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PF prepara reação à invasão do 
Rio Madeira pelo garimpo ilegal 

Operação deve contar com apoio do Ibama e das Forças Armadas 

m conjunto com o 

Ibama c o Ministé- 
rio da Defesa, a Poli- 
cia Federal scarticu- 

la para conter o avanço do ga- 
rimpo ilegal no Rio Madeira. 
Centenas de balsas de garim- 

Balsas se agrupam no Rio Madeira: garimpeiros falam em usar pessoas como escudos para proteger equipamentos caso sejam abordados 

Flexibilização — A2O 

peirosestão reunidasnorio,on- 
de há relatos de que um grande 
volume de ouro foi encontra- 
do. À PF não deu detalhes da 
operação. Conforme o Esta- 
dão informou ontem, garim- 
peiros já estavam cientes da 

Estado de SP decide revogar 
exigência de máscara ao ar livre 

Ousodemáscarasacarlivre deixará deser obrigatóriono Esta- 
do a partir de 11 de dezembro, mas continuará valendo para 
estações e centrais de transporte público, além de ambientes 
fechados. O governo de SP condiciona a medida à melhora nos 
indicadores da pandemia e ao avanço da vacinação no Estado. 

Edição de hoje [Tp Caderno À. Cpinião, Política, Internacional, Hetrópole Saúde, Esportes, À fundo, Para techar 

di ESM, Destacar Economia É Negócios & CADERNOS - GR páginas 

mobilização policial e, em tro- 
cas de mensagens, falaram em 
reação caso sejam abordados, 
Para retirar o ouro do fundo do 
rio,as balsas sugamaterra com 
mangueiras. A prática causa 

graves danos ambientais. 

Notas e Informações As 

Aqui jaz a 
responsabilidade 
fiscal 

Ao ignorar a exigência legal de 
fonte de receita para criar uma 
despesa permanente, govemo 
escancara o desrespeito a 
pilares macroeconômicos. 

Perdas de R$ 34 bi 

| Este seria o valor do prejui- 

| gosocioambiental causado 

“pelo garimpo na região, se- 
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A armadilha que o eleito 
em 2022 vai encontrar 

Celso Ming 

Como a a dó petróleo 
está atingindo Biden 

Adriana Fernandes  E3 

Congresso relega debate 
sobre programa social 
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Cadeira vaga no STF 49 

Pressionado, 

Alcolumbre 

marca sabatina de 
André Mendonça 

Presidente da CCJ do Senado 
disse que sabatina do ex-ad- 
vogado-geral da União ocor- 
rerá na próxima semana. 

Aliança de centro-esquerda AS 

Social-democratas, 
liberais e verdes 
formam governo 

na Alemanha 

Numa inédita coalizão, Olaf 
Schola deve assumir o gover- 
no em dezembro, após apro- 
vação do Parlamento. 

iseN Auxílio Brasil 5 

Relator abandona 
plano de reajuste 
anual do benefício 
pela inflação 
Deputado Marcelo Aro (Pro- 
gressistas-MG) foi pressio- 
nado pelo governo, Votação 
da MP deve ocorrer hoje, 

Eleições 202 MN 

Santos Cruz decide se filiar 

ao Podemos, partido de Moro 

Final da Libertadores 47] 

Em clima de festa, Palmeiras 

embarca para Montevidéu 
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Uruguai atrai turistas com 
isenção de impostos e agrados 

Es Petróleo 69 
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Parlamentares pedem que 
Campos Neto seja mais 
ativo no debate econômico 

o mesmo dia em que, pela manhã, Paulo Gue- 

des levou bordoada atrás de bordoada na Cá- 

mara por causa da offshore, de noite, Rober- 

to Campos Neto foi paparicado em jantar 
com 55 parlamentares de vários partidos, em Brasi- 

lia. O presidente do Banco Central ouviu que a con- 

fiança no ministro da Economia se esgotou junto 
com a paciência do Congresso. Para os parlamenta- 
res, Campos Neto precisa se apresentar mais para 0 

jogo, participar do debate econômico e funcionar co- 
mo tábua de salvação do governo nos tempos ainda 
mais turbulentos que se avizinham. Segundo um dos 
presentes ao jantar, ele pode ser o “comandante da 
economia”, agora “blindado” pela autonomia do BC. 

Telegram: https:tme'bancadoantfer 
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Coluna do 
Estadão 

SINAIS 
PARTICULARES 

por Kigher Elis 

e SOLITÁRIO. A pedalada dos pre- 
catórios foi a gota d'água para 
minar o apoio a Guedes que al- 
guns parlamentares ainda nu 
triam. Para eles, o pi po- 
lítico do calote foi muito 
maior do que o fiscal. Campos 
Neto é nome sempre lembra- 
do para ocupar a Economia. 

e PANDEMIA, Lucas Redecker 
(PSDB-RS) avisou aos colegas 

de CCJ ter testado positivo pa- 
ra covid-19, nesta quarta-feira, 

24. Apesar disso, o deputado 
federal registrou presença no 
colegiado. Ontem, 23, ele parti- 
cipou ativamente da sessão e 
discursou sem máscara. 

e PANDEMIA 2. Funcionários da 
Câmara afirmaram que Re- 

decker circulou sem máscara 

pelos corredores da Casa na 

terça-feira, 23. Procurado pela 
Coluna, o deputado não res- 

pondeu aos nossos questiona- 
mentos, No Twitter, ele disse 
que os sintomas surgiram so- 

mente na quarta-feira, 24. 

o KKKKKK. O PL decidiu que te- 
rácandidatopróprioa governa- 
dor de São Paulo, a menos que 
Rodrigo Garcia (PSDB) tope fa 
zet campanha para Bolsonaro, 
hipótese até aqui considerada 
absurda pelo vice-governador 
do Estado. Aliás, ele tem se di- 
vertido horrores com os plan- 
tadores do Palácio do Planalto 
que jáo colocaram até no parti- 
do de Valdemar Costa Neto. 

e FICA ASSIM COMBINADO. No 
mundo real, fica assim oarran- 

jo: se Bolsonaro e o PL tiverem 
mesmo candidato próprio em 
São Paulo os deputados paulis- 
tas e os prefeitos do partido 
vão fingir que farão campanha 
para ele, mas não deixarão de 
pedir votos para Garcia, 

e VOTO LÍQUIDO E CERTO. No go- 
vero Garcia-Doria, o PL pau- 
lista toca um dos programas 
mais cobiçados pelos políticos 
do Estado: o de poços artesia- 
nos, que atenderá nada menos 
do que 125 municípios. 

e” 

André Mendonça, 
indicado para o STF por Bolsonaro 

e AÇÃO. O Ministério Público 
do Ceara investiga os contra- 
tos sem licitação do BNB com 
o Instituto Nordeste Cidada- 
nia (Inec), ligado ao PT.O dire- 

tor de Administração do ban- 
co, Haroldo Maia, e o superin- 
tendente de Licitações, José 

Valter Bento, já foram notifica- 

dos para apresentar defesa. 

e QUERIDO PAPAI NDEL. Demorou 
tanto a sabatina de André Men- 
donça que deu tempo até de 
ele mudar o visual; fez um im- 
plante capilar. Ao menos ocor- 
rerá antes do Natal... 

COM CAMILA TURTELLI 

Acompanhe o mercado de 
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no broadcast 
———. 

o Broadca + é a melhore mais 
completa fonte de informações 

“sobre Fundos de Investimentos 

PRONTO, FALEI! 

Heni 0zi Cukier 
Deputado estadual (Novo-SP) 

"Fique atento às figuras que estão 

desembarcondo do governo só 
agora. Com a eleição chegando e 

Bolsonaro derretendo, os abutres 
vão farejar votos em outro,” 

DoLiMA DO ESTADÃO 

Sérgio Moro 
Ex-ministro da Justiça 

Pré-condidoto o presidente se 

encontrou com Romeu Zema 
(Novo): o opoio eleitoral do go- 

vernador de Minos Gerais é um 
dos mois cobiçodos oté agora. 

+ + de 20 mil tundios + Valores da Cotas e Patrimônio Liquida é Carteira, 
| ; ue rar 

Grande São Paulo 
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responsabilidade fiscal 

Ao ignorar a exigência legal de fonte de receita 
para criar uma despesa permanente, governo 

escancara o desrespeito a pilares macroeconômicos 

e todos os absurdos que o 
governo de Jair Bolsonaro 
executou nos últimos 
anos, chama a atenção em 
particular a desfaçatez 

com que regras fiscais consagradas fo- 
ram rasgadas sem qualquer cerimônia, 
Coma desculpa de abrir espaço no Orça- 
mento para socorrer a população mais 
carente, o Executivo apresentou a Pro- 

posta de Emenda à Constituição (PEC) 
dos Precatórios para acabar com o teto 
de gastos e institucionalizar o calote nas 
dividas já reconhecidas pela Justiça, 
Não satisfeito, foi além e decidiu igno- 

rar um dos maiores pilares econômicos 
do Pais: a Lei de Responsabilidade Fis- 
cal (LRFS, 

Segundo o parecer do lider do gover- 
no no Senado, Fernando Bezerra Coe- 

lho (MDB-PE), relator da PEC, o Auxilio 
Brasil vai se transformar em uma despe- 
sa permanente no Orçamento mesmo 

sem ter uma fonte de receitas para finan- 
ciá-lo, algo expressamente proibido pe- 
la LRF, que exige compensação para au- 
mento de gastos dessa natureza. Com 

piso de R$ 400,0 benefício vai alcançar 
somilhões de pessoas, quase um quarto 
da população. 

Inflação ameaça 
o fim de ano feliz 

Preços em alta e juros elevados freiam o consumo, 

cortam dezenas de bilhões das vendas do varejo 

e travam da economia 

ilhões de reais em vendas 
estão sendo perdidos pelo 
comércio neste último tri- 
mestre, normalmente o me- 
lhor do ano. À mistura de 

inflação elevada, juros altos e péssimas 
condições do mercado de trabalho afe- 
ta as condições do consumo. Já empo- 
brecidas e coma renda erodida, mês a 

mês, pelo acelerado aumento de pre- 
ços, as famílias se retraem, reconside- 
ramosgastos eadiam os planos de com- 
pras. Duas das mais importantes datas 
para os lojistas, a Black Friday eo Na- 
tal, devem proporcionar ganhos muito 
menores que aqueles previstos no co- 
meço do ano, quando o Pais superava 
os primeiros efeitos da covid-19. Mas a 
receita do varejo, nestes meses finais, 
deve ficar R$ 44,7 bilhões abaixo dos 
R$ 792 bilhões estimados no início de 

2021, segundo estudo realizado pela 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a 

pedido do Estado. 
Mesmo causando enormes prejui- 

Zos, preços mais altos geram maior ar- 
recadação. Graças a isso o Ministério 
da Economia exibe contas em melhor 
estado, pelo menos neste momento. 
Mas o ganho seria maior e muito mais 
seguro se fosse baseado em mais produ- 
cão, mais emprego e mais consumo, 
No entanto, a realidade, fora dos gabi- 
netes ministeriais e presidenciais, con- 
tinua sem sinais de prosperidade e sem 
perspectivas de melhora nos próximos 
meses, 

O desempenho insatisfatório das 
vendas neste último trimestre deve 

contaminar a economia no começo de 
2022, Quando os meses finais são bons 
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EUTE CARLOS ALENCAR 

Os recursos que vão irrigar essa políti- 
canopróximo ano-virão do sublimite ao 
pagamento dos precatórios e do drible 
no teto, cuja regra de cálculo foi modifi- 
cada na tentativa de angariar votos para 
a reeleição do presidente Jair Bolsona- 
ro. Para 2022, foi aberta uma “folga” de 
R$ 106, bilhões no Orçamento, dos 
quais R$ sia bilhões serão destinados ao 

programa, segundo o Ministério da Eco- 
nomia. À partir de 2023, ninguém sabe 
como essa conta será paga. 

A desculpa oficial é que esse proble- 
ma é temporário, uma vez que 0 gover- 
no conta com a aprovação da reforma 
do Imposto de Renda (IR) para obter 
recursos definitivos para o novo progra- 
ma. O discurso, reverberado pelo minis- 
tro da Economia, Paulo Guedes, e pelo 
presidente da Câmara, Arthur Lira (PP- 
AL), éo de quea tributação sobre lucros 
e dividendos de pessoas jurídicas será a 
solução para o imbróglio. 

Não é o que pensa o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). 
Emboraa reformado IR tenha sido apro- 
vada na Câmara, as chançes de o texto 
avançar neste ano são, no minimo, re- 

motas e, no ano que vem, praticamente 
impossíveis. O relator, senador Angelo 
Coronel (PSD-BA), disse ao Estado 
que sua prioridade é atualizar a tabela 
do Imposto de Renda de pessoas fisicas 
— algo que, por sinal, pode ser feito por 
decreto, 

Assim, depois de acabar com o Bolsa 
Família, um programa consolidado e elo- 
giado por especialistas, o govemo pros- 
segue no caminho de destruição de po- 
líticas públicas, agora sem nem mesmo 
ter fonte de recursos para o benefício 
social que pretende ser uma bandeira da 

para O varejo, a recomposição de esto- 
ques no início do ano seguinte movi- 
menta a indústria. Isso ajuda a susten- 
tar algum dinamismo num periodo de 
menor movimento. Esse efeito henéfi- 
co pode refletir-se no emprego, com 
renovação de contratos temporários 
típicos de fim de ano, 

Além de afetar o varejo no trimestre 
final, as condições da economia pode- 
rão impedir ou reduzir desdobramen- 
tos positivos no começo de 2022. To- 
dos os principais indicadores são ru- 
ins. À inflação em 12 meses passou de 
10% e deve continuar nesse nivel até o 
fim do ano. Os mais prejudicados, co- 
mo sempre, são os consumidores de 
menor renda, com orçamento aperta- 
do e sem espaço para remanejamento 
de gastos. Sem surpresa, o indicador de 
confiança medido mensalmente pela 
Fundação Getulio Vargas (FGV) é tan- 
to mais alto quanto maior a faixa de 
renda, mesmo quando a evolução geral 
é negativa. 

Em novembro, o Índice de Confian- 

cado Consumidor voltoua cair, recuan- 
do1,4 ponto, depois deter subidoa pon- 
toemoutubro. Com 74,9 pontos, ome- 
nor valor desde abril (72,5) esse indica- 

dor ficou 7,41 pontos abaixo do nivel de 
um ano antes, quando o Brasil se recu- 

perava da grande crise de 2020. Em to- 
dasas faixas de renda o índice é inferior 
3100%, fronteira entre otimismo pes- 
simismo. De novo, a diferença entre os 

SERGIO MALGUEIRO MIRETRA 

gestão de Jair Bolsonaro. Para isso, de- 
fende mais um drible fiscal e a interpre- 
tação segundo a qual uma PEC prevale- 
ce sobre uma lei, 

O texto sugerido por Bezerra Coelho 
na PEC estabelece que os limites e condi- 
ções para atender ao Auxílio Brasil serão 
determinados por lei até 31 de dezem- 
bro de 2022. Esse projeto, por sua vez, 
não precisará cumprir limitações legais 
quanto à criação ou aperfeiçoamento de 
programa que acarrete aumento de gas- 
tos. Na prática, portanto, o Auxilio Bra- 
sil ficará fora do escopo da Lei de Res- 
ponsabilidade Fiscal. De acordo com o 
senador, à intenção é cumprir a LRF no 
que for “aplicável”, A votação na Comis- 
são de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado ficou para o dia 30 de novembro. 

No mercado, a manobra não sur- 

preendeu, A dúvida que remanesce é até 
onde irão as aventuras populistas do go- 
vermo. O resultado é bolsa em queda, 

juros elevados e real desvalorizado. Não 
bastasse o erro, o Congresso ainda traba- 
lha para fixá-lo de forma permanente na 
Constituição. 

Em um govemo que se diz liberal na 
economia, a contribuição direta para o 
descontrole da inflação e do gasto públi- 
co deveria ser motivo de vergonha. 
Além de desancorar as expectativas, a 
PEC dos Precatórios vai retroalimentar 
uma espiral perversa que deve transtor- 
mar as dividas judiciais da União em 
uma bola de neve para o próximo presi- 
dente. E bom lembrar que Dilma Rous- 
seff foi defenestrada da Presidência por 
ignorar a responsabilidade fiscal com 
manobras e truques que parecem ama- 
dores perto do que o governo atual pre- 
tende fazer 

níveis de confiança refletiu a distância 
entre as faixas derenda (85,3 pontos na 
mais alta e 63,1 na mais baixa). 

“Apesar do avanço da vacinação, de 
suas consequências favoráveis na redu- 
ção de casos e mortes e da flexibiliza- 
ção de medidas restritivas, O aumento 
da incerteza econômica diante da infla- 
ção elevada, da política monetária res- 
tritiva e do maior endividamento das 
familias de baixa renda torna à situa- 
ção ainda descontortável e as perspecti- 
vas ainda cheias de ameaças”, comen- 
tou a Coordenadora das Sondagens da 
FGV, Viviane Seda Bittencourt. 

Dirigida contra a inflação, essa “po- 
litica monetária restritiva” consiste es- 

sencialmente em aumento de juros e 
encarecimento do crédito. O efeito 
imediato é doloroso para a família co- 
mume parao empresário. Coma renda 
já prejudicada pelas condições de em- 
prego e desgastada pela inflação, o con- 
sumidor sofre também os efeitos do 
crédito caro, 

No mercado de trabalho o desem- 
prego é o maior infortúnio, mas a situa- 
ção dos trabalhadores informais é dra- 
mática e também se reflete nas vendas 
e nas perspectivas do varejo. Os desa- 
fios são evidentes e inegáveis, mas ne- 
nhuma perspectiva de melhora é ofere- 
cida pelo poder federal, empenhado na 
discussão da PEC dos Precatórios (ou 
do Calote) e na partilha fisiológica do 
Orçamento de 2022.6 
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ESPAÇO ABERTO 

Aventureirismo político 
pode ser evitado 

eleição de Fernan- 
do Collor, em 

1989, parece ter 

aberto uma se- 
quência de suces- 

sões presidenciais em que era 
inevitável escolher por rejei- 
ção, Collor, que obtivera, no 
primeiro turno, pouco menos 
de 30% dos votos, derrotou 
Lula, que recebeu pouco mais 
de 15%, também no primeiro 
turno. 

Mais de metade dos cida- 
dãos deixou de expressar seus 
verdadeiros interesses e 
ideais, forçados a optar, no se- 
gundo turno, entre candidatos 
que não representavam se- 
quer metade dos votos. Foi 
eleito um candidato sem parti- 
do, sem equipe de governo 
com experiência de gestão pú- 
blica, sem carreira política que 
evidenciasse convergência en- 
tre suas promessas de mudan- 
cas radicais e sua habilidade pa- 
ra realizá-las, 

Lula, sem nenhuma expe- 
riência executiva, escapou des- 
sa sina porque liderava um par- 
tido com eleitorado relevante, 

conseguiu cercar-se de qua- 
dros competentes, de fora e de 
dentro de seu partido. Empe- 
nhou-se em conciliar as ban- 
deiras esquerdistas do PT com 

interesses conservadores e 
orientações liberais. A despei- 
to de suas reconhecidas habili- 
dades, não conseguiu integrar 
as expectativas radicais de seu 
partido à gestão eficaz da po- 
lítica econômica e, na contra- 
mão do crescimento daecono- 
mia mundial, entregou à sua su- 

cessora uma economia em pe- 
rigosa retração. 

Dilma não teve a mesma 
ventura que seu tutor, que lhe 
deu um partido, mas não a li- 
cença para liderá-lo, nem a ha- 
bilidade para conciliar as pre- 
tensões extremistas de fac- 
ções do PT com os interesses 
conservadores e as preferên- 
cias liberais dos quadros que 
haviam dado, inicialmente, 

equilibrio fiscal ao mandato de 
Lula. Faltou-lhe, também, 

uma experiência executiva re- 
levante, que lhe granjeasse cre- 
dibilidade. Com isso, entregou 
ao seu sucessor um pais grave- 
mente dividido e profunda- 
mente insatisfeito com parti- 
dos e governos e, desta vez, 
com a economia em recessão. 

Michel Temer, em que pe- 
Sem as importantes reformas. 

que marcaram seu curto man- 

dato, e a retomada da estahili- 

dade e do crescimento econó- 
mico que proporcionou, repe- 

Somada à percepção do 
caráter deliberado da 
polarização, a proativa 
busca de convergência 

é mais um passo para 
superar 2018 

tiu o cenário político polariza- 
do e extremista da sucessão de 
Sarney e do ocaso do lulismo, 
Este cenário reúne o ambiente 
eleitoral ideal para candidatu- 
ras aventureiras e o pano de 
fundo para a fragmentação par- 
tidária que propiciaram a elei- 
ção do atual governo. 

Parte não desprezível da 
opinião pública, das lideran- 
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ças políticas, das redações, dos 
institutos de pesquisa de opi- 
nião e da academia parece en- 
carar como fatalidade a repeti- 
ção da disputa entre Bolsona- 
rogo lulismo, atribuindo-lhe a 
inevitabilidade de uma esco- 
lha por rejeição, As aparências 
derepetição refletem a estraté- 
gia deliberadamente adotada 
pelos que se beneficiam desta 
crença sem fundamento em 
nossa história política. 

Vejamos em que diferem o 
atual processo sucessório € a 
campanha de 2018, Em primei- 
ro lugar, já se tornou patente 
que Lula e Bolsonaro se esco- 
lheram como parceiros ideais 
deuma polarização, e se empe- 
nham em torná-la inevitável. 
Contudo, se deu certo em 
2018, por que não daria em 

2022? 

Segundo, porque aslideran- 
ças partidárias e seus candida- 
tos já perceberam que a frag- 
mentação partidária não era 
um efeito da polarização, mas 
sim de decisões equivocadas 
das lideranças políticas, Isso le- 
vou um número relevante de 
partidosa reunir-se para discu- 
tira sucessão, embora sem bus- 

car alguma convergência pro- 
gramática e sem avançar para 
uma coalizão. Somada à per- 
cepção do caráter deliberado 
da polarização, essa busca 
proativa de convergência é 
mais um passo para superar 
2018. 

Nenhuma das condições já 
mencionadas seria decisiva se 
não se refletisse nas atitudes 
das candidaturas que são, afi- 
nal, quem disputa o voto do 
eleitor. Ambas, no entanto, 

contribuem para duas diferen- 
ças com relação ao ambiente 

eleitoral de três anos atrás. 
A primeira é O surgimento 

do que se tem chamado de “no- 
vos políticos”, por oposição à 
suposta “nova política” - prati- 
cada pelas mesmas velhas ra- 
posas. São candidatos mais 
próximos dos eleitores jo- 
vens, mais receptiveis às no- 

vas pautas sociais, ambientais 
e identitárias, entre outras, O 

que lhes permite atrair o voto 
de um eleitorado que tende a 
repudiar a representação po- 
lírica em geral e, com isso, 
competir contra os que se va- 
lem da insatisfação popular pa- 
ra se dizerem contra tudo e 
contra todos. 

A outra é o que alguns cha- 
mam de “despolarização”, isto 
é emvezde competir por opo- 
sição a um dos protagonistas, 
o candidato o desafia em seu 
próprio campo. Isso poderia 
se aplicar a Ciro Gomes, com- 
petindo com Lula para melhor 
atrair os moderados contra 
Bolsonaro, ou a Sergio Moro, 

competindo com Bolsonaro 
para atrair o centro contra 0 
lulismo. 

O risco que correm é o de 
dividir, detal modo, o eleitora- 
do mais à esquerda ou mais à 
direita, levando ambos a se in- 

viabilizarem para o segundo 
turno. Parece razoável pensar 
que alianças partidárias for- 
mais entre legendas de centro- 
esquerda ou de centro-direita 
cumpririam esse papel melhor 
do que candidaturas solo. 

A campanha sucessória não 
pode ser decidida antes de co- 
meçar. À derrota do aventurei- 
rismo político está ao alcance 
das mãos. € 

SEMADOR (PSDB-SP) 

Bom senso 
Afinal, alguém de bom senso: 70 

prefeitos de municípios do inte- 
rior de São Paulo resolveram 

cancelar o carnaval de 2022. À 
ideia é válida e visaa proteger os 
paulistas de uma “possivel futu- 
ra onda de contaminação” pela 
covid-19, que ponha a recupera- 
ção do Pais da pandemia a per- 
der, como está acontecendo na 
Europa. Parabéns! E que a ideia 
repercuta pelo Brasil todo. É O 
que se espera. 

Júlio Roberto Ayres Brisola 

jrobrisolagivol.com.br 

São Falo 

Prevenção 
Na Europa, com liberdade para 
aglomeração, o coronavirus vol- 
tou com força. O Brasil, no fim 

dez019,emborasabendo discre- 

tamente sobre o novo coronavi- 

rusna Chinaena Europa, não le- 
vouocasoa sério coréveillone 

vcarnaval aconteceram sem ne- 
nhuma restrição —dai as vitimas 

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

em profusão em 2020/2021, Se- 
rá prudente colocar as barbas de 
molho em 2022, Moderação e 
prevenção não fazem mal a nin- 
guém e salvam vidas. Cancelar 
as festas de réveillon e de carna- 
val é salvar vidas. 

Humberto Schuwartz Soares 
hs-sonresiuol.combr 

Vila Velha (ES) 

Transporte marítimo 
A respeito da criação da BR do 
Maredapropostade abertura in- 
discriminada do mercado inter- 
no brasileiro para embarcações 
estrangeiras alugadas, note-se 
que o mesmo não se propõe para 
outrosmeiosdetransporte. Aca- 
pacidade instalada para constru- 
ção de navios no Brasil está com 
ociosidade de mais de 80% e os 
empregosdiretos perdidosno se- 
tor beiram a go mil. À solução 
simplista de autorizar navios 
construidos na China, tripula- 
dos por filipinos ou vieinamitas, 
atransportarem cargas domeésti- 
cas brasileiras é inusitada quan- 

do comparada às políticas vigen- 
tes na Europa, EUA, China e In- 
dia, só para mencionar os maio- 
res protagonistas mundiais. Fa- 
lar em atender cargas a granel 
sólidas, grãos e fertilizantes não 
resiste a uma análise de origem e 
destino dessas cargas nem de 
seu volume destinado ao merca- 
do doméstico, Transbordo des- 
sas cargas é antieconômico: ori- 
gem (soja milho) edestino (feri- 
lizantes) estão no interior do 

Pais, distantes da costa, Os con- 
téineres já são atendidos pelos 
grandes atores mundiais, e difi- 
cilmente outras linhas entrantes 
poderão com eles competir em 
condição de igualdade. A verda- 
deira motivação parece ser favo- 
recer a indústria de petróleo, ho- 
je com novos atores estrangei- 
ros, que não deseja investirlocal- 
mente no transporte, mas trans- 

ladar seus ativos ociosos (navios 

aliviadores) no exterior. À BR do 
Mar só apunhala mortalmente a 
construção naval brasileira. 

Nelson Luiz Carlini 

pelsonlcariniipmail com 

Rio de Janeiro 

As ameaças do presidente 
Lendo o editorial As bravatas e 
suas consequências (Estado, 
24/11, A3), permitam-me lem- 
brar que o setor petrolífero é o 
únicoem que privatização econ- 
corrência não funcionam para 
baixar preços, como ocorreu, 

porexemplo, nas telecomunica- 
ções. O setor é altamente carteli- 
zado e quem dita os preços, mes- 
mo, sãoa Opep e os especulado- 
res de Roterdã. 

Valério Costa Bronzeado 

vateriocostabrongeadodogmail. com 

DI VÁSIISECIIE 

Sua Excelência o “Posto Ipiran- 
ga”, ministro da Economia, acre- 

dita piamente nas profecias au- 
torrealizáveis. Já embalou nos- 

sossonhos comafamosarecupe- 
ração em V. Crescer 5%, depois 
deter caido 4% noano preceden- 
te, se de fato acontecer, levara 

nossa economia ao nível de um 
triste empate. Pior: quando se 
trata de previsões para prazo um 
pouco mais longo, ele ignora as 
projeções do Fundo Monetário 
Internacional, da OCDE e das 

nossas instituições financeiras - 
todas equivocadas, na sua visão. 
Cresceremos mais que asecono- 
mias dos demais países? Toma- 
ra! Se estivesse desfilando numa 
parada, Os demais (sem exce- 

ção) estariam precisando acer- 
tar o passo. Um filme premiado 
de 1962, O vendedor de ilusões, tal- 
vez o tenha inspirado, Mas não 
precisa recuar tanto notempopa- 
ra concluir que ele não tem o 
mérito da originalidade. Basta 
lembrar o ex-ministro Guido 
Mantega apostando garrafas de 
vinho francês com quem discor- 
dassede suas projeções, “Vaique- 
brar a cara quem apostar na alta 
do dolar.” Os cirurgões plásti- 
cos que eventualmente contas- 
sem com esse aumento da clien- 
tela estão arrependidos até hoje. 

Alexandru Solomon 

alex snlgbterra.com:br 

São Paulo 
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CONDIÇÕES COM.BRIOFERTAS 

Imagons meramente Hustralivas, 1, Tiago 2X versão Pro, cor sófda, amoimudelo 2021/2022. Preço prombcional de lançamento a partir de R$ 107.090,00 à vista, 1.1. Taxa 09% entrada de BOFS (RS 25.002,00), sabio em 12 parcelas mensais de R$ 2.044,23, com sitadação de taxa de 000% arm 6 0,00% 
de Cadastro de R$ 2.300,00 fmouea na parcela), valor tolal financiado de RS 125.220,72 (Banco Financeira Alta SMA). 2, Tiggo 5X 1.5 TAS, anoimodedo 20H F20G2, por R$ 135.050,00 à vista Válido para cores metalicadas p porolizades, 2/1. Taxa 0%: entrada de BOSS (RS 108 702,00, saldo pm 12 
da RE 2.765,00, Com citação de taxa de 1,78% aim a 22,585 sa Tara de Codasãro de RE 2.900,00 (Inchssa na parcela), valor total Einseciado de R$ 158.355,00 (Banco Financeia Alta 3,8, 4, Tiggo 7 1.5 TXS, anoimoded 2021/2022, por R$ 1:85. 990,00 à vista, Vándo para cores metsfizudas à 
abri de 2072 entrada de MS [AS TAGS [MM saldo em 24 parcelas messate de R$ d. 105,05, Coe simulação de taxa de 1,78% ana e 23,58% asa Tordo de Cadastro de R$ 2.300,00 (Inchia na parcatal, valor Rotal financiado de RS 17302604 [Banco Financalra Aa Sifld, Taro & TAS, anm/rreodato 
financiado de Rã 201.200,45 (Banco Financeira Ada S/fp 2% Porcala para abri de 2027: entrado de 50 (R$ DA,005, 004 saldo pm 24 parcelas mensal do R$ 5,915,23, com simulação de taxa de | 78% am, 6 2358 aa, Tanta de Cadastro de Rá 2.300,00 jIncissa na parcatai, valor total Financiado 
UM a Tanita do Cadastro de RS 2.300,00 jeclusa na parcela, valor total financiado de R$ 141/081,72 [Banco Financeira Alla S/A), 5.2 Parcela para abril da 2022: entrada de 500% [RÉ BA.AS DO, palio em 24 parcetas mensais de R$ 2.811,43, com simulação de taxa do 17H am, é 23,58% na 
da fabeta Fipe os veiculos que estiverem com seu documento único de transferência = OUT = no asma do comprador de voleulo km gu om nome de parendes do 1º grau fpate, filhos e cônjuge), desde que comprovado o parenfesco por meio de documentação oficial, =) farambia de fábrica ativa, 19 
por taudo de visíoria camieiar pericial, com aprovação do veículo, ses resárição, em empresa do vistonia indicada polo concessionário 27 Motors. 5% Chave reserva em porieitas condições de uso, Mlameal do Proprietário o certificado de garanila devidamente proenchido-com as rovisões realizadas 
elogiar; em ando modos com briciprias, Mesta campanha não praficamos ireca com froen, 7. Três primeiras revisões grátis Console condições nos concessionárias autorizadas. Condição excheshva para a Rede do Concessionárias CADA Chery Dirt Motors 4 Pronta-entrega. à Chente Vira 
Tprestação residaal de ato RE 43.155,00 (48 do vator do bom). Tarêa de Cadastro de R$ 200/14) e custo do Aegistro de Contrato a depender do Estado. Exemplo: preço sugendo Tiggo 34 Plus Meo? entrada de SE S4A 0 (505), valor financiado irtal-de R$ 142.830,96 fualor financiado de 

por R$ AO à vista, válido para cores metalizidas e perolizadas, ou financiado com a Financeira Álfa nas seguintes condições: entrada eeinimo de AS bo SS, (MD [Sir parocias mensais de 5 1.526,71 até 35 meses mais À prestação resadeal de aii R$ SA 00 (Aos dio valor do beem), Tania 

(dit do valor do bem). valor das 35 parcelas será de R$ TO290,00 ui = R$ 1.506, Primeira peestação xa com vencimento para 40 dizs do feckammento do tinanciamento. 3: Tiggo 7 1.8 TXS anofmodelo MEF PA por RÉ 141.550, à mista, válido pará cores metiizadas é perntizadas, 

do Estado. Extrmplec preço sugerido Tiga 7 1.5 TES 202) 2022, entrada de Modg6,00 [MPL vador franciado total de R$ 196,10,26 (andor financiado de R$ 74.455,00 4 R$ 2200,00 de tamibx) e saldo residual de R$ 585908,00 ra do valor do bomp O malhar das 35 parcetas será de AG POPA DO x 

minima de AS GASES, [MI (MPS), paréetas mensais de R$ 225786 até 45 meses mais | prestação residual de 2ãé R$ TST, DO [átro do valor do bem. Taárdia de Cadastro de AS 200,00 e custo de Begistro de Contrato à depender do Estádo. Exemplo: preço sugerido Tiago É TES M2i 2022, entrada 

dias do Techamendo do Franciamento. 6- Armico 8 Pro GS, cor sólida, amitmodeds 2021 (20rt, por RÉ AS TI SSO DO à vista, oi financiado com à Finanúeira Alia nas seguintes condições: entrada minima de RS 68.995,00 (Mi, parcélas mensas de BS 1.599,14 abé 35 meses mais 1 prestação 

RE 2.300,00 de tardia) é saldo residial de AS 55 106,00 (Soo do vetor do bes). O valor das 25 parcelas será de R$ 7.205,00 x 0/AS = R$589,14. Primeira prestação fica com vencimento pára 0 dias do fechamento do Reamciamento. Condições de franciamento sifeitas à análise é ápruvação 

présmio de cegaro pago peta Aesochery (Associação dos Concessitidrios CADA Chery), com assistência a vidros, assistência 24 horás e caro reserva, válido para os modelos Tigoo 2, Tiggo 5X, Tiggo 7, Tiggo À, Aerizo 5, Arrico de Tiggo AX antombtico ou manual, indas as cores disponiveis, O km, 

processada apda & emissão da apólice por meio de esdosso, segundo 24 condições tariárias vigentes na data do chileno, hs disposições aqui referidas são uma Brove descrição sa predio. ha coberturas dos produtos, GEriçõa E exclusões estão especdicádas mes respectivas clisulas coniretuaia. 

présnica da seguro o PiSPasep, com aliquoia de 0,65% (zero vingula sesgenha é cinco por cedo) e a Coling, com abiguna de 45 igualro por cesto). Consulle condições de cobortira Ea concessionária, Todos com paril único am todo à Brasd, eicalo para o Estado do Rio de Janeiro, que posgui as 

Perigo 5, Arrizo &, Tagpo EX, Tingo 7 e Tiggo E — — prEaO calculado mo aletema da fita Qã com o desconto comercial + desconto de AS 501,00 relativo mo bee a ger cobrado da concessionária). Condições de Rseciamento aujedtas a análico é aprovação de cebdio e demais condições do produto 

tanga E vorsões nas concessionárias autorizadas. Às condições podem sor aleradas a qualquer momento sem prévio aviso, era Munição de Pregão do mercado, he promoções constandes desta anúncio não» são comuletivas entre si nem com nenhuma cuira promoção qua vise a per vedculada 
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a.a. Tata de Codestro de AS 2.300,00 fInclesa na parceda), valor bota financiado da AS 1/02, (Banco Feanceira Aa S/A]. 1.2 Párcola para abril da D022 entrado de 50% [RS 5300500), saldo em 24 parcelas mensais de AS 008,54, com sinilação de fais de 1 TEM am. E 235854 2a. Tarifa 
parealas mergais dá AS 2.599,25, com sinsedação de tara de Dó ama 6 D64 da Tarifa de Cadasho da R$ 2.300,00 [ndesa na pourcela), valor total fmanciádo de R$ 18/0710 (Banco Financeira Aa SLp 22 Parcola para abrf de S022: entrada do 50% (RS 67005, 00 saldo am 2 parcelas mensais 
porolizadas. 3.1, Taxa C65: entrada de BOSE [RÉ VEO VOZ DO saldo em 12 parcelas mensais de AS 2.745,66, com simulação de taxa de DDS ama OD a,8. Tara de Cadastro de R$ 2.300,00 jnidusa na parcela), valor total financiado de R3 152,130,05 (Banco Fmancaira filta S/A), 2.2, Parcela para 
MIZNIDIER, por R$ TETO À vista Válido para cores metalizadas « peroiizadas 4,1. Taxa 084! entrada de Aos (AS 158282, DO), paldo am 12 parcalas menagia de FS X585,85, com aimidação de taxa de 006% num, a ,/00% poa. Tanita de Cadastro de R$ 2.300,00 [inclua na parcela), valor botas 
de R5 228/980,52 [Banco Rinancalra Alla S/A).5, Amizo 6 Pro 1.57 auboea, por sólida, ono/emodelo 202)/2022. Valor promocional à vista a partir de R$ 137680/00. 5.1, Taxa US entrada da B0% [RS VICSAS 0, saldo em 12 parcelas mensals de R$ 2.557,47, com sirmilação da taxa de DM am, & 
Tarifa de Gasastro de R$ 2/HM1,00 fisclusa na parcela), valor botad Sinanciado da R$ 1804682 (Hanco Finamcaira Adin SA Campanha Tabeda Fipe vária pará 05 eoiistos O hm CADA Chery pronta -prireçã, se reunirem aa seguintes condições, cumudalivamente: 1º) Geráo acattos na fraca no unter 
Regiatro de revisões sealizadas dentro do prazo estipulado pela tabricente; velectos de anoimodelo QUIT a 08) jconguita infeta), om quilometragem limitada a TLM) em por ano, sem regiairo de sinistro, quelaa de roubo o duro e/ou ararias, 4º) Enquadramento do veicoto nas condições prines 
dentro do prazo determinado pela fabricante mos termos do Maral do Proprietário. 6º O volcado dove estar con perfeitas condições de uso, sem a necessidane de reparo 6 broca da péças, Campanha válida somente na troca dos modeios em estogueo da concessionária Consulte tabela dos modnins 
CADA Chery 1 Tiggo 34 versão Pro, cor sólida, ane/medato MIT GMIEA. Preço promocíonal di famçarmento a partir de RS VOA 0 vista cu financiado com a Financeira Alia nos seguindes cocições: emirado minima de R$ 52.985,00 (MI parcelas mensais de RS 1.267,06 asé 35 meses mais 
RS Sa bs id + R$ 2 200,00 de tarifap e saldo reside do R$ 4596/00 pt do votos dá bem), Ovalor das 35 paróotas será ode RS SEM Dá x asa = R$ 1 26r DE Primeira prestação fica com vencimento para 20 dias do fechamento do financiamento. 2- Tiggo SK 1.6 TKS, anoimodedo dir ani, 
de Cadastro de AS 2.200,00 e custo de Registro de Contrato à depender do Estado, Exemplo: preço sugerido Tiggó SA 1,5 TOS SIRI MRRS, entrada die EF 98 DO (CA valor financiado total de RE 17015258 funtor Emarcindo de R$ GP 806/00 4 RS 2.300,00 die tarihaf e saldo residual de R$ 54.485,00 
ou financiado com a Financeira Alla os seguintes condições: entroda minimã de RE 74,458, DO (SM), parcelas mens de R$ TIA até 45 meses mais 1 prestação residiu de abe R$ SA SS MA (aifedo malor do bum). Earifa do Cadastro de R$ 2.900,00 é cesto de Avgistro de Contrato a depender 

Dida = R$152,61. Prmeira prestação fixa com vencimento pará 30 dis do fechamento do financiamento. d- Thggo A TES anitmadelo MPT Hdeo por R$ TS7080,00 à ulstá, uúlido para cores metalizados é perolizadas, du financiada com à Finarnosira Alia nas seguimies condições: esirada 

de 8.905 00 (50) valor financiado total de RS 260,474,50 jvralor Enanciado de R$ 92.895,00 + R$ 2 Mio de tarifa) e sabão residual de RS 75.486,00 450 do valor do bemp O valar das 35 parcelas será de PS MO SE DO x RAS = R$ 2.267,08 Primeira prestação fixa com vesecimento para dO 
residual de abé RS 65.158,00 (dife do valor da Bem. Tarifa de Cadastro de RS 2. 900/00 é cusho de Registra de Contrato à depender do Estado, Exemplo: preço sugerido Tiggo SK Plus Moo, entrada de 68.495,00 (5065), valor Emmeiado total de AS EM TEÇDA fralor fimanciado de AS GES9s DO + 
de estadio, Bem cottto demais condições do produto vigentes ca data da contratação. O custo blélivo lotal, as taxas é dé encargos podem varias em função da esirada e do práxo. Condição exclusiva para a Rede de Concessonárias CADA Chery 097 Motors. 10. Seguro completo CADA Chery cum 
anvimedeo 2 POSNADo. O seguro será garantido pela Ala Seguradora, é todo à proceso deverá cer realizado pelo cormeior de seguros indicado pela concessionária. Gerd observáda à tissue de búrivs à que o segurado les direito. Qualguer aeração desejada pelo segurado somente será 
Processo SUSEP 75514 TASSO. À aceitação do seguro estará sujelia à sediiga da risco. D registro desse plano na SUSEP ao inúplica, por parte da sularquis, incemfrro ou recomendação & sia conmerciafização. O segurado está ciente, contorme Lei 1274/2012, de que mcidam sabre 05 
condições a bequir: para os veiculos comercializados nó Esindo do Rão de Jameiro, haveçã um desconto na tarita oferecida pela fila composto pela soma de um desconho comercial acrescido do valor do bbmis pago pelas comcesalonárias. Lasim, 04 preçõe para os clientes serho: Tappo 2, Tiggo 3X, 
vigentes na data da contratação Essas condições não são validas para venda disata, roca de veiculos usados de lroia, tâxia, locadoras, leilões E seguradoras E veiculos recuperados de seguradoras, Condição emelusma para a Rede de Concesstomárias [2 Motora. Consulta demais modelos, corsa, 
no mesa parbdo, CADA Chery está em contormidade com o Progransa da Controle de Polulçõão da As por olculos Autormpioees — PRIODAVE, Promoções válidas atá SDL AZORT ou emquento durarem Da cefoques, Maias Informações: vma do motors. com brfotartas 
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Saindo da sofrência em busca da crescência 

Roberto Teixeira da Costa 

cantora sertaneja 
Marilia Mendonça, 
que nos deixou re- 
centemente, popu- 
larizou a palavra so- 

frência, desconhecida de mui- 

tos brasileiros e, inclusive, des- 
teescriba. No dicionário, a pala- 
vra é definida como um subs- 
tantivo feminino; condição de 
pessoa que sofre, que não con- 
segue se livrar de uma situação 
de tristeza e de sofrimento. 

Em mais de 60 anos de vida 
profissional, divididos basica- 
mente entre omercado de capi- 
tais é relações internacionais, 

não me recordo de ter vivido 
um periodo de tamanha des- 
crença no Pais e no seu futuro, 
Vivemos uma crise de confian- 
caecreioquea palavra sofrência 
traduz esse sentimento nacio- 
nal, quase generalizado, Desem- 
prego, crescimento insatisfató- 
rio, desnivel acentuado de ren- 
da, retorno da inflação eum go- 
verno inepto crharam um am- 
biente de desconforto, o que 
tem, obviamente, repercussões 
externas. 

Nas relações internacionais, 
com mais de quatro décadas de 
ativa participação pessoal em 
diferentes instituições ligadas 
aotema, nunca registrei um des- 
gaste compativel com o que ago- 
ra é constatado, Estamos entre 
as maiores economias do plane- 
ta Terra, com uma reconhecida 
riqueza agricola e mundial, mas 

TEMA DO DIA 

Em dezembro 
Uso de máscara ao ar livre não será mais 
obrigatório em SP, anuncia Doria 

Governo estadual condiciona medida, 

válida a partir do próximo dia 11, à melhora de 
indicadores e ao avanço da vacinação em SP; 
acessório de proteção deve continuar a ser utili- 
zadoemlocaisfechadosenotransporte públicos 

não nos colocamos externa- 
mente em posição compatível 
com nosso porte e potencial. 
Mister reconhecer nossa exten- 
são territorial, unidade fisica e 
linguistica ca sexta maior popu- 
lação mundial. No campo em- 
presarial temos lideranças de 
ponta, com nossos executivos 
obtendo respeito que transcen- 
de nossas fronteiras, 

Obviamente, o quadro atual 
foi influenciado pela covid-19, 
agravada a partir da ascensão 
de Jair Bolsonaro a presidente 
da República. Ele ampliou nos- 
so distanciamento das grandes 
lideranças mundiais, principal- 
mente no que se refere às políti- 
cas institucionais, arriscando 

em apostas ideológicas o nome 
e a reputação de nosso pais no 
exterior. Éramos motivo de or- 
gulho e a percepção construída 
noexterior era de um pais amã- 
vel, acolhedor, onde os estran- 
geiros eram bem acolhidos e 
aceitos pela nossa sociedade e 
nossa diplomacia era mundial- 
mente reconhecida por sua 
competência. 

