulo Oktoberfest em 2018; evento cancelado no ano passado volta ao calendário após adiamentos cernardo Souza/Divulgação 

Restaurante Macaxeira 
transporta Nordeste para 
Anália Franco, na ZL 
LA õ 

Marjorie Zoppei 

são pauLO Forró nas caixas de 
som, fitas do senhor do Bon- 
fimnas árvores, piso de ladri- 
lho e paredes forradas de pra- 
teleiras com cachaça são res- 
ponsáveis por transportar O 
público do restaurante Maca- 
xeirá para o Nordeste. 
Como outras grandes ca- 

sas nordestinas de São Pau- 
lo, à exemplo do Mocotó e 
do Nação Nordestina, o Ma- 
caxeira fica longe do eixo 
gastronômico tradicional de 
São Paulo o restaurante po- 
ma um quarteirão inteiro «da 
rua Emilia Marengo, a mais 
movimentada da região do 
Anália Franco, na zona leste. 
À casa tem algumas espe- 

cialidades, como as caipiri- 
nhas caprichadas, o torres- 
mo sequinho e o baião de 
dois bem úmido. 
Mas imperdivel mesmo, e 

uma das marcas do local, é a 
porção de moela de frango 
cozida ao molho, com toma- 
te-cereja, pimenta biquinho 
e bacon, que custa R$ 34,90 
e e servida com pão. 

“Para quem gosta, eu aim- 
da trago um pouco de coen- 
tro e de pimenta-dedo-de- 
moça picados. Ai sim, fica 
completo” ensina Vitor Tem- 
perami, um dos quatro pri- 
mos que são sócios no Grupo 
Anália, que também inclui o 

Uru Mary Parrilla e um com- 
plexo de restaurantes, todos 
na mesma região. 
A moela chegou até o car 

dápio pelas mãos do irmão 
de Vitor, Damilo, também sá- 
cio. “Ele trabalhava em um 
banco e descobrino prato em 
um restaurante que ficava no 
bairro em que a pente morá- 
va, à Vila Maria. 
A aposta em incluir a recei- 

ta no Macaxeira foi feita às ce- 
gas para ds outros primos, que 
nunca tinham provado o qui- 
tute antes. “Hoje, para mim, 
é omelhor prato do restau- 
rante, aponta Vitor, À recei- 
tá se mantém no menu des- 
de o primeiro dia de funcio- 
namento do estabelecimento, 
em setembro de 2015 

De prato principal, a suges- 
tãoé a came-seça desfiada com 
cebola roxa e puxada naman- 
teiga de garrafa, acompanha- 
do por pimenta biquinho, ma- 
caxeira cozida e jerimum assa- 
do (gu banana assada) — custa 
R& 89,90 e serve duas pessoas. 
Para beber, a sugestão é à 

nova caipirinha Quebra Cón- 
ceito, feita com cachaça Jo- 
ão Mendes, uva, limão-sici- 
hano e açucar com especia- 
rias, por R$ 27,90. 

Macaxeira 

&. Emila Marengo 185, vila 
Begente Feijó, região leste Seg a 
qua 12h às 23h. Qui.asáb.- has 
24h. Dom : 1h às 18h30 delivery 
wa Lberêats e Ragp); Instagrarm 
Mmacanerarestaurante 

quem quiser uma playlist ti- 
pica da festa, todo dia tem o 
Bando do Fritz para abrir os 
trabalhos, Na primeira sema- 
na, tem também a Banda do 
Barril Já o show principal no 
primeiro dia (quinta, 25) fica 
por conta do Queen Experi- 
encein Concert; na sexta (26) 

tema dupla eletrônica Cat De- 
alers; sábado (27), setentistas 
vão se divertir ao som de Ab- 
ba Experience in Concert, e 
o primeiro fim de semana fe- 
cha no domingo (28), com o 
ex-RPM Paulo Ricardo, 
É possível conferir a progra- 

mação completa e comprar os 
ingressos no site oficial. 

São Paulo Oktobertest 

dv, Doutor E histr Lodam 154, vita 

Cardero, Sãa Pauta De 25 de 

novembro a ti de derembro (entre 

quinta e domingo) ingr: ESSO 
R$ 160 (mes entrada, B$ dia RÉ 
U0p Ingr solidário (preços especiais 

para quem levar? kg de alimento 
não perecível, esceto sal açúcar 

e dep). Mais informações no site: 
sao paulooktoberfas: com.br 

Fachada do 
restaurante 

Macaxeira 
e porção 
de moela 
de galinha 
cozida, O 

carro-chefe 
da casa 

Fotos Alvim 

Vieri /Folapress 
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Em leilão, skate 
de De Volta 
para o Futuro 2º 
vale R$ 2,8 mi 
Já storyboard cultuado de Duna, de 
Jodorowsky, chega a R$ 16 milhões na 
Christie's, bem acima da expectativa 

ES 

são pao O skate usado por 
Michael 7. Fox mo longa “De 
Volta Para o Futuro2” foiven- 
dido por USS sca.200 (corres- 
pondente a R$ 2,8 milhões). 
Um comprador não identi- 
ficado arrematou o item — 
que não voa, Como acontece 
no filme de 198o— em umilei- 
lão promovido pela Prop Sto- 
re, loja de recordações de en- 
tretenimento com escritóri- 
os em Londres é Los Angeles, 
De acordo com a Smithsoni- 
an Magazine, 0 valor do ska- 
te sul nro neu ADE TES ITIO DS 

organizadores do evento, que 
Espe rtviam a Pal dar entre 

USS Bo mil (cerca de R$ 444 
mil) e US&100 mil (Correspon- 
dente a R$ 555 mil) coma peça, 
Uma das razões para o preço 
mais alto dó que o esperado 
pode estar associado ao fa- 
to de a peça estar autografa- 
da por Fox, que interpretou 
o protagonista Marty McFly, 
e por Thomas F Wilson, 62, 
ovilão Bift. A dupla assinou a 
parte inferior do adereço, nas 
almofadas magnéticas 

Entre outros adereços clás- 
sicos do cinema que também 
estavam no leilão de novem- 
bro da Prop Store figuravam 
Wilson, à bola de vôlei que foi 
companheira de Tom Hanks 
em “Ndufrago” (2000), E o. el- 
mo usado por Russel Crowe, 
em “Gladiador” (2000), A pri- 
meira peça foi arrematada 
por USS 985.000 (equivalente 

a R$ 2 1 milhões) e a segunda 
por US$ 320 mil (correspon- 
dente à R$ 1,7 milhão). 
A trilogia “De Volta para o 

Futuro” foi lançada entre 1985 
e 1990. Os filmes narram a tra- 

jepória do adolescente Mar 
ty McFly, que viaja no tem- 
po em um carro modificado, 
criado pelo cientista Emmet 
Brown, personagem de Cris- 
topher Llovd, 83 
Em outro leilão, o lendã- 

niostoryboard de “Duna”, do 
franco-chileno Alejandro Jo- 
dorowsky, foi arrematado em 
Paris, por 2,66 milhões de eu- 
ros (cerca de R$ 16,7 milhões ) 
bemacima de sua estimativa. 
Trata-se de um roteiro de- 

talhado com imagens do que 
deveria ter sido o hlme ("sto 
pyboando no jargão do cine 
ma) de meados da década de 
1970, cujo valor foi estimado 
entre USA 28 mile USS 4g mil 
(entre R$ 156 mile R$ 217 mil), 
segundo a Christie's, que or 
ganizou o evento 
Os valores dispararam ra- 

pidamente e, no final, houve 
uma disputa entre dois com- 
pradores ao telefone. Final- 
mente, um americano con- 
seguiu adquirir a obra. 
“Duna” éumasérie de livros 

de fução cientifica escritos pe- 
lo americano Frank Herbert 
à partir de 1965. 
O diretor Iranco-chileno 

Alejandro Jodorowsky que- 
ria fazer uma adaptação cu 
nunca se concretizou por fal- 

ta de dinheiro, Esse storybo- 
ard se tornou um objeto de 
culto para os amantes daobra 
de ficção cientifica, 
A história teve posterior 

mente duas adaptações ho- 
múnimas para O cinema: à 
primeira, em 1984, de David 
Lynch; e asegunda, neste ano, 
de Denis Villeneuve, que con- 
tava com Timothee Chalamet 
e Zendaya no elenco. 

Pandeiro usado por Liam 
Gallagher em 1995 é vendido 
são rauio Um pandeiro usa- 

do ma gravação do álbum do 
Oasis, em 1995, foi vendido 
em leilão, no Reino Unido, 
porsetevezes o valor estima- 

do, segundo a BBC, Liam Gal- 
lagher, ex-vocalista da banda, 
tocou o instrumento durante 
as gravações de “Wonderwall” 
e“Champagne Supernova an- 
tes de jogar fora. 

“O pandeiro foi usado du- 
rante a gravação de (Whats 
The Story) Morning Glory. 
Estava bastante danificado 
no final da sessão e ia ser jo- 
gado fora. Mas eu o reivindi- 
quer”, disse Nick Brine, en- 
genheiro de som do álbum. 
O instrumento foi vendido 

por £ 3.600 (R$ 26 mil) na in- 
ternet para um licitante que 
queria a “oportunidade de 
possuir uma fatia da história 
dorock britânico” Ovalor es- 
timado do instrumento é de 

Rã 2,200 0 R$ 7,61 

“O preço me deixou sem ho- 
lego e seu pedigree musical sé 
mostrou irresistivel para às 
licitantes”, disse Josh McCar- 
thy, um avaliador da Hansons. 
O album foieleito o melhor 

dos últimos qc anos no Brit 
Awards e um dos mais vendi- 
dos de todos os tempos 

“Esse álbum significa mui- 
to para tantas pessoas, disse 
Brine, que também trabalhou 
com Coldplay, Bruce Springs- 
teen e The Stone Roses. 

Brine lembrou que o pan- 
deiro já foi sido usado por nó- 
mes como Arctic Monkeys, 
The Verve e Kasabian. 
“Tem sido usado em mui- 

tas gravações desde então 
por bandas como Teenage 
Fanclub, The Darkness, Ka- 
sabian, Arctic Monkeys, Se- 
asick Steve, Steve Harley, Su- 
pergrass e The Verve” 

O ator Michael). Fox segura um hoverboard, skate sem rodas, em De Volta para o Futuro 2º temigação 

Liam Gallagher em show em Glasgow, na Escócia, em setembro de 202] andynechanar [are 