O futebol nos abriu muitas 
portas e éramos vistos como 
um pais promissor, pará conti- 
nuar marcando uma posição 
destacada no mundo e, particu- 
larmente, na América Latina. 

Pois bem, essa imagem vem 
aos poucos sendo destruída 
por um presidente desprepara- 
do para liderar o Pais, fazendo 

GOVERNOS 

Brasil tem de reaver 

uma posição digna e 
representativa de um 
país com a nossa 
dimensão. No mundo 
em que vivemos não há 
espaço para exotismo 

apostas erradas na escolha de 
lideres em que busca sintonia, 
colocando aspectos ideológi- 
cos acima de interesses nacio- 
nais, e fazendo opções que puse- 
ram em risco o respeito ao nos- 
so país por muitos lideres mun- 
diais que admiravam o Brasil 
por tudo o que representa. 

Os reflexos de sua política 
negativista retardarama vacina- 
cão contra a covid-19. Esse atra- 
so foi resultado de sua descon- 
fiança na vacinação (ele mes- 
mo não foi vacinado), questio- 
nando recomendações cientifi- 
cas adotadas por todas as na- 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e “A máscara é a última barreira contra o 
vírus, Prefiro seguir cientistas, Continuarei 
usando máscara por mim e pelo próximo,” 
HELOISA VIEIRA 

e “Eu só não uso máscara se a rua está vazia. 
Setemao menos duas pessoas, fico com ela.” 
GIOVANA FERNANDES 

e“E alguém nas ruas ainda usa? Aqui na mi- 
nha cidade pouquissimos usam.” 
SAULO GALVÃO 

e “E as crianças de até n anos totalmente des- 
protegidas? Nuncaas vidas valeramtão pouco!” 
TATIANE ANDRADE 

] | MAS REDES SOCIAIS 

ções desenvolvidas para lidar 
com a pandemia. 

Se já não bastasse esse com- 
portamento desastroso e cujas 
consequências repercutiram in- 
tema e externamente, em dife- 

rentes setores, temos como co- 
rolário nossa presença deplorá- 
velnos dois eventos internacio- 
nais recentes da maior dimen- 
são, que foram a reunião do G- 
20 realizada em Roma-e, na se- 

quência, a reunião da COP-26 

em Glasgow, na Escócia. No 
evento de Roma, em que Jair 
Bolsonaro esteve presente, O 
presidente foi ignorado por to- 
dos os representantes dos paí- 
ses ali presentes, não tendo si- 
do sequer cumprimentado pe- 
lo primeiro-ministro da Itália, 
Mario Draghi, e não tendo com 

quem dialogar. Optoupor desfi- 
lar em Roma, com seu séquito, 
em itinerário de sua escolha, 

causando tumulto junto de um 
grupo de jornalistas que busca- 
vam entrevistá-lo, extravasan- 
doumavez mais seu antagonis- 
mocom os órgãos de imprensa. 

Na reunião de Glasgow, op- 
tou por não comparecer é fez 
uma declaração em video que 
circulou entre um público res- 
trito. Nossa delegação foi che- 
fiada pelo inexpressivo minis- 
tro do Meio Ambiente, e perde- 
mos, assim, a oportunidade de 
mandarmos ao mundo uma 
imagem positiva e realista de 
nosso compromisso com q 

meio ambiente, que vem sendo 
fortemente afetado pelas quei- 
madas da Amazônia, nússo pon- 
to vulnerável na questão cli- 
mática. Fizemos promessas 
que são questionadas pelos re- 
sultados recentemente de- 
monstrados pelo Inpe, com rú- 
meros recordes de desmata- 
mento. Deste modo, acredibili- 

dade do Pais fica seriamente 
afetada. 

O Brasil tem de readquirir 
uma posição digna e represen- 
tativa de um pais com a nossa 
dimensão e entender que no 
mundo em que estamos viven- 
do não há espaço para exotis- 
mo, mas sim procurar nos ali- 
nhar a práticas sensatas que 
atendam a nossos interesses 
políticos é econômicos. 

O ano de 2022 nos dará a 
oportunidade de escolhermos 
uma nova liderança, para nos 
colocarmos numa situação in- 
ternacional que seja compati- 
vel com o que somos e pode- 
mos fazer. 

Portanto, temos de: substi- 
tur a sofrência pela crescência, 
que é o processo de crescer 
com justiça social, maior e me- 
lhor distribuição de nossa rique- 
za, com confiança em nossa ca- 
pacidade e energia para fazer o 
que tem de ser feito. € 

ECONOMISTA, É CONSELHEIRO EMÉRITO 
DO CENTRO BRASILEIRO DE RELAÇÕES 
INTERNA CIDNAIS E DO CONSELHO 
EMPRESARIAL DA AMÉRICA LATINA 

PRODUTOS DIGITAIS 

HELIO HáMMER/THE NEVE YORKE TMES 

The New York Times 
Aumenta oferta de ali- 

mentos à base de plantas. & 
www estadao.com.br/e/plantas 

Confira receitas prepara- 
das com legumes e vegetais. € 
www estadao.com.br/e/paladar 

et Veja outros destaques e participe das discussões no 

Ce Lika Bio do Instagram do Estadão. 
“res estadacocom.br/eiinstagram 

Siga à Estadao nas redes sociais 

Quer mais notícias sobre 

saúde? Personalize seu app. & 
www estadao.com.br/e/saude 
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Pressionado, Alcolumbre cede 
e libera sabatina de Mendonça 

Presidente da CCJ diz que Senado vai ouvir ex-AGU na próxima 

semana; ato pode destravar pauta do STF, desfalcado de um ministro 

DANIEL WETERMAN 

BRASÍLIA 

RAYSSA MOTTA 

Sob pressão do governo e do 
Judiciário, o presidente da Co- 
missão de Constituição e Justi- 
ça (CCJ) do Senado, Davi Alco- 
lumbre (DEM), cedeu e anun- 
ciou ontem que a sabatina de 
André Mendonça, indicado há 
mais de quatromeses para ocu- 
par uma cadeira no Supremo 
Tribunal Federal (STF), sera 
realizada na próxima semana, 
Avotação dos senadores vai de- 
finir se o presidente Jair Bolso- 
naro tera sucesso na tentativa 
de emplacar um nome “terri- 
velmente evangélico” na Cor- 
te. O impacto também será me- 
dido no funcionamento do 
STF, que, desfalcado, vinha 
operando sob constante risco 
de empate nos julgamentos. 

se o nome do ex-advogado- 
geral da União e ex-ministro da 
Justiça for aprovado, o Supre- 
mo poderá ser integrado, pela 
primeira vez, por um nome com 
mais atributos religiosos do que 
jurídicos. A expressão “terrivel- 
mente evangélico” foi usada pe- 
lo próprio Bolsonaro que, ao fa- 
zer aindicação paraa vaga aber- 
ta com a aposentadoria do mi- 
nistro Marco Aurélio Mello, em 
julho, cumpriu a palavra dada a 
segmentos fundamentais para 
sua eleição, em 2018. 

Pastor da Igreja Preshiteria- 
na Esperança, de Brasilia, Men- 
donça sempre teve bom rela- 
cionamento com o presidente, 

Legislativo 

PEDRO FRAMGA SENDA SEMADO 
2 TES CR Eta) Si RS e pe do Re 

k 
= PR 

Alcolumbre, ao centro, em sessão na CCJ; sabatina de Mendonça estava 'travada' há quatro meses 

mas ganhou a antipatia de Al- 
columbre, que preferia ver o 
procurador-geral da Repúbli- 
ca, Augusto Aras, na cadeira de 

ministro do Supremo. 

RECUO. Opresidenteda CC] se- 
gurou a indicação o quanto pó- 
de. Decidiu fazer um recuo es- 
tratégico após perder apoio 
até mesmo entre aliados e so- 
frer críticas de que haveria mo- 
tivos “religiosos” para barrar 
Mendonça, fato que poderia 
prejudicá-lo em 2022, quando 
tentará a recleição. “Chega- 
ram a envolver a minha reli- 
gião, chegaram ao cúmulo de 
levantar a questão religiosa so- 
bre a sabatina de uma autorida- 

de na Comissão de Constitui- 
ção e Justiça, para a qual nunca 
o critério foi religioso”, reagiu 
Alcolumbre, que é judeu, dian- 
te de questionamentos de cole- 
gas, na sessão de ontem da 

Indicado em julho, 
Mendonça vem fazendo um 
périplo em busca de apoio, 

à espera da sabatina 

CCJ, sobre a demora na marca- 
ção da sabatina de Mendonça. 
O senador Esperidião Amin 

(Progressistas-SC) chegou a 
pedir que o presidente do Sena- 

Câmara analisa ampliar idade para 
nomeação de ministros a tribunais 

VINICIUS VALFRÉ 
BRASÍLIA 

No dia seguinte à aprovação 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ da Camara da 
proposta de emenda à Consti- 
tuição que reduz de 75 para 7º 
anosa idade para aposentado- 
ria compulsória de ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF),o presidente da Câma- 

ra, Arthur Lira (Progressis- 
tas-AL), tornou prioritáriano- 
va medida que mira o Judiciá- 
no: criou uma comissão para 
analisar outra PEC, a que es- 
tende de 65 para 70 anos a ida- 
de máxima para nomeação 
nos tribunais. 
A matéria é vista, nos basti- 

dores, como manobra para 
permitir que magistrados 
com interlocução com o Cen- 
trão possam ser escolhidos pa- 

ra o Supremo. Essa nova PEG 
édo deputado Cacá Leão (Pro- 
gressistas-BA). 

Se for aprovada a PEC da 
Bengala, que reduz a idade pa- 
ra à aposentadoria compulsó- 
ria de ministros da Corte, dois 

deles teriam de se aposentar: 
Ricardo Lewandowski e Rosa 

Weber, ambos com 73 anos. Is- 

so abriria a possibilidade para 
o presidente Jair Bolsonaro in- 
dicar outros dois nomes, além 

do, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG), puxassea indicação dire- 
tamente para o plenário. Argu- 
mentou que o regimento obri- 
gava a CCJ a examinar as pro- 
posições em tramitação em 
um prazo de 20 dias úteis. 

Visivelmente contrariado, Al 

columbre disse que a sabatina e 
avotação do nome indicado por 
Bolsonaro vão ocorrer durante 
o periodo de esforço concentra- 
do do Senado, que começa na 
próxima terça-feira e vai até 2 
de dezembro. Ele, porém, não 
marcou uma data específica. 

VOTOS. Para a nomeação ser 
confirmada, Mendonça preci- 
sa ser aprovado pela maioria 

de Kassio Nunes Marques, que 
COMU POSSE EM 2020. 

No entanto, segundo alguns 
integrantes da comissão, Lira 
não pretende levar a PEC da 
Bengala ao plenário. Após a 
CCJ, o texto também precisa- 
rá ser submetido a uma comis- 
são especial. Até o momento, 
porém, o presidente da Câma- 
ta só determinou a criação do 
colegiado que tratará da idade 
limite para a nomeação. 

INDICAÇÕES. Informalmente, 
deputados dizem que o objeti- 
voda PEC é abrir espaço para 
futura indicação de ministros 
simpáticos a Bolsonaro. Entre 
os possíveis beneficiados esta- 
riam os ministros João Otávio 

dos senadores. Aliados do go- 
verno calculam ter 22 votos, Oi- 
toa mais do que os 14 necessá- 
ros para aprovar a indicação 
na CCJ. No plenário, anomea- 
ção depende do sinal verde de 
41 senadores. Apoiadores de 
Mendonça apostam em um pla- 
car de pouco mais de so votos. 
Atéagora, Alcolumbre vinha di- 
zendo que só marcaria a data 
da sabatina quando tivesse cer- 
teza de que o nome do ex-mi- 
nistro seria rejeitado. A sena- 
dora Eliziane Gama (Cidada- 
nia-MA) é cotada para assumir 
a relatoria da indicação. 
O Estadão apurou que um 

dos motivos da resistência de Al- 
columbre foi a recusa do Palácio 
do Planalto em atender a emen- 
das parlamentares de seu inte- 
ressc. Até agora, porém, ele foi 
um dos principais beneficiados 
coma destinação de recursos pa- 
ra suas bases eleitorais por meio 
das emendas de relator, como 
mostrou a série de reportagens 
sobre o orçamento secreto, 

Desde que assumiu o gover- 
no, Bolsonaro teve direito a 
duas indicações para a Corte, 
mas até agora sóemplacou Kas- 
sto Nunes Marques. O atraso 
nanomeação de Mendonçacria 
um problema para o Supremo 
porquea Corte tem hoje dez mi- 
nistros, quando deveriam ser 

onze. “Por que essa demora?”, 
chegou a perguntar o presiden- 
tedo STF, Luiz Fux. Para evitar 
desgastes, temas com mais 
chance de impasse têm sido 
mantidos fora da pauta. 
Em setembro, Fuxeominis- 

tro Ricardo Lewandowski tra- 
varam uma discussão acalora- 
dano plenário em torno da so- 
lução a ser adotada nos julga- 
mentos empatados. Sob pro- 
testo do colega, Fux decidiu 
suspender a análise de uma a- 
ção penal contra o ex-deputa- 
do André Moura, que estava 
com o placar em 5 à s, para 
aguardar a nomeação do 11º 
magistrado. Lewandowski de- 
fende que a solução adotada 
no caso de empate deveria ser 
favorável ao réu. À situação 
comprometetambém os julga- 
mentos nas turmas, € 

Noronha e Humberto Mar- 

tins, do Superior Tribunal de 
Justiça, ambos com 65 anos. 

Adém de Nunes Marques, Bol- 
sonaro indicou ao STF André 

Mendonça, ex-advogado-geral 

Motivação 
Autor de nova proposta 
alega que ampliar idade 
estimula magistrados a 
não se aposentar cedo 

da União, que aguarda sabatina 
no Senado. Ão justificar a apre- 
sentaçãoda PEC, Cacá Leão afir- 
mou que a ampliação da idade 
estimula magistrados a não se 
aposentarem precocemente. é 
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ois fatores de peso pare- 
cem “contratados” parao 
cenário após as eleições 
de 2022. Não importa 

quem seja o vencedor, a econo- 
mianão terá condições de cresci- 
mento sustentável e será afetada 
pelatambeém já “contratada” gas- 
tança em ano eleitoral, 

E não importa o vencedor, a 
piora do já ruim sistema de go- 
verno trará enormes dificulda- 
des de governabilidade. Econo- 
mia fraca e governo desarticula- 
do serão os principais legados 
de Jair Bolsonaro, embora não 
tenha sido ele o “inventor” 
nem de um nem de outro, 

Os pré-candidatos com- 
preendem a dimensão da arma- 

William Waack 
é, 
E 

dilha que os espera na questão 
de governabilidade, sem a qual 
nãomexem na economia? Lula, 

sim. Se vitorioso, declarou, vai 
reverter os ganhos de poder 
conquistados pelo Legislativo, 
leia-se orçamento secreto, Bol- 
sonaro, se entendeu sua posi- 
ção de boneco do Centrão, cala 
a boca por motivos óbvios. 

Nesse sentido Ciro Gomes 

continua apresentando discurso 
cleitoral bem articulado em suas 
partes, batendo na tecla favorita 
do nacional desenvolvimentis- 
mo. Os outros ainda estão envol- 
vidosem brigas internas de péssi- 
marepercussão (PSDB), passam 
pelo estágio embrionário de cam- 
panha (PSD e Rodrigo Pacheco, 

mas também o MDB). Estão dis- 
tantes de apresentar um “perfil” 
de candidatura bem delincado. 

Nenhum governa 
nas condições atuais. 
Sergio Moro 
entendeu? Se sim, 

guardou para si 

Inflação, renda e desempre- 
go já são tidos como fatores do- 
minantes para os eleitores. Pre- 
missa que está clarano compor- 
tamento de Sérgio Moro, a sen- 
sação política do momento. Seu 
principal ativo político, o com- 
bate à corrupção, perdeu em im- 

Armadilha para candidatos 

portância relativa e ele mesmo 
reconhece isso, embora conti 
nue mencionando em primeiro 
lugar a Lava Jato como seu prin- 
cipal trunfo eleitoral. 

Os marqueteiros de campa- 
nha terão dificil missão ao tentar 
transformar o juiz durão em sim- 
patico campeão do combate à po- 
breza,maso conjunto de declara- 
ções bem ensaiadas de Moro so- 
bre macro economia está causan- 
do impacto nas elites dirigentes, 
e não só as da economia. Está 
“chegando”, como se diz. 

Neste momento a figura po- 
lítica de Moro se beneficia de 
dois aspectos. Populistas tipo 
Lula ou Bolsonaro são rejeita- 
dos ao longo de amplo espectro 

SEG Carlos Pereira ipuecenalmente( a TER, Eliane Contanhéde e QUI Milano tiaacã e SEX. Elinne Carmrtarmede é SAB. Jobo Gabriel de Lima é DOM. Eliané Caranhéde e AR Guzzo 

de elites. É, em contraste com a 

de seus principais adversários, a 
figura do ex-juiz começa a 
preencher a condição subjetiva 
de “confiável” (nada tem a ver 

com fatos passados). Sinal preo- 
cupante para seus concorren- 
tes, Moro está ganhando proje- 
ção pelo que possa vir a ser, € 
não apenas por aquilo que já foi 
ou fez (correto ou não). 

Resta saber se ele entende o 
tamanho da armadilha à espera 
do vencedor em 2022. Se com- 
preendeu, até aqui guardou para 
si, e não disse ainda em público 
como vai se livrar dela. 6 

DRMALISTA E APRESENTADOR 
DO JORNAL DA CNH 

Eleição 2022 

Podemos 
santos Cruz e 

busca alianças 
com Centrão 
Sergio Moro esteve 
com representantes de 

Republicanos, Novo, 
Patriota, Cidadania e 
União Brasil; general 
é cotado como vice 

Ex-ministro da Secretaria de 
Governo na gestão de Jair Bol- 
sonaro, ogeneral Carlos Alber- 
to dos Santos Cruz vai se filiar 
hoje ao Podemos, partido que 
planeja lançar o ex-juiz da La- 
va Jato Sergio Moro como can- 
didato à Presidência da Repu- 
blica, em 2022. Nos bastidores 
há uma articulação para San- 
tos Cruz ser candidato a vice 
de Moro, 

Afiliação de Samos Cruz ga 
possibilidade de uma dobradi- 
nha com Moro são sinais visi- 
veis do movimento de aproxi- 
mação do ex-ministro da Justi- 
ca com oficiais da ativa e da 

reserva, pilares de sustentação 
de Bolsonaro. Esta aproxima- 
ção é reciproca por parte de al- 
guns militares, que têm sinali- 
zado disposição de apoiar uma 
eventual candidatura de Moro 

au Palácio do Planalto. No ini- 
cio do mês, o ex-juiz convidou 
outros generais para a cerimoó- 
niade sua filiação ao Podemos. 

Na tentativa de se livrar da 
imagem de simbolo da antipo- 
litica — por causa de sua atua- 
ção na Lava Jato —, Moro tem 

procurado lideres de partidos 
do Centrão e da “terceira via”, 

em busca de apoio à sua campa- 
nha. Nos últimos dias, tanto 
ele quanto dirigentes do Pode- 
mos conversaram com Repu- 
blicanos, Patriota, Novo, Cida- 

dania e União Brasil, legenda 
que será resultado da fusão do 
DEM com o PSL. 

Ligado à Igreja Universal do 
Reino de Deus, o Republicanos 
integra o Centrão e está na ba- 
se do governo Bolsonaro, O pre- 
sidente espera a adesão da le- 
genda a seu projeto de reelei- 
ção. Mesmo assim, lideres da 
sigla não fecham a porta para 
Moro. O deputado Marcos Pe- 
reira (AM), que comanda o par- 
tido esua colega de Câmara Re- 
nata Abreu, presidente do Po- 
demos, são aliados. 

eligionário 
General Santos Cruz se filia 

hoje ao Podemos e é 
cotado para compor 

chapa com Moro 

Moro jantou na terça-feira 
com a bancada do Cidadania 

na Câmara. Organizador do en- 
contro, o lider do partido, de- 

putado Alex Manente (SP), fez 
elogios ao ex-ministro e disse 
ter “identidade” com as pau- 
tas que ele apresenta. “Dialoga- 

As 
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Moro tenta se livrar da imagem de simbolo da antipolítica para viabilizar sua candidatura ao Planalto 

mos com todas as forças da ter- 
ceira via, tentando buscar uma 
unidade capaz de vencer Bolso- 
naro e o ex-presidente Lula, 
Moro, na minha opinião, é o 

pré-candidato mais afirmativo 
desse campo”, disse. 

O Cidadania tem o senador 
Alessandro Vieira (SE) como 
pré-candidato ao Planalto, mas 
ele já admitiu abrir mão da dis- 
puta em nome de um concor- 
rente com mais chances. Quan- 

doquestionado sobre Moro, po- 
rém, o presidente da sigla, Ro- 
berto Freire, diz que o ex-juiz é 
“mais um"entreos nomes apre- 
sentados pela terceira via. 

PALANQUE. Moro esteve on- 

tem em Minas Gerais e partici- 
pou de um almoço com o go- 
vernador Romeu Zema (No- 
vo). Olider do Podemos na Cá- 
mara, Igor Timo (MG), semos- 
rrou esperançoso com a possi- 
bilidade de Zema abrir palan- 
que para o ex-juiz, apesar de o 
Novo ter lançado o cientista 
político Luiz Felipe d'Ávila à 
Presidência. Timo avalia, no 
entanto, que isso não deve ser 

Novo aplicativo falha 
e TSE dá 10 dias para 
PSDB se explicar 

Os testes com o novo aplica- 
tivo de votação do PSDB, fei- 
tos durante a madrugada de 
ontem, não foram considera- 

dos “totalmente satisfató- 
rios” pelo comando do parti- 
do, e a novela das prévias pre- 
sidenciais voltou à estaca ze- 

ro. Dirigentes tucanos estão 
em contato com outras em- 

presas em busca de alternati- 
va para retomar o processo 

de escolha do candidato do 
partido à Presidência € con- 
cluir a votação no domingo, 

Mém do desafio tecnológi- 
co, racha entre os prê-candi- 
datos e pressão interna, os 

empecilho, “Existe uma con- 
vergência de bandeiras e 
ideais. Aos poucos as coisas 
vão se encaixando”. 

No começo do mês, Moro é 
Renata Abreu também estive- 

tucanos terão de lidar ainda 
com a judicialização da dis- 
puta, Acionado por um filia- 
do do PSDB, o Tribunal Supe- 
rior Eleitoral (TSE) determi- 

nou que o partido esclareça 
os problemas no processo 
das prévias em até 19 dias. 

A decisão do ministro do 
TSE Benedito Gonçalves foi 
motivada por um mandado 
de segurança que pede sus- 
pensão das prévias até que 
as falhas sejam solucionadas 
— o que, na prática, já ocorre. 
A direção do PSDB afirmou 
que “quando notificado”, o 
partido solicitará nota técni- 
ca à Fundação de Apoio da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (responsável 
pelo aplicativo) sobre as expli- 
cações pedidas. eum 

ram com Ovasco Resende, pre- 
sidente do Patriota. Aexemplo 
dos dirigentes de outras siglas, 
Resende não fechou as portas 
para o ex-juiz. Mas também 
não a abriu, € LAURIBERTO POMPEU 
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Saab entrega ao Brasil os 4 primeiros Gripen 
Caças supersônicos 
suecos virão em dois 
cargueiros, no início 
de 2022, para área 
da Embraer em 
Gavião Peixoto (SP) 

APorça Aérea Brasileira come- 
couareceber ontem os primei- 
ros caças F-39E Gripen opera- 

cionais, de combate, forneci- 
dos pela empresa sueca Saab, 
O lote inicial de quatro jatos 
supersônicos foi apresentado 
a tarde em Linkoping, no sul 
da Suécia. 
Osaviões não virão imediata- 

mente para o Brasil, Deverão 
ser embarcados em navios car- 
gueiros, de dois em dois, já 
montados. O desembarque, 
provavelmente no porto de Na- 
vegantes, em Santa Catarina, 

ocorrerá no primeiro trimes- 
tre de 2022. Depois de uma re- 
visão de três dias, voarão para 
Gavião Peixoto, no interior 

paulista, Em setembro de 
z020 um F-39E já havia sido 

à Renúncia Fiscal é uma oportunidade de direcionar parte do seu Imposto 

de Renda Devido para projetos sociais, beneficiando os milhares de 

pequenos pacientes atendidos por ano no Hospital Pequeno Principe, 

Mo Brasil, apenas 3,15% do potencial de doação da população foi 

Aeronave de combate é capaz de carregar 5,7 toneladas em armas 

entregue à FAB, preparado pa- 
ra executar testes e trabalho 
de desenvolvimento no Cen- 
tro de Ensaios em Voo manti- 

do pela Saab e pela Embraer 
Defesa e Segurança (EDS). 
A encomenda total é de 26 

caças — 8 deles do modelo F, 
bipostos. Essa versão de dois 
lugares, para ataque especiali- 
zado é treinamento, estã sen- 
do projetada por engenheiros 

destinado para instituições filantrópicas”. 

Isso comesponde a mais de R$ 7,7 bilhões que deixaram, por exemplo, 
de impactar o cenário da saúde no Brasil. 

* Canter Grondes Mliimeros DURPF 2070 

Informações: 

da EDS e da Saab. Será cons- 

truida em Gavião Peixoto. 

U55 5,4 BILHÕES. O valor do 
contrato é estimado em cerca 
de USS 5,4 bilhões ou 39,3 bi- 
lhões de coroas suecas, co- 
brindo apoio logístico, armas 
e simuladores, O acordo pre- 
ve ampla transferência de tec- 
nologia, O último avião sairá 
da linha de montagem em 

abril de 2026. O financiamen- 
to é de 25 anos. 

Segundo um oficial da Aero- 
náutica ligado ao programa, o 
Gripen deve ser o último caça 
adquirido de um fornecedor es- 
trangeiro pela Força Aérea. “O 
próximo, com o qual vamos 
ter de nos preocupar lá pelo 
ano de 2035, será todo nacio- 
nal - da concepção à produção 
—- e o advento do Gripen será 
decisivo no processo”, disse o 
oficial, Ontem, os F-39E 4101, 
4102, 4103€4104 foram recebi- 
dos formalmente pelo coman- 
dante da Aeronáutica, brigadei- 
ro Carlos Baptista Jr., depois 
de uma apresentação técnica 
para militares brasileiros e sue- 
cos, que receberam duas aero- 
naves do mesmo tipo. 
A série E é um pouco maior 

que a €, anterior. Tem raio de 
alcance de 1.500 km em mis- 

são de interceptação. Pode le- 
vars,7 toneladas de misseis, fo- 

suetes e bombas. Também é 
dotado de recursos para rea- 
bastecimento de combustivel 
em voo. 4 configuração da 
FAR sofreu mudanças, como 
incorporação de duas grandes 

telas digitais no painel da cabi- 
ne de pilotagem e o sistema 
Limk Bra, que fornece dados 
criptografados e comunicação 
de voz, Há mais que isso, na 
integração de armas. Essas in- 
formações, entretanto, são 
consideradas sigilosas. 

Encomenda 
A negociação total é de 36 

caças, 8 deles do modelo F, 
com dois lugares, a serem 

entregues até abril de 2026 

O F-39k precisa de apenas 15 

minutos de preparo no solo, 
atendido por apenas 5 técni- 
cos, para ser rearmado e abas- 
tecido entre uma missão e ou- 
tra. Além da facilidade de aces- 
so, a equipe conta, no computa- 
dor de bordo, com um progra- 
ma que identifica 0 armamen- 
to. O custo de hora de voo é 
relativamente baixo, sai por 
US$ 4,5 mil. Comparativamen- 

te cavançado caça F-35 Lighti- 
ning, o mais avançado do arse- 
nal dos Estados Unidos, conso- 
me US$ 35 mil a cada hora. + 

“Tenho uma história pessoal de proximidade, cannho e respeito pelo trabalho realizado 

pelo Hospital Pequeno Prnope, pois logo no inigo da minha vida profissional minha: filha for 

diagnosticada com CIA, uma anomalia cardíaca congênita, 

Na época morávarnos na cidade de Guarapuava/PR, e a noticia foi muito dura, pois eu e minha 

esposa não tinhamos, nem de perto; o valor: da crurgia caso fosse feita de forma particular, e 

também não tinhamos plano de saúde, Mas o médico à época nos.tranquilizou, dizendo que a 

arurgia seria feita no Hospital Pequeno Principe, pelo SUS, pela mesma equipe e com os mesmos 
cuidados e atenção caso o procedimento fosse ferto de forrna particular ou por convênio. E assim 

foi ferto: nossa filha foi curada e hoje tem 3] anos de idade, Foi desta forma que conheci, muito de 
perto, todo o trabalho realizado pelos profissionais do Hospital. Hoje sou muito grato em poder 

contribuir, de forma voluntária, para que esse trabalho continue e possa continuar atendendo 

tantas crianças e-suas familias.” 

Paulo Fachin 
Empresóno-de Agranegõeios 

De forma fácil e sem custos, contribua com a vida de milhares de crianças e 
adolescentes. Calcule 6% do valor do seu Imposto de Renda Devido, seja 
a pagar ou a restituir, e, por meio do site doepequenoprincipe.org.br, 
direcione esse recurso, até 30 de dezembro de 2021, para os projetos 
do maior hospital pediátrico do Brasil. 

Para mais informações, acesse nosso site, 

41 2108.3886 + 41 99962.4461 * doepequenoprincipeQ)hpp.org.br * www.doepequenoprincipe.org.br 

Essa modalidade de apoio tambem é possível no mormente da declaração. 
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Eleição da nova diretoria da OAB-SP atrai 
apoio velado de representantes de partidos 
Votação de seccional 
paulista da Ordem 
está marcada para 
hoje; candidatos, 

porém, não admitem 
influência política 

Com 350 miladvogados inscri- 
tos no Estado, a QABR-SP, 

maior seccional do Pais, é um 

universo que rejeita partidari- 
zação da entidade, mas convi- 
ve com a disputa dissimulada 
de lideranças políticas por es- 
paços de projeção na entidade. 

Politização 
Cobrados a falar sobre os 
apoios, candidatos dizem 

ser contra politização da 
gestão da Ordem 

A eleição para a seccional 
paulista da Ordem ocorre hoje. 
Durante a campanha, aliados 
dos candidatos trocaram “acu- 

sações” sobre os apoios de po- 
liticos é ligações partidárias. 
Os postulantes costumam fu- 
gir do assunto quando questio- 
nados sobre a relação com o 
mundo político. 

Apesar de ser apontado pe- 
los adversários como “conser- 
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STJ 

vador”, o candidato da situa- 
ção, Caio Augusto, tem apoio 
de petistas e de advogados do 
PC do B para se reeleger, embo- 
ra nenhuma das duas siglas te- 
nha anunciado apoio formal. 
“Ele (Caio) abriu espaços para 
todas ideologias e não só para 
os grandes escritórios. É possi- 
vel atuar na ordem sem mistu- 
raras estações”, disse cadvoga- 
do da área civil Amobio Rocha. 

Filiado ao PT, Rocha é vice- 

presidente da Comissão de Di- 
reitos Humanos da OAB-SP, 
um órgão visado por partidos 
de esquerda. “A gente repre- 
senta aadvocacia, e não o parti- 

do”, afirmou. 
Acandidatura de Dora Caval- 

canti, advogada criminalista 
que atuou na defesa de acusa- 
dos na Lava Jato, reúne petis- 
tas de destaque, Ela conta com 
apoio de advogados como Luiz 
Eduardo Greenhalgh, José 
Eduardo Martins Cardozo € 
Marco Aurélio Carvalho. Boa 
parte do conselho da campa- 
nha de Dora é do grupo Prerro- 
gativas, integrado por “progres- 
gistas” e “antilavajatistas”, 

Apesar do grande número 
de nomes ligados ao PT no en- 
tomo de Dora, 0ex-coordena- 

dor do setorial jurídico dale- 
genda, Marco Aurélio Carva- 
lho, classifica como “inoportu- 
na, indesejável e inconvenien- 
te” a participação de partidos 
políticos na OAB. “Não temos 

Em entrevista ao 

'Estadão', candidatos 
criticam Lava Jato 

Três dos cinco candidatos à 
presidência da OAB-SP criti- 
caram a Operação Lava Jato 

e defenderam uma entidade 

apartidária em entrevista 
simultânea promovida on- 

tem pelo Estadão. Para Do- 
ra Cavalcanti, Mário de Oli- 

veira Filho e Patricia Vanzoli- 
ni, a operação violou prerro- 

gativas da classe. Somente o 
candidato Alfredo Scaff pre- 
feriu não comentar sobre o 

assunto. Convidado, o atual 
presidente da entidade, Caio 
Augusto Silva dos Santos, 
não participou do debate 
com a justificativa de que 
estava em outros compromis- 
sos de campanha. 

A advogada criminalista 
Patricia Vanzolini disse que 
a condução do processo cau- 
sou um “efeito nefasto” para 
a própria operação. 

Mário Filho citou direta 
mente o ex-juiz Sergio Moro, 
pré-candidato à Presidência 

apoio de nenhum partido po- 
lítico. Quem acompanhou a 
campanha da Ordem sabe que 
recebemos apoios de todas os 
matizes. Posso citar os ex-mi- 

Ação das 'rachadinhas' depende 
de nova denúncia, decide Noronha 

WESLLEY GALZO 

BRASÍLIA 

O ministro João Otávio de No- 

ronha, do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), determinou 
ontem que a ação penal das “ra- 
chadinhas”, envolvendo o se- 
nador Flávio Bolsonaro (Pa- 

triota-RJ) e seu ex-assessor Fa- 
bricio Queiroz, só podera avan- 
car caso o Ministério Público 
do Rio de Janeiro (MP-RI) 
apresente nova denúncia con- 
tra os investigados, e não se 
ampare em provas anuladas pe- 
la Corte. No início do mês, a 

Quinta Turma do STJ havia 

anulado todas as provas reuni- 
das pelo juiz de primeira ins- 
tância Flávio Irabaiana contra 

O senador no caso. 
Na decisão deontem, Noro- 

Flávio durante sessão no Senado; denúncia foi apresentada em 2020 

nha afirma que ficou convenci- 
do “de que houve, de fato, 
afronta ao acórdão prolatado 
pela Quinta Turma do STJ”. 
“Em verdade, as imputações 

de condutas delituosas aos de- 

nunciados se apoiam, integral- 
mente, em informações que 

derivam, direta ou indireta- 
mente, das provas anuladas 

—DIDA SAMPATO ESTADÃO 

da República, e o ex-procura- 
dor Deltan Dallagnol, que dei- 
xou o cargo no Ministério Pú- 
blico. “Elegeram um alvo e 
para alcançar esse alvo pouco 
importou o que se fizesse 
quanto às regras proces- 
suais”, afirmou. Já Dora Caval- 
canti disse que na Lava Jato as 

regras da Constituição Fede- 

ral foram levadas ao limite. “E 
depois esse pendulo retor- 
now”, disse. Alfredo Scaff foi o 

único candidato que não quis 
comentar à operação por “pre- 

ferir olhar para o futuro”, “É 

uma questão processual penal 
já decidida pelo Supremo”. 

Dora Cavalcanti afirmou 

também que a OAB deve ser 
apartidária, mas que deve 
estar atenta para a defesa da 
democracia. “Sempre que 
temas que atentam contra à 

democracia vierem, pelo nos- 
so juramento, a OAB tem 
que estar aberta ao debate”. 
Mario Filho se bascou no ju- 
ramento da classe e disse 
não admitir qualquer “sub- 
versão da democracia, do es- 

tado democrático de direito 

e dos direitos humanos”. & 

nistros da Justiça, José Carlos 
Dias, Miguel Reali Júnior e Jo- 
sé Eduardo Cardoso.” 

Já Patricia Vanzolini tem o 
apoio de Marcos da Costa 

er ho eae rr 
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por esta Corte”, escreveu. 
A denúncia contra Flávio e 

Queiroz foi apresentada em 
outubro de 2020, mas não foi 

analisada. O senador é acusa- 
do de orquestrar organização 
criminosa, lavagem de dinhei- 
ro, apropriação indébita e pe- 
culato. Em agosto deste ano, 
Noronha suspendeu proviso- 
riamente a tramitação do pro- 
cesso sob o mesmo argumento 
de que provas descumprirama 
decisão da Quinta Turma, 

Provas 
No início do mês, 5º Turma 

do STJ anulou todas as 

provas colhidas na 

primeira instância 

“Não são raras as menções 
a extração de elementos que 
derivam das medidas cautela- 
res anuladas, tampouco às pro- 
vas derivadas daquelas declara- 
das nulas”, afirmou Noronha 

na decisão de ontem. O minis 
tro escreveu que a denúncia 

apresenta prints detela dos ex 
tratos bancários, análise de flu- 

(PTB), que foi candidato a vice 
“prefeito em 2020, na chapa de 
Celso Russomanno. 

“Nosso partido é a advoca- 
cia paulista. Nossa chapa é re- 
sultado do Movimento 133, 

criado por nós para trazer a 
pauta de renovação política pa- 
ra à OAB, Queremos Inserir à 

OAB no debate da renovação 

política, mas por caminhos 
próprios”, disse Patrícia, 

PSL. Já o advogado Alfredo 
Scaff recebeu a adesão de advo- 
gados bolsonaristas durante à 
campanha — Carla Zambelh e 
Coronel Tadeu, ambos do PSL, 
“O fato de eu ter apoio de pes- 
soas que apoiam o Bolsonaro 

não significa que sou bolsonaris- 
ta”, defendeu-se o candidato. 

Procurado, Caio Augusto ne- 
gou que sua chapa tenha qual- 
quertipo de influência partida- 
ria. “Somos uma chapa de 176 
pessoas. Provavelmente deve 
haver pessoas filiadas a algum 
partido, mas não sei quantas 
pessoas seriam, pois essa nun- 
ca foi uma questão de caráter 
decisório para compor ou não 
a chapa. O que não admitimos 
é que, enquanto membro elei- 
to, se faça qualquer tipo de ati- 
vismo partidário dentro da ges- 
tão”, argumentou.e 

HA WEB 

E Assista entrevista dos candidatos 
à presidente da DAR-SP ao Estadão 

E mem istadao com britivabap 

xo financeiro dos investiga- 
dos, dentre outras provas 
oriundas da quebra de sigilo 
bancário dos denunciados — o 
STItambém anulou a possibili- 
dade de uso desses elementos, 

“Dra, se o sígilo bancário e 
fiscal dos denunciados foi res- 
taurado, não há como se admi- 
Lir que a acusação prossiga 

com base em peça que o viola 
pela sua mera leitura,” 

ORIGEM. O caso teve início 
com identificação de movi- 
mentação financeira atípica 
na conta de Queiroz pelo Con- 
selho de Controle de Ativida- 
des Financeiras (Coaf), quan- 

do Flávio ainda era deputado 
estadual na Assembleia Esta- 

dual do Rio de Janeiro (Alerj). 
A investigação está parada há 
mais de um ano na Segunda 
Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que deve deter- 
minar em qual foro o filho do 
presidente Jair Bolsonaro de 
verá-ser julgado. 

As defesas de Flávio e Quei- 
roz não foram localizadas pela 
reportagem até à conclusão 
desta edição. € 
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Meio ambiente será 
centro da relação 
Alemanha-Brasil INTERNACIONAL nf A 

Sucessão de Merkel 

Social-democratas, liberais e verdes 
formam governo na Alemanha 

Aliança de centro-esquerda, que volta ao poder após 16 anos, fala em destinar 
1 bilhão de euros para combate à covid e anuncia intenção de legalizar a maconha 

Os três partidos que negocia- 
vam a formação de um novo 
governo na Alemanha - Social- 
Democrata (SPD), Verdes e Li- 
beral Democrático (FDP) - 
chegaram ontem a um acordo 
paraa formar uma inédita coali- 
zão que vai dirigir a maior eco- 
nomia da União Europeia, Este 
será o primeiro governo em 16 
anos que não terá a chanceler 
Angela Merkel como figura 
central, 

As legendas vinham discutin- 
do a coalizão desde as eleições 
parlamentares de setembro, 
marcadas pela derrocada da 
União Democrata-Cristã (€- 
DU) e pela ascensão do SPD, 
liderado pelo vice-chanceler, 

Olaf Scholz, que deve assumir 
o governo no início de dezem- 
bro, após aprovação do Parla- 
mento. 
Segundo o acordo, o partido 

de Scholz — sigla mais votada 
emsetembro-ocuparãamaio- 
ria dos principais ministérios 
do novo gabinete, O presiden- 
te do FDP, Christian Lindner, 

assumirá a pasta de Finanças, 
enquanto os verdes Annalena 
Baerbock e Robert Habeck se- 
rão responsáveis pelas Rela- 
ções Exteriores e por um super- 
ministério que engloba econo- 
mia e mudanças climáticas, O 
único remanescente do atual 
gabinete de Merkel no futuro 
governo é oministrodo Traba- 
lho, Hubertus Heil, do SPD. 

Eaprimeira vez que a Alema- 
nha será governada por uma 

Coalizão tentará adiar 

pagamento de dívidas 

CENÁRIO 

MICHAEL NIENABER 

am 8 partidos da nova 
| 0 | coalizão de governo 
“da Alemanha concor- 
daram em criar mais condi- 
ções fiscais para as promessas 
eleitorais, estendendo o perio- 

do de reembolso da dívida do 
coronavirus e reforçando o 
fundo de investimento para 
os esforços climáticos por 
meio de uma manobra orça- 
mentária, 

Os planos permitirão à coali- 
zão evitar a criação de novos 
gastos fora do orçamento, con- 
tornando os limites da divida e 
permitindo mais investimento 
público para acelerar a mudan- 
ça para uma economia verde. 

O Partido Social-Democra- 
ta (SPD), de Olaf Scholz, os li- 

beral-democratas (FDP) e os 
verdes enfrentam um grande 
problema de gastos, puis, em 
seu acordo de coalizão, eles 

concordaram em voltar aos li- 
mites rígidos de dívida a partir 
de 2023 e evitar aumentos de 
impostos. 

Para criar mais margem fis- 
cal, as partes, provavelmente, 
usarão a cláusula de emergên- 
cia paraa regra de freio da dívi- 

dana Constituição peloter- 
ceiro ano consecutivo e as- 

sumirão mais dividas do 
que os inicialmente planeja- 
dos £ 100 bilhões em 2022. 

As três partes concorda- 
ram em retrabalhar o plano 
de reembolso da Alemanha 

para a dívida do coronavi- 
rus e alinhá-lo com o plano 
de reembolso menos estri- 
to do fundo de recuperação 
da União Europeia. 

Fundo climático 
Os partidos buscam um 
orçamento suplementar 
para medidas adicionais 

de proteção ao clima 

Lsso significa que o proxi- 
mo governo adiará em cin- 
coanos o primeiro reembol- 
so da dívida do coronavi- 
rus, de 2023 para 2028, e es- 
tenderá o periodo de reem- 
bolso de duas para três de- 
cadas - até 2058. 

Lsso criará um espaço adi- 
cional no orçamento fede- 
ral de € 2 bilhões por ano a 
partir de 2023 e de quase € 
10 bilhões por ano, a partir 
de 2026.0 

É CORRESPONDENTE DA 
REUTERS EM BERLIB 

HARELS SCHRELHER/AFE 

Merkel ao Lado de Scholz; novo comando na Alemanha após IB anos 

aliança tríplice, em uma coali- 
zão que vem sendo chamada 
de “Semáforo”, em referência 
às cores dos partidos (verme- 
lhor, amarelo e verde). Mesmo 
com diferenças ideológicas 

marcantes, os partidos defini- 
ram algumas pautas comuns 
parao próximo govemo, Docu- 
mentos consultados pela Reu- 
ters mostram que as legendas 
pretendem aumentar o investi- 

mento em tecnologia verde e 
digitalização, ao mesmo tem- 
po que projetam um retorno a 
uma política de austeridade fis- 
calparacontera dividade 2023 
em diante. Entre as medidas 
anunciadas estã o contingen- 
ciamento de € 1 bilhão para 
combater a covid. Os partidos 
também concordaram em for- 
talecer à união econômica e 

monetária na UE. 

CANNABIS. 4 nova coalizão 
anunciou também que planeja 
legalizar a venda -de cannabis 
no pais, em lojas autorizadas e 
com consumo reservado a 
adultos. “Isso permitirá con- 
trolar a qualidade, impedir a 
circulação de substâncias con- 
taminadas e garantir a prote- 
ção dos jovens”, diz o acordo, 
que detalha ainda que o “im- 
pacto social da lei” será reava- 
lado em quatro anos. 
A expectativa é a de que o 

novo governo seja oficialmen- 
te empossado na primeira se- 
mana de dezembro. No entan- 
to, antes, o acordo de coalizão 
terá de ser aprovado em confe- 
rências partidárias de SPD e 
FDP, enquanto os Verdes abri- 
rão um processo de votação en- 
treseus membros que deve du- 
rar cerca de dez dias. Gmr.ap, are 
é REUTERS 
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Social-democrata mantém estilo de 
Merkel para seguir passos da chanceler 

PERFIL 
ET 

Olaf Scholz 
Lider social-democrata e 

novo chanceler da Alemanha 

am Omo ministro das Fi- 
| | nançasevice-chance- 
“+ ler de Angela Merkel 
durante a pandemia, o social- 
democrata Olaf Scholz, de 63 
anos, construiu a reputação 
deter pulso firme na crise. Ele 
supervisionou a distribuição 
de bilhões de euros para auxi- 
liar no combate ao coronavi- 
rus e ajuda de emergência às 
vitimas das enchentes no oes- 
te da Alemanha. 

Ele foi apelidado de “Schol- 
zomat” — algo parecido com 
“scholz tapete” - por seu esti- 
lo seco, quase chato, de fazer 

política. Mas isso pode ter si- 
do útil para ele com os eleito- 
resainda ligados a Merkel, que 
não era especialmente conhe- 
cida por discursos apaixonan- 
tes. Apesar de ser de um parti- 
do diferente, ele se posicio- 
nou como o sucessor natural 
após os 16 anos de Merkel no 
poder. 

HISTÓRICO. “Obviamente, 
Merkel deixa um grande im- 
pacto na cultura política da 
Alemanha por meio de seu esti- 
lo de governo”, afirmou o con- 
sultor político Frank Stauss, 
que já trabalhou para o Parti- 
do Social-Democrata (SPD) 
no passado. “Scholz não é um 
clone de Merkel, mas tem um 

estilo semelhante e proximida- 
depara atrair eleitores que po- 
dem estar procurando por 
mais do mesmo.” 

social-democrata de longa 
data, Scholz nasceu em Osna- 
brick, no Estado da Baixa Sa- 

xônia, oeste da Alemanha, e 
foi criado na cidade de Ham- 
burgo, onde foi prefeito, de 
20114 2018.Formado em Direi- 
to pela Universidade de Ham- 
burgo, ele também foi deputa- 
do e ministro do Trabalho e 
Assuntos Sociais, no primeiro 

gabinete de Merkel. 
Sua carreira política já foi 

abalada por várias decisões 
controvertidas. Quando era 
prefeito de Hamburgo, Scholz 
enfrentou críticas pela repres- 
são a protestos durante a reali- 
zação da cúpula do G-20, em 
2017, quando houve violência 

generalizada entre manifes- 
tantes e policiais. 

ESCÂNDALOS. No início deste 
ano, uma investigação feita 
por deputados da oposição o 
acusou de falta de transparén: 
cia no esquema de fraude en- 
volvendo a fintech Wirecard, 
considerado um dos maiores 

escândalos da Alemanha no 
pós-guerra. Ele rejeitou as acu- 
sações e garantiu não ter qual 
quer responsabilidade no ca- 
So, 

Scholz também foi questio- 
nado em outra investigação, 
para saber se influenciou auto- 
ridades fiscais em nome de 

um banco de Hamburgo, em 
um escândalo de fraude que 
privou o Estado alemão de bi- 
lhões de euros em receitas. 

Eletambém negou qualquer ir- 
regularidade e, em última 
análise, nenhuma evidência 
concreta de envolvimento de- 
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“Estamos unidos em 
nossa crença no 

progresso e no fato 
de que a política 
pode fazer o bem. 
Estamos unidos 

em nosso propósito 
de tornar a Alemanha 

melhor, levá-la 
adiante e mantê-la 

unida” 
Olaf Scholz 

Social-democrata e futuro 

chanceler da Alemanha 
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ADIS-ABEBA 

Não é todo dia que o Exército 
de um pais pode contar coma 
força de um campeão olimpi- 
co. O medalhista de ouro etio- 

pe Haile Gebrselassie, um he 

O HISTÓRIAS DO MUNDO Recruta de peso 

rói nacional, prometeu ontem 
se juntar à luta contra as for 
ças rebeldes. Já aposentado 
das pistas, aos 48 anos, dono 

de 27 recordes mundiais, ele 

disse que tinha a obrigação de 
se alistar, já que a existência 
da Etiópia está em jogo. 

Haile disse que o esporte 
tem a ver com “paz e amor”, 
mas defendeu sua decisão de 

se juntar à luta contra os rebel 
des de Tigré, que no mês passa- 
do ameaçaram marchar sobre 
a capital Adis-Abeba. “O que 
você faria quando a existência 

INTERNACIONAL tm 

Campeão olímpico vai à guerra na Etiópia 
de seu pais está em jogo? Você 
simplesmente larga tudo”, de- 
clarou. 
A guerra, que dura um ano, 

matou milhares de pessoas, 
fez com que mais de 2 milhões 
perdessem suas casas e deixou 
400 milenfrentando a fome. À 

escalada de violência aumen- 

tou após a ameaça das forças 

rebeldes de marchar sobre a 

capital, intensificando os es- 
forços internacionais por 
um cessar-fogo. Na quarta- 

feira, a midia estatal infor- 

mou que O primeiro-minis 
tro etiope, Abiy Ahmed, foi 
comandar pessoalmente a 
guerra na linha de frente. 

Haile considera o conflito 
uma batalha que a ameaça a 
Etiópia e a África. “A Etiópia 
é um pais que contribuiu 
muito para a África”, afir- 
mou. “E um pais exemplar. 
Sea Etiópia se ajoelhar, o res- 
tante também o fará.” 
Em entrevista em seu es- 

critório na capital, onde diri- 
ge empresas imobiliárias, de 
hospitalidade, agricultura e 
educação, Haile falou sobre 
o papel que estava disposto a 
desempenhar. “Você espera 
que eu diga até a morte? Sim, 
esse é o preço final em uma 
guerra”, disse, “Não há como 
eu ficar sentado aqui com 

LA NOVA CONCEIÇÃO 
LEMOM 

2 W 
mm A , iria Sh = medo, porque ela chegará à 
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ALIANÇA. Nove grupos de 
oposição da Etiópia, incluin- 
do partidos políticos e gru- 
posarmados, anunciaram no 
início do mês umaaliança pa- 
ra derrubar o primeiro-mi- 
nistro Ahmed, que ganhou o 
Nobel da Paz de 2019. O obje- 
tivo é implementar um gover- 
no de transição. Fazem parte 
da iniciativa a Frente de Li- 
bertação do Povo de Tigré 
(FLPT), que trava uma guer- 

LIRA SER ABSOLUTO, 

TALHES QUE FAZ TUDO SER DIFERENTE. 

6) IBIRAPUERA 

SUITES 35 VAGAS ra contra Abiy hã um ano, eo 
Exército de Libertação Oro- 

IVO DE 2.50mº A 4,680mº mo (OLA, na sigla em in- 
glés), que recentemente se 
aliou à FLPT no conflito, 

Ao anunciar a criação da 

Frente Unida das Forças Fe- 
deralistas e Confederadas da 
Etiópia, em Washington, 
nos EUA, os líderes da alian- 

ça disseram que estavam for- 
mando um comando para 
coordenar ações políticas e 
militares. Eles disseram que 
planejam desmantelar o go- 
verno de Abiy à força ou por 
meio de negociações.” € reu 
TERS o AFP 
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Haile Gebrselassie, duas 

medalhas olímpicas de ouro 
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Travessia de risco 

INTERNACIONAL 

Naufrágio de 
bote mata 33 
imigrantes no 
Canal da Mancha 

Equipes de resgate 
retiraram do mar 
outras 26 pessoas 
que saíram da França 
e tentavam chegar 
ao Reino Unido 

Pelo menos 33 pessoas morre- 

ram afogadas ontem no litoral 
da França, durante uma tenta- 
tiva de chegar ao Reino Unido, 

O naufrágio foi o pior acidente 
envolvendo pequenos botes 
com imigrantes nos últimos 
três anos, As travessias do Ca- 
nal da Mancha se intensifica- 

ram recentemente, provocan- 
do uma crise que vem deterio- 
rando a relação entre france- 
ses e britânicos. 

Autoridades francesas fo- 
ram alertadas do naufrágio pe- 
la tripulação de um barco de 
pesca, que avistou um bote va- 
zio com cerca de 15 corpos flu 
tuando no mar, perto de Dun- 
querque. Para se ter uma di 
mensão da tragédia, o total de 
vitimas em travessias de botes 
no Canal da Mancha foi de 4, 

ESTADÃO nf > 

en 2019, 6 mortos e 3 desapare- 
cidos, em 2020, e era de i4 até 

então, este ano, 

Gérald Darmanin, ministro 
do Interior da França, afirmou 
que entre os mortos estavam 
cinco mulheres é uma criança 
— 26 pessoas foram resgatadas 
com vida. O premiê britânico, 
Boris Johnson, disse estar 
“chocado” com a tragédia é ad- 
mitiu que os esforços para im- 
pedir as travessias “não foram 

suficientes”. De acordo com 
ele, os contrabandistas de pes- 
soas estavam “escapando im- 
punes de assassinatos”, John- 
sonofereceu ajuda ao governo 
Francês, 

COOPERAÇÃO. O presidente da 
França, Emmanuel Macron, 
também pediu mais coopera- 
ção com Londres para comba- 
ter gangues de tráfico de imi 
grantes.“A França não permiti- 
rá que o Canal da Mancha se 
transforme em um cemitério”, 

disse. “A Europa e o seu pro- 
fundo respeito pela humanida- 
de estão de luto.” Para Ma- 
cron, é preciso acelerar os €s- 
forços para desmantelar os 
grupos de traficantes em 

Tm 
BA 
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Imigrantes chegam a Dungeness, no litoral britânico, após arriscarem a vida no Canal da Mancha 

“A França não permitirá 
que o Canal da Mancha 
se transforme em um 
cemitério. A Europa e o 
seu profundo respeito 
pela humanidade estão 
de luto” 
Emmanuel Macron 

Presidente da França 

ações conjuntas com Reino 
Unido, Bélgica, Alemanha e 

Holanda. 
Franceses e britânicos tro- 

cam acusações há algum tem- 
po sobre o vai e vem de imi- 
grantes no Canal da Mancha. 
Londres acusa a França de não 

conter o fluxo de imigrantes, 
enquanto Paris culpa o Reino 

especialistas atuantes, alia conhecimento 
e atuação no mercado 

> Mais de 1.900 cursos de pós-graduação, nacionais 
e Internacionais, analisados em detalhe 

> MBAs presenciais, online ou híbridos 
Conheça é 

escolha n seu 

à» Classificação por faixa de preço do investimento 

ANUNCIE: PUBLICACOES(DESTADAO.COM 

Ehrsali za 

ESTADÃO 

Prixchição Patrescânios 

j & : ESTADÃO see WEEGY 5 
BLUE STUDIO 

[bmec 

Unido por sua política migrató- 
ria negligente, que permite 
que os recém-chegados consi- 
gam trabalho com facilidade 
no pais. 

Este ano, o Reino Unido já 
recebeu 25,7 mil pedidos de asi- 
lo de pessoas que cruzaram o 
Canal da Mancha, três vezes 

mais do que em 2020, quando 
8,4 mil pedidos foram proces- 
sados. Segundo autoridades 
francesas, 31,5 mil migrantes 
deixaram a costa francesa para 
a Inglaterra desde o início do 
ano. Destes, 7,8 mil foram res- 

gatados no mar. 

TRAVESSIA. Até bem pouco 
tempo, o método mais usado 
para ir ilegalmente da França 
ao Reino Unido era escondido 

em caminhões de carga. Com 

o aumento da fiscalização, Os 

traficantes passaram a usar bo 
tes. À Decathlon, loja especiali- 

Colômbia 

zada em roupas cesportes, dis- 
se que parou de vender caia- 
ques em Dunquerque e Calais, 
porque eles estavam sendo 
usados nas travessias. Este 
ano,os contrabandistas come- 
caram a usar embarcações 
maiores, para acomodar mais 
migrantes em uma única tra- 
vessia. Eles também passaram 
ausar praias mais distantes, pa- 
ra escapar da fiscalização, o 
queaumentaa distânciaeoris- 
co da travessia. 

Ontem, dois helicópteros - 
um da França e outro do Reino 
Unido - e três navios france- 
ses continuavam a operação 

de resgate. O Ministério do In 
terior francês anunciou esta se- 

mana que está comprando € 
milhões (cerca de R$ 69 mi- 
lhões) em novos equipamen 
tos, incluindo veiculos, lan- 

chas é aparelhos de visão no- 
Turma. (8 REUTERS e AFE 

Casa Branca informa Congresso que retirará 
Farc de lista de organizações terroristas 

A Casa Branca notificou o Congresso sobre sua inten- 
cãoderetiraras Forças Armadas Revolucionárias da Colôm- 
bia (Farc) da lista de organizações terroristas. Ontem, o go- 
verno colombiano foi formalmente avisado sobre a retira- 
da, que seria concretizada no máximo até o início de dezem- 
bro. A decisão permite que os EUA ajudem ex-membros 
das Farc, que tentam se reintegrar à sociedade, a ter acesso 
aprogramas da Usaid, a agência americana de ajuda huma- 
nitária. & 

Diplomacia 

Presença de Taiwan em cúpula de Biden 
sobre democracia causa mal-estar com China 

O presidente ameri- 
cano, Joe Biden, convidou 
no países - entre eles 
Taiwan e Brasil - para uma 
cúpula virtual que discuti- 
rádemocraciaentreosdias 
ge10.Alistatem paises alia- 
dos dos EUA, mas também 
Iraque, Índia e Paquistão. A 

S USAM VIALGHIAP- FINA 

presença dos taiwaneses causou mal-estar coma China, que 
não foi convidada. O governo do presidente chinês, Xi Jin- 
ping, considera Taiwan uma província chinesa e rejeita qual- 
quer forma de separatismo. é 
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PF já tenta 
conter “Serra 
Pelada' fluvial 
na Amazônia 

Centenas de balsas de garimpo ilegal 
estão reunidas há dias no Rio Madeira; 

ação de combate inclui ainda agentes do 
Ibama e integrantes das Forças Armadas 

ANDRÉ BORGES 
BRASÍLIA 

A Polícia Federal articula 
ações para tentar conter o 
avanço de centenas de balsas 
de garimpo ilegal que estão reu- 
nidas há dias no Rio Madeira, 
um dos principais da Amazó- 
nia, numa região onde teria si- 
do encontrada uma grande 
quantidade de ouro porembar- 
cações clandestinas. Outros Ór- 
gãos federais participam dessa 
operação, como o Ibama e o Mi- 
nistério da Defesa. 
A informação foi confirma- 

da à reportagem pela superin- 
tendência da PF no Amazonas 

e, depois, pelo Ministério da 
Justiça. “A Polícia Federal 
acompanha o caso paraadoção 
das medidas cabíveis com a 
maior brevidade possivel.” À 
PE não dá detalhes sobre a ope- 
ração, mas o Estadão apurou 
que um grande contingente de 
agentes envolvendo policiais, 
agentes do Ibama e das Forças 
Armadas foi destacado, dada a 

dimensão do problema cos ris- 
cos de reações violentas. Em 
ações desse tipo são utilizadas 
geralmente dronese aparelhos 
de telefone satelital. 
Conforme o Estadão reve- 

lou, garimpeiros já estavam 
cientes da mobilização policial 
que pretende dar fim ao que se 
converteu em uma “Serra Pela- 

da” fluvial. Em mensagem en- 
viadano fim da manhã de quar- 
ta-feira, por meio de What- 
sÃpp, um garimpeiro já avisava 
aus demais que “está saindo de 
Manaus um comboio de Exérci- 

to, Policia Federal e Ibama” pa- 
ra a região onde estão as bal- 
sas, nas proximidades do muni- 
cípio de Autazes. “Está lotado, 
mano, e subindo para a banda 
dai, viu,” 

REAÇÃO. No comando das bal- 
sas clandestinas, garimpeiros 
também prometeram reação 
caso sejam abordados. Em ou- 
tra mensagem de áudio obtida 

pela reportagem, um homem 
fala em montar um “paredão” 
de balsas, com pessoas ao re- 
dor dos equipamentos, para 
reagir a qualquer tipo de abor- 
dagem para fiscalização. “Vo- 
cês que têm muita balsa ai, 
(tem que) fazer um paredão 
mesmo daqueles e esperar to- 
do mundo aina frente da balsa. 
Um atrás, um na frente e ver o 

que é que dá, Eles vão respei- 
tar, entendeu?” 

Reação 
Grupo fala em montar 

um 'paredão' de balsas, 
com pessoas ao redor dos 

equipamentos 

O garimpeiro lembra ainda 
episódios em que grupos inva- 
diram e queimaram unidades 
do Ibama e do Instituto Chico 
Mendes (TCMBio) no munici- 
pio de Humaitá, nas margens 
do Rio Madeira, após agentes 
dos órgãos ambientais destruí- 
rem uma de suas balsas. “Uma 
vez, quando tocaram fogo nu- 
ma balsa aqui em Humaita, 
nós fomos pra cima, Tocamos 
fogo no Ibama, tocamos fogo 
no ICMBio, tocamos of... meu 
irmão”, diz o garimpeiro. 

OURO E DANO. Nos últimos 
dias, centenas de garimpeiros 
concentraram suas balsas em 
uma mesma área do rio, após 
correrem informações de que 
teria sido encontrada uma 
grande quantidade de ouro na 
região. Mensagens obtidas pe- 
la reportagem também apon- 
tam a “comemoração” pela 
quantidade de ouro que esta- 
ria sendo retirada do leito do 
Rio Madeira. “Meus colegas di- 
zem que lá embaixo estão fa- 
zendo 1 grama de ouro por ho- 
ra. Mas é certo mesmo, não é 
mentira”, diz um garimpeiro, 
em mensagem de áudio. 
A lavra clandestina de ouro 

ao longo do Rio Madeira é um 
problema histórico e conheci- 

Projeto de lei acaba 
com porte de arma 
de fiscais do Ibama METRÓPOLE nf Am 

Lavra clandestina na região de Autazes utiliza mangueiras, que sugam terra e tudo o que está no fundo 

Ação ilegal leva a um 
prejuízo socioambiental 
de R$ 31,4 bilhões 

Não há dados precisos sobre 
ovolume de ouro contido no 

leito dos rios amazônicos. 
Há décadas, porém, as mar- 
gens e os fundos de grandes 
rios da margem direita do 
grande Amazonas, como o 
Madeira, Tapajós, Jamanxin, 
Teles Pires e Xingu são alvo 
de ações criminosas de ga- 
rimpeiros. 

Um estudo realizado nes- 

te ano pela Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(UFMG) estima que, entre 
2019 € 2020, foram comer- 

cializadas 174 toneladas de 
ouro pelo Brasil. Esse volu- 
me seria suficiente para en- 
cher a caçamba de 11 cami- 
nhões “toco” - ou semipesa- 

dos — de ouro puro. Do to- 
tal, 49 toneladas sairam de 

áreas com evidências de ir- 
regularidades. 

Segundo o levantamento, 
13% das áreas de lavra men- 

cionadas como o local de ori- 
gem do ouro não tinham evi- 
dência de exploração, portan- 
to, provavelmente o metal 
era originário de áreas ile- 
gais. Os demais 87% envol- 
viam áreas exploradas para 
além das autorizações de la- 

do, Essa mesma atividade cri- 
minosa se espalha há décadas 
poroutros afluentes do Amazo- 
nas, como o Rio Tapajós, na re- 
gião de Itaituba. O que chama 
a atenção no caso atual, po- 
rém, é à aglomeração de balsas 
numa mesma região. Para reti- 
rar o ouro do fundo do rio, es- 
sas balsas utilizam longas man- 
gueiras, que são lançadas até o 
leito. Actonadas por gerado- 
res, sugam a terra é tudo o que 
encontram no fundo. O mate- 
nal revolvidoe trazido até a bal- 
sa e passa por uma esteira, on- 

vra de fato concedidas. 

Conforme o estudo, assi- 
nado pelo Centro de Senso- 
riamento Remoto e o Labo- 
ratório de Gestão de Servi- 

ços Ambientais (UFMG), 
além do Ministério Público 

Federal, estima-se que o ou- 
ro ilegal explorado entre 
2019 e 2020 tenha causado 
um prejuízo socioambiental 
de aproximadamente R$ 
31,4 bilhões. 

Um documento elahora- 
do pela organização indige- 
nista Operação Amazônia 
Nativa (Opan), em parceria 
com o Conselho Nacional 

das Populações Extrativistas 
(CNS) e com a Coordenação 

das Organizações Indigenas 
da Amazônia Brasileira (Coi- 
ab) aponta que o Estado do 
Amazonas conta, atualmen- 

te, com 2.897 processos mine- 
rários ativos na Agência Na- 
cional de Mineração (ANM), 
em várias fases de tramita- 

ção, atingindo uma área de 
aproximadamente 

12.800.016 hectares, o que 

corresponde a cerca de 85% 

de todo seu território, Desse 
total de pedidos, 34% reque- 

rem a extração de ouro. Os 
dados se baseiam em infor- 

mações oficiais do Sistema 
de Informações Geográficas 
da Mineração, banco de da- 
dos mantido pela ANM. é 

deé filtrado e devolvido à água. 
Nesse processo, o ouro fica re- 
tido na esteira. Essas opera- 
ções causam extremo dano am- 
biental, porque acabam com to- 
do tipo de alimento de cente- 
nas de espécies de peixes, com- 
prometem a qualidade da água 
e geram assoreamento, 

NADA COM 550. O governo do 
Amazonas se esquivou de qual- 
quer responsabilidade sobre a 
ação criminosa que reúne mais 
de 600 balsas clandestinas, 
Por meio de nota, o Instituto 

de Proteção Ambiental do 
Amazonas (Ipaam), órgão Es- 
tadual responsável pela fiscali- 
zação do meioambiente, decla- 
róu que a atribuição de agir 
contra o garimpo ilegal na re- 
gião é do governo federal e de 
órgãos vinculados à gestão do 
Executivo em Brasília. O 
Ipaam afirmou que, ao identifi- 
car a presença das balsas, co- 
municouo Ibama para “alinha- 
mento de providências”, 
O diretor-presidente do 

Ipaam, Juliano Valente, decla- 
rou que as balsas estão ancora- 
das no Rio Madeira, em “área 
de competência dos órgãos fe- 
derais”. “A regulamentação da 
exploração mineral na área, 
conforme ogestor, é de compe- 
tência da Agência Nacional de 
Mineração. O licenciamento é 
de responsabilidade do Ibama, 
e a atuação, em caso de crimes 
de exploração ilegal de miné- 
ro, é competência da Policia 
Federal. Ainda sobre a trafega- 
bilidade e de poluição hidrica, 
o acompanhamento é feito pe- 
la Marinha”, afirmou Valente, 

Segundo o Ipaam, embora a 
competência de atuação na 
área seja federal, o governo do 
Estado “está à disposição para 
atuar em parceria com os de- 
mais órgãos” e, na manhã des- 

ta quarta-feira, fez uma reu- 
nião de alinhamento com Iba- 
ma, Marinha e Polícia Federal, 

EFEITO LOCAL. A cidade flu- 
tuante dividiu a população lo- 
cal. “E muita gente vindo com- 
prar. Aumentou o consumo de 
carne, de mercadoria”, disse O 
vercador de Autazes Bandeira 

Serrão (PV), que diz que “não é 
contra nem a favor”. “Está tra- 

gendo beneficio aqui." Jáomo- 
torista Filipe Santos observou 
que a maioria da população vê 
de forma negativa. “A gente sa- 
be que a chegada disso ai mexe 
com droga, prostituição. Al- 
guns foram vistos pelo comer- 
cio fazendo compras, tudo 
com cordão de ouro.” € coLaso- 
ROU BRUNO TADEU, ESPECIAL PARA DESTADÁO 
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Pesquisa espacial 

Nasa lança com sucesso 
sonda que deverá 
colidir com asteroide 
Missão Dart testa a 

tecnologia para 
prevenir um possível 
risco futuro; colisão 
deve ocorrer entre 
outubro e novembro 

A missão Dart, da Nasa, agén- 

cia espacial americana, come- 
cou com sucesso na madruga- 
dade ontem. Foi lançada a son- 
da para o teste de redireciona- 
mento de asteroide duplo, que 
tentará pela primeira vez des- 
viar a rota de um asteroide, O 
objetivo é checar se a tecnolo- 
gia consegue proteger o plane- 
ta de um possivel risco futuro. 
O lançamento da sonda Dart, a 
bordo de um foguete Falcon 9 
da Space-X, ocorreu às 3hai, 

no horário de Brasília, na base 

da Força Aérea de Vanden- 
berg, na Califórnia (EUA). Pas- 
sada cerca de uma hora, a nave 

se separou do foguete. 
Minutos depois, os óperado- 

res da missão receberam os pri- 
meiros dados de telemetria e 
começaram a orientar a Dart 
para chegar a uma posição se- 
gura para abertura de seus pai- 
néis solares — o que ocorreu, 
com sucesso, após duas horas. 

FALECIMENTOS 

Aloysio Santos - Aos 97 anos. Era viú- 

vo, Deixa filhos, parentes e amigos. O 

enterro foi realizado no Cemitério é 

Segundo a agência america- 
na, nenhumasteroide conheci- 

do representa ameaça à Terra 
—- pelomenos até o próximo sé- 
culo, A missão Dart funciona 
como um teste-chave antes de 
qualquer ameaça real, para co- 
letar dados sobre a possibilida- 
de de deflexão de um asteroide 
por meio de uma técnica cha- 
mada de impacto cinético. 

FICÇÃO CIENTÍFICA. “A Dart es- 

tátransformando a ficção cien- 
tífica em fato cientifico”, disse 
o administrador da Nasa, Bill 

Nelson. “Além de todas as ma- 

neiras como a Nasa estuda nos- 

souniverso e nosso planeta na- 

Missão Dart 
A sonda deve colidir com 
um asteroide de 160 m de 

diâmetro, que orbita outro, 
de 780 m de diâmetro 

tal, também estamos traba- 

lhando para proteger essa ca- 
sa, Esse teste ajudará a provar 
uma maneira viável de prote- 
ger nosso planeta de um aste- 
roide perigoso, caso algum dia 
umvenha em direção à Terra.” 
A sonda da Dart ruma até 

um sistema de asteroides binã- 
rio. Com uma velocidade de 

Crematório Primaveras. 

Alberto Benhaim - 40592 anos. Deixa 

filhos e parentes. O enterro foi realiza- 

à FAMÍLIA JADZINSKY comunica a realização da cerimônia de MATZEIVA 
[inauguração do têmulo) da amada e saudosa 

XX ESTHER ELISA KLEIMAN DE JADZINSKY (21) 
A realizar-se DOMINGO — 28/11, às 11:00h, no Cemitério Issasíta do Butantã. 

2.395. 90R. 

seis quilômetros por segun- 
do, de forma autônoma, a 

nave deve colidir delibera- 
damente com o Dimorp- 
hos, um asteroide de 160 
metrosde diâmetro, que or- 
bita outro maior, o Didy- 
mos, que possui são metros 
de diâmetro, 

Pela proximidade com a 
Terra, o sistema Didymos 
permite que especialistas 
em defesa planetária obser- 
vem e meçam o impacto ci- 
nético da sonda. Coma coli- 
são, os cientistas estimam 

reduzir em vários minutos 
o periodo orbital do Di- 
morphos. A escolha da data 
de colisão, que deve ocorrer 
entre outubro e novembro 
do próximo ano, foi proposi- 
tal, À cada 770 dias, o Didy- 
mos fica a 11 milhões de qui- 
lômetros do planeta, 
Com informações mais 

específicas sobre o Dimorp- 
hos, como massa e estrutu- 

ra interna, e da cratera a ser 
deixada pela Dart, será pos- 
sivel transformar ó impacto 
cinético em uma técnica re- 
plicável. Assim, em caso da 
aproximação de um asteroi- 
de que realmente possa cau- 
sar danos ao planeta, os 
cientistas estarão prontos 
para enfrentá-lo. e 

do no Cemitério Israelita do Butantã. 

Sebastião José da Cruz - Ãos 86 

anos, Era casado com Maria Madalena 

Souzada Cruz. Deixa filhos, parentese 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras, 

Ismael Dias de Souza - Aos 7] anos. 

Eracasado com Zulmira Ines de Andra- 

de Souza. Deixa 05 filhos Fabio, Mar- 

cia Ismael, parentes e amigos. O enter- 

ró foi realizado no Cemitério e Crema- 
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SÃO PAULO RECLAMA 

Dificuldade para obter 
documentação 

Reclamação de Érica Arru- 
da: “Estamos vendendo o 
nosso apartamento e soube- 
mos pela imobiliária que 
precisamos dar baixa à alie- 
nação no cartório. Quita- 
mos o apartamento ainda 
em 2019, mas na época não 

sabiamos que teriamos que 
dar baixa. Além disso, ainda 
em201y, recebemos do San- 

tander apenas uma procura- 
ção com assinaturas de pro- 
fissionais do banco, mas 
sem o termo de quitação. 
Pois bem, no dia 9 de no- 
vembro deste ano, solicita- 

mos ao Santander a segun- 
da via do certificado de qui- 
tação de meu apartamento. 
Quase todos os dias ligáva- 
mos para o banco para per- 
guntar como estava o anda- 
mento. Exatamente no dia 
19 de novembro, quando 
completaram os 7 dias 
úteis, liguei para o banço e 
tive a péssima notícia de 
que houve algumerrode co- 
municação, e o documento 
não havia sido feito. Estou 
só pedindo algo que é meu 
por direito e, por mais que 
seja urgente, este grande 
banco ignora” 

Resposta do Banco San- 
tander;“O Santander infor- 

ma que entrou em contato 
com a cliente e solucionou 
ocaso.” 6 

El Teve ztgumdirelio como codadão 
Re! qu consumidor desrespeitando? O 
Ev blog Seus Direitos pode ajudar, 

eia Envie suas reclamações, com 05 
devidas fopuimentos, pais pes- 
emas é contatos, além do nome 
dos envolvidos na questão, para o 
spreclama estadas com 

tório Primaveras. 

Alberto Semer - Aos 66 anos. Filho 

de Marcos Semer e Eva Semer. Era ca- 

sado com Eliane Kuperman Semer. 

Deixa os filhos Sheila, Nathan, paren- 

tes e amigos. O enterro foi realizado 

no Cemitério Israelita do Butantã. 

Ivo Beltrao Tenorio - Aos 64 anos. 

Era casado com Cleonice de Souza Te- 

norio. Deixa as filhas Viviane, Vivian, 

Vanessa parentese amigos. D enterro 
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HÁ UM SÉCULO 

Um bonde desgovernado 

Hontem, pela manhan, defron- 

te do jardim da Floresta, na 
Ponte Grande, registrou-se 

um desastre, que só por verda- 
deiro milagre não trouxe con- 
sequencias mais graves, além 
dos damnos soffridos por um 
bonde e por um edificio. Era 
pouco mais de o horas, quando 

o bonde da linha da Ponte 
Grande saltou dostrilhos, devi- 
doágrande velocidade, e foi ba- 
ter no predio em que está ins- 
tallado um botequim, à esqui- 
nada avenida Tiradentes com 
arua Porto Seguro, pondo abai- 
xo a parede da frente. e 
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foi realizado no Cemitério e Cremató- 

rio Primaveras. 

Luzia Tenorio de Araujo - Aos 85 

anos. Era solteira. Deixa parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras, 

MISSAS 

Nair Néia Meneghello - Amanhã, às 

I8 horas, Paróquia Imaculado Cora- 

ção de Maria (Capela da Puc), na R. 

Monte Alegre, 948, Perdizes (3 anos). 
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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 não 

esqueça: adolescentes entre 12 e 17 anos precisam 

estar atentos à Caderneta de Vacinação para tomar 

a 22 dose na data certa. E se você tem mais de 
18 anos e tomou a 2º dose ha pelo menos 5 meses, 
ja pode tomar a dose adicional. 

Saiba mais em: prefeitura.sp.gov.br/vacinasampa 

> Use máscara sempre. 
> Lave sempre as mãos. 
> Evite aglomerações. 
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Pandemia do Coronavirus 

SAÚDE Anvisa aprova dose de 
reforço da Pfizer para 
quem tem mais de 18 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 202 

O ESTADO DE S, PAULO 

Uso de máscara ao ar livre deixará de 
ser obrigatório em São Paulo no dia ll 

Governo estadual considera melhora nos indicadores e o avanço da vacinação; 

acessório deverá continuar a ser utilizado em locais fechados e no transporte público 

O uso de máscaras ao ar livre 
deixará de ser obrigatório no 
Estado de São Paulo a partir do 
diam de dezembro. “Continua- 

rá sendo obrigatório para as 
áreas internas e para as esta- 
ções e centrais de transporte 
público”, anunciou o governa- 
dor de São Paulo, João Doria 

(PSDB. 

Aflexibilização ocorre coma 
melhora nos indicadores da 
pandemia eo avanço da vacina- 
ção no Estado, A meta de 75% 
da população com esquema va- 
cinal completo, estima a ges- 
tão estadual, deve ser atingida 
nas próximas 24 horas, com 
perspectiva de chegar a 80% 
até o fim do mês. Atualmente, 
o indicador estã em 74,5%. 

No Estado de São Paulo, 4,3 
milhões de pessoas ainda preci- 
sam tomar a segunda dose do 
imunizante. O governo Doria 
pretende, com apoiodas prefei- 
turas, fazer uma campanha a 
respeito entre os dias 1€ 10. Na 
faixa etária entre 20 € 29 anos, 

Amilhão de pessoas ainda pre- 
cisam tomar a segunda dose; 
deiza 1ganos, onúmero chega 
a 1,3 milhão de faltosos. 

PARÂMETROS. À cobertura va- 
cinal foi um dos quatro pará- 
metros apresentados pelo go- 
vero paulista no início do 
més para Mexibilização do uso 
de máscaras, Os outros seriam 
deixar a média móvel de óbitos 
abaixo so (atualmente, estã 

em6o),a média móvel de inter- 
nações abaixo de 300 (atual- 
mente, está em 318) c a média 
móvel de casos abaixo de 1,1 

mil (atualmente em 1.289). 

Nesseúltimo indice, houve pio- 
ra na comparação com o início 
domês, quando onúmero esta- 
va próximo de 800. 
Questionado se irá deixar de 

flexibilizar o uso de máscaras 
se os indicadores não forem 

atingidos até n de dezembro, o 
governo de São Paulo disse 
que o foco neste momento é na 
vacinação. Segundo o secretã- 
rio da Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn, o avanço da co- 
bertura vacinal repercute nos 
números de casos, internações 

e óbitos. “Os índices que fo 
ram colocados pelo comitê 
científico (que assessora o go 
verno paulista) estão muito 
próximos de serem atingidos, 
e seriam atingidos nos próxi- 

ea a 

GOVERNO SP 

Anúncio no Palácio dos Bandeirantes; 4,3 milhões de pessoas ainda precisam tomar segunda dose de imunizante e serão alvo de campanha 

Debate: Você concorda com a decisão de SP de flexibilizar o uso da máscara? 

VITOR MORI 

Pesquisador da Univ. de Vermont 

A favor 

Muitos lugares no Brasil, e 

até fora, já adotaram essa 
medida com sucesso. À 

transmissão é predominan- 
te em espaços fechados, em 
que as partículas do virus 
vão se acumulando e aca- 

bam sendo inaladas. Menos 
de 1% das transmissões acon- 

tece ao ar livre. 
Se há um local em que dá 

para se flexibilizar é ao ar 

livre. O mais importante é 
| informar a população que 

mos dias,0 que garantiria o ini- 
cio de dezembro como a data 
que previamente havia sido 

aventada como uma possibili- 
dade”, apontou Gorinchteyn. 
“Mas precisamos ser muito 
cautelosos, milimétricos.” 

Como parte da campanha de 
vacinação, o governo de São 
Paulo aplica desde a última 
quinta-feira as doses de refor- 
ço da vacina anticovid para 
maiores de 18 anos. A aplica- 
ção segue determinação do Mi- 
nistério da Saúde e é destinada 
a quem tomou a segunda dose 
hã pelo menos cinco meses. 
Coordenador do comitê 

científico, Paulo Menezes dis- 

se que o grupo técnico avalia 

sair ao ar livre é mais seguro. 
Hã uma fadiga da população, 
não dá para ficar exigindo o 
mesmo empenho do início da 
pandemia. Nesse contexto, 
vale mais flexibilizar o uso de 
máscaras em locais seguros 
do que “liberar geral”, 

Se a flexibilização for com- 
binada com uma boa comuni- 
cação e com a manutenção 

das medidas de segurança 
em espaço fechado, pode ser 

uma boa. A gente deveria es- 
tar reforçando o uso das más- 

caras em espaços fechados, 
de preferência a PFF2, que 
protege mais. À população 
tem condição de compreen- 
der essas nuances. & 

que o Estado de São Paulo está 
caminhandona direção “corre- 
ta e segura” para flexibilizar o 
uso de mascaras. “Isso não 

quer dizer que as pessoas têm 
que tirar as mascaras. Às pes- 
soas vão avaliar o quanto sé 
sentem seguras ou não de es- 

tar sem máscaras, dependen- 
do da situação”, apontou Me- 
nezes, Nofim de outubro, à go- 
verno do Rio de Janeiro libe- 

rououso de máscaras de prote- 
ção em locais abertos. Mesmo 
semaobrigatoriedade doaces- 
sório, reportagem do Estadão 
apontou que algumas pessoas 
que circulavam no Centro da 
capital do Estado seguiram uti 
lizando as máscaras. 

RAQUEL STUCCHI 

Infectologista da Unicamp 

Apesar de o Brasil estar, neste 
momento, com redução mui- 
to significativa nas interna- 
ções pela covid-19 e uma redu- 
ção expressiva dos óbitos, des- 
conhecemos qual é a real 
transmissão do virus porque 

o País testa muito pouco. Te- 
mos a expectativa de termos 
festas e eventos de fim de ano 
com aglomeração de pessoas, 

mesmo que ao ar livre. 
Neste momento, e princi- 

palmente porque nós ainda 

Segundo o governador João 

Doria, os municípios de São 
Paulo podem seguir com “me- 
didas mais firmes” e decidir 

não liberar o uso de máscaras 

Capital imunizada 
A cidade de São Paulo 

atingiu 100% de adultos 
com as duas doses ou com 

dose única da vacina 

em ambientes abertos, a de- 
pender das circunstâncias e 
dos indicadores locais. “Prefei 
turas podem ser mais rigoro- 

sas que o governo do Estado, 
não podem ser menos rigoro- 

não alcançamos 80% da po- 
pulação não apenas total. 
mente vacinada, mas vacina- 

da hã menos de seis meses, 

considero que não é adequa- 
daa liberação do uso de más- 
caras, Às máscaras ao ar li- 

vre, sem aglomeração, a ri- 
gor, não são necessárias. 
Mas a liberação do uso de 
máscaras pode fazer com 
que o entendimento fique da 
conveniência de cada um. O 

conceito do que é aglomera- 
ção vai ficar frouxo, e isso vai 

permitir com que nós tenha- 
mos uma possibilidade de 

aumentar a transmissão do 

virus, elevando o risco de 
aparecimento de variantes. & 

sas”, afirmou. Nesta terça-fei- 
ra o Estadão revelou que, ape- 
sar do avanço da vacinação, ao 

menos 70 cidades do interior 

de São Paulo já cancelaram o 
carnaval de 2022 motivadas pe- 
la pandemia (mais informações 
na página Asi). 

CAPITAL 100%. Conforme 

adiantou ontem a Coluna do Es- 
tadão, a cidade de São Paulo 

atingiu nesta quarta-feira 
100% de adultos imunizados 

com as duas doses ou com a 
dose única da vacina contra a 

covid-19, segundo o secretário 
municipal de Saúde da capital, 
Edson Aparecido, “Uma gran- 
de vitória”, disse cle. € 
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Pandemia do Coronavirus 

Risco de covid-19 põe em 
dúvida festas de carnaval 
tradicionais do País 
Capitais como 
Salvador, São Paulo 

e Recife ainda não 
tomaram decisão 
final; Rio mantém 
calendário da folia 

José MARIA TOMAZELA 
SOROCABA 

Capitais brasileiras com gran- 
de tradição em carnaval man- 
têm em dúvida a folia de 2022 
pelo risco de uma retomada na 
pandemia de covid-19. Em Sal- 
vador, Recife e Fortaleza, as 

prefeituras ainda avaliam se se- 
rá possível liberar os festejos. 
Em Belo Horizonte, o munici- 
pio já decidiu que não patroci- 
nará a festa, como fazia todo 
ano. Olinda, que não é capital, 
mas tem um dos carnavais 
mais concorridos do Pais, esta 

empreparativos, mas sem con- 

firmar a festa. Florianópolis e 
Manaus, onde os casos de co- 
vid-19 voltaram a subir, já con- 

firmam o carnaval, embora su- 
jeito à revisão. 
A decisão final sobre à folia 

de rua em São Paulo será toma- 

da até o fim de dezembro, se- 

gundo o secretário municipal 
da Saude, Edson Aparecido, 
com base no cenario da pande- 
mia. Em paralelo, o evento se- 
gue em organização. No come- 
ço de novembro, a CRBS S.A. 

AGENDA COVID 

(ligada à Ambev) foi anuncia- 
da como patrocinadora oficial, 
por R$ 23 milhões. Além disso, 
a Prefeitura recebeu R67 solici- 
tações de desfiles. 

INDEFINIÇÃO. Segue indefini- 
do o carnaval de Salvador, na 

Bahia. Governo do Estado e 
prefeitura ainda discutem a 
conveniência do desfile de blo- 
cos e trios elétricos, que atrai 
mais de um milhão de foliões. 
A produtora Flora Gil, mulher 
do cantor Gilberto Gil, afir- 
mou que é contra realizar o car- 
naval no Brasil em 2022. Ela 
não pretende abrir o camarote 
Expresso 2222, independente- 
mente da decisão do governo, 

Pedidos 
No Rio, 506 blocos se 

inscreveram para desfilar 
pelas ruas; em São Paulo, 

foram 867 solicitações 

No Recife, o carnaval de 

2022 também é incerto. O pre- 
feito João Campos (PSB) che- 
gou a propor a criação de um 
comitê de prefeitos de capi- 
tais, incluindo Rio de Janeiro, 
São Paulo e Belo Horizonte, pa- 
ra discutir as condições sanitá- 
rias que balizariam o evento. 
Ontem, a prefeitura disse que 
a festa dependerá do parecer 
das autoridades sanitárias. 

Hi SITEAÇÃO MO PAÍS, COM DADOS DO CONSÓRCIO DA IMPRENSA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RECUPERADOS) 

613.416 76 
TEmiL HoNa RERSTRIS 

[E MBETES [IE MIRIES EM ah 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 

Até sexta, a capital paulista re- 
cebea campanha de megavaci- 
nação do Ministério da Saúde, 
O objetivo é ofertar a dose adi- 
cional aos maiores de 18 anos, 

vacinados com a 2? dose há 
seis meses. Alte a 24 doses 

continuam sendo oferecidas a 

2 
MEDA MEL 
E DEIMIrA 

outros públicos elegíveis. 

CAMPINAS 

Lançado pela Secretaria Mu- 
nicipal de Saúde, o “Campi- 
nas Vacina Mais”, está imu- 
nizando, até sábado, os mo- 

radores de 18 à 24 anos, as- 
sim como adolescentes, das 

15 às 19 horas. € 

158,395,349 
TT TE 
RALI 

Já o secretário da Saúde de 
Pernambuco, André Longo, 

disse que a realização ou não 
do carnaval, tanto em Recife 
quanto em Olinda, ainda estã 
em debate. À prefeitura de 
Olinda informou que acompa- 
nha os resultados da vacinação 
no Pais cestimulaque todos os 
seus cidadãos se vacinem. 

RIO DE JANEIRO, No Rio, o se- 
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, garantiu que hã 
segurança sanitária para o car- 
naval, cujo calendário está 
mantido. Segundo Sorang, o 

Rio já atingiu praticamente to- 
dos os indicadores necessários 
para a festa. Eles foram lista- 
dos em estudo da Fiocruz e da 
UFRJ apresentado à Comissão 
Especial de Carnaval da Câma- 
ra Municipal, Especialistas 
que participam da comissão da 
Câmara, porém, citaram o des- 
compasso da cobertura vaci- 
nal do Rio para o restante do 
Estado e do Brasil, além de al- 
guns paises, e recomendaram 
a cobrança do passaporte vaci- 
nal de turistas. 
O desfile das escolas de sam- 

ba está confirmado e, segundo 
a Riotur, 506 blocos estão ins- 
critos para fazer 620 desfiles 
de rua na cidade, A lista final 
sai no fim de dezembro. Em 
2020, porexemplo, foram auto- 
rizados 442 blocos. (coLasoRaRaM 

PRISCILA MEMQUE E ROBERTA JANSEM 

22, 043, 411 
TUTA 

TESTES Poe Mus 

NjNI, 

Mi SAÚDE 

DENISE ANDRADE ESTADÃO 

E naniios 

Flora Gil não quer abrir o camarote Expresso 2222 em Salvador 

SP pede ao governo e à 
Anvisa exigência de 
passaporte da vacina 

A Secretaria Municipal de 

Saúde de São Paulo pediu na 
terça-feira ao Ministério da 
Saúde e à Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi- 
sa) a exigência do passaporte 
da vacina para estrangeiros. 
Oofício, assinado pelo secre- 
tário Edson Aparecido, mani- 
festa preocupação com a en- 
trada dos visitantes no País 

sem a imunização contra a 
covid-19. A gestão Jair Bolso- 
naro, porém, é contrária a 
criar essas obrigações. 

A expectativa é de que ha- 
jaaumento do fluxo de turis- 
tas na cidade nos próximos 
meses, com as festas de fim 

de ano e o carnaval, “Diante 
da necessidade da continui- 

dade do controle da pande- 

4.666 21,264.713 
NENS CAME RAMER CE 

[RTECTAROG EPI Sa" EECSPERADRE 

co M 

Ro -ez 

AEETAROS TANDÉM , 
CARTÃO ONDES 

TS 

mia da covid-9, é principal- 
mente da responsabilidade 

como poder público, em ze- 
lar pela segurança e bem-es- 
tar da nossa população, mani- 
festamos a preocupação 
quanto à entrada de estran- 
geiros não vacinados no 
Pais”, diz o ofício. O pedido 
da administração paulistana 
se estende para aeroportos e 
portos. O Rio de Janeiro já 
fez solicitação semelhante 
ao governo federal. 

O Ministério da Saúde dis- 
se que, segundo portaria in- 
terministerial editada con- 
juntamente pelas pastas da 
Casa Civil, Saúde, Infraestru- 
tura e Justiça e Segurança, os 
passageiros que desejarem 
entrar no Pais deverão mos- 
trar à companhia aérea o tes- 
te para rastreio do coronavi- 
rus negativo ou não detectá- 
vel até 24 horas antes da via- 

fem, DOR SOARES E ÍTALOLO RE 

o 4 Confira mais atgurras Cidades 

esavançoda Inminização 
hitp=/tbrtylioom/TJErsR 

ESTA BMM 
PODE,SER Ria 

; 
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ESPORTES Gabriel Jesus marca e 
Manchester City vence 

o PSG de virada 
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Copa Libertadores 

Com 'aeroporco” na rua, Palmeiras 
viaja em clima de festa para a decisão 

Impedidos de ir ao aeroporto acompanhar o embarque do elenco para enfrentar o 

Flamengo no Uruguai, torcedores foram para a frente da Academia saudar os atletas 

padqiii 

Energia da torcida não vai fal- 
tar para o Palmeiras na decisão 
da Libertadores com o Flamen- 
go. Ontem, centenas de torce- 

dores fizeram uma grande fes- 
tana frente da Academia de Fu- 
tebol para apoiar jogadores e 
comissão técnica, que embar- 

caram para Montevidéu. A fi- 
nal será sábado, às 17h, no Está- 
dio Centenário. 
Oônibus com os jogadores e 

a comissão técnica deixou o 
CT palmeirense às 13h a cami- 
nho do aeroporto de Guaru- 
lhos, onde o elenco embarcou 
às 15h para a capital uruguaia, 
Hoje, o time faz seu primeiro 
treino na cidade. 
Como as autoridades não li- 

beraramos torcedores para fa- 
zer o “aeroporco” em Cumbi- 
ca em apoio ao elenco, eles se 
reuniram na frente da Acade- 
mia, na zona veste de São Pau- 

lo. Além de membros dastorci- 
das organizadas, havia muitas 
familias e crianças nº local, 

Até mesmo os jovens das ca- 
tegorias de base e funcionários 
do clube participaram da festa, 

Abel e Renato tentam igualar 

Eles formaram um corredor pa- 
ra à Saida do ônibus. Wever- 
ton, Felipe Melo, Breno Lopes 

e Rony apareceram ao lado do 
motorista e acenaram para os 
palmeirenses. À Polícia Militar 
fez um cerco para a saída dos 
jogadores. Não foi divulgada 
estimativa sobre a quantidade 
de torcedores presentes. 

Anitta vai cantar na final 
Ela se apresentará antes 

do início do jogo. Em 2019, 
quando o Fla bateu o River, 

Anitta também cantou 

As uniformizadas distribul- 

ram sinalizadores e levaram 
bandeiras, incluindo as demas- 

tro, é instrumentos para apoi- 
aros atletas. O hino do Palmei- 

ras foi cantado repetidas ve- 
zes, bem como as músicas 

mais conhecidas da Mancha Al- 
viverde, com trechos como “a 

taça Libertadores é obsessão” 
e “tem que jogar com alma e 
coração”, 

PREPARAÇÃO. Antes doembar- 
que para Montevidéu, o Pal- 

FELIPE RALVESTADÃO 
RR a a 

Torcedores acompanham a saída do ônibus da Academia; apolo e confiança no embarque ao Urugual 

meiras treinou na manhã de 
ontem. Os titulares foram a 
campo eos reservas, que parti- 
ciparam do empate por 2a 2 
com o Atlético-MG no Allianz 
Parque, fizeram trabalho rege- 
nerativo. Felipe Melo partici- 
pou da atividade sem restri- 

feito de 4 técnicos brasileiros 

Um dos dois será no 
sábado bicampeão 
continental, se 
juntando a Lula, Telê 
Santana, Felipão e 
Paulo Autuori 

Abel Ferreira e Renato Gaúcho 
podem entrar para um seleto 
grupono sábado: o de treinado- 
res bicampeões continentais 
por clubes brasileiros. Um de- 
les vai ganhar a Libertadores 
pela segunda vez e repetirá a 
façanha de outros quatro técni- 
cos: Lula, Telé Santana, Paulo 
Autuori e Luiz Felipe Scolari, 

Se for campeão, Abel se igua- 
la à Lula e Telê no nimero de 
titulos continentais e também 
no fato de conquistá-los pela 
mesma equipe e de maneira 
consecutiva. Luis Alonso Pé- 

rez, o Lula, conduziu o Santos, 
liderado em campo por Pele, 

CESAR GRECOVPALMEIRAS : b 

Abel pode ganhar dois titulos 

da Libertadores no mesmo ano 

às conquistas da Libertadores 
em 1962 e 1963. Três décadas 

depois, Tele venceu as edições 
de 1992 e 1993 pelo São Paulo. 

Felipão esteve perto de ser 
bicampeão consecutivo da Li- 
bertadores porum mesmo clu- 
be, mas não conseguiu. Ga- 

FRAMELIM JACOMEMMEUTERES 

Renato Gaúcho foi campeão 

em 2017 no comando do Grêmio 

nhou o torneio em 1999 pelo 
Palmeiras, mas no ano seguin- 
te a taça escapou quando o ti- 
me perdeu a disputa de pênal- 
tisparão Boca Juniors. O gaúc- 
ho já havia faturado o torneio 
em 1995, pelo Grêmio. 

Paulo Autuori, hoje na fun- 

ções e deve estar apto para en- 
frentar o Flamengo. O meio- 
campista não atuou nas três dl- 
timas partidas. 
Em Montevidéu, o elenco 

vai treinar no Estádio Gran Par- 

que Central, do Nacional, As 
duas atividades antes da deci- 

ção de executivo do Athlerico- 
PR, recém-campeão da Sul- 
Americana, é outro & conse- 

guir duas taças do torneio 
mais importante da América 
do Sul. A primeira veio em 
1997, à frente do Cruzeiro, Oi- 
to anos mais tarde, em 2005, 
foi campeão pelo São Paulo. 

PORTUGUÊS X GAÚCHO. Embo- 
ra ainda não tenha vencido o 
Flamengo — foram três derro- 
tas eum empate —, Abel Ferrei- 
ra já derrotou Renato Gaúcho 
em uma final. Em fevereiro, os 
dois se encontraram na deci- 
são da Copa do Brasil e o Pal- 
meiras levou a melhor sobre o 
Grêmio. Menos de um ano de- 
pois, as escolas portuguesa é 
gaúchadetécnicos estão em la- 
dos opostos mais uma vez. 

O bom trabalho dos portu- 
gueses é uma das sensações re- 
centes no futebol brasileiro. 

Jorge Jesus é Abel Ferreira fo- 

ram os dois últimos campeões 
da Libertadores. O pequeno 
pais europeu é bem-sucedido 
quando oc assunto é a formação 
de treinadores importantes. 

“A nossa formação é boa, 
Os técnicos são muito empe- 

são serão fechadas pará a im- 
prensa. Os dois treinos estão 
marcados para as 17h, horário 
da decisão. 

O time alviverde vai dispu- 
tar sua sexta final continental 

- decidiu em 1961, 1968, 1999, 
2000 € 2020, E busca o tri. 6 

nhados. Gostam do que fazem, 
têm prazer”, dizao Estadão Jo- 
sé Pereira, presidente da Asso- 
ciação Nacional dos Treinado- 
res de Futebol de Portugal 
(ANTE). “A grande competên- 
cia dos técnicos portugueses 
estáâna ideia de jogo, que éapri- 
morada nos treinos.” 

Sobre Abel, ele entende que 
seu maior atributo a coragem. 
“E até teimoso com suas ideias 
e as defende até a morte.” 

O Rio Grande do Sul, Esta- 

do de onde saíram campeões 
como Luiz Felipe Scolari, Tite, 
Mano Menezes, Tiago Nunes e 
Renato Gaúcho, não vê mais 

tantos “filhos” em altano mer- 
cado como antes. Ainda sim, 

tem um Fepresentante no co- 

mando da seleção brasileira e 
outro em busca do segundo ti- 
tulo continental. 

Renato colecionou títulos 
na beira do gramado pelo Grê- 
mio, Marrento e irreverente ga- 
nhou a Copa do Brasil (2016), 
a Libertadores, (20171,a Reco- 
pa (2018) e o tricampeonato 
Estadual (2018, 2019 e 2020). 
Agora, quer ser campeão com 

o Flâmengo, outro clube com 
o qual tem identificação. 6 Rm. 
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MARADONA 

ul Egtrgs 

DIEGO ARMANDO 
“Es 

“LA TIÉRRA DE DIOS” 

é 
| 

Uma galeria para Maradona 
no muro de sua primeira casa 
Argentinos Juniors, 
clube onde o craque 
morto há um ano 

estreou no futebol, 
cede seu estúdio para 
uma série de pinturas 

LUCIANA ROSA 
BUENOS AIRES 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Ele está em todos os cantos. 
Nas paredes do Argentinos Ju- 
niors, em Buenos Aires, é possi- 
veller a história do maior pro- 
feta do futebol local e se depa- 
rar com sua imagem. Marado- 

ari RE RR o irem a 
DEGIVENIBILEANEAS 

LESS NANIDIEA ALR DTA RA 

Campeonato Brasileiro 

na, cuja morte completa um 
ano hoje, é um deus na Argenti- 
na, e as pinturas do muralista 
Victor Marley têm um único 
objetivo: o de não deixar o mi- 
to desaparecer. 
Segundo contou ao jornal La 

Nación o vice-presidente do Ar- 
gentinos Juniors, Adrián Pe- 
réz, a decisão de criar uma se- 
quência de pinturas de Mara- 
dona surgiu com a intenção de 
tornar o caminho de peregrina- 
ção dos fanáticos um lugar 
“mais representativo”, 
E foi assim que se encomen- 

daram os primeiros retratos 
pintados por Marley, artista 
que se autodenomina também 

(1) Muro do 

Estádio do 

Argentinos 

Juniors, que 

tem o nome 

do craque; 
(2) Hã vários 

Maradonas 

nas pinturas 

de Marley; 

(3) Gol de mão 

na Copa de 
1886, lance 

marcante 

da carreira; 

(4) Origem 

humilde na 

Vila Fiorito é 
lembrada 

um “maradoniano”. Ele ja vi- 
nha “agrografando” o camisa 
10 argentino em vários bairros 
de Buenos Aires, em projeto 
no qual se propós a pintar dez 
murais do craque antes mes- 
mo de seu falecimento. 
Logo depois de fazer um mu- 

ralno bairro do Argentinos, foi 
convidado para dar forma aos 
primeiros retratos da rua Juan 
Agustin Garcia. À ideia era que 
o rosto de Diego ocupasse to- 
do o contorno do clube onde 
ele surgiu no estádio que hoje 
leva seu nome, Há vários Die- 
gos nas pinturas de Marley, 
mas todos dentro de um só. Afi 
nal, Maradona é único. € 

DÉGILEAIEÁIGaS 

São Paulo fica no empate e ainda corre risco 
Tricolor desperdiça 
chance de respirar ao 
ficarnoo dao como 
Athletico-PR; hoje, 
Santos e Corinthians 
entram em campo 

O São Paulo continua corren- 
do risco de rebaixamento no 

Campeonato Brasileiro. On- 
tem, não saiu do 04 O com o 

Athletico-PR, no Morumbi, e 

com 42 pontos e quatro parti- 
das por fazer, a situação ainda 
é desconfortável. O time para- 
naense tem a mesma pontua- 

ção e também está ameaçado. 
Ontem, São Paulo até ten- 

tou. Teve maior volume de jo- 
so, mas errou muito, principal- 
mente no passe final, e parou 
na forte defesa do Athletico. 

Hoje, Santos e Corinthians 
enfrentam os dois times cea- 

renses que disputam o Brasilei- 
rão com ambições diferentes. 

34! RODADA DO BRASILEIRÃO 

SPFC) Z 

SÃO PAULO ATHLETICO-PR 
O Ú 

SÃO PAULO: Volpi; Igor Vinicius 
(Orepueia), Arboleda, Miranda e Rer- 
naldo (Léo: Rodrigo Mestor (Vitor 
Buenal, Gabriel Sara e Igor Gomes; 
Rigoni, Calleri (Pablo) e Marquinhos 
(Benitez). Técnico: Rogério Ceni 
ATHLETICO-PR: Santos, Pedro 
Henrique, Thiago Heleno e Hernán 
dez; Marcinho, Erick, Leo Cittadini 
[Bissolije Abner (Nicolas); Nikão, 
Terans Christian) e Renato Kaizer 
[Pedro Rocha). Técnico: Alberto 
Valentin. 

Juiz: Leandro PF. Vuaden (RS) 

Amarelos: Santos, Caller, Reinal- 
do, Marcinho e Léo. 

Público: 43.29] Renda: R$ 
099.010,00 Local: Morumbi. 

O Santos recebe o Fortale- 
zaàsi19h, na Vila Belmiro. Com 

42 pontos, se vencer pratica- 

mente se livra do rebaixamen- 

35º RODADA DO BRASILEIRÃO 

fi 
SANTOS 

SANTOS: João Paulo, Kay, Luiz 
Felipe e Danilo Boza; Madson 
(Marcos Guilherme], Angelo 
[Camacho Vinicius fanocelo, 
Luças Braga e Felipe Jonatan, 
Marinho e Diego Tardelli. 
Técnico: Fahio Carilte, 

FORTALEZA: Marceio Bocck; 
Tinga, Benevenuto e Titá, 
fago Pikachu, Felipe, Ederson [Ro- 
nato, Lucas Lima e Lucas Crispim, 
Davide Robson. 
Técnico: Juan Pablo Vojroda 
dJulz: Wagner do MN. Magalhães (Rd, 
Horário: 10h. 

Local: Vita Belmiro, 

TV: TNT e pay-per-view | 

v 
FORTALEZA CEARÁ 

Mendoza: Jael, 

35º RODADA DO BRASILEIRÃO 

E 
CORINTHIANS 

CEARÁ: João Ricardo; Gabriel 
Das (igor), Messias, Gabriel 
Lacerda e Bruno Pacheco: 
William Oliveira, Fernando 
Sobral, Lima, vina E 

Técnico: Tiago Nunes. 
CORINTHIANS: Cássio; 
Fagner, João Victor, Gil e 
Fábio Santos; Gabriel, Gabriel 
Pereira, Du Queira, 
Renato Augusto » Rúger 

Horário: 20h. 

| TN: Pay-per-view. 

Guedes: Já. Técnico: Sylvinha, 
Juiz: Paulo Roberto À. Junior (PR) 

Local: Castelão. em Fortaleza 

to. Marinho deve voltar. O Co 
rinthians visita o Ceara às 20h, 

no Castelão, e após chegar ao 
G-4 tem como desafio vencer 

fora de casa depois de oito par- 
tidas — desde agosto. Cantillo e 
Giuliano, lesionados, e Roni, 
suspenso, nao jogam. 6 

ESPORTES 2 

FOTOS BA STREET ARTA 

O MELHOR DA TV 

FUTEBOL 

e Liga Europa 
Galatasaray x O. Marselha 
Lgh4s / Fox Sports 
Monaco x Real Sociedad 
17h | Fox Sports 
e Liga Conferência 
Mura x Tottenham 
14h45 / ESPN 2 
Roma x Zorya Luhansk 
17h / ESPN 2 
e Campeonato Brasileiro 
Santos x Fortaleza 
19h [TNT | Pay-per-view 
Ceará x Corinthians 
zoh | Pay-per-view 
o Brasileiro -Série B 
Cruzeiro x Nautico 
zoh | SporTV 
e Torneio Internacional 
de Futebol Feminino 
Brasil x India 
22h | SporTV 

NATAÇÃO 
o Liga internacional 
15h / SporTV 

FUTEBOL AMERICANO 

e NFL 

Buffalo Bills x N.O. Saints 

22h20 | ESPN 
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Eleição no Chile vira disputa pelo centro, 
já que maioria rejeita mudanças radicais 

Kast, Boric e 
o paradoxo da 
política chilena 

segundo turno da elei- 
ção presidencial do 
Chile será uma corri- 

da em direção ao centro, já que 
a maioria dos eleitores quer 
mudanças, mas sem radicalis- 
mos. Algum dos candidatos 
conseguirá isso? 
Em um primeiro olhar, algo 

parece inexplicável: apenas 
umano depois de So dos elei- 
tores terem comparecido às ur- 
nas para pedir uma nova Cons- 
tituição, e seis meses depois 
de escolherem a Assembleia 
Constituinte encarregada de 
redigira nova Carta, comclara 
maioriaa esquerda, no domin- 
so, 08 chilenos demonstraram 

pluralidade no primeiro tur- 
no, ao votar em José Antonio 
Kast, um ex-deputado conser- 
vador que seopõea nova Cons- 
tituição e tem minimizado vio- 

lações de direitos humanos co- 
metidas pela ditadura militar. 
Com um evidente impulso a 

seufavor, Kast tem agora chan- 
ce real de se tornar o próximo 
presidente do Chile, no segun- 
do turno que será realizado 
em 19 de dezembro. Estarão 

os eleitores chilenos se com- 
portando de maneira errática? 
Estarão arrependidos do pro- 
cesso de redação danova Cons- 
tituição? 

Eu argumentaria que não, 
que não hã nenhum tipo de 
confusão nem arrependimen- 
to. No ano passado, a maioria 
dos chilenos queria — e conti- 
nua querendo até hoje = mu- 
danças pragmáticas e modera- 
das em politicas sociais einclu- 
são econômica, mas sem jogar 

a criança fora com a água do 
banho, Ainda que os chilenos 
queiram uma nova Constitui- 
ção, que lhes conceda mais di- 
reitos sociais, eles também 

querem manter muitos aspec- 
tos do modelo econômico que 
levou seu pais à tanta prospéri- 
dade ao longo das três décadas 
recentes. Querem que a nova 
Constituição garanta mais di- 
reitos sociais, mas também 
um governo que siga a lei c a 
ordem. A disputa pela presi- 
dência deverá ser vencida pelo 
candidato que articular me- 
lhor esse equilibrio. 

RUMO AO CENTRO. Conforme 
esperado, Kast e Gabriel Bo- 
ric, esquerdista e deputado no 
segundo mandato, acabaram 
em primeiro e segundo lugar 
no primeiro turno das eleições 
presidenciais. Kast € Boric re- 
ceberam, respectivamente, 
28% e 25,7% dos votos - em 
linha com as previsões das pes- 
quisas. Já que os outros 46% 
dos eleitores optaram por ou- 
tros candidatos, a corrida para 
vencer o segundo turno obriga- 
rá Kaste Boric a conquistar es- 
ses eleitores. 
Com um comparecimento 

as urnas pouco abaixo de 50%, 
Ú priméiro turno não atraiu 
mais eleitores do que as dispu- 
tas presidenciais anteriores, 
colocando em dúvida a alega- 
ção de que os chilenos estão 
altamente polarizados e mais 
interessados em política do 
que nos pleitos anteriores. 

Eimprovável que o compare 
cimento às urnas seja muito 
maior no segundo tumo. Por 
isso, os candidatos terão de 

conquistar os eleitores cujas 
primeiras escolhas já não es- 

Pero AL VARA REUTERS 1 LUA 

Protesto na 

Praça 

Baquedano, em 

Santiago; 

candidatos em 

busca de apoio 

dos moderados 

Disputa pelo poder 
Corrida presidencial no 
Chile será vencida pelo 
candidato que equilibrar 
a luta por direitos 
sociais como a narrativa 
da lei e da ordem 

tão na disputa. Será mais fácil 
para Kast atrair eleitores que 
votaram no primeiro turno em 
Sebastián Sichel (12,7%), can- 

didato do atual presidente, Se- 
bastián Pificra, Por sua vez, se- 

ra mais fácil para Boric atrair 
quem votou em Yasna Provos- 
te (11,6%), candidata do Novo 
Pacto Social, de centro-esquer- 
da (coalizão que ocupou o po- 
der na maior parte do periodo 
dentre 1990 e 2018), e nos can- 

didatos de esquerda Marco En- 
riquez-Ominami (7,6%) e 
Eduardo Artés (1,5%). 

Segundo turno 
Os candidatos 
buscarão apresentar 
q si mesmos como 
moderados c qualificar 
o rival como radical 

Mas o grande trunfo serão 
os eleitores que votaram no 
candidato que surpreendeu a 
todos, terminando em tercei- 

ro lugar, com 12,9% dos votos: 

o economista Franco Parisi, 
que vive nos EUA e fez campa- 
nha somente pela internet (já 
que estava alegadamente im- 
possibilitado de viajar ao Chi- 
le em razão de um processo 

que sofre por falta de pagamen- 
to de pensão alimentícia dos 
filhos). Ele já havia disputado 
a presidência anteriormente, 
em 2013, com uma plataforma 
populista de direita e amigável 
ao mercado, 

Desta vez, Parisi fez campa- 

nha como candidato antissis- 
tema, Alguns desses eleitores 
poderão se abster, mas Kast 
tentará atraí-los com uma 
mensagem de igualdade de 
condições no capitalismo e res- 
peito à lei eãordem, enquanto 
Boric deverá tentá-los com se- 
gurança social e uma agenda 
moralmente progressista. 
Em seu discurso de vitória, 

Kast falou diretamente com o 
eleitor médio, enquanto Boric 

colocou foco mais nos eleito- 
res de esquerda e no grande 
desafio adiante. Ainda que in- 
flamar as bases seja mais im- 
portante para Boric, ele tam- 
bém precisará do apoio de elei- 
tores mais moderados, que se 
preocupam com sua falta de 
experiência, pouca idade (35 
anos) e suas propostas radi- 
cais, Por sua vez, Kast precisa- 
rá convencer eleitores de que 
é sensato e precisará abando 
nar propostas mais populistas 
de direita (como isenções fis- 
cais e aumentos de gastos). 

O ESTADO DE 5. PAULO 

O campo político de Kast 
tentará transformar as elei- 
ções em uma escolha entre de- 
mocracia € comunismo, en- 
quanto o campo político de Bo- 
Tic tentará transformá-las mu- 
ma escolha entre democracia 
e fascismo. Como ambos ten- 
tarão apavorar os eleitores em 
relação ao rival, veremos mui- 

ta campanha negativa. 
Como em outros segundos 

turnos de eleições presiden- 
ciais, os candidatos buscarão 
apresentar a si mesmos como 
moderados e qualificar o rival 
como radical. À população po- 
dera acabar escolhendo entre 
omenor dos malese, quando o 
próximo presidente assumir, 
sua aprovação poderá despen- 
car rapidamente, à medida 
que os eleitores se desaponta- 
rem com as prioridades de um 
presidente que não foi sua pri- 
meira escolha, 
O próximo Congresso tam- 

bém será um ambiente dificil 
para aprovar reformas, com 
ambas as Casas tendendo um 
pouco à esquerda como resul- 
tado da votação do domingo, 
mas sem nenhuma maioria cla- 
ra para os candidatos. 

MENSAGEM. Como os candida- 

tos de ambos os extremos ideo- 
lógicos foram para o segundo 
turno, alguns podem se ver 
tentados a afirmar que os chile- 
nos estão polarizados. Mais 
eleitores, porem, votaram em 

candidatos moderados - ape- 
sar do apoio fragmentado ter 
impedido que algum deles pas- 
sasse para o segundo turno. 
Além disso, os chilenos sabem 

que todos oscandidatos preci- 
sam adotar posições mais mo- 
deradas no segundo turno. 2) 
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com Congresso dividido 

Ultraconservador e esquerdista apresentam suas visões para o futuro do Chile 

- José 
=, Antonio Kast 
- Advogado e cria- 

) Ê dor do Partido 
4 Republicano. 

Candidato à presidência pela 
segunda vez, propõe a 
redução dos gastos públicos 
e impostos e a eliminação de 
ministérios, como o da 

Mulher. 

9 Defesa de Pinochet 
“Acho que a Nicarágua reflete 
o que não aconteceu no Chile 
(graças a Pinochet): foram 
realizadas eleições 
democráticas e não prende- 
ram adversários políticos. 

Esta é a principal diferença” 

e Comunismo 

“Dois modelos de sociedade 
se enfrentam, O que represen- 
tamos, de liberdade e justiça, 
eo do Partido Comunista e de 
Gabriel Boric, um pais que 

» O paisteve disputas em se- 
gundo turno em todas as elei- 
ções realizadas desde 1999. 

Os chilenos também sabem 

que o impacto da eleição pre- 
sidencial deste ano será mais 

limitado, já que uma nova 
Constituição está sendo redi- 
vida. Sea nova Carta realizar 
mudanças grandes o suficien- 
te no sistema político, novas 
eleições poderão ser convoca- 
das quando (e se) aConstitui- 
ção for aprovada num referen- 
doa ser realizado no segundo 
semestre de 2022, Colocado 

não queremos e que 
certamente levaria ão caos, 

à fome e à violência” 

& Ordem e segurança 
“Vamos trabalhar para 
recuperar a ordem, o trabalho 
co progresso. Vamos nos 

libertar da corrupção, do 
tráfico de drogas e do 
terrorismo” 

6 Nova Constituição 
“Perdemos (o referendo) por 
causa dos políticos de direita 

covardes que não estavam 
prontos para defender suas 

ideias e entregaram tudo 
para a esquerda c os 

terroristas” 

e Imigração 

“Temos um programa de 
governo com dez passos para 
confrontar a invasão dos 
imigrantes ilegais que ocorre 
no Chile” 

de outra maneira; o mandato 
tanto de Kast quanto de Boric 
poderia ser encurtado, e o 

Chile poderia adotar, por 
exemplo, um sistema parla- 
mentarista. 

Isso explica por que o im- 
pacto que a Assembleia Cons- 
tituinte surtirá nas institui- 
ções políticas chilenas será 
muito maior do que qualquer 
prioridade política que o go- 
verno seja capaz de levar 
adiante. Na realidade, se a As- 

sembleia Constituinte e ono- 
vogoverno discordarem a res- 

Gabriel 
Boric 
Ex-lider estudan- 
tile mais jovem 

pio na disputa, criti- 

cao modelo econômico her- 

dado de Pinochet, que deixou 
as classes média e baixa endi- 

vidadas para pagar educação, 

saúde e previdência privada. 

& Questão climática 
“Temos de crescer de uma 
forma diferente, não destruin- 

do nossas terras. Chega de 
um modelo de desenvolvimen- 
to extranivista, que destrói a 

natureza em que vivemos, 
Não temos um planeta B” 

& Democracia 

“Em nosso governo, O com- 

promisso com a democracia é 

os direitos humanos será to- 
tal, sem apoio a nenhum tipo 

de ditadura e autocracia, doa 
aquem doer” 

peito de prioridades, a Assem- 
bleia Constituinte terá a últi- 
ma palavra, já que completará 
a redação da nova Constitui- 
ção meses depois de q novo 
governo ser empossado. 
Como um conflito entre 

um novo governo que avance 
com suas prioridades e a As- 
sembleia Constituinte, que 
tem prioridades próprias, pa- 
rece possível, os chilenos po- 
derão querer introduzir provi- 
sões de pesos e contrapesos 
votando por um governo ca- 
paz de restringir oimpeto fun- 

e Aposentadoria e saude 

“Que sejamos capazes de 
construir um Chile que seja 
justo, digno, que tenha apo- 
sentadoria digna, que tenha 
um sistema de saúde que não 
discrimine, que consigamos 
descentralizar, que o poder 
esteja nos territórios” 

& Direitos das mulheres 
“Não saimos às ruas para man- 
ter tudo na mesma, para nos 

dizerem que só as mulheres 
casadas podem ter acesso a 

certos beneficios” 

& Casamento 
“0 Chile deu um enorme pas- 

so para a sociedade de respei- 
to que estamos construindo. 

Os direitos sociais não podem 
ser questionados e trabalhare- 
mos com força para sua prote- 
ção. Vamos avançar em igual- 
dade, sem importar a orienta- 
ção sexual e de gênero” 

damental da Assembleia 
Constituinte. 
De fato, quatro meses após 

iniciadas suas deliberações, 
mais chilenos rejeitam do que 
aprovam o trabalho que a As- 
sembleia Constituinte está 
realizando. Assolada por es- 
candalos e controvérsias em 
razão de comentários exagera- 
dos de alguns de seus integran- 
tes (como mudar o nome do 
pais oualterar sua bandeira), a 
Assembleia Constituinte está 
começando a causar preocupa- 
ções entre os que temem que a 

nova Constituição possa tra- 
zer mudanças demais. 

Ainda assim, o crescente des- 

contentamento em relação à 
Assembleia Constituinte não 

deve ser confundido com uma 
rejeição à nova Constituição. 
Da mesma maneira que pais 

descontentes com a escolha 

de seus genros, mas anima- 
dissimos com o fato de que se- 
rão avós, os chilenos ainda ado- 
ram a ideia de ter uma nova 
Constituição que tornará seu 
pais um lugar mais justo. 

IGUALDADE. Mesmo sabendo 

também que redução de desi- 
gualdade de renda e mais opor- 
tunidades para todos depen- 
dem de uma economia forte, 

os chilenos parecem ter sinali- 
zado na eleição de 21 de no- 
vembro que, agora que a As- 

sembleia Constituinte está co- 
locando o foco nas maneiras 
de distribuir melhor a riqueza, 
eles querem um governo que 
coloque o foco em fazer a eco- 
nomia crescer novamente e 
priorize a lei e a ordem. 
Enquanto a campanha para 

o segundo turno está só come- 
cando, e Borice Kast precisam 
duplicar a quantidade de vo- 
tos que tiveram no primeiro 
turno para se tornar O próxi- 
mo presidente do Chile, ainda 
é cedo demais para sabermos 
o nome do próximo lider. O 
que bem sabemos é que os chi- 
lenos recompensarão quem fi- 
zer um bom trabalho em con- 
vencer os eleitores modera- 

dos, (8 TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL 

É COLUMISTA DA “AMERICAS QUARTERLY, 
PROFESSOR DE ESTUDOS LIBERAIS DA 
NEW VORE UNIVERSITY [NU] E DE 
CIÊNCIA POLÍTICA DA UMIVERSIDADE 
DIEGO POATALES, NO CHILE 
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| Natrilha da música 

Do sonho de ser 
popstar a projeto 

social para jovens 

Baterista criou o Meninos do 

Morumbi, que já mudou a vida de 
mais de 14 mil crianças e adolescentes 

Quando o músico Flávio Pi- 

menta, de ázanos, resolveu se 

dedicar à música ainda jovem, 
um de seus sonhos era se tor- 

nar popstar. É estudou muito, 
pois“caso isso não aconteces- 

se, aO menos conseguiria fa- 
zer direitinho”, Elenãdose tor- 

nou baterista de nenhuma 

grande banda do show busi- 
ness, mas usou seu-conheci- 

mento acumulado com tan- 
tas horas de estudo para mu- 
dar a vida de mais de 14 mil 

crianças e adolescentes (nú- 
mero de 2016) que passaram 
pelo projeto Meninos do Mo- 
rumbi nos-últimos 25 anos. 
“Peguei meu projeto de vida 
(a música) e coloquei todo 
mundo dentro”, diz o artista, 
O Meninos do Morumbi co 

meçou por acaso. Um dia, em 
1996, Pimenta, que é mora 

dor do bairro, estava fazendo 

uma caminhada na Praça Vi- 
nicius de Moraes quando 

três meninos o pararam pe- 
dindo dinheiro. Ele ofereceu 

um lanche no lugar de moe- 
das. Quando chegaram à casa 
do baterista, ficaram maravi- 
lhados com os instrumentos 

de percussão que ele tinha e 
pediram que os ensinasse a 
tocar. Três se tornaram seis, 

que viraram 10, depois 30 e, 

de repente, não cabia mais nin- 
guém em sua casa. Atualmente, 
o Meninos tem quatro profes- 

sores ensinando 250 integran- 
tes que participam do Grupo 

Artístico. Mas esse numero po- 
de aumentar. Cada jovem com 

todos os cursos e refeições cus- 
ta Rá 350 por mês à instituição, 

dinheiro que costuma vir de 
apresentações da banda em 
shows e eventos institucionais. 
Q projeto, que começou 

com aulas de percussão para 
as crianças, foi ganhando a aju- 

da de amigos e se tornou uma 
grande escola de arte, com au- 

las de música, dança, teatro e 
atividades fisicas. “Começa 
mos a fazer uma interface com 

as outras áreas da vida deles, 
caçarescola para estudar, man- 
dar ao médico, buscar ajuda psi 
cológica para eles e a família”, 
lembra o músico, que quando 
começou estava prestes a sé 
mudar para os Estados Unidos. 

“Tudo começou em março € 

minha viagem estava progra- 
mada para julho. Em maio, já 
participavam das aulas, ali 
mentação catividades esporti- 
vas mais de cem jovens”, recor- 
da. Nem precisa dizer que ele 
optou por seguir no Brasil... 

“Eramos uma banda, havia- 

mos desenvolvido um perten- 
cimento e uma identidade. 

Acabei me apaixonando por es- 
sa história,” 

ESTADÃO nf 
VEM PENSAR COMA GENTE 

PARA FECHAR... uma pon mistória 
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“Tudo começou em março e em maio mais de 100 jovens já participavam das atividades”, diz Pimenta 

"Compartilhar o seu 
melhor é o segredo 
do sucesso" 

Nosúltimos 25 anos, o proje- 
to teve muitos parceiros, to- 
dos dando o que tinham de 
melhor, segundo Flávio Pi- 
menta. Qual o segredo para 
essa boa ideia reverberar? 

“Compartilhar o seu melhor 
para ajudar a transformar a 
vida do outro.” 

Ele usou o que aprendeu 
como músico para mudar a 
vida dos jovens. “Aprendi a 
enxergar a dor do outro e a 
compartilhar o que tenho 
com eles para que possam 
enxergar uma possibilida- 

de.” Agora, o Meninos do 
Morumbi está se adaptan- 

do ao mundo digital, Com 
a pandemia, o projeto dei- 

| xou de existir em um pré- 
dio e passou a ser online. 

| As aulas ocorrem via Zoom 

e, quando precisam, alu- 

gam espaços para ensaios. 
“Passamos de morada 

onírica para uma aldeia 
| onirica”, diz Pimenta. € 

“Peguei meu 
projeto de vida, 
que era a música, 

e coloquei todo 
mundo dentro” 
Flávio Pimenta 

Músico 

RECONHECIMENTO, É à paixão 

acabou por levá-lo a muitos hu- 
gares onde encontrou pessoas 
como o ex-presidente dos 
EUA, George W. Bush, que visi 
tou a sede do projeto em 2027, 
a cantora Madonna, que foi até 
lá quando estava em turné aqui 
no Brasil em 2013, ou o ex-pri- 
meiro-ministro do Reino Uni- 

do, Tony Blair, com quem to- 
mou um café. E não só isso, O 

amor a música também o levou 
a diversos palcos ao redor do 
mundo junto com os meninos 

e meninas do projeto. Entre 
eles o Royal Albert Hall, Liver- 
pool Festival, Windsor Festi- 
val, no Reinôó Unido. Também 
tocaram com à Orquestra Jo- 

ESTADÃO 
Pílula 

Sit diego Edi pule contato 

vem das Américas, com o 

compositor David Fanshawe, 
no espetáculo African Sane- 

tuts, e com nomes como Jenni- 
fer Lopez, Deborah Colker, 

Maná, John Mayer, Sepultu- 
ra, Falamansa, Sandra de Sã e 

Arlindo Cruz, À banda gravou 
com Julian, filho de John Len- 

non, e também participou da 
trilha da versão brasileira da 

animação À Guarda do Ledo, 
da Disney. Isso sem mencio 

naros prêmios nacionais e in- 
ternacionais que ganharam. 

“Eu sou um afortunado”, 
afirma. Mesmo envolvido 
com as questões administra- 
tivas da associação, como 

captação de recursos é par- 

cerias, Pimenta ressalta que 
não precisou abandonar sua 
carreira artistica ou de pro: 
fessor de música para ajudar 
as crianças. “Nunca faltei a 
um ensaio ou show”, conta, 

reforçando ter incluido 
mais de 14 mil crianças no 
seu projeto de vida, “Hoje, 
embora tenha outras ativida- 

des profissionais, os Meni- 
nos do Morumbi continuam 

sendo minha melhor obra e 
grande paixão.” e 

Urm resumo leve e 

INSCREVER-SE 

DA TO 

Inscreva-se e receba em seu e-mail: 



O ESTADO DE 5. PAULO quintTa-FeIRA, 25 DE NOVEMBRO DE: 

ANTECIPE-SE 

4 MELHOR 

VERSÃO 

Ee ITAIM. 

74 A 340 Mº 

2 A4 DORMS. 

Ri A 

[11] 98283-0785 

gistra 
a ehetailharment: 

E E 

PARTICIPAÇÃO 

PEN INVESTMENTS 
GRCATE 

eição - São Paulo/5P- CER É Alvará de 
m Lê a rilDr 

enrres bad den ao Prog ro mas Ddr rr Ela rsrs rr 

ÃO LANÇAMENTO | VISITE O DECORADO 

PER SPEGmiv A IPusTRADApa FACHADA! 
: E 

INCORPORAÇÃO 

Incorporadora 

MITTDRA EE 

LE Mm 



a-FEIRA, 25 DE NovEMERO DE 2027 O ESTADO DE S. PAULO 

OI RU LOL TENTO! 
RESERVA O MAUTICA GOLFE 

LANÇAMENTO PIEDADE/SP 

de 
É] 

o 

= ] e. 
qr E e É É lia 

Centro Campo de Golf por 
Náutico Exclusivo Dan Blankenship 

Garagem privativa para 100 barcos, 9 buracos, 18 Tees de saída, Driving Range, 
Pier flutuante e Bar. Chipping e Putting Green. 

LOTES DE 1.250 A 3.600 m* 
CONDOMÍNIO FECHADO 

Conheça Portofino, um condomínio de campo extraordinário às margens da Represa de Itupararanga. Um refúgio de 

bem-estar com centro náutico privativo com 100 vagas e pier flutuante. Clube social e esportivo com áreas de lazer 

exclusivas. Projeto arquitetônico assinado por Gul Mattos, campo de golf de 9 buracos projetado por Dan Blankenship, 

com 18 tees de saída, Driving Range, Chipping e Putting Green, e paisagismo do Escritório Burle Mark. 

Agende sua visita: (11) 4580-1500 | oportofino.com.br 

mou atindo da 

GUIMATTOS & BurleiMarx S/O Bossa | Sotheby's 
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O Retomada Verde O Matriz energética 

Térmica quer trocar diesel pelo sol 
Empresa do Amazonas pede autorização da Aneel para instalar painéis solares em 

suas usinas; além da produção mais limpa, empresa diz que custo da energia é menor 

ANDRÉ BORGES 
BRASÍLIA 

A necessidade de reduzir 

custos com combustivel e 
cortar emissões tem levado 

empresas do setor elétrico a 
buscar mudanças para suas 
usinas têrmicas, alimenta- 

das a óleo diesel, em um mo- 

vimento inédito no segmen- 
to. O Estadão apurou que, 
no Amazonas, a Oliveira 

Energia, dona de 42 usinas 
térmicas, pediu à Agência ê 
Nacionalde Energia Elétrica | 9 E DO AMARAL | EMPS 

(Aneel) para instalar painéis e E 
solares em suas plantas, 

A ideia é ter uma “usina 

hibrida”, que entregue a 
mesma quantidade de ener- 
gia prometida pela empre 
sa, mas com parte da produ- 
ção vinda do sol. A Aneelin 
formou que avalia o pedido. 

O úleo diesel é uma das 
fontes mais caras de todo o 

setor elétrico, além de ser 
extremamente poluente. 
Acvadicionar os painéis sola 
res, a empresa pode reduzir 
o volume de combustivel 
que é cobrado na conta de 
luz dos consumidores por 
meio de um encargo. 

ESTIMATIVA. Ao estimar a 

redução de custos de ape 
nas uma de suas usinas — E ad da = 

a 
-- ] u A ta 

no caso, a planta da cidade FR a qr |, 
de Maués -, a empresa con- ER do E | 

cluiu que, em 48 meses, ha- 
veria uma redução de R$ je E Rise ” md 
52,6 milhões em cobranças 
desses encargos, Segundo | 
a companhia, seria preciso À 4h 
instalar 150 painéis solares 
na unidade. 

“Mesmo que, futuramen- 
te, a gente admita o uso de 
combustíveis fósseis para 
geração de energia elétrica, 
dada a geografia do nosso 

Estado, com caracteristi- ra A 0/3 =) 0) B JAN 
cas bastante isoladas, sem ER» À. east Rea 
ventos para uso de fontes | 
eúlica, e hidráulica, pelo fa ? 

SE LEIO | e Fi a 

to de o Amazonas em quase 

todo seu território ter a geo- 
grafia plana (o que dificulta 
usara força dos rios para pro- 2 NOSSA HIGI ÓRIA CAS 
duzir eletricidade), a alterna- q 

Seda A COELHO E Broelhodafonseca coelhodafonseca.com.br 
gia solar”, afirma Heitor Go- 
mes Cândido, diretor técni- per 
co interino da Oliveira E) pi Acéssa o CR Coda 
Energia. 8 

e assista ao nosso filme. 

ALTERMATINA 'HÍBRIDA' EM PARQUES 
EÓLICOS E HIDRELÉTRICAS. PÁG. E23 
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presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, tam- 
bém se sentiu incomo- 
dado com o impacto da 

alta dos combustiveis sobre 

sua popularidade. 
Não foi tão volátil e inconse- 

quente como à presidente Jair 
Bolsonaro, mas também não se 

deu bem com a decisão tomada, 
Bolsonaro procurou culpa- 

dos em todos os pontos car- 
deais. Começou por estender 
seu indicador na direção do 
presidente anterior da Petro- 
bras, Roberto Castello Branco, 
pela política de preços adota- 
dae porisso o demitiu. O gene- 
ral Joaquim Silva e Luna, que 
assumiu seu lugar, manteve a 
política porque entendeu que 
não há outra. “Apenas pouco 

| O) 

Celso Ming celso mingmestadao com 

mais de R$ 2 no litro da gasoli- 
naa R$ 6 correspondem à par- 
cela da Petrobras”, repete ele. 
Bolsonaro passou, então, a cul- 
par os governadores pelo im- 
pacto do ICMS sobre os pre- 
cos, depois alvejou novamente 
a Petrobras, “que é um proble- 
ma”, como afirmou, É ainda 

não apontou como um dos fa- 
tores da alta a disparada da co- 
tação do dólar, porque, nesse 
caso, teria de admitir a falta de 

confiança na politica econômi- 
ca de sua responsabilidade. 

O presidente Biden enten- 
deu que o impacto da gasolina 
sobre o custo de vida dos seus 
eleitores é consequência do au- 
mento da demanda a partir da 
recuperação da economia mun- 
dial, numa paisagem de esto- 

ques baixos de combustiveis. 
Tentou empurrar a Organiza- 
ção dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) na direção de 
um aumento da oferta. Não 
conseguiu. Em seguida coorde- 
nou uma operação que envol- 
veu também China, Índia, Ja- 
pão, Reino Unido e Coreia do 
Sul para lançar no mercado 50 
milhões de barris das reservas 
estratégicas. Não foi mais do 
que despejar uma canequinha 
na oferta. Esses 50 milhões de 
barris correspondem a apenas 
12 horas de consumo mundial, 

Os preços ameaçaram uma 

quebra na segunda-feira, mas, 
dois dias depois, os do petróleo 
tipo Brent voltaram a saltar pa- 
ra acima dos US& 82 por barril 
(veja gráfico). Prevalece o en- 

REAÇÃO 

Preço do barril 
de petróleo Brent 

EM DOLARES 

Li 

82,25 

0 — - 

ami 
DEZ/20 NOv/2] 

FONTE: EROADOAS! [IMPOCRAFICO ESTADÃO 

tendimento de que, apesar de 
uma nova onda de coviday, a 

demanda continuará firme e, de 
quebra, poderá aumentar, por- 

Petróleo e a lei da oferta e da procura 

que se tais reservas são estra- 
tégicas, terão de ser repostas. 

Além disso, os países da 
Opep+, que respondem por 
cerca de 30% da oferta plobal, 
se sentiram provocados pela 
decisão de Biden e poderão re- 
vidar com novo corte na produ- 
ção. Nesta quarta-feira, Arábia 
Saudita e Rússia, os dois maio- 
res lideres do cartel, avisaram 
que estão considerando colo- 
car em modo lentidão a pro- 
posta de aumentar gradativa- 
mente suas exportações, 

Alei da oferta e da procura é 
como a lei da gravidade. Pode 
sertrabalhada em alguma medi- 
da, a favor ou contra, mas não 

pode ser revogada, € 

EOMENTARISTA DE ECONOMIA 
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Alternativa “híbrida” já é realidade 
em hidrelétricas e parques eólicos 
Novidade para usinas 
térmicas a diesel, uso 
de diferentes formas 
para gerar energia é 
testado em unidades 
com outra matriz 

A instalação de paineis sola- 
res em usinas existentes pode 
ser uma novidade em unida- 
des de geração térmica movi- 
das a gás e combustivel, mas 
já é uma alternativa que come- 
ça a ganhar espaço em opera- 
ções de algumas hidrelétricas 
e parques eólicos. 

segundo a Agência Nacio- 
nal de Energia Elétrica (A- 
neci), atualmente há uma usi- 

na hibrida funcionando como 
projeto-piloto e em operação 
comercial, O teste com a insta- 
lação de painéis solares aconte- 
ce no complexo eólico Ventos 
de São Vicente, que soma 68 

megawatts (MW) de potência. 
O modelo é visto como algo 

promissor e que deve se espa- 
lhar por outros parques eóli- 
cos, porque os ventos fortes da 
região Nordeste do Pais costu- 
mam ocorrer durante o perio- 
do da noite, Durante O dia, 
quando perdem força, entra 
emcenaa captação da luz solar 
para compensar. 

EXPERIÊNCIAS. Paralelamente, 
havárias outrasusinas hibridas 
instaladas em fase de pesquisa 
e desenvolvimento. Paineis so- 
lares já foram instalados nos re- 

e 

Usina térmica da Oliveira Energia em Maués (AM); regras para geração híbrida são analisadas pela Aneel 

servatórios de hidrelétricas de 
grande porte, como a usina de 
Sobradinho, na Bahia, que tem 

o lago de maior superficie do 
Pais. O mesmo foi feito sobre 
as águas de Porto Primavera 
(SP), Aimorés (MG), Itumbia- 
ra (MG) e Santa Marta (MG). 
No Ceará, o parque cólico San- 
to lInácio também deu início ao 
projeto com painéis solares e 
faz pesquisas com oTecurso ex- 
tra desde 2017. 

A Aneel informou que, para 
usinas conectadas ao Sistema 

Interligado Nacional, a rede de 
transmissão de energia que co- 
necta os Estados, as regras para 
operação como “usina hibrida” 
estão em fase de regulamenta- 
ção, após uma proposta apre- 
sentada no ano passado e que 
passa por consulta pública. 

2. 

PARQUE TÉRMICO 

OLIVEIRA ENERGIA 

Pais conta com 2.514 usinas têrmicas em atividade 

HUMERODE LSINAS FONTE 

CLEO DIESEL 

gás 
DLEO COMBUSTÍVEL 

CARVÃO MINERAL 

DUTROS COMBUSTIVES. 

2,230 

67 
Ga 

pe 
E 

Panorama solar 

2h] h 
EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS É O POTENCIAL 
DE ENERGIA SOLAR Já FORAM SOLAR INSTALADO 

JÁ ESTÃO EM LIBERADOS PELA DA MATRIZ ELÉTRICA 
FASE DE ANEEL PARA SEREM MACIONAL 

CONSTRUÇÃO CONSTRUÍDOS 

FONTE: ANEEL MNFOORAFICO ESTADÃO 

Já para as usinas que ope- 
ram em sistema isolado, ou se- 

ja, sem conexão com a rede na- 
cional e localizadas em regiões 
afastadas de centros urbanos 
(como é comum em toda a 
Amazônia), essa previsão de 
operação hibrida foi incluida 
nos editais de concessão para 
que essas unidades possam adi- 
cionar outra fonte de geração 
limpa. “Recentemente, o tema 
passou por consulta pública 
na Aneel para consolidar os cri- 
térios dessa adição de fonte re- 
novável em usinas a diesel nos 

sistemas isolados”, informou 
a agência reguladora. 

PRAZOS. Um dos questiona- 
mentos que ainda precisam 
ser respondidos no caso das 
térmicas diz respeito ao prazo 
de concessão de usinas que de- 
cidam investir nos painéis sola- 
res. As empresas pedem a am- 
pliação do tempo, como forma 
de amortizar O investimento 
adicional que teriam de fazer 
para colocar o projeto solar 
em funcionamento. 

Predominância 
No Brasil hoje, 

60,5% da energia 
elétrica é produzida 
por fonte hidráulica 

Em razão do baixo nivel dos 
principais reservatórios das hi- 
drelétricas hoje, toda a geração 
térmica disponivel no Pais está 
em operação. Na matriz elétri- 
canacional, o Brasiltem 60,5% 
de sua potência ancorada na 
fonte hidráulica. Outros 
16,67% vêm de combustiveis 
fósseis, o que inclui o carvão 
mineral, seguidos pela produ- 
ção das cólicas (10,85%) e bio- 
massa (Sy5%). Os demais 
3,23% estão divididos entre as 
plantas solares e nucleares. 6 
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programa Bolsa Fami- 
la sempre foi o único 
benefício da segurida- 
de social sem proteção 

contra à perda do poder de 
compra pela alta da inflação, O 
mais bem focalizado entre as 
políticas públicas de transfe- 
rência de renda aos mais po- 
bres, e o único sem nenhuma 
espécie de garantia de recom- 
posição da inflação. 

Benefícios claramente pou- 
co eficazes ou com muitos er- 
ros de focalização, como o 

abono salarial e o seguro defe- 
so, são atrelados ao salário 
minimo, sobre o quala Consti- 
tuição garante a correção to- 
dos os anos pela inflação do 

ano anterior. 

O deputado Marcelo Aro 
(Progressistas), relator da MP 
quecriao Auxilio Brasil, substi- 
tuto do Bolsa Família, tinha to- 

pado atender a uma demanda 
histórica da área social e colo- 

couno seurelatório a correção 
automática do beneficio pela 
inflação e proibição da filas. 

O presidente da Câmara, Ar- 
thur Lira, cobrou a retirada da 

mudança em reunião com lide- 
res. O ministro Paulo Guedes 
chegou a lhe pedir diretamen- 
te que não colocasse a indexa- 
ção. Aro retirou do relatório, 

mas manteve apoio em acordo 
para ficar com a determinação 
de fila zero e as outras mudan- 

ças do parecer na votação da 
MP na Câmara. 

Sem dúvida, a correção era 
uma medida polêmica, porque 
a indexação amarra o Orça- 

A hora de melhorar 
o Auxílio é agora, 

mas governistas só 
pensam em embalar 
a eleição, com a PEC 

mento do governo, já compro- 
metido com 90% de despesas 
obrigatórias e com pouco espa- 
ço para os investimentos. 

“ Como o teto de gastos e as 
principais regras fiscais, como 

“Adriana Fernandes casar ermniesossaiaoco 

Namira do Auxílio Brasil 

a LRF, estão desmanchando 

navotação da PEC dos Precató- 
rios, a correção automática do 
Auxílio, que valeria a partir de 
2023, levaria a uma discussão 

séria e efetiva sobre mudanças 
estruturais nos gastos obriga- 
tórios, que o governo Bolsona- 
roc o Congresso não quiseram 
enfrentarem 2020 enem 2021, 

Poderia ser uma excelente 
oportunidade para o enfrenta- 
mento dessa agenda no primei- 
ro ano do próximo governo, É 
mais importante olhar para os 
programas ruins, como o abo- 
no salartal, do que tirar da fra- 
ção mais pobre. 

Foi desconcertante acom- 
panhar o pouco ou quase ne- 

ECONOMIA E 

nhum empenho dos parlamen- 
tares, incluindo os da oposi- 
ção, no debate no Congresso 
do desenho do Auxílio, 

Ahora de mudança para me- 
lhorar à estrutura do Auxílio 
Brasil é agora nesta quinta-fei- 
ra. Mas os deputados govemis- 
tas só pensam na PEC dos Pre- 
catórios para embalar a elei- 
ção de 2022 e a oposição, em 
atravancar o caminho do go- 

vero. É claro, tudo com o dis- 
curso-em defesa dos mais po- 
bres. Que ao menos a fila zero 

seja mantida na votação final 
da MP na Câmara. e 

REPÓRTER ESPECIAL DE 
ECONOMIA EM BRASÍLIA 

SER, Luiz Carins Trabuco Coppi iquinsemalmene) e TER. Ana Cora dlorão, Pedro Fernando Nery Demi Getschko (quinzenalmente) e QUA. Fábio Alves e QUA, fiirama Ferrandes o SEX. Elero Landau & Lavra Farpusãz jremétam quincenalmemte, e Pedro Dora e SAB. Adriana 
Fermandes + DOM, José Roberto Mendonça de Barros iquincenalmente) é Afiovso Celso Pastore (quinzenalmente) Pouly Leme (E domingo do mes) Boberio Bodriques (2º domingo do mês Albert Fisbiow (3º domingo da mês) é Gustavo Franco jútiimo domingo do mês) 

Em outubro 

Arrecadação federal tem novo recorde 

A arrecadação de impostos federais voltou a bater re- 
corde, com R$ 178,742 bilhões em outubro. O resultado repre- 
sentou alta real (descontada a inflação) de 4,92% ante o mes- 
mo mês de 2020. 0 valor foi o 2.º maior para meses de outu- 
bro da série histórica - só perdeu para outubro de 2016. 6 
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Parceria FGV e 'Estadão' 

Seminário hoje debate o teto de gastos 

Os especialistas em finanças públicas Fabio Giambia- 
gi, economista do BNDES, Manoel Pires, pesquisador asso- 
ciado do Ibre/FGV, e Daniel Couri, diretor da IFI do Senado, 

debatem hoje, às 10h, o teto de gastos, Mais informações em 
hrtps://evento.fev.br/credibilidadepoliticafiscal/. é 

Como integração intermodal, energia e tecnologia 
podem contribuir para o crescimento do País 
Integração Intermodal * Infraestrutura em Crescimento * Matriz energético brasileira 

* Aspectos logisticos das cidades * Tecnológia e conectividade 
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Aprendizagem lrdusinal (SERAR-SR comenda a abertura cla liciteçaão: 
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Pau, 25 do novembro do 2087, Alcides dosê Acerbi Hejo « Presidente. 

“é CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
EM DO ESTADO DE SAO PAULO 
e AVISO DE PENALIDADE 

|O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. om conformedade com o disposto na 
| Leint 3.268, de 30 de setembro da 157, sendo em vista a decisão prolatada nos autos go E 
| Ebco-Prolissigna! nº 12, AB2-dAND0T, julgado pela Câmara do Conselho Regina! de Medisra do 
| Estado da São Paulo, toma púbéca à apécação da penalidade de Suspensão do Exercicio 
Profisadonal por 30 [lrinta) dias, a ser cumprida mó periodo de 05/01/2022 a 0M0MZOSA, prevista 
na alínra “E” do Art 22 da mencionada Loi, por infração das artigos 1º e 32 do Código de Etica Médica 
[Regolução CPM nº LastizDosp, cujos fatos também astão prevesios nos artigos 1º e dz do Código 
de Etica dica (Pesolução CFM Pó 221TAa so De. Pedro Cardenas Marin Junior, nscrilo resto 

| Conseho sob q nº - 02,589. 
| São Paulo. 25 de novembro de 2021 

Dr. Hadrigo Lancelade Alberto Dra. Irene Albramevich 
Conseihiero Combgrdor Prasidorde do Crimesp 

D Eonisiha Regional de Idedicgna do Estado de 5ãs Paulo, em colorado com o disp sil 
Lai nº 3.268, de qb de satambeo da TAS? sendo em esta a decisão prolada nos autos do 
Ebco-Prodiasional nº 12.086-Diyeots, julgado pela Câmara do Conselho Regional de Medicina do do 

| Estado de São Paulo, tasnã prime à apicação da penalidade de Susponsão do Exercicio 
| Profissional por 30 (trinta) diga, a ser cumprida no Periodo de 052022 a 0022022, prevista 
na alínea “dº do fr. 22 da mencionada Lai, iivação aos ariipos 1º. 5º, 90 é 80 do Código de 
Etlea hadica (Resciução CFM rP 1,837 Db, cujos fatos também estão previstos nos artigos 
1º, 5º 9D a 80-do Código da Eliza Médica [Resol 
Abrão Miziara, insérnto neste Conseno sob à nº 20. 

São Paulo. 25 de novembro de 2021 

Dr, Rodrigo Lancelose Alberto Dra. Irene Abrameovich 
Conselheiro Comegeidor Prasidante do Cremesp 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA À 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 

o CEM pn Petra ao Dr. José Francisco 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

re AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conlormadade com o disposto na 
| Lei nº 3.268, de 50 de setembro de 1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos da Processo | 
| Ebco-Protssional nº 13.522-256/2017, Câmara do Cormselhi Regibrial da Medisina do Estado da São 

Paulo. vem tórrar pública a aplicação da peralitade de Censura Pública em Publicação Oficial, | 
presta na alinea “2 do Ar. 22 da mencionada Lei, por iniração ave arigos 108 32 do Código de | 

Etica Márica (Aesolução CEM nº 1931/04 cujos fatos tambem astão previstos nos artigos 1º é 32 
da Código de Elica Mádica [Regolução CFM 2.21 7/2018) ao Dr. José Luiz D' Aurea Gomes, inserdo 

nesta Consalho sob o nº SO 228, 
São Paulo 25 de nóvembra de 2021 

Dr. Rodrigo Lancadote Alberto Dra. lrena Abramorich 
Conselheiro Corregedor Presidente Í 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS - SEPLAN 

VISO DE LICITAÇÃO 
PROJETO GOVERNO CIDADÃO - E276-ER 

O Governo do Rio Grande do Norte, alravés da Secretaria de Estado do Planejanento e 
das Finanças — SEPLAN jorna público às empresas intaressadas que realizará llciação, 
modalidada Pregão Elatrânico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-NºS2izhai, 
ID 437.2 60 -dcordo Marco, Processo SEL nº 002 70066,001253/2021-11, desbmado a 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR E DIVEREDS PARA O 

HOSPITAL DA MULHER! MOSSORÓ/RN, no dia 08 de dezembro de 2021, ds 03:00 
horas, fhorários de Brasilia-DF), através do alte govsdicitacões-e com br sob dD nº 
07, O Edital encontra-se no referido sita e no goes govermpçidadao mugou, br 
Estiaspeimentos necessários estarão desponíveis no site mta ficcibaneocints=ag tocar dar es ria 
Comissão Especial Mista de Aquisação e Licitação do Governo Cadadão, localizada na 
Secrataria de Estado do Planejamento e das Finanças do Ro Grande do Nose, Centro 
&dminigiratro do Estado, BR 101, km, Lagoa Mova, Matal'RM — CEP: 58 08-G0] — Tel: 
24 3232/1884, cu ainda através do e-mail: peocvemecidadaoigmail com 

Data: 2441120721 
Ana Paula Borges Moreira 

Pregoeira 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação 

Projeto Govamo Cidadão 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA 
ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

Entidade Mantrópica privada sem fra lucrativos. tóma pública a abemdura dis processos dá COMPRA 
PRIVADA, tipo MENOR PREÇO, cuia detalhes estão dsporíeeis mo alle Prim bo) e que será regido 
palo seu Regulamento de Compras: 

CONCORRÊNCIA: 
FEM 0505-2021-02 REFORMA DO RESERVATÓRIO DE AGUA SUPERIOR - PRÉDIO DO IMTIFMAISPO | 
FEM TIZZ-2021-00 = “ROTEBOOK FEM 1438-2021-00 "ARMÁRIOS CORTA FOGO ANTICORRCENDE | 
INPLAMÁVEIS FEM 1261-2021-00 —aTuALI 

1TOHI COM FOCO EM COMPETÊNCIAS SOCIDEMOCONIS FEM TBD-DO2TADO = “CIOMSLULTORA 

EÇAS. | 
ENTOS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES PARA & INDUSTRIA E PARA VEÍCULOS HO ESTADO DE 

ACI DE SERVIÇO DE DIRETÓRIO DE AUTENTICAÇÃO | 
CORPORATIVA 2007] = VERSÃO 1 FEM UITA-H0R 00 TREINAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO | 

PARA MPE Ná ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE Z022 E 2023 DA DUO” 
FEM V&Z-2021-00 - TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE E RECICLÁVEIS PARA O IRLM” 
FEM 1BT-2021-00 = "KIT ELISA PARA PROSTAGLANDINA EZ, EHSDCLOMAL — 480 POÇOS STRIP" 

ADJUDICAÇÃO - COMPRAS PRIVADAS 
FEM DATT=2021-D0 [RC 34 218) 

ALELINA SERVIÇOS MEDICOS 5 5. 28.206/3454[001-36 
FEM OSG-RNMA-DO (RÉ A SUA) 

LAERDAL MEDSCAL IMP E COM DE PROD MEDICOS LTDA, 08 04 AGA 5 

| Profoitura de 
dê) Portateca 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 305/2021. 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIFAL DA SAUDE - SMS. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, à SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS ICARMES, AVES; PEIXES, SUÍNOS E EMBUTIDOS), COMFORME PORTARIA Me 
254/2016/5M5, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SALDE DE 
FORTALEZA - 5M5, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 
NO ANEXO | — TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL: 

DO TIPO: MENDR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA. 

CDA) Pregoeiroiajca CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
toma público pára conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o/a) PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº, 206/2021 - SMS, foi declarada FRACASSADA PARA O GRUPO 04 
[CANCELADO NO JULGAMENTO POR AUSÉNCIA DE LICITANTES CLASSIFICADOS). 
Maiores informações através do crmail licitacaacieHor Fortalhera cego or. 

Fortaleza = CE, 24 de novembro ce 202] 
Hammer Sagres Bios 

PREGOEIRO (A) DA CLFOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
FRACASSADA PARA O GRUPO 04 
ICANCELADO NO JULGAMENTO) 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2027 O ESTADO DE 5. PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇÕE 07/2001 

ÓRGÃO: Prointira Sunicical da Presidente Prudente EDITAL: 07/2027 MODALIDADE; tomada de praços QBJETO: 
contralnção de e=presa ospocalizada para retoma da EM Jocó Sogras Marcondes EXMGERRAMENTO: às MES do 
da 14/122001 ABERTURA; às 09:15h do da 1412/2021 CADASTRAMENTO: até da 10/12/2021 INFORMAÇÕES: 
Prelestira Municipal do Prpsidento Prugania, Ae, Cal dosá Goaras Marcondes. 12H, canto TELEFOMES, (ia) SS02 det, 
dale did, MAO AGO Jalo des? STO ELETEONIÇO DO MUNICIPIO are prosidertgonadénto non br 
Presidente Prodneie, Paço Municipal Flormaido Leal, 2d da mereembro do lê - Malnar Sêveçhe = Licinço: Depin Compras | 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 201 

ERA, Pretehura Municipal da Presadento Prudeme EDITAL: DRG0Z! MODALIDADE: jominda de preços GRJETO: 
contraleção de empresa especializado para retoma da EM Imã Mazárena damif ENCERRAMENTO! às 14/00hs do 
da tansdoe! ABERTURA: às 14:15h do dia Uiticier CADASTRAMENTO atá da 1012202] INFORMAÇÕES: 
Preteihra Hunicipal da Presidente Prudamio, Av Cel, dooá Cogres Marcondes, 120), cento TELESGRES: q) 3502 dam, 
Soo déda, IME ME 9500 4852 SÍTIO ELETRÔNICO DO MUNICPIO wwe presidertognudente mou br 
Presidente Prudente. Paço Vtsmapal Florvaldo Leal, 24 de novembro de Sgt = Viginer Svesiro —Licr Depto Compras 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
rig DA SEGLIRA Lion 

| POLÍCIA MILTEAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - CO tado DE AMENTO DE CHOQUE — LPCho - LIGE TELES 
| AESATUES DE qLIteçÃão — PREGAO ELETRONICO Encontra-se aberta nm igis de Enteameanto de Choque, atuado ra 
| ira Er. torge Rifarda, 789 = ug = São PelyoR. as Heicações as soidabdade PREGÃO ELETSDBCO, é E [ui] MENCIR PREÇO 

| evo Congitução de dis de Papist rude Preçi para dquesk Lido jim mE e durentas) Lirada, esticado so Coma ndo de 
“nicame nto de Choque. OFERTA DE COMPEA nº AERCDOSL SB TERANE SA intcio da recehamménio das pre postas: da Jhde 
rapnrndno de JO) dfreequra da Sassdo Pubbesda (Soda desembio 2004 ds animo Bando inmasçõõess ai Mporrmeis 

rat aRoO hilhp oi eng enstnhe gmcimbr e nana sm gire re Cilras anlicriações: Seção Fnarigha do Coméndo de poa 
| Poicamenta de Chague- ChchoPRESE Fora (31) 1919-6045 ramal SLEEITEO 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE GOVERN 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
CENTRO DE SUPRIMENTOS E APÓIO À GESTÃO DE CONTRATOS 

Encontra-so aberta na SECRETÁRIA DE GOVERNO a lriação na medaidado de Progão Eletrônico nº ABIMO, 

ejevando prestação ce seniços de copaagam, com fornecmento de lados os produtos. gêsoros. abmaniizhes, 
malanats & 1herteilos nocessAárica & manganição das coçaa. bem como a prestação de campos de conta, cnrÁIMA 
aapectio ações comerantes do Termó de Referáncia ue inegra é Edital cómo Premo UA dalo do ido do prarh - pra O 
erimo da proposta sieininioa será tro dis DAMMIDADE ea abertura da sessão pará o dis BAMAQDZA ds 10h, no Paláio 
dos Bandeirantes. O Edial ma világra prcorira-sn no endeseço elotrônmço moi tr eu poinrá ser retrado na 
Aventoa Morumbi, nº 4 HM, sala 1 fémpo, nesta Canetas, des ras 17h, sm também astarân cksponivess no 
SJLHo daqui do pognE a pricial com dr, praçõo “ragdscade pasbikoos” ou selo tiene [11] EHHS LrEtanEgãa. 

Fundação Butantan 
CNP: 7 TA ALA DO DAE 

Fragão Elatrinacio, 

TORNA SEM EFEITO 5 publicação referente ao Processo nº “DONNTOS/DOO ADMZOZ1 

Interessado: FUNDAÇÃO BUTANTAN, Assunto: Serviço de Garandamento de Residuca - 

Pregão Eleirânico nº 169/2041, publicado no Diário CHicial, seção empresarial do dia 24 de 
novembro de 2021, constantena página 91, e námesma data no jormalO Estado de Edo Paulo, 

seção aconarmea - Br, por Inserção indevida. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRADRIMÁRIA 

à sócia-acminkstradora da sociedade ALVAREZ TAAMEPORTES. COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, no uso da 
suas alocições Egas, convoca todos 05 sócis para parbopacem da Assereblsa Gees Estracedinária, à car realizada 
nã dia jáde dezembro de 2021, às 15h00 es primera chesadea é ds 1 5P00 em segunda chamada, por videncuneréncia 

part LOBO, CICS alrímes do link bia ori sbom usp pd=E gy NHBaL Zap RPE 
20 = senha; ALVARES, com a suguicin ordem do da: Dissolução Total da Sochsdade. 

Mairipora, &2 da ravemiro da 2081, 
dutana Pinto 

— Sôca-Adniistradoa 
ALVAREZ TRANSPORTES. COMERCIO É FARTICPAÇÕES LTC + CHPJ nº 07. tBE 225/0001-67 

DECLARAÇÃO DE PRO To 

Katia Aparecida Noche Norsed, portadora da GPs.” fe205.5 12.0 65P-SP a do DPF nº desta a08-7. Declara, nos termos 
do art 8º da Aegulamento Ari [lá Prsolução mó A tod, de é da agosto de SA, sua infençõe dia ecorçar Cargo da andminstração 
ria Raog Distribuidora Sa Tilulsa e Valores Msbiliirios 5.8. “CHPA 34 829.002/0001-06 Esclarece que eveniodos objeções à 
presenta declaração devem se comunicadas diretamente po Blanco Cerral do Brasil no arderaço abasm. no prazo de quiza das 
contados da divulgação, pur aquela Antásquia, de comurizado púbbei seama cesta por tretão Ferra] am gue os auontes esleçam 
devidamente idaniricados: acompanhado da documentação comprobatória obsamado que o daciarame pode na lema da 
begstação dem viste, dr dimbito q vistas no processo spspectvo Peoinoolo Diga jdisporival na págna do Bans Contral do Brasi 
na imemet, Selecionar, no campo Aesurdo” Aorzações e Licencamentos para inslitisões Gucenvisignadas é para Integrantes 
de SPB. Selecionar, no campo Destino”: q componente ci Clegartamento da Organização do Sistema Financeiro - Det 
mencionado abarçs RAMOO CENTRAL DO BRASIL - Departamento da-Drgarização do Setema Firrancaro. - Besência Tlerica 

em São Ex va Paubeto, nº 804 - 5º prutar - Bão Paulo-GP' - DEP Oras Gán Paulo, 23 de novembro da SE 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 

“O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Pato, em conformidade com 5 disposta na Lei 
ma dBE, de 30 de setembro de 1267, tendo em vista à decisão prolatada mõe silos do Processo 
' Elico-Profisaionaln" 19,402-248/2017, Câmara do Corgelho Regisnal-de Medina do Estado de São 
Paulo, ver tomar púbeca 4 aplicação da penalidade de Censura Pública em Publicação Oficial, 

| prevista na sinca “do Am. 22 da mencionada Lei, por infração so amigo 23 do Código de Eliga 
biçdica (Aesolução CFM nº 1400] cujas tabas também essão previstos no artigo 2% cho aiisal Código 

| de Etea Médica (Resólução CPA a 2iTiS0MB] ab Dr. William Gonçalves Collier, insóriio nose 
Conselho sob o nº MO.SDA. 

try ge 

São Paulo, 25 dy momembra de SOM 

Dr. Rodrigo Lancelote Alberto Dra. irene Abramovlch 
| Carselheiro Cormegedor Presideria 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - SECOVI-SP 

CPI nº Gl 746.E9BODOT-73 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Pele presente edital, na forma dos.arts, 17, 42% 28, | de Estatuto, fácam conspiados bodas as assaciados 
deste Sindicato, quites é em poe gozo de seus dinttos social; para parieipa da desemblaia Capral 
| Orenáriaç a sereealizada no dia 30 de novembro de 2021, com enhçir as TOhAS feez haras e quarenta e 
cinccemirutosh er primega convocação, na sede social, atbada na ua Dr, Racstaç 1043 - Vila Clementina 
CEP D4ga-Di? - São Paulo SP a tim de delibesarem sobre a seguindo Orden cho Dia: (aj Leitura, 
discussão e aprovação da Proposta Orçamentária para 0 exercico de Sha? respecto Parecer da 
Conselho Fiscal; [bp Proposta de repasse de verbas Associação Paulista Arepliar para q emercácio de glam 
[ek Dutros assuntos de enteresse dos associados Não havendo na hora acima miáicada, número suficiente 
de associados para à Instalação-dos trahalhos em pelmeira convocação, a Assambleca será realizada quinze 

| minutos apés, cuseja, às TIRO jonre horas ro mesmo dia e loga em segunda convocação, com 
qualquer número de associados presentes São Paulo, 15 de mquembra de 021, 

Basílio Chedid Jafet - Presidente SEC Divi-SA 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICETA IC id 

AUTHO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº S12021 - CSLEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TUA STAROR — EMSERH 

DEBJETO: Contratação de Empresa Especaizado na Prestação dé Seriçõe de Saúde. para atender & | 
demanda da POLHELÍNHCA DE MaTÕES DO NORTE, 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 17122027 &s Dl húrório de Erasfia 

Local de Realização: Sistema Litações-e (una Mobacoes=gocom br 

| Edital a demais informações estão disponiveis em vracscomeerh. mago sedr e amam lioitacors-e.combr 

Informações adicionais serão prestadas na CSLEMBERH, locefizada na Av Borborema, DAE. nº 25. 

Bairro do Calhau, São LutiMMd, no horário de Em às tehça das tdh às 16h, de segunda a sexta, pelos | 
e-maitscsidemserh magos br elou igor. rochacsiigmall. com, cu peso telefono [Rj IRIS Tada 

São Luta (MAL 22 de novembro da 2071 

lgor Manorl Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSLEMSERA 

e |investidor 
ESTADAD 
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conteúdos. 



UN TA-FELRA, do DE NOVEMBRO VE 2 

O ESTADO DE S. PAULO 

om cavanço davacina- 
ção, o modelo hibrido 
de trabalho estã ga- 
nhando simpatia. Para 

muitos, as reuniões online 

chegaram à exaustão, Não 
aguentam mais. Além disso, 
começaram a desconfiar de 
que a ausência na empresa po- 
de prejudicar promoções e 
melhoria salarial, 

Para quem valuriza casa e 
qualidade de vida, trabalhar 
remotamente é bom. Para 
quem valoriza o progresso na 

carreira, é um problema. Isso 
faz parte da velha ideia segun- 
doa qual “para crescer na em- 
presa, precisa ficar perto de 
quem manda”, 

José Pastore 

Para as empresas também 
avolta ao trabalho presencial 
ganhou força. Apesar das eco- 
nomias do trabalho remoto 
que vinham fazendo, elas sa- 
bem que as inovações flores 
cem mais com base no conta- 

to pessoal. O convívio é cru 
cial para manter e fortalecer 
as equipes, os valores é a cul- 
tura das organizações. 

Atender às expectativas 
dos profissionais e às necessi- 
dades das empresas com otra- 
balho hibrido é um cnorme 

desafio. Começa pela fre- 
quência. Mais tempo na em- 
presa ou em casa? Estar junto 
na base de tempo picado será 

o suficiente para atender as 

necessidades das partes? Co- 
mo reduzir o descontenta 
mento daqueles que sonha- 
vam trabalhar em casa o resto 
da vida” 

É um enorme desafio 
atender às expectativas 
dos profissionais e 
às necessidades das 
empresas 

Avolta ao trabalho presen- 
cial parcial demandara mui 
tas mudancas na conduta dos 

empregados e dos gestores. 
Ouvir e decifrar as manifesta- 

ções dos empregados exigirá 

uma leitura por tras das pala- 
vras para captar os seus senti 
mentos. À própria organiza- 
ção de reuniões de trabalho 
exigirá um novo planejamen- 
to para quem fica um tempo 
na empresa e outro em casa. 

Tudo isso requer uma no 
va estratégia para a empresa 
maximizar a eficiência e acele- 
rar a tomada de decisões na 
nova situação de trabalho, A 
mensuração da produtivida- 
de terá de compatibilizar o 
trabalho que começa na em- 
presa e termina em casa, e vi- 
ce-versa. 

À prática do modelo hibri- 
do vai envolver aprendiza- 
gem de parte a parte. E, dada 

ECONOMIA E 

Remoto, presencial ou híbrido? 

adiversidade das atividades e 

dos ramos das empresas, O 
que serve para uma não serve 

para outra. Estamos longe 

das regras universais para o 

trabalho hibrido, 
Finalmente, as empresas 

terão de compatibilizar as 
normas da CLT e de saúde c 

segurança paraa novamodali 

dade de trabalho para, assim, 

evitar passivos trabalhistas. 
Certamente, aprenderemos 

muito com esta nova modali- 

dade de trabalho.e 

PROFESSOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, MEMBRO DA 
BEADEMIA PAULISTA DE LETRAS E 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE EMPREGO E 
RELAÇÕES DO TRABALHO DA FECOMERCIO-SP 

SEG, Luiz Carins Trabuco Coppi iquinsemalimene) e TER. Ana Cora Alirão, Pedro Formando Nery Demi Getschko (quinzenalmente) e QUA. Fábio Alves e QUA, fiirama Ferrandes e SEX. Elero Lanedou é Lavra Farpusda jremétam quincenalmemte, e Pero Dora e SAB. Adriana 

Formandes + DOM, José Roberto Mendonça de Barros iquinzenalmentbe) é Afioiso Celso Pastore iguimpemalmente! Paulo Lene (2 domingo da mes), Soberto Bodeiques (2º domingo do mês) Alberr Fishims (3º domingo do mês) é Gustavó Franco jMibmo domingo do mês) 

Políticas públicas Programas sociais 

Pressionado, relator retira correção para o Auxílio 

ADRIANA FERNANDES 
BRASÍLIA 

Pressionado pelo governo, ore- 

lator da medida provisória 
(ME) que criou o Auxilio Bra 

sil, deputado Marcelo Aro 
(Progressistas-MG), retirou 
do seu relatório a possibilida- 
de de reajuste anual dos benefi 
cios do programa social atrela- 
do à inflação. 

Avotação da MP, que define 
o desenho do novo programa 
criado para ser a marca do go- 
vero Bolsonaro, esta marca 
da para a manhã de hoje. 

Em reunião com lideres dos 
partidos, o presidente da Ga- 
mara, Arthur Lira (Progressis: 
tas-AL), ficou irredutível con- 

tra a correção automática, 
Sem saida, o relator a retirou 

do parecer, mas conseguiu 
apoio para manter as demais 

mudanças incluídas no relató- 
Ho, entre elas, a exigência de 

que o governo não coloque na 

fila quem tem direito ao benefi- 

cio. Ou seja, quem for elegível 
ao programa terá a garantia de 

que vai recebê-lo, 
A MP precisa ser votada na 

Câmara e no Senado atê o dia 
v, quando perde a validade. Ela 

acaba com o Bolsa Familia e 
eriao Auxílio Brasil, que come- 

cou a ser pago este mês. Como 

mostrou o Estadão, para in- 

A lider em gestão ambiental 

ambipar.com 

cluir mais famílias no progra- 

ma o deputado ampliou os cri- 
térios de acesso das familias 
por pessoa. Os valores tinham 

Infinix 

sido definidos em decreto do 

govemo, mas o relator resol- 

veusubirosvalores de referên- 
cia no relatório. A linha de ex- 

Hellooo. 
Poderoso 
é o Infinix NOTE 10 Pro com 

2 anos de garantia de fabrica! 

Infinix. S=00u 

meéuiminia, 

Infinix MOT
E 1 PRI 

4,95" EHO+-90Hz 

Uisptay Super Fluido 

<9468 + 456 
Pot Espató de gri 

à Wax a 

com.br 

Ê sugil 
tundt 

trema pobreza subirá de R$ 

106 para R$ 105, e a da pobre- 

za, de R$ 200 para R$ z10. 

Marcelo Aro separou ostrês 
beneficios do núcleo de comba 

te à pobreza dos cinco por ele 
chamados de “transformação 

social” e porta de saida do pro- 

grama, como o auxilio-esporte 

e iniciação cientifica (para be- 
neficiários que tiverem bom de- 

sempenho escolar e em jogos), 
o criança cidadã (vale-creche), 

produção rural e o auxilio de 
produção urbana (para quem 

conseguir emprego). é 

o Mil FABRICANTE 

DO MUNDO | 

POSITIVO 
TECNOLOGIA 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

O futuro do agro 
sustentável chegou 

O Summit Agronegócio mostrou que a 

agropecuária brasileira pode aumentar 

a produtividade com ganhos ambientais 

operene desafio socioeconômico de au- 
mentara produtividade, as últimas gera- 
ções acrescentaram o de preservar o 
meio ambiente. Em muitos setores - so- 
bretudo o energético — esses desafios 

colidem, obrigando a um cálculo delicado de custos 

Sergi Lanau 

Pessimismo com 
o novo teto tem 
ido longe demais 

Economista do Instituto de 

Finanças Internacionais vê como 

exagerado o temor dos mercados 

e benefícios enquanto as tecnologias aptas a solucio- 
nar o problema são desenvolvidas. No caso da agro- 
pecuária brasileira, a boa notícia é que já é possível 
neutralizar danos ambientais com ganhos de produ- 
tividade. O tema foi o foco do Summit Agronegócio 
do Estado. 

Aagropecuária é a conexão crucial dos dois prin- 
cipais compromissos assumidos pelo Brasil na 
Conferência Climática da ONU (COP) -a redução 
de 30% das emissões de gás metano até 2030 € O 
desmatamento zero até 2028. À pecuária responde 
por 70% das emissões de metano do País. Metade 
das emissões de CO, é provocada pelo desmata- 
mento e q5% das áreas desmatadas são destinadas 

à agropecuária, 
Hoje, 57% dos pastos brasileiros apresentam algu- 

ma degradação - 26% em um grau severo. A recupe- 
ração dessas pastagens é a chave para cumprir às 
metas climáticas brasileiras e aumentar à produtivi- 
dade da sua agropecuária. À vantagem é que isso não 
depende de tecnologias novas ou custosas. Às variã- 
veis do problema já foram equacionadas no Plano 
ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono). O 
desafio é implementá-lo em escala. 

A mitigação das emissões agricolas se dá em três 
frentes: aperfeiçoamento da dieta dos animais; in- 
tensificação da produção; e compensação pelo se- 
questro de carbono, OQ sistema de rotação da produ- 
ção de grãos, carnes e madeira, conhecido como 
integração lavoura-pecuária-floresta, opera nas três 

Sergi Lanau, do NF: *O País ainda vai manter boa parte da regra' 
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frentes: ao recuperar pastos degradados, ele dimi- 
nui a pressão por novas áreas de pastagens, seques- 
tracarbono doar caumenta a eficiência da alimenta- 
ção do gado, reduzindo o tempo para o abate. 

Contudo, “se não acabar o desmatamento ilegal, 
todos esses esforços são inúteis”, lembrou o pes- 
quisador da Embrapa Eduardo Delgado Assad, “Ca- 
da hectare desmatado precisaria de 240 hectares 
de pasto recuperado para compensar” Também 
aqui o País tem meio caminho andado, contando 
com a legislação avançada, robusta e rigorosa do 
Código Florestal. E do interesse da sociedade brasi- 
leira, mas muito especialmente do agronegócio, 
exigir que o Executivo cumpra suas atribuições € 
execute devidamente a lei, Isso implica não só a 
fiscalização e a punição rigorosa aos desmates ile- 
gais, mas mecanismos de compensação aos servi- 
cos ambientais prestados por produtores compro- 
metidos com a lei, 

Os especialistas ouvidos pelo Estado são unâni- 
mes em afirmar que o desafio de uma agricultura 
sustentável pode ser vencido com políticas que fo- 
mentem incentivos, financiamento e assistência téc- 
nica, sobretudo para os pequenos produtores. Se o 
Pais for capaz de apresentar um programa convin- 
centena próxima COP, estará em condições de reco- 
locar-se com plena autoridade na vanguarda da sus- 
tentabilidade agricola, cumprindo a sua dupla voca- 
ção de celeiro do mundo e guardião do maior bioma 
tropical do planeta.e 

bém há um custo alto quando 
se tenta desviar do teto origi- 
nal, mesmo quando o que se 
propõe não é nenhuma malu- 
quice. Concordo que o Brasil 
enfrenta riscos. Todos sabe- 
mos que a divida pública é alta. 
Mas acredito que o pessimis- 
mo tem ido longe demais. 

Areação dos mercados, en- 
tão, é exagerada? 
Tem sido um pouco além da 
conta, Os mercados estão rea- 
gindo como durante a discus- 
são sobre o Orçamento (de 
2021, votado em março deste ano 
no Congresso). E tudo acontece 
em um contexto político com- 
plicado. Há um Congresso frag- 
mentado. Há negociações de 
bastidores. Isso gera incerte- 
zas, Cos mercados ficam receco- 

sos, Eles focam na questão se 
as despesas vão ficar acima ou 
abaixo do teto. E se esquecem 
de que clas continuam caindo, 
em valores absolutos e relati- 
vos, e que aarrecadação subiu. 

ENTREVISTA 

Economista trabalhou 
no FMI e no Banco 

da Inglaterra; hoje é 

vice-economista-chefe 
da associação interna- 
cional de bancos 

FILIPE SERRANO 

a » reação dos mercados 
| | financeiros à mudan- 
“+ cana regra doteto de 
gastos tem sido exagerada na 
visão do economista Sergi La- 
nau, um dos principais respon- 
saáveis pelas análises econômi- 

casdo Instituto de Finanças In- 
ternactonais (IF, na sigla em 
inglês), associação internacio- 
nal que reúne grandes bancos 

€ instituições financeiras de 
mais de 7o países. 

Diferentemente do que su- 
gerem a queda da Bolsa e a alta 
do dólar nos últimos meses, a 

mudança terá um efeito limita- 
do e será “administrável” do 
ponto de vista das contas públi- 
cas, afirma Lanau, vice-econo- 

mista-chefe do TIP. 
“Há vantagens de se ter uma 

regra fiscal clara, mas também 
háum custo alto quando se ten- 
tadesviar do teto original, mes- 
mo quando o que se propõe 
não é nenhuma maluquice”, 
diz Lanau. Leia a seguir os prin- 
cipais trechos da entrevista: 

Osr.tem apontado em rela- 
tórios quea mudança note- 
to de gastos é administrá- 
vel e menos preocupante 
do que se vê na reação dos 
mercados. Por quê? 
A razão pela qual estamos um 
pouco mais otimistas do que a 

maioria é que, mesmo se o Bra- 
sil se desviar do teto original e 
fizer isso no nivel proposto - o 
que equivale a menos de 17% do 
PIE -,o Pais ainda manterá boa 

parte da regra. E o fator mais 
importante é que os gastos ain- 
da estão menores do que em 
2019 (em relação ao PIB). O Bra- 
siltem feito progresso nos últi- 
mosanos. Não éum avanço tão 
rápido como o planejado em 
2016. Mas, lã atrás, claro, não 

se podia prever a pandemia. 

Os gastos públicos subi- 
ram constantemente nas 

últimas décadas. Esse his- 
tórico não prcocupa o sr.? 
O Pais, de fato, não tem um 
bom histórico recente na po- 
lítica fiscal. Os gastos têm cal- 
de um pouco nos últimos 
anos. Mas será uma batalha le- 
varas despesas ao nível previs- 
to até 2026, como prevé a Te- 
grado teto. Basicamente, a re- 

gra é construida para desfazer 
uma década de aumento de 
gastos públicos em apenas al- 
guns anos. E difícil, mas tem 
havido progresso, Em muitos 
outros países, à situação é 
mais crítica. 

Divida pública 
'A maior limitação que 

o Brasil enfrenta é o 
Legado de muitos anos 

de gastos elevados' 

Pode dar um exemplo? 
A África do Sul, que também 
está numa situação fiscal com- 
plicada, vai fazer um ajuste 
muito pequeno no ano que 
vem. À principal diferença, pa- 
ra mim, é que eles não têm 
uma regra fiscal que diz o quan- 
to se pode gastar. No caso do 
Brasil, hã vantagens de se ter 
uma regra fiscal clara, mas tam- 

Qual é a sua projeção para 
a divida pública, conside- 
rando a mudança no teto? 
A nova regra fiscal (aprovada 
na Câmara) cria uma folga pa- 
raas despesas de aproximada- 
mente o,5º% do PIB, o que é con- 
sideravel, mas não é um valor 

muito alto. Do ponto de vista 
do resultado primário, se a re- 
gra for alterada, nós vemos o 
déficit primário caindo mais 
ou menos para 196 do PIB nos 
próximos anos, o que também 
não é ruim. A maior limitação 
que o Brasil enfrenta é o lega- 
do de muitos anos de gastos 
elevados. A divida e alta. Os ju- 
ros pagos sobre essa divida são 
muito altos. É uma espécie de 
ressaca do passado. € 

HA WEE 
| Lela aentrensta va integra no site do 

gd | Estadão. Aponte a câmera do celidar 
e ams | pra 0 code ai Lato cmi agride 

3 marmestadaoucom.brieisergi-lamais 
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - SECOVI-SP 

cep re mm NPR BD E BO e 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | 

Polo persente edital na forma cos ams TF, GU e 2 TA, Dodo Estatuto, ficam coemvacados todos os | 
integrantes da categoria econômica representada pelo SECOVI-SP associados ou não, em pleno gozo de 
seus cinsios sindicais, para partciparém da dssembleia Geral Extracedaária, 2 ser realizada neo dia 30 
de novembro de MOZT, com mibo as-1hI5 fonze horas e quinze minutas) em primeira corvacação, na | 
sede sncial, situada na Rua Ee Bacelar 1043 - Vila Clementino - CEP Qd02o-D02 - São Paulo (52 a fim | 
de deliberar sobre 4 seguinte ardem do dia: (a) Autorgar qolelua e expressamente, na formados artigos 
3º e 29, peságrato único do Estatuto, a cobrança, pagamento e recolhimento da Contribuição Especial | 
Empresarial para o enencido de 2022 destinada ao custeio da representação automática categora! pelo 
sindicato de base, como mei de prover recursos necessarios à susierdação da atuação sinpical edicar em | 
promeico de toda a categona: (b) Queiros assuntos de interesse da categoria. ão havendo na foca acima | 
indicada, número suficiente para a instalação das trabalhos em primeira convocação, à Assembleia sera | 
realizada quinze minutos apés, ouseja, às Wihdbioençe horas e trinta minatas) nomes dia local, em | 
segunda comvicação, com qualquer riimera de presentes, 550 Paulo, 25 de novembro de 2071. 

Basílio Chedid Jafet - Presidente SECOVI-SP 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FIMANÇAS — SEPLAN 

AVISO DE 
PROJETO GOVERNO Cl = B2TE-BR 

CriGovemo do Rio Grande dó Morte, alravés da Secretaria ch Estado do Planejamento m 
das Finanças = SEPLAN toma público às empresas interessadas que realizará laitação, 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE: PE-N* 1532021, 
137.360 - Acordo Marco, Processo SE) nº WOZ/0066.001146/2021-03, destinado a 
MOBILIÁRIO HOSPITALAR E MOBILIÁRIO DE NECROTÉRIO PARA O HOSPITAL 
REGIONAL DA MULHER EM MOSSORÓ, no dia 09 de dezembro de 2021, às 08:00 
horas, (horários de Brasilia-DF), através do site vara liciacoes-= com.br sob 1D nº 

abinaa. O Edital encontra-se mo referido eita E No MAmMEgOM 
Esclarecimentos necessanos estarão disponiveis no sito en licitacoas-e com br e na 
Comessão Espec Mista de Aquisação o Licitação do Governo Cidadão, localizada ma 
Becrataria de Estado do Planejamento e clas Finanças do Ria Grande do Muse, Ceniro 
Administrativo do Estado, BR 101, km à, Lagos Nova, Natal — CEP; 59064-007 — 
Tal; Bá 3232, 1954, ou ainda através dos e-mails: pegovemosidadaoifegmal com. 

Data: PiTiG0D 
âna Paula Borgos Moraira 

Pregueira 
Comissão Especial Mista de Aquisição e Licitação 

Projeto Govemo Cidadão 

Begea Desenvolvimento S.A. - 
CAPLUME nº 22.064,60 ed? - MIRE 35 00 BSB Gus 

ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Novembro de 2021 
1. Dota, hora é local Bio dis Ob de sovembro de 0, 25 08:40 hora pra sede soc dá Argia Desernolvimeno S.A. "Companhia locairsda 

rã Averéce Erigaciavo Fara Lema nº 1,663, 1ºanidar sala 11, derdm Paudstano, no Mlanicipão da São Prado, Eolado de São Paulo, CER DI dsopnh 
à Presesiçá É Acitresta a totairade do coprtas social da oerá ráirio do que Eca disparada à corvociio, 
roxa aeraça do AO do ertigo 124, da Lea nº EAD de 15 de dezembro da 1976, conforme ahereda [Les das Socsadades por Apões" CONÉITOE SE 
venha pela nesirurtura bavçaçia nó Livra da Presença de Acionistas Mesão Prsidenhtr Gr tarmeday Merreia Medo é Estratiro &r. André Pes 

da Obesre Lee. 4, Ordem devias Aprecar E qedberar soles dl) a red doe memos da Dhsfosa da Gorepania é (9) a Eraloc da prosante 
erro ora dk sumeénio, nós dermos do 4 1º do arigo 30 da Le nº bidlia, de 15 de demmbra de 197% [Lei dis Sorinades por lições] 

E Dafbarações: Apis andlee p discusado des melenca da ordem do dia, a adontta presenta decoder fi) Apeoear a ssplaição dos membros dá 
Dinttoria com rrendado olé Db di novembro de Sca sendo (ih & Ardré Pires die Oihreirá Dias, brrilero, sado, admisshádior de emprisos, 

portador da Cédula de identidade RG nº RAMLBIS GORE eirconto no CPF soh o nó EM 244 000.55: (4) Radamés Aincirade E sao, frrandeiro, 
casado sob ó sogra de comunhão parcil de bens, arafita dá sstemas, portador dá cécida de idenbrade AG nº GOBOSÇE ESP eimecido no 

CPRNE ob pn aGR TR DESSA [Varandas Aemisava Meto, heasicáro, credo, aorrantatrador dempsssse, portador da Cérida da Wenbdade 
Fl nº 27.566 DMB--SSPIGP resrio nó CREME soh q nº SCANIA, lodo cbm endeniçã cxrrassicial sa Miascinha Erisganaso Faria Loia, nº 

1583, | andar sala 1, dardo Peudscana mo Mgráciodo ca São Pagto, Estado da São Fado, CEP q1enz00, Cs Diratoras, mea placa, condena 
coreano témio do posso arinio FAnens, Ee MN) aceda à Hêcias, soh às porges dia bei, porra Fires do diapesdo nos & 104º do artigo 147 da Lei” 

EM, de 15-de deram de 1ET6 qua não pela impedido por le especasl qu condenado por crime lamentar, Da pela co aibomo, 
contusão. peculito, conta a erúrioem populár, contra o ssdiria Fremosimo, cbrira és porrras de delésa de cúncirmênda, contra as reações de 

eai son ala Cl bias e lim que vale, anda que empoaramente o aDe650 à Cargos puúbbcos qu 
gua Frpoçã o ioerçiõo do cargê (IA Mtoricas por Lremireadode de vonrs, à livrálora da preseénde atá ria locma de sumáso, confote d dispósdo no 
atos UE perdgredo 1º, da La das Sociacedas por Pipdes 6, Encerramento: Mada mars tevendo a ralar, Invsncerreda a pscemblaa, da qualss 
Embu privsêria ála que, bois spreveda, foi asmráeia por todos te presórdas. Ayer "eoridama letra Moo (Preesdendo) e dindiré Pas de Ofratira 

Las [Secretario Acionsta Presegiõer Sansamento e Paridcaçdes S.A [rangalas Memeava Mato E drdá Pires da Queira Úhesl froniera 
cómi 5 Sogra lavrado am fo propoo) São PasoGP DE de mivembro de 2001 Earóski Medariva Neto - Presidente, Andre Pires de Dilusira 

Dias - Becretário, HAGESP nº 550 pivot am 18 EIEA Glenda Simberca Cpechin - Sacoeftária Cipral 

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

COMUNICADO DE ABERTURA DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES 
CHAMAMENTO PURLHÕO Nº LM 

AC imara Municipal ade Bebo Horizonte POMBHE barma pública, para conhecimento ah 

ioteressados, a abertors de Chamamento Público para seleção de profissionais Formados em 
comunicação, poblicidade ou marketing, ou que giuem em qma dessas árcos, par compor 
a Subcomissão Técnica a ser constiiuida nos jermos do Lei Federal nº 1225202010, para 
análise c julgamento das propostas tócivicas a serem apresenadas cm licitação na modalidade 
Concorrência, a ser instaerada pela CMBÉE objetivando a contratação de dema Agência de 
Propaganda para é prestação bo serviçãos de publicidade, É prazo de insénições e ade envio da 

documentação referente à inscrição inieiarese-a a puertir do data desta publicação, encermendo-se 
às 23h29min (vinte e três horas e cinquenta e move minas) do dim DALAI nave de 
dezembro de dois mile vinte e um O texto integral do edital (ooniendo todas as informnções 
sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados na pagina <vyrcabh mg pour 
dink irasparencia-ciiacoesp As dúvidas relativas a este Chamamento Público poderão ser 
ditaimadas pelos interessados, pessoalmente ou pelo telefone (37) 2555] 240, memo à Seção de 

Apota Licitações da CAUBIA, sala A-D2, nos horários de DOAR) ds DA hesras dos dias iteis, 

abé a bata previsto para o encermamento des inscrições 

Bela Merizonte HO 24 de nrevenbro de DOI 

Priscila Corolice Comin Semana Rodrigues 
Erestdente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO 

O Serviço Social do Comércio — Adminisização Regional no Estado de São Paulo, nos 

termos da Resolução nº |.252/2012, de 06 de junho de 2012, publicada na Seção II 

do Dário Oficial da União = Edição nº 144 de 26/07/2m2, bem como o que dispõe 

o art. 2º da Resolução nº 1438/2020, prorrogada pelas Resoluções Conjuntas nºs 

1456/2020 e 1468/2027, tora pública a abertura das seguintes licitações: 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
Olmetos 

PE 2021012000116- Fornecimento futuro e eventual de doces industrializados, oiet 

E com açõear, para Iversas Unidades, Abertura; 10/12/2021 as 10h30 

PE 2021012000129 - Locação de equipamentos de iluminação e audiovisuais para 

a Unidade 24 de maio, abertura: 10/12/2021 às 10hão 

PE 2021012000130 - Serviços do impressão, fornecimento, instalação e 

desinstalação de comunicação visual-em atendimento go programa “Sesc Verão 

2022" pára Diversas Unidades. Abertura: 03/12/2021 às Th, 

PE 2021012000132 — Locação futura & eventual de equipamentos de sonorização 

para Diversas Unidades. Aberura: Da [2021 &s Wohão, 

PE 2021012000133 = Locação futura e eventual de geradores para Diversas 

Unidades. Abertura: 13/12/2021 às 10h30. 

PE 2021012000134 — Fornecimentos instalação de estações redutoras de pressão 

para a Unidade Vila Mariana: Abertura: 09/12/2021 às 10h30. 

à consulta e aquisição dos editais estão disponíveis no endereço eletrônico 

portalle-sosespoorg.br mediante inscrição para obtenção de senha de acesso. 

[EDITAL - ARTIGO &2. 6 1º DA LEI 1.10D1/2005, EXPEDIDO HOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO 

ECONOMIA H 

JLUCNCIAL DE CODESA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA 
&8.. CONSTAUTORA COESA 5,4, COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS 5.8.. COESA ENGENHARIA LTDA, COESA LOGISTICA E E co ROO 
EXTERIOR E.A.. DAS INVESTMENTS LIMITED, DAS FINANCE LIMITED, COM PRAZO DE 185 JOLINZE) DIAS PARA HABILITAÇÕES OU DIVERGÊNCIAS. 
PROCESSO Nº 111 1746-12,2021,8.26.01 00, 0 Dr. João de Oluera Rodrigues Filho, Juiz de Diraito da 1º Vara de Falências & Hecuparações Judiceats do Foro 
Conrárad Cisolde São Pauta, na ferma da Lei, Faz Saber: que por parie de CDESA PA 5 E ENGENHARIA SA, sociedade por ações, com sede no 
frunicipão da São Paula - SP nã Pua Joaquim Fiomano nº 468, Naim Bite. CEPOASI-DDE, Inacrila perante o CNPNYME god o nº TE MB TD -Bd PFCDESA 
Ergenhara"; CONSTRUTORA COESA S.A., sociedade por ações, com sede no murecínio da São Paulo - SÊ na Rua doaquim Flenang, nº 465, Itaim Esbi, CER 
Dtao-DO?, mácrga pesanta à CNPHME sob à nº ta ss ADO DA. Doonslruiora COESA"T COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A, sociedade por 
ações, com sabe no menicípio de São Pauio « GP na Rua doaquim Floriano, nº 566, lhe Bibi, CEP Qessador, inscrita peranta o GHPME sob q nº 
TE.TaRBD DDD BA (EOESA CAMP oLODESA ENGENHARIA LTDA, sociedade de abilidade limitada, cam sede no municipio de São Paulo - SP nã Aua 
doagqueim Floriano, nº 486. Itaim Biol, CEP Qu534-002. nscrta pararde q CHPJME sob on" (ESTA, 3450001-57 PCOESA Ltda; COESA LOGÍSTICA E 
COMÉRCIO EXTERIOR S.A. “bciedade por ações, com sede no murncipia de São Pauo - SR ma Aoa Joaquim Foriano, nº 466 Itaim Bibi, CEP 0d534-002 piscina 
peranta o CHENME sob no 1a 7a FATO AT ODESA Logistica”); DAS INVESTMENTS LIMITED, com sede em Tritent Chambers, PO Bom 146, Piosal 
Tam. Toma, Ilhas Virgens Britânicas, megetrada sob 5 nº 1500400 POAS Investrments" e DAS FIMANCE LIMITED, com sede am Trident Chambers, PO. Bia 
14a. Rogd Town, Fortota, ias Vingara Britânicas, registrada sob o nº (raBZpa “DAS Finance”, oram cagquerdos cs Benedicios da Recuperação dida! bando 
por abjeino viabilizar & superação da siuação de crés póorâmico-inanceiro da desedora à bm de pesmitir a manutenção da fonie produtora, do emprega dos 
irabalhadores é dos interesses dos oradores, promvando assim a prasersação da emprasa. sua função social e o astimio à atividade económica [ári «47 da 
Le 111072008). Nos termos do an. 82 da Lo 17.401/2005, toi proferida a seguints decisão dos 22 de outubro de 20721. COESA PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA 3.4., com ada no pirecépio de São Pauto - SP na Rosa doaguira Floriano, nº 486. Malm Bibi, CERDESSA-DOS, Ingerita peranta & CNPME sob à 
no MB TA Todo Ed; CONETRUTORA COESA 5.4, com sede nó murecipi de São Padio SE na Rua Júaguim Floriano. nº SS, Itarr Bái, CEP MASSA, 

mecrãa peranha o CHPUME sob o nº io. STTADCNMI-DA: CDESA CONSTR D E MONTAGENS 5.A,. com sede no muntipio da São Paulo SP, na Rua 
deaquim Floriano, nº 468, Naim Ei, CER DaLaM-Dtr inscrita poranto o CHPLME sob pn” VA TIE GEN Ga DOESA ENGENHARIA LTDA. com socio no 
df de São Pao SP na Rua Josguim Rorano nº 486 Ráaim Bibi, CEP D4sg4-DO2. inseria peranha o CNPIME Bobo mn TESTA DOT 57. COESA 

CA E COMÉRCIO EXTERIOR S.,4., com sede no municipio da São Paulo SE na Rua doaquim Fleiane, nº 468, lar Bibi, CEP Gásga-no, inscrãa 
E à CNPAME sob o nº 1E738.7020001-B7: DAS INVESTMENTS LIMITED, vom sede em Trident Chambers, PO Box.346. Road Tomar, Tesioia, has 
virgens Britânicas, seçgistrada so o ré T5ÍSAMO (" DAS insasiments OAS FINANCE LIMITED, com sede em Tridem Chambers, PO Bos 146, Road Toam, 
Tartota, Ehas Virgens Britânicas, regatlrada sob 0 nº 1766209 [POAS Finance”) requereram à recupesação Judécial am 15.10.2021. Foi determinada a diligência 
de constatação prévia prevista ro art 514 da Led 3 IWUSRos, bardo o inudo skão juntado polo prodesicnal às ls; GEASS TEA, com documentos. Mio alucido 
laudo, houve a constalação das caraclênisõcas da operação empresarial que busca & sosrguinenta, as razões de sua crgs econômico-financeira e à arálize da 
documentação exigida pela lei para 6 daferimento do processamento da recuperação pudtolal, Por daceõo dia fis, 3,6603,653, datada de 2010.2071, houve a 
concessão do tileis de urgência pára antecipação dos eleilts da stáp pedso pára à postuianhe Construlora Cossa S.A. Os documentos juntados dos autos 
comprovam qua a raquesente preancheu cs reguistos legais para requerimento da recuperação juckcial, cordarme art, 48 da Lel nº Ti aguos. À petição Inicial, 
embora parcialmente instruída nos iesthcs exigados pala ar. 51% da Lei 110108, possui documentação sulicinde pára defermenido do processamento da 
recuperação judicial, pois 03 documentos falantes & inormações qua necessitem de complementação. apontadas da Rs. 375. Tel, não paritáricos a da fácil 

lanzação De cuira lide, coma bem apertado no Budo, custam razões de crdem económica é jurídica part que O procêsso de mtesirifuráção da atividade 

empresarial saja iniciado, à Em da que haja a preservação dos beneficia socias decorrentes da emprega, nos termos ck est dT da Lai 1 1012005, numa álica 
de suparação do dualismo perdular no sistema de insoivência, preconizado pos Camel Camio Costal. Em siréese, q pedido estã em termos para les O sou 

processamento deterido. já que presentos 06 requisitos legais Jarigos dr, 48 e 51 da Lai TITO SOLS), verilicando-se à possibilidade da superação da “cria 
aconómico-financara” das demenoras, + PRO mpesÃão, mos hormos do art, 82 da Lei 11 JNBÓis, DEFIRO o processamento dim recuperação judiosal das 
empresas COESA PARTIO DES E ENGENHARIA SA, Cómm sede no muricino da São Pau - S&P na Aua bau Floriano, nº 486, Nalm Bibi, CEP MEdA- 
DOS, inscrita poranse o CNPUME sob o nº 15,848 77]/0001-64; CONSTRUTORA COESA S.A, com sede no município de São Pao - SP na ua Joaquim 
Fiofano. nº 468, Itaim Bila, CEP OS5I-002, msenta peranta o CHEJUME sob on tá 1057700004, COESA CONSTRUÇÃO E MONTAGENS S.A, com sede 
no municipio de São Paulo - SÊ na Rua Joaquim Fionang nº 468, Baim Bibi CEP SSSADõe insenta perante 0 CHPUME sob o nº LE FE Era BA, COESA 
ENGENHARIA LTDA, com sede no municipõs de Sãa Paulo - BE nã Rua Jogeuim Floriano, nº 486, la Bibi. CEP DiGad-DO?, insesita peste o CHNPUME sob 
SFB Mannn-5T,; COESA LO à E COMÉRCIO EXTERIDA S.A, com seda no municipio da São Pado - SE ra Aua doaquim Floriano, nº SEG, 

Iliirm Bibi, CEP D4534-D02, insserita perante é CHPYME sob Om" 18.738.7030001-B7: DAS INVESTMENTS LIMITED, sóm such em Toon Chambers, PO. Boa 
145, Road Town Tonola, Ilhas Vingarea Britânicas, reghsirada sob 0 nº 1503400 [OAS trvgslmento “| 45 PIMANÇE LIMITED, com sede em Trident Chambecs, 
PO-Box 148, Road Tomn, Torioia, Mhas Virgens Britânicas, registrada sob à nº irão PDAS Finance). Portanto: 1) Como adbrinistrador judical, nós termos 
dos arts. 52 La G2-H todos da Lel VU IDV2MS eodo quando dalberado no Sam 8,1 desta garesãdo, nomeis LASPROÓ CONSULTORES LTDA. CNPJ 
22 224 ITD -TE, e réada por reste Neslor de Souza Láaspro. OABEP GAG2B, com led ma FRA din ret Tt; 18º anda, Centro, NE 

QIosSa-tao, São PaukiSP Fone I21i-MnBaM -ESEI, para 08 fire do am. 22, bel, qua, em 4 larA peste LIRA e EAD E 
desddamente subséiio pena de substituição fáris. 33 E ad). nos termos da art. AR parágiata único, E Lai 7 1, TONGA, sto: Dulonscia a irtimeção via rd 

mgliacigngo 1.1) Deves admineirados juchcial provar o cumprimento das suas funções, mencionadas no art 22, Le lhe suas alingas, mL Le. ENEDOE, bem 
como aucdiar o Juizo m a sorvonda judigal na condução e bom andamento-do processo. rmeçhanto fiscalização do trâmiir E deveres processuais dás parbes, 

mormente am relação à reguéaridade do processo e o cumprimento dos prazos pela recuparanda 1.2] No prazo 15 dias deverá o edminisirador judicial 
apresandar sua proposta de honoririos, 25 quais dervnrão arglobar evarduads profissonais que p avoilarão no cumprimento dos ses deveres. Sem prejuizo, fico 
como honarárias provisórios para insco dos trabalhos a remuneração mensal de RE BOLDDO DO mensais, 08 quais serão incorporados no cálouio da remuneração 
detinitiva, gm momento oportuno, adotando os critérios da complasidade do caso m noppssidado de fiscalização das atividados q do processo, bem como da 
capacidade de pagamento da devedora, Ludo nos termos do art 24 da Lei 119002005.1,3) Quanto abs retaiórica mensais, prevetos na alinea c do inciso Ido 
art. 22 da Lei 1 MONSCOS. deverá o administrador judicial protocolar o primeiro relatório come incidarãa à recuporação judicial, por meio do paliçoramendo 
mlemnediário, elando sua juntada pés avos prreipáis, sendo que 44 relatórios mensais subscquentos davarão ser sempre, direcionados do pejdente já 
instaurado, 2) Nos termos do ar, 52, da Lei TADUZÕoS, datermino a disparsa da apresantação de certidõas negaisas para que o devedor GxerÇa suas 
atividades, observado o disposto no 5 3º do ar. 195 da Consliluição Federal & no art ES da legulação de insohênca empresarial. 2.1) Durônio à faso de 
processamento da recuperação gunicial, determino a despensa de apresentação de CND a de cerêdão negativa da recuparação judicial para participação em 
dcilações poranta quaeguer órgãos dó Perder Público, nos exalts lesmos dos áris. 88 e 137 da Lei id 24d é da quanto decidido nó AREsp 305.067. não 
sando depansada, conhrão, a comprovação da habilfação tácrica e econômica necessária para o cumprimento de gveriual contrato adimentárativo, 2.2) Pale 
mesmos fundamentos tutrados no dem ambenor, fica vêdada a qualquer órgão da simnistnação páblica dieta Gu indireta 6 encerramento de eventual contro 
admiresirafo em vigor, do qual participe qualquer das recuperandes ião somente pelo ajuizamento dasia recuperação judicial. 234 Em ralaçõe da Juntas 
Comerciais da(s) respectivas) sedo[s| cais) recuporanda(s), deserá[ão) ela(s) prosidendiar a compelánio comunicação ao/5) aludido(si Orgãos), ná-qual conste, 

além da aligcáção da noma com a expressão “am Recuperação Juckciaf, a cala do deferimendo do processamento e 08 dados do admirestrador judicial nomeando, 
comprosando, nos áutos, o encaminhamendo dá COMLINÍCHIÇÃO PO prazo se 15 dias, 3) Determina, nos tirmos do ar. 5%, Ml da Lei Di TENDDOS, “a suspensão de 

iodas as ações ou asecuções conira ce devedores”, na forma do ar. 6º da LRF devendo parmanecer “os respectivos aufos no juizo onda se processam, 
ressalvadas as ações previstas nos 58 15,222 7º do art 6º cassa Loo as rotativas à crócétos comeduados na forma dos 55 4º 2 4º do art, 49 cassa mesma Ler 
2.1) Deverão as secuperareas peradancarem as comunicações competentas, nbs lemos doart. 52, & 3º, da Lei 11.101/2005. 3.2] Por imposição da art 8º, 
meisos Lo dida Lai VIT tdos, datarmino a suspensao do curso da prescrição das carigações da sievecor sibetas do regime desta Lei, bam como a suspensao: 
das prsCUçÕES ajuizaçõos polos credores particulares do sócio solidário, nesativas a crégios cu obrigações sujeitos à recuperação judicial cu à falência. 2:34 Por 
tarça da previsão do am. 6º, dl, da Lei TI ADUSROS, bem como do caráles anga omnes da decisão que dedera o processamento da recuperação judicial! 6 da 
cormpelência absohita dese Juizo, determino a proisição de qualquer Inema de retenção, aresta, penhora, sequestro, busca e apresrisão & consinção judicial 
ou extrajudicial sobre cs bans do denedor, criunda de demandas judiçiees cu extrajudiciaes cujos creditos qu porgações sujeilem-se à recuperação juckcial ou à 
lalêricia. Na hipólese da credor suado à recuperação judicial maisti, injustibcadamende, rá perseguição de seu cródido em vis dessa da desta processo. apis 

sua ciência acerca da existência do progedimento pacupesacinanas. poderá haver sua condenação por abo atentasário à digridade da justiça. nos termos do art 
FE ve parágrado 1º, todos do CPC, em razão dé descumprimento de decisão judicial ou da criação de emibaraçã á sua elelivação. 3,44 Par lómça do art da, &5 

* as da Lei VU TON200s, bem como do caráier args omnes da decisão que detera o processamento da recuperação pista) & da competência absoluta desia 
duizã, ds Copdores exirácontursas elencados nós dispostvos mendcnades neste tem, ficam proibidos dá promaver e venda àu a sofinsda do estabelecimardo 
do devedor dos bars de capial essenciais a sua aividado empresasial, durante o prazo da suspensão das ações a execuções contra a recuporanda Jari. 6º, 5 
4º LRF). De moordo com à jurisprudência do Colenda ETA à competência pára declaração da essencaldádo de bom da recuporarda, seja de sua estera 

patrimonial, seja de bens de propriedade alheia mas insanos na cadela da produção da alhódade, é do Juízo no qual se progessa à recuperação judicial. À titulo 
elucidativo, Gta às seguintes julgados: (Agig no CO TAIsPSA Rel Ministro MARCO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12042018, 

no RED mo CE 1655/4L, Fel, Ministro RAUL ARALUO, SEGUNDA SEI SE, do am ATOS, Dude DAT 20) (REsp 
intro LUNS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em FUOMEIS, Sp Tal entendimento fo pesitivado na Lei 

11. TONSDOS pela Lei 14 122020, que acrescentou-lha o parágrafo 7º- Poa ge ari E mevius: E Pao sio nos incisos doe dido Eapuf deste arigo não 
se apica sos crácitos solendos nos ÉS e 4" a art Sr desta Lei, aotruca, todavia, a compatância ooyuia da recuperação juicial para digtarminar a susnenção 
das atos de comelrição que fecaianr sobre bens de copia essanejais à marutanção dia aliviado ampresavia! durando à prazo da suspensão & que se mlsve o 5 
+ dese adigo a qual sea implementada meniante a conparação jursdiçanal ne dorma do ar EP qa Lain" 13,105 de tó de março de SÓS Código de 
Process Civil), observado à disposto só am. BOS do relerido Código. Assim sendo, uma vez ciartes da exisiência do lrârniie deste flo feam ds credores 
exiraconçursaes acima redardos profotios de prompverem atos procassuats ou exiraprocassuals voltados a resrada cu venda de bens essenciais à atividade das 
recuperarmdas em delrrmento dos comandos legais acima mencionados, sem prévia discussão do caráles de essernciaidade dá bam respeciivo nestes altos de 
recuperação judicial, 50h pena de condenação por ato alerasório à dignkiade da justiça. nos temos do ae. 77, [We parágrato 1º, todos do CRE, por 
descumprimento de decisão judicial cu cráção de embaraço à sua efetiração 5.5) Às suspensões é à próbição de que iralarm os meisos L Ile dl da capotdese 

artigo parduresão pelo prazo de 180 jcento e ollental dias, contado do dedarimanto do processamento Da recuperação, prorogánei por igual pariódeo, Uma única 
ver, em Ciridder dxcépoonal, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. 4) Desermmno, más termos do ar. 82 Pu da Les 
VIADU2DOS, à devedora a “apresentação da contas demonstrabves mensais enquanto pardurar a necuperação judicial, sob pena da destituição da seus 
administradores”, sendo que 6 primero demonsiralivo mensal deverá ser protocolado como neidente à recuperação juchéial, no passo que dá devorão ses 

juntados nos autos principais, sendo que ds demonstralvos menaaia subzeguentes deverão ses, compre, direcionados ao incidania já instaurado, 54 Em 
cumprimendo Do ar-Se vo da Les 171012005, determino à mbimação cigirôrica do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal o de todos os Estados, 

Dierilo Federal a Municipios em qua as devedoras livarem estabelecimento, a lim de que tómam conhecimento da recuperação judicial e imlormem evertuna 
arésitos porarée o devedor, para divulgação aos demais impressados, 6/0 prazo para habilitações ou divorgências acs créditos relacionados pela devedora à 
de 15 [quinma) dias a corás da publicação do respectivo edital (LRF art 7. 5 1º], iniciando-se a fase de verificação adminisiraliva de créditos direlamerbe 
Junto ao administrador judicial, Evorguas hatilfações cu divergências quando aos créditos rdaconadeos pela cheadora [art 7º, 6 1), que são dingidas mo 
adimirmetrador judicial, deverão ser digitalizadas e encaminhadas direlamenta so aciministrados judhial, SOMENTE ananás do e-mail gru abiaspro com. 
br. estado especficamenta para este lim a informado no edital a ser publicado. Patições protocndzadas ros anna É gp Plain a nas: perda ra a 
pai da eus de Gera a desconsideradas, diarda E a Iran | prosmssLia), E ção q 

EE CR Tr pára is Prteçãa O Cia EE do air ad mermo de publicação do edital Pã Diário fia Eleirérica do Teibairia de usa. de 

São Paulo, de acordo com o número da carsiieres. no prazo de 24 horas, sob pena da revogação. 6.2] Dessa maneira, espaça-se coadial a que ne redara o art 
52,8 1º, da Lei 111012008 ande, pará conhécimento de lodis os riitsessados, deverá constar, também, é passivo fiscal, com advertência dos prazos das arts. 
TE 1055 da LHEF 6.3) Deverálão) tambem pigi recuparandaça) providenciar a gubtcação do edital em jornas de grande circulação no prazo de 05 dias, 
leárdo autorizada a publicação de versão resumida. 74 Deverá o administrador judisal, quando da apresentação dá relação prevista no ar. 7º, E da Lei 
VLTOLEDOS, também providenciar & mrcanha judacãal, minuta do respectivo edaal, am micka e em foernago de testo. pasa sua requiar publicação na Imprensa 
Dficial. Segundo observações constante ro dem & desta decisão, n atiministrador pucial deserá apurar lista individuo raca do cradores da cada uma das 

ociedades componentes de grupo em recuperação jucicial, sendo envia o iaconsóncio alivo presente nesta demanda. 7.4) Publicada a relação da credores 
apresentada polo eeiministrador judicial farl, 95, & 24 devidamente individualizada para cada uma das socedades hlisconsortes, eventuais mpugnaçãos (art. E) 
erou habilitações retardasárias deverão sor intarpostas pelo peticionamento aletrônica inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado 
nº PIBSDIB. e não deverão ses juntados nos autos principais fart. 8º, panigralo única), iniciando-se a faso judicial de apuração do Quadro Geral de 
Eodonia (060). Observa, neste bópico, que: di] serão corsideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo hegal previsto no art. 
o & da Lai nº LADUDA, as quais serão necabidas como impugnação o processadas na forma des arts, (3a 15 (da LRF) a estarão suújaitas ap recolhimendo 
de custas, nós lemos do arl 40, caput e & 6º da Lei 17 ADADS e da Lei Estadia! no 1578015, que abersu o aposto má & &º do art. dº da Lei da Estadual nº 
TLEDBOS, (h) 5 impugnações que não observarem o prazo previsto no artigo 8º da Leino MIMAS também estarão sujeitas ao recolhimento de cissas e. (Ui 
caso as mpugrações sejam apresentadas pela própria ricuparanda deverão ses recolhidas as lamas para intrmação postal de im ada, fapardo coretar em 
ua peça inicõal o prdereço completo do impugnado (ogredosdro, número finciusae nº Bloco Edo apartamento, sa houver). basta, GER chiade e estado), além 
a pa bre nine Caso Ea [E] E abç decido Lei ar 1 alcigrã Ta) dae rr Eni im tor 

Arica se Noam AS pro as providências do tem. E rEedipars ie dep pipi ALA A DU de 
Myizos Bj O ms da recuperação judias deve 54 apresentado no prazo de BD das, na forma do ar. 63, cab péna da cormvolação 

da recuperação judicial em talênca, Com a apresentação do plano. capaçã-so o edita” contendo o aviso do art 53, paragrato úrico, da Leinê 11 AOHOS, com 
prazó de db dias para as dbjuções. devendo à recuperada providenciar, nó gló da a da plano. a rmuta do ada), inclusive em meio deirôrico bem 

1 api + 

presordanciar sua Gritnega d 
m 

comp o recolhimento das cusãas para publicação B14 Cuanta do quanto apurado da de constatação prévia, com aferição da aprasentação individualizada 
dos documentos de cada uma das socedades que compõem o grupo soselário, defiro que à processamento desta pan judicial seja sealizado em 
consolidação processual, com a coordanação de ahos procassiais garantida à ndeapendáncia dos demeniores, Ms REUE AbvGs E seus passivos, nos armas. 
dos dis, GO-G e 86-H da Lei VI IDV20OS, devendo as recuperandas propor meios de recuperação independentes & pspecíicas para à composição de seus 
passos agimilida a sua apresontação am plano único, 8.2) Ha hipópesa do emercicão de pratenaão da apresen de plano úrico em consolidação subetancial, 
deserto às cocuperandas. quando de sizá apresentação no de BO dias provo ro art 63 da Lei TIA biSõoSs, apresentar as justificativas do racitrial 
económico na escolha dessa hipótese de asarquimento, bem como a comprovação da preerchimeanão dos requisitos previzãos no art 65-41 do aludito cipioma 
togal 8.3) Independentormento dá apresentação do plano único. deverão dcóerêr assembinias gerais de credéres (AOS) pára cáda uma dás reouporandas, para 
tina da deliberação do plara aprasentado (indivadusi, consolidado ou em consolidação parcial; podendo tas corciavas ocomerem na mesma deja a mal, come 
forma de coordenação dé alos E economia da custos para recuperandos e credores, 2.450 quórum para delizeração sobre-a consolidação substancial deverá 

respeitar o quanto previsto mo gro 45 da Lai 3110020059) Caso ainda não tenha sado publicada a l=ãa de credores palo administrador judicial a begilimadada 
para apresentar tai objeção sera daqueles que já corestam do edital das devedora e que tenham postulado a habitação de crédito. 104 Picalm) aavertidais) afs) 
recuperandeda) que o descumprimento dos seus Grs processuais podera ensajar a Convolação desta recuperação judia] am falência (art 73, Lel Ti totiaDos 
27.0 ans. Se 6º do CRC 1 Fica advertido o adimranisêmdor junícial que 2 descumprimeando dos sms Ánis processuais o driarminações judiciais podendo 
acametar, conforme o casa, sua substituição ou desbiuição sem prejuizo de procedimento admrinsiranvo voltado so seu descadasiramento pesarie a Tribunal de 
Justiça de São Paulo, 13) Ápica-se, no que couber, aos procedimentos q termos deste processo 0 deposto na Lei nó 13/105 de 16 do março de SMS (Código 
de Prosasso Cri), desde que não seja mecmpalivel com as procipãos da Les tj f0OtZ00s, senda a contagem de todos as prazos nela pravisios du que dela 
decoram em dias corridos, nos termos do art 189,8 1º | da legislação de nschyência amprasasial brastiaira. 14) Em razão da neva previsão do art, 61 da Lel 
174012005, everiia] escolha das devedoras é de seus credores pela existência de supesvisão judicial no curnpeirento do plana, deverá ser motivada, pois, 
embora nosso sistema processual civil tenha adotado à teoria dos nagácias jurdicos processuais. segundo a qual ps partes podem comvençonas pobre seus 
êrus, pódives. faculdades é deveres processuais, há imitação de order publica sobre venha cormvenção aos inha nan juiz. Assim, impar dé 
Poder Jodksário a tramitação de um processo sem queiquar Semonsireção dia ulicdade de ta! calendanzeção viola o devido processo legal a a efatvidade da 
predição, má cedida em que encareco é próprio sistema de justiça, pola netéssdade de destinação de recursos materiais é humanos do Podes Judiciário sem 
a conirapartda de etetiviiade cla jurisdição, além de prejudicar do dirafio de frash sfari da siiidade, ao cbalar qua ela possa fer 0 efetivo relorno ao mercado 
empresária! e de crédito, 15) Deverão as recuporandas adotar iodás as medidas volladas à adequação de seu passivo fiscal, pará fire de aplicação do am. 5º da 

Lei VIADV2DOS, desde a faso de processamento casta recuperação judicial, bam como para o apeovetamento bampestivo dos banaticics fiscais ingedidos pela 
Le 14. 12020, mardfestando-so sobre tais ações no prezo do SÚ dias, obsereando-se, no que couber, o em 14 desta decisão, Inlimesse. À relação nominal de 

cradoras, inunda seus respaclivos créditos E clama tou devidamente juntada às fls, 30544052 do processo da racuparação judicial e pode ses 
encontrada no linho toe corsa com brarquans RELA DE CREDOAES-AECUPERANDA-COMSOLDADA pot Evartunes haaiitações ou divergências 
av cróditos relacionados pela devedora Jari. 7º & 2], devem Ber dirigidas ao acdminisirador judicial alravés do e-mail. gupocorea dlagpro cor be. 



Bg ECONOMIA 

Prefeitura Municipal de Assis 
Paço Municipal Prof. “Judith de Oliveira Garcez” 

COMUNICADO DE LICITAÇÃO ABERTA 

Ret.: Processo 130/21 - Pregão Presencial 001/21 — Locação de Átivos 
da Iluminação Publica. Encerramento: 08:00 horas do dia 10/12/2021. 
integra do Edital no Departamento de Licitações, na Avenida Rui 
Barbosa, 1066, Assis(SP), e nas paginas hitpofmww assis .sp.gov.br; 
Intórmações: (18) 3322-2574, 

Assis (SP), 2a de novembro de 2021 

José Aparecido Femandes — Prefeito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE SUSPENSÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 

Processo Administrativo nº 3.279/2021 —- SECRETARIA DE SEGURANÇA 

E CONTROLE URBANO - DEJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CIDADE DA POLÍCIA, À 
SER EDIFICADA EM AREA PUBLICA LOCALIZADA À RUA IOLANDA apusoia 

MOSS! 33 — VILA TOLANDA - OSASCOISP, A Secretaria Executiva de Compras 
q Licitações comunica quo fica SUSPENSA “sino dia”, por determinação do 
Tribunal de Contas do Estado de 580 Paulo, a sessão pública de recebimanto dos 
envelopes marcada parao dia 26 de novembro de 2021, às 10h30min, 

Osasco, 24 do novembro de 2021, 
Meire Regina Hernandes - Secretária Executiva de Compras e Licitações 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 O ESTADO DE 5. PAULO 

Etbtal de Convocação 
Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Ariigos Alunca da Faculdade de Medicina da 

Universidade de 3ão Paulo 
O Presidente da Associação dos Artigos Alunos de Faculdade da Medeina da USP convoca 05 associados, 
para à Assembleia Gera! Ordinária, da acordo com o Artigo 1? do Estatuto, no Dia 30 de novembro de 2021 
às 11:40 horas, no Anfitsatro 1107 de Faculdade de Medicina da USP. Ay Dr. Ameido, 455 - São Pauio - GP. 
à Assembleia tera a saquimea ardem do dia: 
1 - Dar posse à Ciraloria da Associação, que Joi seita em votação realizada no da 2011/2021, durante o 
último Encordro de Geraçõas da AMAPMIISP. 
2 -dprúvar as prastações da contas e relalúrios anuais de pestão da Disebória 
3 - Ralilgar os pianos aruas de trabalho aprosenados pola Diretoria. 
4 - Eloger Irês mesários do Conselho Fiscal, 

São Paulo, 25 de Aavertno de 2021 
Dr. Flávio França Rangel - Presidente da AAAFMUSP 

SENAI: 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O Departamento Bagonal do São Paulo de Serviço Magoral de Aprendizagem ledusiria' [SEMALSP] 
comuna à goerura clas à Kra: 

+. PREGÃO ELETRÓMICO Nº 246/2001 
Objeto: Aquisição de matesais lermeos e não temosos (alumínio, aço chumbadoyo tubo de aço, apo ABNT eaço DMR 
Sessão de disputa de preços Mamces|: h de dezembro de 2021 és dh. 

2, PREGÃO ELETAÓNICO Nº 275/0001 
Ojo! fgutsação de equipamentos pra lopralrios Muceis. 
Sessão de dlspuia de preços (lances): À da dezembro da 202] Es an 

Rutiradã dos editais: a partr de 25 do novembro de 2027, altavés da portal mm.spjsenaibr jopção LICITAÇÕES! 
Parteipação nos pregões setrúnicos: ecisseirsunte pela leme no godieniço iva ledanões e nom dr 

BANCO JOHN DEERE 5.4, 25555 

CHPEnC EIBEA BSfADODI-E - MRE 3530 
dilade Assembleia Geral Extracedinária realizada em SMiPaoet 

Dela vg Hora: SONDUZIEA, 48 ROO, Lee A acseminlam Io rastreado da iorms , pormeto da vigaccarterência, em decomência da 
Pandtria provocada polo Bars-Cin-ê (Cowid- 19). Comoçação. read do fita à presença de acionista 

sepesantendo ntrlaboada do capital soca, nos termos do arhgo 124, pareguado 4º, da Lei nº Gosh de 15 ca dazembeode 1976 conforme 
abiada ie das A. = oresenas, via gg ii all dá lírica acionista Mesa: Sr. Paulo Renato Hist 
renre, Prrsidinrio; a Sr Alrton Loiz Rohoe, Socrnsárao Sedem do bla: (1) debhgrer sobram pesdado-da rendincia do dinaior & memero do 
omdê de fudbioria à consaguemamenta, redislribuis Es mseporcabisades perante o Banco Central do Brasi do deajor ormrarunciado:4E) 
aumentar o capralsocial conineme proposta da disptoria em união realizada am 68 0 SL Qd] dobbotar soher a atuxização do Capé- 
tuo ME Condor do Excauto-Social sbre de pdequar a reseção É Rascução CMT” 4.880 ge 23 de cufuoro de ECO a flv) retirar o 
Estatuto Godal a e nro [e (o nanda Ea lngires: De acordo com a Len” é OM editatia prio asim 

Fadaral arm 2a ch julho de 2000, por sar esta Instihyçõo uma Anóréma da Capital Fechado, ela assembégia (oi rastzada de 
mansa dotar, Eae la send ou voloa, nelalivos tes malóries acima, mma itessadas es qres- 
gemerta duramio a aspemieca Daliborações fompd arimidada: preliminarmente, aprovada a lrstetura desta sta em forma de 
surário cosforrmes-aitigo 130 patdepado 1º da Le Gas SA, escadas ss malária am discalnção a paris estação, lorará aprovados 
sem quaisquer nossafme-( Fi aceda o pedia de renúncia aocargo de cdplor Gem dasigração espestica a membro do corrvif cia Aude 
dota da Companhia, abresentado pelo Sr Sergio Reardo Pedroso Marsira. sendo conskpiada um ola da agradecimento pelos sa nviçs 
prestados, Gonsigret que a nsttução 00 dineéo que ranumoicu guiargaram-sa mutsámando a mers ampla reco pêra, imestriz a imasogã- 
intao Dara nada mais sectartes a qualquer tempo, Luro cu pretaedo, com pelasdoo EO poser ição do siiidato 620 alira pros gados pelo 
TH da Diretora que nnurooo, imooMo ermicaso de invade queria. ds aribuções do cángo dra vago sório acumoladas pelos Disto 

Bingo Canrál do Brasil 

o Resdução AM Comicalação da Comespordentes 
Ctba | o Pasporsboe pelo Sia POR 

Renuço Sh Política de relaconamentm core cientes 

JE) ausentar o capiol social,  onitrma proserato are Fardãa de Disetónia neabtada sm D50120E?, dos alias R$ EE jesia- 
cerêos 9 noventa q dois milaões de raaia| dividido om GMR 000.000 [pobscandos q novanãa e dois mijndes! om proininas comi 
mafsas 6 nonmeersiveia em guiras espécies cor vaipe sormenalonitário de AB E DO dortranit pare AS TITO DO [asfecentos e pelem- 
ta e sete milhões da mais) dido em TH DBILODO e selênio e opõe milhões, do ações erdinários nominativas & 
nconvarsoeia Eh Dobras a pápias, com vador nceminalhanifáric da PES 1 RIO Juri bit, oem ur arma no dei, panel fo AS ROO 
joientaecinõo milhões de meaispmedanio a emissão de 65,600,/008 jattosto à cinõo milhões) do novas ações oriririas mómináiaas 

eonconvara haés em curiras aspáca com esdor nominal amitário de RS 100 (um rea) O gumento de capital bia tisimenta integralizado ma- 
arte à capitalização de recursos proesmênios de pasta des reservas estelidiriia de cormcinios amberiores, ohsbroado o despido ná Lei 
mas DA, sendo as ras ações airibarides à única noonsta dohn Depra Brasil Lóda, À efetivação do presente memacto da cepial actá 
susto à homologação por park do Basco Central do Brasi. na forma da regulamentação em vigor Em virtude da referida deiberaçõo & 
dreca acionesta castro aFecar o artoo 5º do Estaario Gocki da Gociadada, oque passará a Viguarçoma sagurio enova readeçãor "Artigo 
E") capital soctalé de AG TITO DD DO [patessps bos Estaria à medo rrilhisas cha Panda) Pepita nha por TTI DD OLDDO [selecêntos 
estoria o sótemilhões| de ações orimárias nominais o ncpresrsiveis om suiras espécies, Gore vor enminalgnitário de AE 1 biiham 
reto DI) aprovar a alteração do Capitulo 1X - Da Dirbdoria do Esteio Goes, à fim de adequar à E PeeoiuçaniChM nºs pao de 
2d de dulubro De 2500, 6 Qu pg A viga Corr a sura raciação Artigo 38 - A Súcwdade Cispóra dé ema Quadoria de caráter par- 

menenta que jar a finalidade da auar como canal da ão erre a hethução cantos usuários cecmiindo-hes buscar a Ellução 
di problemas. meianda 6 nesguitni da nscia Dernratias é sipont es, + AOunideria será composta de um membro da Due 
tora pemibiranora trará suporcinada à Diretoma da Sociedade, 6 1º-A Dirstonia devera segurei para determinar quad dos sous membncs 
será O Pesparisával pala Curideria, bah como tome o Cuvidor pera um mandato licado am 34 rreses, permilida recordação por iquae: 
pmrtadas, 68º Ma hpótesa de pecar a dg gnação do diretor rasporseresl pala Caregora a do Dunidor som a mesraa pessoa, ESsa não 
podera desempenhar pulta aihridade na Gociadade. Ea” = função de Curcdor para decom parhada por funejonário detantor de qualicação 
bu conhocimento Sécnico cormpalivol para o ioarcicio- cas airipuições cla Chanidinca, devirdo obesos no minima. nos seguores criá ras: 

je) eseolaridada » conhecimentos compatiest com 0 camaels Hipades fc) aptidão declarada arm esame de certbcação orgenh 
abdo por entidade de ssco= hacia capacidade honica; (9) conhecimento da reguiismentação que rege ns produtos Eos senvigostomecnos 

por iehiuições bnanosbasceou [6] enquadramento ras demais raqueios fivados na regulamentação apbcável ao mato de bunconários 
da Sociedade GD funcionário desmeado pará o atenotio des alribuições de Duvidor ão peccehará qualouar outra namiarianáção pi 
ea, ndapandandamema a que tio eirenahrema seta alóre daquela proveito paro cura posição que onigicalmente ocusa Rito vanha 
E nsspar. E 6-0 Canidor podeis cor desiuido, & queleier lempo, avi ata próprio bimado ao meras poe E Disstoras da Sociadate, na 
spoêncã das saguinas stuações: lafinaptação em cscamp sig corthração: (4 ingbdidade ma csmcução das niricuições tavanéni aoçar- 
pu. dc) mobaereáncia dá raqulameniação aplicsrvel 20 ejesa hoo da tonção: dd) desu ra pr mento des contições apleiveio à função de Cure 
dra Ennio misto Estrano Society [8) desobediência da reguiamentação apfcivol so quadro do lanconários da Soondade. Artigo 27 

- Aéreo dequaraquear puitas previstas eer ata cu requiam próprias, conslinam nirtbuiçõae da Cunodoria: (3! prestar edasdbroento de 
ubimá irestáncia às demandas dos cigeiese usuários de Jos e strviços Quê não ló tem sado solucneadas ros cnáis de atendimento 

primáncda metuição [biatuar comgçanal da comunicação artre a iretfiição a cs chenhas à peuânca de procuios E serviços inchsheena 
sedação de tombos é jeó irfórmar à Diretoria da Susdade a respeito das alnidades de cuvítloria. 8 Linipa - Bem pregiiizo do dispostano 
copol deste Árigo, as alrihuições da Canrdona abrangem ps Goquintes piredades: [al atendar. rageirar, tretrur, analsara dar ratamanio 
tormmag adequado ba demandas dos clianies Eroeuirico de prodinãa e cacriçõa da Soriidada: MA prpéca! na Eoclaracimanios necnaadrios 
e dar Gência acuen do andamento de segs demandas e das providências adotsas: Vc) informar 2 prazo previsto paro sasposta final; 
(iencamichar sasposta concisa para a demanda dia raciamantes no preco puevisso det mandar a Ckrétoca da Sociedade deredanmente 
mogemada sobre os problemas e digioincias detectados co cunpriménto de suzs alricuições e sobre o resstado das medidas adoladas 

pets edminielradoras da Socadade pera oucon-a-os: [1] elabora: E encaméshar à Audiprs irem, po Cormeá da dudiceigo a Lirsiora 
dá Trval de cosa semestre, petatório queardidatias d monteiro: acerca da alunção da Chrridória, cielendo às proposições de que tisla oibem 

amartor fl implementar instrumento de avaliação cheta da quedeada do atendimento prestado pela cuedona a chentes p usuais, de 
toma à quaEcas pornos embed é E, sema 1 o civel da cafetação meira bao & 5d sfuml de poistação mais sho.) Us dados relitivos à 
sam dar ser nrmamanadns de forma aleirórica, em ordem cronológica, Com prazo-da cinco args contados da data da malhação 
tecrizada pelo chanta po sudo. Ariiga 2B - A Socedade deverá manter cosdições adaguadas para o yncónariento da Ciredstia, bam 
come pára mr cuia abuação seja pautada pela trasspaníecia, indapasdência imparciahiiiade e spnção: - À Dhunidara lerá asso 
qrado 0 Ecoss0 ds ieormações nacassárias para pelabotação derasposia adequada da reclamações rocetedas, corr iotal apos edesirra- 
talvo, podendo, posa tartá, sequeilar informações é documentos pára q gaerdicio de suas miracados, dhsemeada 4 egiiação ndetiva do 

magia bancário. [lv) por conseguinia, a nadação do Estalulo Social consnidado da Sociadada. noomporando as aha EU pipe eh 
nadas [item Be iifjuntesta prai di o Angxo, beêndo privado sarquivada ca sede da Gockadade, para lidos es Fins de direita, 

j ig: nada mais havendo a sarirafado. oleracna a palasra A quem dela quigesss fazer usa & 

Fabrsla da Siva Alas 

[E Ecbatio de Dlfveia 

adsquém pe merifesrado, fera siena ce bals pe em ecesadrio à lralur desta at. em oi des aLmário, contra 

peido coto aniço 146 parigrao 1, da tedas GA Renberta a sessão, oi esta ata bela, contaria, aprovada a pssiracia, Inda atuta-SA 
miolos Mesa: Paúlo Renato Harrmane - Presidante dirion Lair Rota - Soctelero Msianiata “Jahn Degra Brasil Liga: 
E Paulo Rerato Hersmanro É dc Ae Voam NBS. Ga Simama Gqschio - om nião 

AMERO | Estatujo Soctal! Capóulo |- Da Denomisação Seda Objeto a Duração: hrigo 1º- Banco John Dagen 5 A, ag o 
fracotra prada, consíiuida sob q Forma de sodáde anôrura, que se me pélo presente Estilo Social 6 pias disposições lgas é 

teqularrentaras apicêveis Artigo E - A Gocisdada tem sede a loimna Cidade de indachuca Ea do Be Pa na DAR Enganhedes 
Ermúcio de Cirara Pentegdo (SPT. er, mar A, Peba , 1º adia haioo Hebáta CER TISITIDO podendo de acorda sm clinicas 
anotados pala Cretoria a atardidos os requistos lagas é regulamertaras aplacávas, mandar a s6x0p social, abri, mandar a aubnquir agás- 
cima, Haia. EP aa Les dolriz dapardEncias am oualguar hocalidade do Pas ou da exbariar, SEMI Que Besire Comer as e- 
teres soc. Artigo 3º A sociadade jam como ohjoio socmt o práfica da nperações mtas, passas q ponssinias norandes ds cespar- 
Tras coreiras gotorizedas [commercial cobls, Inânciamento é iecslimento E da arendáasento marcastl], da asondo com ds diapúsções 
Srsgaas q neguiamentanas qm vigor. &único- «À Sopedade podera ainda, parboipar da cubas mociadades cbrpenvadães ps erriações estabo- 

dpcdas peca agalação ar igor, desde que preseemenia snorgada pelo Banco Carfral do Brasi pr A Sociadade tem prazo de 
duração indetieminado, Capella 1 Dor Capital Social e das Ações: Artigo 5º - O capital social b che AS TYT.ÚCOL DOO DN) sepresamtados 
pos TT DO DO da ações drinérics Mminativas a baço ersavels aro Qulras RSMéIES, Corn eahor meomarea uratário de R$ 1.00 Capitulo JE 
- Du hssemblnia Geral: Artigo 8º = A issenibheca Geral cor peito o emmecicao dam diribuições que he são comfaridas sm Lis e rasto Estalar 
te Soced. Artigo = À desomblaia [oral card ardngon aiou esiranninára À dssarideia Geral Ordnania será reabzada anualmente 
desirodioa À drboeisos mesas cbeaguanhas po ercenamenho So Esencicia Social da Gocdade, é à Assembleia Gera! Exrasnbnária será 
mairaga sempre qua 25 inímessas Ca Sociadada assim o eniginam É Unico - As Assambleias Giprais serão comuncadas na fmrma ob 
Lico de Arbgo 2d da Les EITA. comiam adere [Lebts 848 E Serão pressichdas por Eauela que ra wrasão hor ascorhicio pro 
muaioriá devotos dos aciorêstas progósies, q-secrelariadas por ques 0 prosdanta da Áissmonblem inccar. Artigo 6º Caso à Sociodado- seja 

suvenha à e tomar mabrihária infogrol, fodas as debbarações da desambleia Geeal serão jorudas por Eua Unica achirisia, devendo das 
der Encado harmo em fero prúsrio ds filas de Acsembleiis Goaráia, publicadas ma forma di le. Capibalo IV - Da Administração: Artigo 9º 
A Sociedade sera pomickirada póruma Direinoa. que devera determinar e expoutar as diretrizes a a pobbica para 05 negócio da Gorde- 
ade A Diretoria será comporta pair itdinidirõos cesbóinios no Pafs, aconelas tu não core mandato de O anós, sendo permilida sua reste 
ão 4 Rindo o mandato. 04 mambeçs da Cratoria permançonão avtomabcamento no poser ido da sera cargos alé a irensticiara dos 
hds mesabros pleilês e enquanto não hosreer a desHiuicão, renircia e/ou rancieação de mandelo 42º - Tais membros serão irspetidos er 
SELIS Cargos apos à aprovação de sus nortnações pelas afordades compelenies, mediana prsnatora do fecmen da possa a se inrado 
emilio poóprao, dosereadas as prpecrições legais. +-Da Diretoria: Artigo DO - A Diseteia será composta por dominima Ze alé 
vo memo, EOiratóres sem desigração espectica, eros pela Assembénia Geral 4d" Mas qisências ou impedimentos iemporaria do 

mualquar Cirator, a Diretoria poderá sviicar trmsubstiito destro ca damas Oirajones 4 7º- Em casoda monte, incapacidade, rasúncia ou 
desitvição de sm Dinetiv, seu subeitiio, se nbbessário, será cisto na primera Assembleia Geral que sé resbair Artigo 11 - À Dietoriá 
será nôngão exacutivo da Gocaadade, cabendo denho da orientação tarada paia Acsemblaia Geral assegura q funcionamento rege 
tarda Gocigdlade, raro riveafida pala Asnerbiaca Gióral de podares para prabras fodos é ouaisquar atos relacionados aos Ina sútsis quê 
eejam da sua competência É Único « À cemunecação qidbel da Diretoria sera aslabalacida pela dssgmblaia Geeal Artigo 13 « À Dietona 
eLNiC-SE- Sá pepra qua spoaesára. pur ormbEsÇão de qualipatr talro Direloe, com h pesgiriça UE, RO Mránimo, Sidi messi maponibqira pará 
eabdamento deliberar: Artigo 13. À pauta das matórias a serem meados à dekhoração da Cirmioria sará propotada por qi dos Direinras. 
As deb barações da Direina sendo jorcedes por memoria da voros dos presents qu por ren hestesção treprimal da totabidada dos Diretores 
po asc Artigo dé - Compata áos Diretores, sém projoito de competências adicinsães que tstejám proviias na legisiação du nígula- 
mentação apbeavalou masmo neste Estatuto Gocial: (ah a cequesartação da Socedede em Juizo e lora dela, eliva Du pasavemenma: feia 
prjca de dos ds aloe e scelebração de todos 05 comi rátis dela ouindnsiacéria relacionados ais chjetvos é proptrsiõe da Sociedade, 

Fela assunção de obegações e a contratação de empréstimos; [dl a aberuca e melirção da Hisis, pucarsas, aqunciar ou represantições 
Hocanade-lhes é respectivo capial ja) a codrdanação da anita mento das aliidades rorteaia da Sociedade, inciuiedo a implementação das 
degtrimas focadas em Assembleias Gerais (2) 9 superesionarmento da Eoacução da política comercial, Fnanceia. Niceia, aotmisisimatea E 
de plênejamenho da Spsesiede, (gl eimeito a rablicação da Assembleia Canal Oribnária, sugerir a detrbuicão de didendos nos fomos do 
dirty 22 5 Urico, abaies: [hi surorirara atianação da haras do ass não circulante (ij nomear a desihiros membros do Comiido Ramo 

Eid be rt ss ade funcionarento estabeiaciies polo Comité de Audiona pelo Comb 
do Remuneração e pelo Comilê de Fisco, bem coma, tomar ciência de suas abvidades, [kyMiuar a remuneração das membros do Comitê de 

Ramoneração e do Comiá de Mlscove [ha profica de fodas 05 alds qua lhe vennam a par especdicados pala Aissemiblsia Cara Artigo 15 
- À represas jação da Gocitdade obedecerá às sequicles mérrege (4) à representação dá Socindade em ut IE 
bas poblicas Federais, estacuais quimanteipais, bar coma autarqatas, competa a 0) qualquer Cárelor tanladamenta. Já | peocurador com 
puderes Especticos, du (Hi) 2 procurifores em conjunta. quéndo ser poderes especificos jo) pará à contessho de Borgir Qu irvais é 
Socienlan: será reptosontada por é Cinemas: (ci para assicafura Sn qualquer documento oa ad ii pel bon 
+ Diestor em comjánio com 1 procurador, ainda que comabliido por poderes paraia. jedi il iodo gain choro 
peu 2 Ceredoces aréconjonêo, Guriiy à Dergios om comunio com | procuridie, po inda fã) é priceradoras com podes especiais É 

E eng de pec a oe oe a md que poe a una pu du parda ado oz 

Diretores. Do inatromento de mandato esem constar dxprassamenhe cs poderas comiericioa E prazo da validade, QUE não EetS spariora | 
ii mesas Sah párics Srs de representação da Sociedade em Juizo, em cuja Gisó à práto de vaidade serd indetemirado Artigo 18- 

Gus mpresaamande vedados, milita os Bóos de quaguer Dalor, proscomador cu empregado da Sockadada que a ermest 
verêm em direções reativas à trai operações estranhas go-cbfeto social. À Lnibo” - À vivida de bere, ' nen emente sa 
relEtiva pu não ao alvo circulante, não será considerada negocn ou operação cetrenha po-obpaio soca Capitulo] -Do Consalo Flecal; 
detigo 17 O Corselho Fiscal da Socusade 55 pará iretacádo mediana coboteção dos acioréstes, na Forma dá La. Artigo 18 -D Conselho 
Fecal quando em luncnsemento. será composto da no mirêmo, 2, nomasimo, Smembucs pletama, fodas alecis pela descmbleia Cara | 
Dnisária, dadas resilenões no Beasi o que ão Encarm porta de adririalração de Sociadaa, &njjuel mirmess de suprenies, O lunciumamer- 
lo remungração competência, desares n ainibuções de seus membros obedecatão ao disposto na legislação em vigor, Capéulo VE « Do 
Exercicio Bociel, Rails Lucros eua ] 1B- O neercico nois leá fevcão em 1" da jaraino a encerrar-se ddr Di de 
dazembio da cada aro PExercicn Gocar, Áriigo 20 « Artim on cada Exeroido Social p a 3) dejunho de cana ano, simão nlahomdas as 
daminsirações Enancalras da Sociedade, com 0bearsSnca das prescrições iegais a ragumentarto epicâveis. As demonsireções Inar- 
ceras do Exemçicio Gorial serão aprosentadas À Assembleia Gosal Chdindria, juramento coma proposta de destinação do lucro liaido do 
Especicia Gorial obsessiva 0 ques pespado dispuseram q Let ceia Estatuto Artigo rt - Do bro ieudo apurado am cara Examcto Bo 
tial irão desfrodos: dz: dºs para reserva degal, alé otimite previsto om Les [by o valor race rio pará o pagamento dó dividendo obri- 

Es de 1º do hocro Liquido do Expsaicio Gucil, depilação, ici de Lia dlgçã 
batidos 54 Paragrairs Primeiro e Seguedo dese À 1.e le] Soreiluição da cuire; resersas ácibáco dê bloçi Geral 

que. iusimenta, dará so esodo o destino que mero comatar a Sociadada. desc que, compre erga 194 da Lei nº GApMEs fly incheia, 
de moda preciso é completa, à sua feaiidade: [5] [cos cs -crisirios porá delémmicar à párcélo anual des lucros liquidos que sério desirados 

hsua corstiuição ce (ui estabeleça 0 nde másimo da resança A". Cedaidendo nãcesera obrigatório so Exercicio Social em qua a Diseto- 
riso jolgarincompativalcom a aluação Prcincera da Bociadiade podendo propor 4 Assembleia Gus) Dscirária que se diria dividendo 

Hi E O Pa + inlarigr ao gonigainio ou que não haja disinhução da omidandos. 62º - À Assamblai Gacal podera, cs não fare oposição de nenhum 
aoonisia presenha, deiiberas pola distohuição de dindendos inferiores ao meriara obriga brio, dra river poesia petição da boda hair Fpui- 
de Artigo &3 « Stem do dadendo decarado à comia go tetra apurado po final da cada Esercírio Bocal, poderá a Diratona, igualmemia, 
Declarar dindareios nlamediários cu Inlercaianas 4 Cônia de lucsos em suspenso pude tessrva de otros essténias sm úiirro balancete, 
nos termos doanigozta, caputeparagratos da Lendas SA &Unicos Fra a Dirajoria mytorizada, nirela, esugare a deinbuição da didan- 
dos duo conta do-diridando miriceo oérigatóro ralado ma Arbgo 2, fem (Bj acima ares da reabração da Ascemblaia ota] Orihreária, 
mas sampra supriando-se à som riricação, qosareados ce darmos deste Estatuto Gocal a da Ler das 5.4. Copetulo vil « Da Liquidação; 
Artigo 23- A Sociedade antera em Eourlaçho nos canis presto em Les, comprado à Asgamblata Deal eslabetaçer np modo dei uima- 
qe elegando à iquaante co Conselho Fiscal sp houver, que deverão funcionar deranietódoo perodo qe fouidação. Astiga dá» Em casa 
De Gesso Du dovsia aplicar-se-46 26 diaponeções legais vigentes. Capitulo IX - Da Ouvidoria: Ariigo 25- A Gocedade depora de uma 
Chasgioria chao parati qui Gar Fala ch te coa comia inibição ara Ira do, Ceres q usAcirios, paris 

ingodhas buscar a eoluçanica problemas, rediante ocegelso da recemações, darunçias e sugestões Artigo d5 - À Cunidora ari zom- 
postada um merebro dá Civetoriá é um Cristo heará subominada 4 Dirmoçia da Sortedade. E" - A Dintoria deverá so neunir pára do- 

terminar qualdos pose membims será 0 rasponséreal pala Chiara, Dem como nomear o Curador pera um mançodo ficaria em 24 mesas, 
parmifda recondução por iguais periodos 45 - Ha Ripólice-de recair a cesgração do diretor respusrairesl pela Chnedoria à do Claviiie 
Ebro E mesma pessoa, essa não poderá desarepanhar cuira airidade na Sociedade 3º- Abynção de Cuaidor para desermpanhada por 
Faves dmo detanhie de qualificação alou conhecmendo lécrico computer pára dosmincicio das airibuições da Doridaria, devendo nbede- 
ce npminama ans seguimos critérios: [al escolamdada é conhacmendos compalfasta com o carpa: deb reputação Eihada; de] apldão cecia- 
ria ae etone de cerfhcação orgurdeado por eobeado da secnshacato capacidade Hgnca, (o) conhecimento da regulanmslação goé 
reguos produloa a q senaços lomeckdos por istiuações Anancriras vou (a) enquadramento nos demais sequisitos fbeados na ragulemen: | 
Loção apletvei as maadro de lareionários da Sociecarde, E df =D lenconário desigrado para 6 auercitio das alriosições de Chxilor não 
parcaberá qualquer cura sesmunmração pdicional riementa a que tiyio-eicu nofpera seja, alãr daquela proesta para cura 
posição que erra Dospá Bleu senha & ocupar ES” - Canada poda er dela, a quiguer Erepa, em são próprio firmendo ao 
miss por É Deetonas ca Sociodado, na posmência das seguintes sifuações: La! inaptaho qn arame da corflicação: det mabibeado ra 
expcução das alobuições inerantes po came [ri inobservância da ragilamentação apbeival so enearcicio di hanção. pah eeeacurhprimanho 
das condições apiciveis à função de Cunidoria fenda cesta Estatrto Social algu [ei desobediência da cegalamentação aplesrasl am um 
dh de huneaonárina da Sebciadada. Antigo 27 - Além de quaisquer oulras previstos err leia ou rem iamientações próprigs. consiu em alribal- 
qões da Carealoria: jaé presta: atendimento de Wbria instância às demandas dos clianhes eusuarios de prodelos e sonços qui não lrarem | 

Eder sotackonadas nos canais da aiandimenho primário da ins pp nação anira à msioição e ce cientes 
é usoárica: de pródulos é serviços nove ra modiação ds combibos, e dE) informará Diretoria dê Sóciedada à rospoito das álvidades dê 

cavidoria 4 Unico Sem posfrizo do cisposto no camui deste Arigo es alebuções da Ovidona abrangem as copuntos abuidades: (a) | 
dmemder. registrar, iosinkt, araliar é dar ialêmenio formal e adeguádo às Stmandas dis cientes e usuirios de produtos e serras da 
Encestade, db] prestar oe asclaraçimentos necessários & den ciência aoprca do andamento de suas demandas à das prnodências calota: 
dasçtef inkermar à prado previsto para sespósta trai; (a encariinhas riaperra conthisiva pará a deqreatda dos pactartanias no prado previs- 
bx tai marder a Cratera da Sucedade devadamente iriormada sobrs 05 protéemas a deficências dedaciados no cumprimento dh suas 
aribuições e sobre o esafledo das medidas adolédas pelos adrreristeadones da Socirdade pararsolscibra tra; elaborar a ercaminha! à 
fudácia lstema 30 Com de Sudtorae 5 Degtoria ag fralda cadá samestra, redatõco quantiatao a qualiziivo acerca da nluação Da 
Chita, conbaredo ma proposições da que rata oem empáriar, (g] isplemeater nsteomento da aeebeção direta da qualsade do alend- 
masto prestado paia guridoria a chentas o users, da arma aqualhcar pos notasarnire 15, sendo | onhiglda esfisfação mais haitoa 5 
Dorival da eafistação imais ado, (hi-oes dad retalivos É aveliação, devem ser armazenados de forma sieiônica am dias cromobgica, com 
prazo de cinco anos montados da data da avalação realizada pelo clente Du usuário frilgo 24 «A Sociadado desmrá mandar contições 
esdequades pará o hornpimemanio da Ouvidoria, bar somo para que sua afegão ae PERL pa e impar 
ciaboade cisonção À Lsico - À Churedora iprá gasagarado c acesso às nlarmações necessárias pora à elaboração do resposta ndequada 
da reclamações racebédas, om Solal apoio edesimeirafivo, póciando, para terio, necarsfar | E documentos pera G asercicio da 
suas airidades, ohsersada a ipgidaçãorebriz aosgio tarcaro Capíeio X- Do Combá de Auditoria: Arbigo &8 -CiGormiã de Aucitama 

pera composto da, no minimio. 03 ale, no mérimo, Di remos. passnas Vekcas residaries ro pele, elellos E dasfiatdos pela Assembisia | 
Geral que [nad ua comumeração 41º Comitê dé Auditoria não tiro mandato fo. SE - O mandato dos membros do Ciorii da Audio. 
ta, estandar-sa-s alê a pospa dos sous sofefiánios. 63 Aasemiveia Geral que alagar o Com dédi Mudtoria, deverá Indicar, dantra ge inhe- 
tránits, à Eemôm Quaficéda, tos comprados comhecanentis nãs frods do consssindade e audios, Ge - D Comitê de Auditória né 
pore-se-a dretamenta à Distona 65º -Consbiuam alnboições do Comité da Audnoria: [Ri Estabelecer 35 FEJIIs ODENRCOCALE para Seu | 
próprio funcionando. as qua: desem set aprovadas pais Diretória, tnenalizades por esciiú é colbcadas à diposição dis Tespartite 
fesonletzas: 05 secomendar à adminteiração da sociadade, a enádade a cer costratada para prestação dios sanviços da pucdora indepan- 
dante. bars como a substinição do prestador desses sarviçõo, caso comidarm necuasária, de) sevisar, previarménta à publicação, as de 
mocsirações conlihais eemestrais. ncssve notas caplicafias, rataonce da adminsiração E pesscar do auditor idapesdanhe: Ud) quabar 
a elebridade ds audlorias indepardena é inlersa iechvsia cuamio à verlicação do cumprimento ce dispostos legaia é nomiabams 
aplcaveis à sogedada, vm de rquamentos a códigos tamos: (8) mugkar 0 cumprmento, pela adimirástzação da sociadade, das reco 
Tresdações ferias pelos gudijores independanies du inteinoa: (Ml aslabelacer e danigar procedimentos pais haceção é halarmentodiintor 
mações acerca do descomprimanto de deposifeos ingais o normativos npácivms a sociadacia, além dia negulamendors pcbragos irrinrrapa, 
ebisive cúm previsão da procedimentos aspusficos para proteção do prestador eta cortdentelidada dá Dig) recomendar, à 
Córçtocia, correção ou aprimoramento de poíficas. pródicas e procedimentos ienficados no dmbio dm suas dtribuições; [hi reunir-se no 

reirámo tormaaalmanha, som a Disstona, com a auditora indegendante E com à gusiora lema paia verficer o cumprimento da suga re 
comendiações cu indagações, incissee no que so mégee do plarigamanto dos espanta irao do indo, ormalzándo pç 

contedricra da ta anoriros dj Eras É 
reSaria dl resrêre sa com o consélro Escaé, quando instalado por solicitação do mesma, para ciscudir arevça co bes, pbica oe | 

martoa idenfizedos no Bmisto das suma reapacivas competências: (A | outras pfiiouiçhas debermunandas pelo Genjral do Brasd Ca 
pitulo 50 - Corsilê de Rermenerição: Artiga 30 - O Comi de Pesrunéração saci composto de, nomifico (Do námibiimo, DE mambris, 
pasenas liicas resdanhas no pais aleioca dci poe Direinra, qua tanta sus nemuneração 63250 prazo demandalo dos membros | 
do Comilê de Perruneração é de E aros, vedada à perrrartência de inbiegrnio no Cormih pos prado superár a bl anos. GR” O Corritê de | 
Remuneração devera; 5) reporar-ço dirotamenta à Chretria Gi far na sua composição feio mass um memino né asimindatzador da So 
tiadade 6) ler na sus composição inlegranhes com às qualificações a à exsesência necessárias o exercicio de julgamento competente E | 
indapendanto sobra pobtéca de remeraração da sncedade, inclssna sobra ps repercusaõos dessa polhica na qestãc de remos 8! Cum 
pridio à praziy rmavóreo previsto no Parágralo 1º asimia, O iriagrande do Coórnith de Flemrunacação somada pod votar a inhegrar Eai árigão sa 
Enpedado após cencmisos, en minénci danos 4º. Nescasas de vaga porcenúncia cu destituição em que Somrli-ficar rechurico ae | 
ros del mares, a Diseforiasemard, tempesheanmanhe, eóvpes um subatidio, que serra si o teeralniondo candlato do subemuiio 5-0 
Comibh ca Pomuneração so span aruoimenho ma qpiraoninariamente marciano convocação do qosiquer do aus membros sendocarin | 

& regido de Comte sa Remuneração só cera valiananhe iestakadia com à pressaraa da reidoria de pes rremmnioa. Arbgo 31 - Alem 
5 precos or do: qu degulamento, serão tambdm airibuições do Cimik de mçração: [a] Elaborar a politica cio rarungração dio | 

parinisiradores da Sociadade. procorado à Dieloria ps dhverças forms de serranas Meg E veto, além de barelicios & programes | 
ecos de cecrulamento Seesamento, ib| Supenisonar ai p óptracmradização da políica de nemneração de aómina- 

Iradlores cla Socacdadis ic) Pereiseareomgualimearita a polca dia reqmirecaçõão eia ae) oelradoras das-Socsactanda, secomenddardo à Diretoria à 
sua coméção Do aprrncamenho; id] rá Diretora o montarie-dá remuneração global dos adminishadores a sor sibmetdo à ússem- 

bleta geral na ormado ari 152 da ben” 6 ADaTE (aj fundar carmen loturos, inamoga eramos, A Esse possiveis impactos sobre a por 
bica de cemusevação de administradores (Analisar arporiboa de memuneração de administradores da Sociadade ém niição ds prificas 
Te marcado, com natas a iembcar dscrenências morteatvas am palação a empresas congéneres. propondo 05 asas necessários: In) 
Eelarpóra quê a poifca de nemenanição ds adrminiziradorss asieja permanenlemante compativel com à polca de gestão de ecos, com 
Es Tretas a a sbuação fnenceita alo asperada da rsftiuçãos como disposto na regulamentação vigeria. Artigo dá - Db Comitá de Ae- 
rrurseração elaborará, com peeindisdade enbçal no prazo de DO jnovenial dias, nsetivarsento à de era de 51 de demambro, documento 
denominado Platina do Comédia Peemoneração o qual deverá sor menino à disposição do Banco Cenbeal do Braslpelo prazo minimo | 
de 5 anos. Capítulo AH- Comba de Aissos: Ariiga 93- O Corsa da Pisco será da tm retro, DO god no miino, DE measbras, 
nomeados & dastlofdos poe Circiora. com prazo de mandato ndemarminado, Rfº O Comil om Pisco dese se reportar divetamento à 
Denetiea Ge" = A lonção da mambo do Coe é não semmurietada e inçia À emsebo rop castoda gusbncia pu impedirrenio, cipa função 
si qearcida po cedro membro ascndario pelos demais 63º O Corritá da Risci sa runith nominimo, Svazes 20 ano, sando qalidamen- 
de srgdala da comi a polsaaça da maboa dos Seja mambnos, Com a presarça obrigatória de, no minima, ue mierobo gua safa ds Diatoçia 
GAP. Co Cormáik da Asma porerá corwidar para particigar da suas mumdes membros da Chratorii a coliboradoma inlêrmos, npiegens que 
delenham inlormações ralavantes pu copie aseuntos constem da pata de iscusado & sejam partinenõas à sa branda ajueção, BS” - Aa 
dacões serão tomados por corsérso 04, na impóssisididade, pol mentes simetes de eolts, cabando rm eolo a cada membro do Combi 
de estão da Meco. Arigo 34 - Mém daquelas previslas na repulementeção em vigor A pm seu segirnanto namo, serão tarsbere atrihoi- 
qoés do Cormite de Piscó- [aj Propor, com peripóiadade meirimpáarual recorre rd) à Direinda soboe aprovação é cevisão | de politicas, | 

estalágias 6 Emas de gerenciamento da dscos; |. da políicas & astalegias de parencfimendo dá capital MN do programa de bestas de | 
teórgsae fa! do políticas jurá à gestão dis cuslvoidáde da negõeioa do pro E aid decipidedo | 
Dlanade coniogânciade capita! [bl fxabar ce nhals de apelde porcos da Gociadade fsados na Deciaração da Apetite poe Piso [RAS ] 
Bas stalégrs pata to ED. cônadenasde dra retos died ua ride é detorma jesenésdo clio oparsoónal Hqui | 

due sncoambientafr dl Gopervinncar a aluação a o dasempendo do Diretor de Gereccamerto da Riscos [DADI; (di Supanvezonar a 
pbspecinca pala Direlica Ss lema da RAS da] Matar à grau de intbodrcia dia procusste dia psirulerá de riscis ds pobbeas eitabeio- | 
citas: 6 Manter repetros da-suas debbareções & deciões vol Compraender de forma abrangendo a integrada, 05 ceoos qua podem im 
parta o sepdol a à hoquideg ca iesbiuição: (Pb Entender as hiralações das Inlgtrmações cometa bag cira nafanirioa goresciars E Dos: 
reiatisas am gerenciamento de riscos nao gerenciamento da copital, [ij Garante qua à conteioo da PAS seja observado pelo Barco: [j) 
Endander as breitações E ps incariazãs palgcaepdes & auakpção Cá fEscos, Bos modela, mesmo quarmdo desmmaoheidos poriarceiros, a bia | 
miriodioingias ullgadas na estrolura do gerendamanto de nscos: [dj Assegurar 0 entendimento É O confínuo morfaramento dos riscos 
palos digegoe niveis do Benco, a] ias rg e ic ragos so Banco Ol oeio acima conaiui o aniairo 
tem do Estatuto Social Consolidado da Goriedade, aprrsado na dissartbleia Geral Entraçrdinária reiicada em SOAM /dori, Mesa: Paiva 
Ene Presidenta, dire Luiz Rode - Secretário Asonieta presentes Joho Dmara Bragd Lida '- É Paulo Aenato Harman 
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CONCORRÊNCIA Nº 005/2071 
PROGESSO SEI MP PSV 2021 ODs IT 

DBJETO: Contratação de ampresas especalizadas 
para implementação é supevisão de Serviços 
êmbientais mas coms para Anguailcação à 
Aeforma de Calçadas o Calçadões do Canino aih 
no Murndeipro da São Pau 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Disponibilidade do Edital O Eta! = seis anexos 
apiarão disponivela para consulta e comnloar no 
ste ilpofe-nagociascidadesp prefeitura sp gor 
breno site da SPOlras hip: spobras spo 

bra parir da SAM URoRA, reriações sobre ash 
procedimento podarho- ser obtidas jurdo go Mipieo 
de Lisilações e Contralõe, atranés do teledore 3113- 
1577 cu email icâacoes Aispobras sp gov br, Data 

q Local de Entrega dos Envelopes: das 1Ohim 
ds 10h30min do dia TATUQDER, no auditório ca 
SPDbras localizado no 7” andar Au São João, dra 

Lertro « São Pado/GP, Abertura dos Envelopes: 
ãe A0bgomin do da (Midozi, ro anderaço 

asian o Nº O0BISOE] 
PROCESSO SEL N PS10,2021/0000564-5 

DBJETO: Execução dia Javaniamentos ce 
tampo, séricos qoosécricas, elhomção dé 
projetos básicos, projetos appcubega E dos 
estudos anbieniais pára implaniação da PONTE 
AJALBATUÃA gortoio Contre-Barro e das vias 
complementares de coresão com o Slstama Viário 
estende. conforme detalhado Anexo | - Terno de 

Hsferânca E: 
AVISO DE LICITA 

Disponibilidade do Edital: O Edital o seus anexos 
asiarão disponiveis para conmsula 6 dopnizad no 
eder pie idadesa prefeitura so gar. 
bra ng silo da ras https pobras sp-]uu 
Es ca de DETIDO. aobre ae 
procedimento poderão sér cblidas junto ao Húcico 
de Licitações e Contrafos através do haledona 3113- 
1571 cu email Etatoss iPepobras spogón br. Data 
É Local de Entrega dos Envelopes: cas Mid 
às Jôhdâein do da (MQLROTZ no audióro da 
EPObras lncalizado dó 7º andar, Av. São João, 474 

Lento - São PaulyiSP Abertura dos Enynlopes: 
45 10h30min do da TULIO po endereço arara 

São Paulo Obras 
SPDbras 

CONCORRÊNCIA Nº DoTA0S1 
PROCESSO SEI Nº POD, 2020/000DA 4-4 

DBJETO: Extóução dos lnvantáamentos dé campo 

anaaios. sondagens, elaboração de Prolato Básico, 
alaboração do peojeto executivo e pracução das 
ralórics Higrigos dos projetos da Ligação Viára 
iraúra-Gavotas - endobando o» 5 E] 
1 cam 1,92 km é & Segmento 3 cam 2,08 km, na 
Hegião Gal da Calade de São Pauio, cortorme 
detalhado Anexo | - Termo de Rate 

AVISO DE LICITA 
Disponibligiade do Edital O Ental é sous anexos 
emarho [ig para comia é dmnlaa no 
sito: liga jin ata “Dog 
bre no ata da bras ipa spobras.Ep.goe 
br'a parir de SENTIDOS. Criirtações sobre use 

ser obtidas junto o Núriço 
ações e Contratos, através do teletora 31 TI- 

157 éu err) bolicues E ras spoóebr. Data 

velones: das 1Ohoo 
TALOS, nó guddório da 

EPObras peido * andar, àv, Saç dedo, 475 
Centro - São Pauls? Abertura dos Envelopes: 
às 10H90 min da da TAMESOS? no endereço acima. 

Banco 
ANPE 530006 1A7-E - Edital de 
Ggral Extraordinária «São convocados 05 senhoras acanis 
ias do Banco dos Eslades GA a so reuniram em Assar 
tásia Cara! Extraceninaria, os forros do Copiado dA. Artigo 

DS ESTADOS SA = CMPAnPIANIA FSDOaTET 
Convocação - Assambleia 

es, 6 Elegate dá murvos meme da Conselho de Admin 
tação e * Patormar e consoóriar o Estafuwio Sacal pas 
diodos dos Reus dita São Favo, EX Tie! dirton 

Da sopas devendo apra: 
mino 7 hor de anecuoisors (a) dicumento ale iimiia- 

é percentual minimo de A do 
conicrmo cisposio na instrução Cu né 165 oe di tAtoa, 
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O ESTADO DE S. PAULO 

Petróleo Gigante estatal 

Petrobras eleva em 24% 
seu plano de investimento, 
que vai a US$ 668 bilhões 

Segundo a empresa, 84% dos recursos irão para a área 

de exploração e produção de petróleo, com foco no pré-sal 

DENISE LUNA 

BRUNO VILLAS BÔAS 
RID 

A Petrobras anunciou ontem 

um aumento de US3 13 bilhões, 
ou 245, em seu plano de investi- 
mentos para os proximos cinco 
anos. O Plano Estratégico para 

o periodo de 2022-2026 prevê 
US% 68 bilhões, com a maior 

parte dos recursos destinada 
ao pré-sal, Apesar disso, o pla- 
no trouxe, pela primeira vez, a 
intenção da companhia de di- 
versilicaro portfólio para redu- 
zir sua dependência de fontes 
fósseis, priorizando negócios 
de energia e novos produtos, 

Este é o primeiro plano sob 
comando do general Joaquim 
Silva e Luna, que assumiu em 
abril, em meio a debates sobre 
reajustes nos preços dos com- 
bustiveis - discussão que conti 
nua. Na gestão de Roberto Cas- 
tello Branco, nos dois anos an 
teriores, a empresa cortou in- 
vestimentos num contexto de 
queda do preço do petróleo. 
Em um passado mais distante, 
a Petrobras chegou ater planos 
com investimento de USS 
236,7 bilhões, como no periodo 

de 2013-2017. 
Dototal de investimentos do 

novo plano, US$ 57 bilhões se- 
rão voltados ao setor de explo- 
ração e produção, sendo a 
maior parte (67%) aplicada no 
pré-sal, que tem maior produti- 
vidade, Segundo a empresa, a 
produção do pré-sal deveráres- 
ponder por 79% do total da 

companhia em 2026. Para o 
E UR que vem, dmeta de pr du- 

ção de petróleo e gás da Petro- 
bras é de 2,7 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia. 

Dentro da estratégia de focar 

em ativos mais rentáveis e de 
maior retorno, a Petrobras pre- 

Divisão 

da É | A 
( d 0 éoporcentual 

dos investimentos em 

produção e exploração 
que ficara com o pré-sal 

- E" E, = E E 5 

| ha Ee À Di sera 

o valor máximo dos 

desinvestimentos da 

estatal até 2026 

vê realizar desinvestimentos 

de US$ 15 bilhões a USS 25 bi- 
lhões de 2022 a 2026, ante até 
US& 35 bilhões do periodo ante- 

nor. Segundo a empresa, os de- 
sinvestimentos vão contribuir 

paraa geração de caixa necessá- 
ria para manter a divida em pa- 

Pasquisa Primária Sobre Mercado imcêdtiário 

-Conheça empreendimentos Pangea; 
“Compare oportunkiades, tipologias e valores; 

= Povnlha Dá preçõs clas pitas nirvas; 

-Crheestratégisa de vendas para seus pegócios: 
- Salba quemsão 05 protagonisias do setor. 

Sedicibo Uria apresentação! 

tamar adequado nos próximos 
anos. 

No terceiro trimestre de 
2021,a Petrobras reportou divi- 
da bruta de US$ 59,6 bilhões, 
batendo antecipadamente sua 
meta de 2023, Com isso, a mê- 

trica da divida bruta foi exclui- 

Cadeira Aeron 

miles Completa 
Lg Do 

GARANTIA 12 ANOS Ro Fte 
Olá vista CESLED R$8.700, 

NEGÓCIOS 

da do plano de negócios da Pe- 
trobras. À Petrobras acrescen 
tou que vai manter um limite 
de endividamento bruto de 
US$ 65 bilhões para os próxi- 
mos anos que, se descumprido, 
terá influência sobre a remune- 
ração de executivos. 

CAMINHO, O direcionamento 
da maior parte dos investimen- 
tos da Petrobras para à área de 
exploração e produção vai na 
contramão das grandes petro 
leiras domundo, que têm redu- 
zido a produção de combusti- 
veis fósseis e olham cada vez 
mais para projetos de energia 
limpa À Petrobras, porém, bus- 
ca tirar o maximo de proveito 
dos investimentos no pré-sal, 

Apesar disso, a estatal bus- 
cou dar sinais de que quer tri- 
lhar um caminho sustentável 
para a transição energética, 
ponto cada vez mais cobrado 
pelo mercado. A empresa afir- 

Cadeira Sayl 
Black a 

tip auista” 

 R$4.650,º 
Ti pet err Lo paia 

Telefone im 3062335] | (O) novoaminiente 

É 

mou que avança na análise de 
novos negócios que possam re- 
duzir a dependência das fontes 
fósseis, mas o plano não traz 
previsão de investimento em 
“diversificação rentável”, 

Pegada ambiental 
Companhia separou 

US55 1,8 bilhão para 
projetos de redução de 

emissões de gás carbônico 

Dentro dos investimentos, 

USS 1,8 bilhão sera destinado a 

iniciativas de descarbonização, 
com destaque para sistemas de 
detecção de metano, separação 
de CO e redução de carbono 
nas refinarias. No plano estra- 
tégico anterior, a agenda ESG 
(sigla em inglês para ambien- 
tal, social e governança) já fazia 
parte da remuneração dos fun- 
cionários, & 

Atendimento NhajsApo (NM) 3230 4067 
ps nitogarnbrente-cem Dr 

bl: Gabriel Monteiro da stlva-6A3 
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Reputação Metas socioambientais 

Brasileiro desconfia de discurso de empresas 
Avaliação negativa 
sobre programas de 
grandes companhias 
é maior no País do 
que na média global, 
mostra pesquisa 

Os brasileiros estão mais céti- 
cos em relação ao cumprimen- 
to das responsabilidades so- 
cioambientais pelas empresas. 
Estudo do Instituto Akatu (de 
valorização do consumo cons- 
ciente) em parceriacomacon- 
sultoria GlobeSkan mostra 

que, em 2021, houve uma que- 
da generalizada na avaliação 
do consumidor sobre o com- 
prometimento das compa- 
nhias com a sociedade e o 
meio ambiente. 
No setor de petróleo, por 

exemplo, que registrou o pior 
desempenho, O índice passou 
de -13% (respostas negativas 
subtraidas das positivas) em 
2020 para -47% neste ano. No 

total, 47% dos segmentos eco- 

nômicos analisados apresenta- 
ram resultado negativo. 

Na comparação com outras 
18 nacionalidades, o brasileiro 

também é mais descrente: em 
15, de 18 setores da economia, 

a percepção é mais negativa 
quea média global. O setor pe- 
troleiro também registrou à 
maior diferença entre a percep- 
ção brasileira (-479) ea média 
dos países (-18%). 
Segundo o instituto, há duas 

possibilidades para o resulta- 

Startup Logística 

do do levantamento — que ou- 
viu 31 mil pessoas, sendo mil 
no Brasil. A primeira é que as 
empresas brasileiras tenham 
tido, em 2021, um desempe- 

nho inferior no cumprimento 
de suas responsabilidades. A 
segunda é que a exigência dos 
consumidores aumentou 
após 2020, quando as compa- 
nhias foram excepcionalmen- 
te ativas. 
“Em 2020, muitas empresas 

colaboraram na área da saúde 
e na redução da vulnerabilida- 
de da população mais pobre, 
Isso não ocorreu na mesma 
proporção em 2021, mas as pes- 
soas mantiveram a expectati- 
va de que as empresas iam con- 
tinuar fazendo. Já as empresas 
não esperavam que a pande- 
mia fosse tão extensa”, diz q 
presidente do Akatu, Helio 
Mattar. 

Fora da curva 

Setor de petróleo tem nota 
bastante negativa em todo 
o mundo, mas brasileiro se 
mostra ainda mais cético 

MOVIMENTAÇÃO. O diretor de 
comunicação do Instituto Bra- 

sileiro de Mineração (Ibramj), 
Paulo Henrique Soares, desta- 
caqueo setor tem buscado apri- 
morar suas práticas socioam- 
bientais. Em 2019, apósa tragé- 

dia de Brumadinho, 200 espe- 
cialistas de diversas minerado- 
ras se juntaram para traçar me- 
tas para que as empresas da 
área aperfeiçoassem as políti- 

IMAGEM 

Brasileiro tem percepção mais negativa sobre 
iniciativas empresariais do que a média das 
respostas de outros paises 

Avaliação de como as companhias cumprem suas 
responsabilidades socioambientais” 
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Loggi inaugura novo megagalpão de 
R$ 150 milhões para acelerar entregas 
Novo entreposto de qo 
mil metros quadrados 
deve reduzir em até 
cinco horas o tempo 
de entregas na 
cidade de São Paulo 

GUILHERME GUERRA 

Depois de receber um dos 
maiores cheques do ano entre 
startups nacionais (USS 212 
milhões, em fevereiro), a Log- 
gi anuncia hoje um novo gal- 
pão de entregas que promete 
agilizar suas operações. Locali- 
zado em Cajamar (SP), o cen- 
tro é fruto de um investimento 
de R$150 milhõeseterá capaci- 
dade de processar 1 milhão de 
pacotes por dia até 2023 - 
atualmente, a empresa é capaz 

de processar a metade disso. 
Com onovo centro, a expec- 

tativa da startup é reduzir em 
até cinco horas o tempo de en- 
trega na capital paulista - a 
ideia & que as encomendas na 
cidade sejam feitas em menos 
de 24 horas. 

Acompanhando a recente 
onda de inaugurações feitas 
por gigantes do varejo, como 
Amazon e Mercado Livre, a 

Loggi mira na automação do 
processo para ter vantagem 
diante da concorrência. O cen- 
tro aposta em software e ma- 
quinário inteligente, reduzin- 
do a participação humana. 

“Esse centro foi resultado 
de muitos anos de pesquisa e 
de aprendizado de como pro- 
cessar pacotes com mais pro- 
dutividade e eficiência e me- 
lhorando qualidade”, dizao Es- 

MERTHER SAMT AMB EST ADÃO 

io 

Galpão terá capacidade de processar 1 milhão de pacotes por dia 

tadão o diretor de operações 
da Loggi, Grégoire Balasko. 

ESTOQUE, O entreposto é doti- 
po cross-docking, no qual não 
há estocagem de itens, algo co- 
mum nos centros de distribui- 
ção tradicionais. Neles, os pro- 
dutos ficam paradosnas prate- 
leiras para pronta-entrega. 
Nocaso da Loggi, os pacotes 

são reorganizados assim que 
chegam no local e enviados pa- 
ra os caminhões da startup, 
que farão o trajeto de entrega, 

Priscila Miguel, do Centro 
de Logística e Supply-Chain 
da Fundação Getúlio Vargas, 
explica que o modelo faz com 
que a Loggi diminua os custos 
de operação, permitindo que 
as empresas parceiras tam- 

cas internas de ESG (aspectos 
ambientais, sociais e de gover- 
nança, na sigla em inglês). “Te- 
mos muitos avanços, E óbvio 
que as duas fatalidades, com o 
rompimento de barragens (em 
Brumadinho e Mariana), nos im- 
pacta, mas estamos trabalhan- 
do para melhoria do cumpri- 
mento dessa responsabilida- 
de”, diz Soares. 

Em outubro, o Ibram divul- 

gou a agenda do setor com me- 
tas até 2030, como redução de 
105 no uso de água e tolerân- 
cia zero com acidentes com 
morte. 
No setor petroleiro, o presi- 

dente do Instituto Brasileiro 
de Petróleo e Gas, Eberaldo de 
Almeida Neto, lembra que o 

derramamento de petróleo na 
costa brasileira em 2019 preju- 
dicou a imagem das compa- 
nhias, As investigações, porém, 
apontaram que o óleo tinha ori- 
gem venezuelana, 
O executivo destaca que, no 

Brasil,a maior parte da explora- 
ção é de alta produtividade e, 
portanto, emite menos gases 
de efeito estufa. Ainda assim, O 

IBP está revendo as metas de 
redução dos gases do setor. 

MERCADO. O levantamento do 
Akatu e da Globeskan mostra 
que, para os brasileiros, ter 
mais informações sobre onde 
encontrar serviços e produtos 

saudáveis e sustentáveis de bai- 
xo custo seria a melhor forma 

de ampliar o consumo desses 
itens. Dos brasileiros, 59% 

apontaram essa necessidade, 
Na média global, 49%. € 

bém façam menos viagens. “Is- 
so vai garantir que existam 
mercadorias de forma mais pla- 
nejada e consolidada, porque 
vai haver mais agilidade no pro- 
cesso”, explica a professora. 
O investimento em automa- 

ção e tecnologia, no entanto, é 
uma aposta de longo prazo, co- 
menta Priscila. Devido ao alto 
custo de importação das 
máquinas, empresas do sep- 
mento ainda preferem apostar 
em mão de obra humana, 

EXPANSÃO. A Logginão quer fi- 
carestacionada em Cajamar. À 
cidade de São João de Meriti 
(RJ) recebe hoje um novo 

cross-docking de 18 mil me- 
tros quadrados e menos “tec- 

nológico” do que o paulista - o 
antigo galpão da startup no Es- 
tado fluminense, em Cordovil, 
tinha 2 mil metros quadrados. 

Priscila, porém, lembra que 
os planos de expansão podem 
esbarrar na economia brasilei- 
ra. “As empresas de logistica 
sofreram pouco com a pande- 
mia. Existe perspectiva de cres- 
cimento, mas isso depende da 
recuperação do Pais.” & 
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PREFEITURA DO MUNICÍ PIO DE MAUÁ 
Comunicado 

PE diaaies. PA GhdWada!; Ohio: Contração de empresa para a prestação de sanaços destinados a | 
ogerização ra área da saio pública, minis da vibração de sstera nhegrado de quite da svude pica 
sob a forma de icenciamento de uso temporário, compreendando implantação, tresmamemo, suporte a boda | 
inlraesimiura jermplógis neçassária para 0 perto tunckeimento do -ssjama, forialecendo 3 edmiistação | 
através da gestão completa da saúde, Gon ledas as suas hncionagidades em ambeanto emb, 
Em atendimento ao fem 8.º do demo | do adial, referemo aos procedimentos de demonstração do obpelo [prova de 
enniedin o informes am remo emenndra-se ebsponhegl err rm Su Jd AMA pr om Dr, 
(UISGIZTASA, lerasl da Siva Júnior = Diretor do Divisão de Compras = Sacrolaria de Franças 

io UNVERGIDADE CETADUAL PALLISTA 

unesp JULIO DE MESQUITA FILHO” 
Herr 

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO 
Enconve-se goans sa MESTRA Da LAIVERSADE ESTADUAL PAULISTA “JULHO DE MESCEAT A FEM -LMESP, 0 | 
Pregão EeTênco m' Sa/onoi-ALMESP PROCESSO 15072021-RUMESP objatvando a E EMPRESA 

ESPECIALIZADA MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOSTE RODQNIÁRIO DE MATERIAIS ADOS 
DE QUALQUEA MATUREZA (LOTE 01) E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MA PREST DOS | 
SERVIÇOS DE DESEMBARAÇO ADUAMEIRO (LOTE 02), AMBQS DESTINADOS AS UMIDADESTEAMar- prprê É 
PREMSTOS HO CONVENHO MCT TIMBBA0iO, do ipa VENDA PREÇO. À realicação da sessão pobica “on lin gerá | 

ro dia CANSO 25 HO -horas, qurto as endereços olatrômicos trarybic so gem br qu rara bes dararda spgor br e | 

= ARO no rn roca às propostas eletrônicas gemprão sor emitidas para um das ciados andareços pinrônicos | 
de te 9 pesado compreendido ente o da Sica cuia a hocânio preveios para a abertura da ralenda sessão púbfica 
Os procedimentos da presenta boitação serão tomados ndo à Seção Tócnica de Matanas da Reforia da Lnesp ata à Pia | 
dono de Angrade, nº Bis 2 Arlar. Centro, Sao PauniSPo CER do MAIO. Cdial na integra encontra-se nos Erdenaços | 
eteinónicos! unas beso gue br, emp Gac terenda ep quer mma e-canoriospuDtoos com br, a wa uneeso prictecao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

| MOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA BE LICITAÇÃO 

(Ebitalo” 523/2020 - Processo nº dA STO = Modalidade: Pregão Eletrônico n" Sé 22] = Licitação 

Tiper Menor Preço por Lobo - Ehhpeto: DENTTRA TA ÃO DE EMPRESA ESPECTALIZADA 

PARA 4 PRESTAÇÃO DE SE. Bv US DE ROÇADA MANUAL. RODADA MECAMPLADA E 

CAPISAÇÃO NAS AREAS PÚBLICAS (CANTEIROS E PRAÇAS SENTO; DANS Mr! 
DE ROÇADA MANUAL, SMB Go Am? DE ROÇADA MEDCANDEADA, TRANSPORTE 

DE 5,800 TONELADAS DE RESÍDUOS PROVENIENTES DA ROÇADA MANDAL EDU 

MECANIZADA, Di TONELADAS DE RESÍDUOS DE GRANDES VOLUMES E 1H 

TONELADAS DE TERRA E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVÍL, NAS VIAS PUBLICAS, 
EM CANTEIROS, PRAÇAS E DEMAIS LOCAIS PÚBICOS INDICADOS DE ACORDO 

COMO ANEXO [DO EDITAL « Imieressado: Secretaria Mumeoipal cias Acdimimistrações Regionais 

w Sevretara Munscipal do Meto Anvbtente. Protificamos a dos cs impcresasdos que a sessão polia 

[agendada para abeninra ds Coy do dis J6MMITA, será SUSPENSA em mio de determinação do 
TORRE sendo que Fuburamente será pablicado nova dota 

Bauru, 2411/2020 = Edimersoo Agnelo da Silva « Diretor Substituto do Divasdo de Licitação. 

Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET 

CNPJ nº 4T.002.648/0001-17 - NIRE 3530004507 

AVISO DE ABERTURA 

CT 
EXPEDIENTE Nº D346/2Õ, 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Qa2/2021. 
DEJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE PRODUTOS AUTODESK POR 

UM PERÍODO DE 36 [TAINTA E SEIS) MESES, BEM COMO A RESPECTIVA MANUTENÇÃO 
[BUPORTE TÉCNICO). 
MODO DE DISPUTA: ABERTO, 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA PÕR PREÇO UNITÁRIO. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENDA PREÇO TOTAL 
a “se abesto o PREGÃO acira mencionado podendo os Imereseados sbier o Edital 
a Seus Ánemos via Infermel nós sites do ia era ec gov brcompraspi-br, da PMEP: 

ht ve-negonoscidadesa prafedura spogoebr e da GET: 
A proposta Comercial das empresas mberesgadas deverá pr ingerida a partir la disporibilzação dá 
sema ade as TONZâmin do dia 21122021 no são arara que bocompras pl- 
à abartura da Sessão Pública do Pregão Elecrânico, ocomerá &s 1M30min do dia 21122021, mosie 

São Paulo, 24 da novembro da 2021 
Dirsdar Adminisiraiivo é Financeiro 

Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET 

CNMP mê ATO dd 17 - NIRE 3530004507-5 

AVISO DE ABERTURA 

CT 
EXPEDIENTE Nº Doasiar 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº D47/2021 
DEJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFÔNIA MÓVEL PEESDAL COM 

ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA, TECNOLOGIA AG OU SUPERIOR, ENCAMINHAMENTO 

DE LIGAÇÕES LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, COM O FORNECIMENTO DE SIM CARDS GSM, 

INCLUÍDO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 

MODO DE DISPUTA; ABERTO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENDA PREÇO TOTAL 

Enconira-sá aberto à PREGÃO sema mencunade, podendo 05 interessados oblerem o Edita! é seus 

drexos via Iniemei nos alem do COMPRASNMET: vegovbr'comprs/peby ca PMSP: 

ht: fe-negocoscidadesp prafedura spogcar eta GET: too dama tm com br, 
à proposta comercial das empresas interassadas deverá ser insenda a partir da disponbiização do 
sema até às 10h29mán dá dia 2122027 no são ven gov boicamprasipl-he, 

A abertura da Gessão Pública do Pregão Eletránico, ocorrera às 1MMIDmin do dia IN PPOBT, no sité 

São Pau, 24 da novembro da 2021 

Direjor Administrativo a Financeiro 

GIORANMI LUÇA TISSIANO MARTINS. Ea Oficial, TEA Tê TE, e EH autorizado pela propnetária!) | 

cradora fiduciária SICODE UNIMAES MANTHILIEIRA, passos juridica da direto privado, cadastrada no CNPJ sob o 
nº TEBAR ESTAM SO com sede rá Praça Molanda número BO, Taubaté-SP CEP 1209045), faz maber qua, mos 

torre da Lei 0.514, de 20 novembro de 1987, que inalhia alenação Educiána de bem iemômel, devado a nes 

poscumprida por CENTRO DE REPARO AUTOMOTIVO Ri PRETO EIREL] = CHPS GITA DS, q] 
taranhicdores Educiárida Andersson José de Aeon 6 Luciámea Mine Maróns de Amúrin, mas bem qualféados da 

mairicuda imobigra de númeso E3.84a, do Cartório da Imúveis de São José do Rio Preto, pendnorvra dE (anta) 

balões putlicos quo se farão rambrar enr 

, Diga bro 
Valor da ai ipi RE 7 DOO, mm Mol sogaioa mEma&) imôvel caracierzado pala merioda B4,43 do Eagurdo | 
Carôrio de inôveis de ão José da Rio Preta. | 

Valor da segunda praça! será apurado no momento da aberhra da segura praça | 
LOCAL DO LEILÃO: LEILÃO SERÁ REALIZADO DE FORMA ELE EA MO SITE MAAMALLEILOARIA COMER | 
lhhóxel: Apartamento númeea 142, localizado nó 14º andado Eiifiio Michele, sifuade na Rua Antónia de Godor 
número 3232 Sã0 José do fio ProtuSP, com área Lá) de (72,142 metros quadrados, área comum de 73,515 metros | 
quadmados mas adega de 22,50 metros quadrados reláiva à doas vagas acessória de gamgum sob cs números 15 
16, do subsoio |, periazendo à área olal De 265 251 meras quadrados, que comesponde a uma fração ideal de bamreno | 

de J2.26EEGE metros quadrados, equiatenta a 3284339 do terreno. O imóvel acha malz bem deserto na marteula | 
imobiliária de número 83.843. do Segundo Cartóro de Imóisa de Edo dosá da Rin Pla, Propriedade já corsnidada 

em cad [a] isa la ires a Enquieat E BO ODO O ndo ma rea | 

de condomnio. 
Condições a Valor de Venda: À venda sera realizada à vsla. Sa no primeiro Público Leilão, o mater lerem clerpicido for) 
infesior do unir da avaliação, será resltcada o segundo leilão na data acima inárcada No segondo lsilho sed geniio | 
o ensior lance olececido. desde-que qual ou superor so velorda divida, das despesas, honorários, dos prêreios de 
segura, dos ancargos legais, inclusiva Inbuios, atualizados sho a data do lelão. Comenda por conta do comprador todas | 
as desqpasas mebativas À aquisação do mirel no deito, corro: pagamento de SSjemeo por certo) a lido de comissão | 
do Leloeino sobre 0 valor da amemalação e-nb alo da amematação, Escritura Pública, Imposto de Teanembedo, Foro, | 
Laudámio, tasas, alvarás, cantidões, emolumentos carorários, regras. variações, mio, sonda que, assim coma | 
lidas a& despesas e dikgênias eraudeiis é udiias que vem Pecessiris porá o registro da propriedade do 
mesmo. CO pagamento deverá ser fefio & veta e a comissão do Lelogro em cheque ceparado-ou depostado em | 
corta comento por ai 2 horas após o inido, caso a arrematação seja na modalidade on-bna, por credo ca iprigemes. 
O imúvel será rendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das | 
condições, caractentelicas a estado de corsenvação, O referido imivel encontra-se ocupado. a desocupação será | 
maporsabiidade dy amemalante. Os telões serão crairados ra forma gltrórica no sta abaixo rendienado 
Has rtornações: cortiiiedas a com be va (TA) 3525-6555 = AMAM LEILGARLA COM.BR - GHANA LUCA, 

TISSIANO MARTINS, Leslogiro Ofal, JUCESE nº 52 

| Tfucidrics PRORTETAMER + 
| Cantina domiraio ko Mogi Mirim/SP, promorara OG (dois) jaáties públicos que sa farão realizar em 
E pcaça abre ás 15h 6.58 encara às 16h do dia 2H NIA0AI, 

NEGÓCIOS BI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

AVISO DE CANCELAMENTO DE OFERTA DE DOMPRA 
Edital nº ABAPMIR < Processo no MESA < Modalidade: Pregão Eletrônico n” MAM 

- Tipo MENOR PREÇO POR LOTE « Ohjeio: OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO! DA 

QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAL DE HIGIENE, SENDO MiAsh 

[TREZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, TREZENTOS É CISQUENTA E SEIS) 

ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO E MLTHZ (TRINTA MIL, SETECENTOS E DITENTA 

E TRÊS) PACOTES DE PAPEL TOALHA, PELO SISTEMA DE pib DE FREÇO 

DONFORME DESCRITIVO NOS AMNEMOS TE MUCHO ETTA, SESMT = Interessados 
Ernversas Secrejunias mi Gobincio do Prefeito, paid e Romeiros, DAE : PumiEa 

Noliticames que fig ! | 1 Im] EH | GRJUT: 

gue a tava data de ani Erd ESTITERR pre eg ir ndscgições tt eubital, 

Bauru, 2H TES = Ediimerson A gneão da Silva = Daretor Subatituro da Erivisão de Locitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080202] — AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA 
DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA. Disputa: dia 
08/12/2021 às 10:00 horas. 
Edital(is) através do site www.bbmneliciacoes.com.br e também através 
do site oficial do Municipio www prefeituradearuja.sp.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone (11) 4652-7609 Departamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Arujá, 24 de novembro de 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LECITAÇÃO 

| Esta nº SOM + Processo no DELTENDODO - Miindalidade: Pregão Eletrônica nº JBAZIRI, 

| PELO SISTEMA DE REGISTRO DE FEEÇOS, da tp MENOR PREÇO POR LOTE -) 

AMPLA PARTICNPAÇAS + Objemo; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEUTALIAADA | 

| EM SERVIÇOS DE; LEVANTAMENTO  PLAMIMETRICOWV PLANTA LTIME TRIO | 

E FERIMÉTRIOO - Interessados; Secretaria Municipal de Choros, Secretaria Municipal de 
| Manejamento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação e da | 
Secretaria Municipal de Aporiculnura e Adastecimento, Data do Recebimento das propostas: oté às | 

| Shodo dia DOCPEM BID Abertura da Sessho MM PRZOZ] às Mh Informações goedital na Secretaria de É 

| ulministração Diviso de Licitações, situ ma Pruçu das Corgiçiras. Le58, Wila Moe 2º anibas, sala | 
| LER TA SM = Eauns' SP, me heráriodas Wah às [2h é das 1hds EMboe fomes (dp 3255-1120 

| ou (dp Tas IT ou alreds de devenbogal gerabubiis nu sabe EERCESA ATT TETE E atraves do sibe 

| ue bc sp gos dr - Oferta de Compro EJSaHO | igha LCCTAISAS cndio so realizará a sessão de) 
| pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. | 

| Bari. SET DO A = Edomeraon Agnelo da Sifva - Direnor Suabsiotuto de Divisia de Liciinçõo, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
MAPTIFTC AÇÃO DE ABERTURA DE LBCETAÇÃO 

| Edatal nº SAD = Processo nº PA PADMPEA = Modalidade: Pregão Eletrônico nº AMEDOZ = Dm 
| Tipo Menor Preço por Lote - AMPLA PARTICIPAÇÃO - Object: CONTRATAÇÃO DE 
| EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 
OOMITADA - STRU - DESTISADOS AO TRÁFEGO DE CHAMADAS ENTRE 4 REDE 
| PÚBLICA DE TELEFONIA, NOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BADURO, 
[NAS MODALIDADES: LOCAL. LONGA DISTANÓCLA NACIONAL PNTRA-HEGTONAL E 
| INTER-REGION AL; ACESSOS EL DIGITAIS; ACESSOS DE TERMINAIS INDIVIDUAIS, 
| CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES MOS ANEXOS | 
E Iv o EDITAL — Interessada: Secretaria Mumbolpal de Fração. Data do Recebimento das 

| propastas: aba des Uh h ala IRRPE IDOSO, Alrertura ala Sessão! alia DRM ZIZADO da Ph Infiontações 
| ecedginl na jecre tura da Administração Divisa de Liciações, sito ma Emça das Cenguiras, 1-54, 
| Neila Mom = 2º andar, sela JO = CER JT ALS-HO = BaunaSE. no horário das 0&h às 12h vc das 1h 
ds [he bedefone [14] 1215-1337 uu airivês do dum nando gratuito mo Eme ec arg far. um 
airavés dis auto tur eo apo qu hr, Ê indo vs mealizari 
sessao do pregão elerrônico, com cs letantes devidamente srudenciados. 

Euro, 24/1262] o Edimerson Agnelo da Silva = Diretor Substituto do Divisão de Locitações 

Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET 

CPU nº 47902 648/0001-17 - NIRE 3530004507-6 

AVISO DE REABERTURA 

EXPEDIENTE Nº DIETA, ; 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº DORZOZO. 
DBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT. 

POR UM PERÍODO DE 36 [TRINTA E BEIS| MESES, BEM COMO à RESPECTIVA MANUTENÇÃO 

(SUPORTE TÉCHICO) E ATUALIZAÇÕES, 
MODO DE DISPUTA: Aberto, 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Total, 
Enconira-se reaberta o PRÉGÃO acima mencionado, podendo 05 intarassados obter o Edital na Rua 
Barão de Napetininga, nº 18 - 2º andas - Centro na Gerência de Suprimentos, de segunda a sexja-laira, 

ne horário das CEQi às 12h00 e das Tah às 1YnOD, até a data da abertura, mediante a 
apresentação de midia eletrônica, ou mindia, mm ato da Prefeitura do Município de São Paulo - 
PMSP apoia e-negosigacidadisã, site da Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET hfpoivocccispoomn re na sito do Comprasnet rc pente Bag fica migra Bor 
& proposta comarçal das empresas meressadas deverá ser insardia à pardr da disponbiização do 
aistema sié as táihômin dó dia 210020217 no she avugos bocompras pt-br. À abertura da Sessão 

Pública do Pregão Elgirânico, ocermerd ds dhabmin do dia 2 B02T, no site migo bcamepraspl-br. 

São Pardo, 24 de novembro de 2027 
Dirstor Adminiatralivo e Financalro 

EDITAL DE LENÃO EXTRAJUDICIAL 

GIOVANNI LUCA TESBMANO MARTIMS. Leinivro Oficial, JUCEGP nº 62, dovnameante autorizado pola proprictária! 
tredora Sduciiria SIDDOB UMIMAIS MANTIQUEIRA pessoa juidioa de direito prado, cadastrada no CNPJ aos 

né PGS Sh, com seda ra Praça Molenda, número Bl, Tauheoié-5P CEP 1a Er saber qua, nos 
| tiemos da Lei 551409097, que instisd alianação Eductária de bem imirees. decido à negociação descueprida por MASSA 
FALIDA DE IGOR TETZNER ERUTAS EREL] jProceseo 1007865-45 2000 8 26 0666] pessoa jurídica de dei prado 
Eserila nó CAPAMF no 07. 702.285/D001-10, cars mede na Rui Jose Garobo Sobrinêo, no. 475, CEP: 13445-055 

| Emgantero CosinySP reprasontada polo adminsirador judicial nomeado nos auioe ca laôncia BRASIL FRUSTEE 
| ADMUMAS TRADORA MADCIAL, que é represeniaãa pelo aivogado De Fermásio Pumpeu Luccas DAR SP 22627, com 

angeraço na dvenita Bardo de ltapora no. d24, 4º andar Guanabara, Campinas - 58 CER 1d, e garantidoras 
mais bem qualificados na sabicus imobiliária de número 80 388, do |” 

E 

Valor da primeira praça: Rã Tot 000,00 [esecentos = cnguenta e quatro mel cegias 
Valor da segunda praça: sará apurado ro momento da abertora da segunda praça 

| LERCAL DO - LEILÃO SERA REALIZADO DE FORMA E IHICA NO SITE VMA LEILOARIA COMBA 

| imógel Trata-se de um imirmal sfuado na dona Urbana, no munigpão da Engenheiro CoalbolSA na Andoa Professor 
| Zelemnd Vaz «SPT, SIM no Baira Conceição dó Macuco, cum TATO metes de lente. 116,26 metros de rente a 

| fundo e área total de 10 to ds metros quadrados. O referido imóvel possui o ses acesso pela “Rodoria Professor Zeferino 
vaz no km 162,5, penta à Murça Indo é Comércio de Impiemerdos Rodosdrias Lida”, Trensiaga” e btadera 

| Traiaca ido Coslho Eat li Sino e uma ip vm Fe sr a com Era poe a Resiaido 

| Ciições, e Valor de Venda [7 qr Eerá jaalzade á ela, Se no er público dedão o imaigr lance olececido for inferior 
[aa valor da aradação, sem resdzado o segunda leão, ná da acma matado Mo segundo leio, será apelo p mar 

| ence oferecido, desde qua Igual Ds superior ao vakor da divida, das despesas. honorários, dos prémios de saguro, Jo 
encargos legás, indusise irbolos, atirados alé a data do leão. Comesão por corda do comprador bodas as despesas 

| relativas à agaleição do lenôael no lédão, como: pagamento de qojoinco porcento) a Gbuho de conmesão da Lelbaro sobra o 

| valor da arrematação o no ato ca dmemalação, Estritura Pública, Imposto de Trargemissão, Foro. Lima. tasas, alvarás, 

| ceriões empurenios camorarioa, regairos, avartações, el. Gendo que, assim como fodas 46 despensa E dbgêeDas 

| rutrapodiciais e juséciaos que forem necessárias pars coiso da propriedade da mesmo. O pagamento desen sor fein à 

vigia & a comeaõo do Ledo em chegue EeprarEdo: Du depostado am conta comente em até 2d horas após plata caso 

a amematação seja ná modalidade on-ine, por mise da migmes. O imireal gorá vendido no-estado em qui Se ancora. fo 

prenda à amemalanta alegar desconhecimento Nas condições, caraclertalizas e octado de conBeração Ds ladies ger Bo 

raalimidos mea loma oletrênica po site ahaiio mengianado, Mai informações contalodeiloaria com, bra [184 GRZIDAA, 
— WINPLLEILOARIA DONLER - GIQNANNI LUCA TISSLANO MARTINS Lelosio Obgal JUCESP nº VEZ. 



BIZ NEGÓCIOS 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

MÁRCIA DE CHIARA, 
CIRCE EOMATELLI E 
CRISTIANE BARBIERI 

TWITTER: GCOLUMNADDERDAD 

COLUNABRDADOASTMESTADAD COM 

Em recuperação judicial 
há dez anos, Davene 
entra no porta a porta 

Davene, conhecida pelo tradicional leite de 

aveia, vai começar a vender seus produtos tam- 
bém pelo sistema porta a porta. Em recupera- 
ção judicial desde 2011, a fabricante de itens de 

higiene e beleza tem 98% de seu faturamento prove- 

niente do varejo tradicional e 25 do comércio eletrôni- 
co, que começou a funcionar no ano passado. A empre- 
sa não revela números - sejam relativos à receita, aos 
investimentos no projeto ou a seu endividamento jun- 
to aos credores. Mas afirma esperar que, até o fim do 
próximo ano, a venda direta responda por 8% a 10% de 
suas vendas e o e-commerce, por cerca de 6%. O ponta- 
pé inicial para a entrada no sistema porta a porta, que 

permitirá à empresa ganhar capilaridade, foi dado este 
mês, na Grande São Paulo. 

Meta é ter 500 revendedoras em 2021 
A Davene quer chegar a 500 revendedoras até o fim 
do ano, nas cidades da região. Elas poderão ofere- 

cer, por meio de catálogo e aplicativo, 250 itens de 
perfumaria, hidratação e cabelo. O plano é expandir 
a venda direta a outras regiões a partir do segundo 

ano na área, e chegar a todas as capitais no terceiro. 

Lucro de revendedor pode chegar a 43% 

Para cada R$ 100 em produtos que o revendedor co- 
mercializar, ele receberá um desconto de 30% sobre 

o preço de catálogo, e assim seu lucro poderá chegar 
a 42,85%. Além disso, diz Telmo Campos, gerente de 

marketing, haverá ações promocionais que permiti- 
rão ao revendedor lucrar até 60% sobre alguns itens. 

e MÍNIMO. Campos afirma ainda 
que a empresa não exigirá a 
compra de kits de produtos pe- 
las revendedoras, mas o pedi- 
do minimo será de R$ 150. 

e QUARTA ONDA. Ao entrar na 
venda porta a porta, a estraté- 
gia da Davene é ganhar capilari- 
dade € evitar o risco associado 
ao fechamento das lojas, em 

uma eventual nova onda da 
pandemia, como tem ocorrido 
na Europa. Vai também seguir 
atendência de atuar em vários 
canais de distribuição. 

o RINGUE. Há uma tensão no ar 
entre as duas associações glo- 
bais que representam as gigan- 
tes da aviação - de um lado, as 
companhias representadas pe- 
la Associação Internacional de 
“Transportes Aéreos (lata) e do 
outro, asoperadoras dos termi- 
nais, sob o Conselho Interna- 

cional de Aeroportos (ACI). A 
brigaé sobreo preço dastarifas 
paraembarque e desembarque 
de passageiros e manejo de ae- 
ronaves em meio à pandemia 
da covid-g, que derrubou pela 
metade o fluxo nos aeroportos 
pelo mundo. 

Coluna do 
Broadcast 

RETOMADA? 
DANIEL TEIXEIRA; ESTADAD-BA LDA 

Fila de check-in no Aeroporto Internacional de Guarulhos; para lata, 

aumento de tarifas tende à atrasar recuperação das viagens 

e DINHEIRÃO. A lata manifestou 
descontentamento há poucas 
semanas, quando seu diretor- 
geral, Willie Walsh, classificou 

como “ultrajante” o valor co- 
brado das tarifas mesmonacri- 
se. Levantamento da lata mos- 
trou que os reajustes das tari- 
fas de aeroportos e serviços de 
navegação aérea somam USS 
2,3 bilhões no ano, enquanto 
outros aumentos podem atin- 
gir dez vezes esse número, se 
forem aprovadas propostas já 
apresentadas. Isso tende aatra- 
sar à recuperação das viagens. 

e RÉPLICA. A ACI usou sua con- 
ferência internacional, esta se- 

mana em Cancún, para rebater 
as críticas. O diretor-geral da 
ACI, Luis Felipe de Oliveira, 
disse que a lata adotou postu- 
ra agressiva e que o ideal é o 
setor trabalhar em coopera- 
ção. Segundo ele, muitos aero- 
portos concederam adiamen- 
to, desconto ou isenção de tari- 
fas, sendo que algumas aéreas 
receberam subsídios governa- 
mentais, enquanto osacropor- 
tos ficaram de mãos vazias. Os 
aeroportos não são fator de ris- 
co para as companhias, afirma, 
pois as taxas representam 5% 
docustodos voos (o grosso es- 
tá em leasing de aeronaves, 
combustível e funcionários). 

e TRÉPLICA. Procurada, a lata re- 
conheceu ser necessário um es- 

forço conjunto para 0 setor se 
recuperar da pandemia e que 

muitos aeroportos proporcio- 
naram alívio financeiro para as 
aéreas. Mas a entidade vê uma 
tendência de aumento de ta- 

xas. Também disse que as aé- 
reas acumularam dividas, que 
ultrapassam USS 650 bilhões, 

e novas altas de custos podem 
minar sua recuperação. 

a CORDA BAMBA, Os setores com 
maior dificuldade financeira é 
potencial de abrigar empresas 
que entrem com pedidos de re- 
cuperação judicial, caso uma 
nova crise aguda atinja a econo- 
mia do Pais, são produção e re- 
fino de açúcar, publicações e 
papelaria, e joalheria e bijute- 
rias. E essa a conclusão de estu- 
do da Quist Investimentos, 

consultoria especializada em 
reestruturação de empresas. 

» AÇÃOE REAÇÃO. Um ponto em 
comum para os três mercados 
é a dependência dos niveis de 
consumo, com renda é confian- 

ca para sustentar as vendas. 
Também são setores que sen- 
tem os efeitos de mudanças de 
habitos provocados pela pan- 
demia de covid-19. 

SOBE 

Com receita em dólar, 
empresas de celulose sobem 

FELIA LERL- AE BED 

Os papéis da Suzano 
e da Klabin subiram 
2,56075.€ 1,74%, res- 

pectivamente. As altas acon- 
teceram apesar do viés de 
queda do dólar, que tende a 
afetar o desempenho de em- 
presas do setor. Segundo a 

E, 

- Ativa Investimentos, no meé- 

dio prazo, o dólar vem ga- 
nhando força e a perspecti- 
va é de que isso continue, 
cenário que resulta em 
mais interesse por empre- 
sas com receita dolarizada. 

DESCE 

Moda sofre com juros altos e 
desânimo com Black Friday 

sd Le lda ei SATO «1507 Srta 

: Osjurosaltos ca ex- 
di pectativa de uma 

* Black Friday mais 
fraca levaram o setor da mo- 
da a perdas em bloco. Segun- 
do Vitor Miziara, da Criteria 

Investimentos, os preços 
dos alimentos em disparada 
“comeram um pouquinho 
do poder que os brasileiros 
teriam para comprar na 
Black Friday”. C&A e Marisa 
cairam 2,170 € 2,65%, respec- 
tivamente. Soma cedeu 
1,99% e Renner, 1,73%. 

e 

dal 
HO BROADCAST MERCADOS O | Ibovespa: 104.514,19 PTS. | Dia 0,83% | Mês 0,98% | Ano -12,19% 

MAIDRES ALTAS DO IBOVESPA Pontos Din Mas% Anna | INFLAÇÃO (al 55 - COMPETÊNCIA. [MOVEMBAD AERÍCOLAS - MERCADO FUTURO MEENDAS E COMMODITIES ua 
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BANCOINTER NT 40 MSM Tiuno MAO AGE (AM JH km | DEMO ló E é nú -3 tada A E E SOL CENTO JAM Rio e e dt | MR ami EEE 

. o | RAR Bom MM Ti | o | PU CRT MART 5 Tlm SEM SMA AM | MNUSSEANRL ME 0 é ma 
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rap Ds rs PME NT GRI | prepr [MEM AEE Dim Tarso Tuna MES MW | Lepemecde Roe bly Gis OM Si | JEME E BS TEL THD VÓ DM À E GOOD DEE Doo (il) EL [Tra NI TIBS RORAIMA LINE REA CORRS [in DE) MM | CARE rear aerea dessas 

BMAmM GOMM MEM DaMO UMA crime nim FR e NG AL. RE O 68 PO FATO cú NE OM GM aims | Copetenio ice Moe is EM | om O LEE 



CUTMNTA-FETRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 Para anunciar; 

O ESTADO DE 5. PAULO (11) 3855-2001 JORNAL DO CAQNO OPORTUNIDADES LEILÕES | CLASSIFICADOS 

LEILÕES Zoo» SODRÉ SANTORO asenre 
LEILÕES PRESENCIAIS E ONLINE VÉGULOS SUCATAS MATEGINIS IMOVEIS JUBNHAIS 

BI3 

ATENÇÃO: PA id a COMP RA EM LEILÕES os INTERESSADOS DEVERÃO, DBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PE PERANTE A RECEITA FEDERAL. 

DE 29/11 À 03/12/2021, ÀS 11H E 
E 04/12/2021, ÀS 9H15 LEILÃO EXCLUSIVO DE 

VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOS E CÁ 

Ls q f 

UTILITARIOS, INTEIROS E SINISTRADOS. 
Consulta edital compésto nó site wuesodrssentora.com.br. Informações: 11 SSB4-G4Gd e urna sodresantoro.com br 

dosé Eduardo de Abreu Sodrá Santoro. Lailosiro Oficial JUGESP nº 185. 

| | 

RECUPERADOS DE 

06/12/2021, ÀS 14H —FINAN CIAMEN 
CARROS, MOTOS, PERUAS, 

UTILITÁRIOS LEVES E OUTROS. 
Consulta edital compésto no sie am sodnasantoro com.be Inf: 2264-6404 6 a sodresantora. com Ir 

José Edugrdo de Abreu Sodré Sarioro, Leiloetro Qiiial JUCESF nº qys 

1 iradesco SOMENTE ONLINE I il | e Ay 

25/11/21, AS 9H30 ; FORDINA ro O Reino 
COLHEDEIRA DE CANA CASE ANO 2014, a + ns 

COLHEITADEIRA JOHN DEERE ANO 2014, SMART TV, 5 sá + 

EVAPORADORAS E CONDENSADORA. 
Consulta edilal completo no site sa sodrasentoro comb, inf; 1] 2264-6464 E ama sodresantóra, com E 

José Eduardo de Abreu Sodrê Sanioeo, Leilceira Chicial JUCESP pº 185 

29/11 A 01/12/2021, AS 9H30 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, CHEVROLET PRISMA 161 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM, 
ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, APROVEITE ESTAS E OUTRAS 

INFORMÁTICA, TELEFONIA, SUCATAS DIV. E OUTROS. N OPORTUNIDADES IMPERDÍVEIS 
consulta goal compásto no site amcsodrasanhara. com be, Inf. 11 2569-bAdo aaa codresantora com.br 

Carolina Lauro Sogra Sanharo - Leilgeira Olicial JUCESP nº Sp 

(1%) LEILÃO SOMENTE ONLINE DE 12 IMÓVEIS 

COMERCIAIS, RESIDÊNCIAIS, RURAL 
: TERRENO 

NOS ESTADOS DE SÃO PAULO, BAHIA, GOIÁS E RIO D
E JANEIRO - 03/1 2/2021, ÀS 15h 

ribose sÃO GARTRES DO SUL, CAMAÇARI E ITU 

HTUNDAL HEZO 0 CUMPOA ária 

NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, SALVADOR, GOIÂNIA, GUARUJÁ, 

deite dao SÃO errana bind INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO/SP PINHEIROS - SÃO PAULO/SP 
hrmineil comerçÃal gem lação à Shnopivo Center Mhirapuera, em Mosma, é pm do: Lido apartamento em Pinheiros, com drtz 

Pagamento: valor do arremate mais 9% do total do valor do arremate de comissão ao leilogiro. Visitação: consulte edital. Efetuar cadastramento prévio no sHa do leiloeiro com 24h de antacedência ao evento. 
Consulte edital completo no site ves sodresantoro com br. Int, 11 2464-6454 € meu sodresantora.com br. Otavio Laura Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº Go7 

vs PRETO CON di racotearnciações coa quinricades merdariaa, Esorio cho SDS e seguença 4 cmco-eica, Cem Eh pa TIS, enizr rã Nine pira ds end pro pote e ira ve pe pélioa da Soeiro 5 Eirécro à, xi cação Pao pero Dra dá Sesndhos À - Bd Dutea dm 224 ds vivinções ve 

Mocho deriro dos rartuas de segurança O disiarchanssio social Som ups sbriganirio dio radacora, Mico: gel E mas rd pair, E ei Relbiedor o dr drsgro de elilorieo sirruêldraõs pura eeitierias aglomeacão Dirt dantpos E eai Dé. [PTE CE SURpEnNOS. 

f FACEBOUE. COMSODRESANTORO: [O] MSTAGRAM COMBODRESANTORO E TOLTUBECOMUSERILEILAOSODRESANTORO O AUA TITO, 66- VILA ROMANA, SÃO PAULGVSP ipa fear da pl plo la de 
as E 
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SÃO PAULO 

Vendem-se 

APARTAMENTOS 

| DORMITÓRIO 

diineis po venta prox xo mesrê. 
Lutas & uvas, Eccobanta hrcal py 

pra iinvesta, À partir REL DO 
Tratar com Propriet.me(il) 
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RSA. TEGUDO Pirro E orrrra, Eru, 
veredas cho st, bl Jams. 
Sauer, gra, liver EA DO 

MOEMA 
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Vea. Magui ca ccsedfo! Rino fes 

cond, da região, Dir pronr 
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BELA VISTA 
Conj tas] esperar cárd, cor 
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| Rugs esquina Rua Princesa Babe 
| Bernardino de Campos Tr 

MA nO 

HIStoa-1213y Lojas t-LLEO 

Laje corporitia, 40? à 2700 

a. pre Eocel. Inca, Mari cmpues 

| e cond, da região eps. Dir. proper. 
17/1155241-2855/04030-085] 

FARIA LIMA 

Dor esentário 5/3 salas em por 
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térreos, iotes, vitúgns, Lançamen- | 
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GUÁ TULCOPAMA 
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APARTAMENTOS 
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tcaizada qr (10) 020014-6947 

PROPRIEDADES 
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| ANDRADINA - SP 
134 sos e 262 em cama 47 Ton 
Dados ( LSISGB DEDE Lenher+ 

PIRAIU SP 
Fazenda pecuária 14Dahy Loca 
emma, CLTaLEnEtento corsa se 

de, eres astsito-d 1 SDalg Creo 

CRECI Nº 9.819 - J CREA Nº 19.858-5 

APARTAMENTOS 
| ALUGAM-SE 
ACLIMAÇÃO - E TS Eua MICOLAN DE SOU- 
SA DUEIRÉS, 2 dorms sala, cor, tunhera, 
deperdências de empesgada, sstão de 
festas é Chorrasquera ES 2.000,50 

SILVER IMÓVEIS 
CRER BAR = ol TO ISIS 
ara 6d marirm grão oem br 

BELE VISTA dir MOVE DE JOLEO, 1953 Ápar 
tamento com | comiéóro, sao, banho 
re céenha, promo PG e blaso, 3 ré 

Arguei R$ do + Cond. + IPTU. 

AZEVEDO NEGÓCIOS IMGRILIÁ ANOS 
CRLD BAPE = Tel: [17] RGB, TAS 

frarcigoçdarevedonagocs com br 

CENTRO - KITCH FRAGA RODGEMELT Abs 
gue R$ 1:500,06 + corinamôndo 4 TU 

LIV IMÓNEIS 
CRECI SAM = Tel Tri J0BB AM 

eee bvimenela com br 

FEENÓPOLIS ALAMEDA BARROS Exco 
lerdo apartamento, 3 sidlns Do gaga 
Aquas RE 4500000 + condomínia + 

IPTU. 

LIV IMÍNEIS 
CRECI = Te. 771: JOBS 

aro loiras mom hi 

IPIRANGA RUA GOSTA MEMAR, “BP, 3 

dis cl arma, lang sr testaço laynbo dap 
emp, 2-vos, depósito, nzer, ele Aloguel 
R$ 2.500,08 + Encargos Cod, APÓDER, 

IMOBILIÁRIA HARMONIA 
CRECÍRIL = Tel. [15] JOGA TB? 

tr robo dae pr ond se Dor 

MAM AuA LAS DAS, 120M7, 4 dormio- 
fine. guita, leo, 2 vagas Peti cam 

ptsgna, Slugeed RS 4 BOODO + condomínio 
+ IPTU 

LIM IMÓNEIS 
CREÇU SM] - [o aaa 

arara vire socar .br 

JO PAOLISTA Arrpho gl, todo peter, AU 
tale, at Zed, sela [50 madara 

cor peanes lho, tata, edioda cinaldo a 
braandena, dl. ES 17000 MecornselP TU, 
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CRECI 154] - tel (o SBRT 

ara Duitreonais com br 

dBALINE ALAMEDA TETE 2 criminis 
Pu guel RE 2 BNDO + condasrento + IPTU 
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CRECI I3E = Te 3088, tm 

ad Euimeneis com.dr 

LISERMADE pia BÃO MADEM, EADE 
CUASDS E FACULDADE, 1 dormitáro 
& areário, sala, corria Ci armários, da- 
sa. aeee RAM DE + eiargos 

PREDARAL ALGGIERO 
CMEI EM - EA 
antoniofipredsdmuggiaro,com,br 

SÃO GERMANÕO DO GONPO RUA SHAMEN- 
TE BE BEIRES, TO MP à, JD. PORTUGAL x 
dominios, sala, cos, barh. MO de er 

pregada Locação R$ BGDO + Encargos 

WAGNER FARUELE 
LREL) DA STA = Col; [17] DAGBRDHE 

as imoveisuo!.com.hr 

SAUDE A. VEDÓNDE DE MAMA, in, 2 
dis arms, sacada dep. smp, 1 uz fazer 
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REI MALÇÕO + Erucangos Cód. APOIO 

JRBILIÁRIA HARMONIA 
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SUMBNÊ EMA MANAIES, 3 comitoncs 
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E piscrás, quadia, academia Alaguml; 
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dnpo, areários, Zemgas, pre a diversos | 
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LDLIVRE BAÚVEIS 
COECI Balál = Tt 40 ti GBMBDG 
iara o Nerd ea Cr her 

LOUV ZE 
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ER E 
111 3846-037 13846-0 

CAMPOS ELGEDS 1 domina, usa ira, 
andar so. 20l prisíma snsiro R$ Hive] 

CONSOLAÇÃO AMENA ANGÉLICA, SO né, 2 | 
dormitórios peues, arma sala de selar a 
ferdár, desponsa, demais depandências 

Traga, FS MEN DOGÕO Rar API 

LOLIVRE IMÓVEIS 
CMELI AAA) = al 11) JR 
vara lirvreimoes: com Be 

HiRENDELS - E. BARA 3 ds, ampla 
pos, dep.da emp. TOR eP ao. vp de ge 

boa, ensolarado, prédio Si regue pls. a 

bros realparenies, FR F AS DL D O 

AZEVEDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
REC REMO = Tel. [110 258, 7544 

franciscofbas mvedonegados.com.br 

ABRE AMERICA FA HUNGRIA, rob ré 
dgtes, El misgrada à cor. dem dep, | 

vo próx do cube Ponhesvros. colado na 

Hebraica. ES 155000 Mel APISOI? 

LOLIVRE IMÚVEIS 
ME dlál "Tio SMT 

urarar loiras pages com br 

SERA AMÉRICA =! suites RUA CRS TIA - 
HOMMANA, 4 dorms sendo 2 suites, mino | 
Dot areia & sacada, lavabo, custa 
planejada 3 osragens R$ 155000000 

SILTER IMÓVEIS 
CHEM BaS$] = xi: 111 TUGA 
ve csiirorimiveis com.br 

ARANHA PAULISTA poa FERRANDO CARDRA 
à dormitórios, se, 1280 ineia, 
pestdênidas empregáda AS to 00,0 

Re. pets Cito, Coml ra Paulista 

NOSSA CASA 
anta = Col; [7] DAI TIRA 

dncsdm Br 

ARMA PAULISTA AM, LORENA. iETrP, Mm 
dar ao, 3. ds, apl lnino, deo emp. 1 
vaga, Inzer, ti Próx. Cubo Pandistimo 

A$ 1.250.000,00 [53 APOSDO 

IMOBILIÁRIA HARMONIA 
CRECHES = cet 11: 9058.1882 

ver irmobiliariaharmeania com.br 

| MIEAA RIA FINTASSILGO, 27 172, plamia 
atua cio dita (mutoy sala nanda 
demais dependências, | vaga, prédio 2! 
later ES 2MLDO DE Pet APOSTA. 

LIKIVRE IBBÓVEIS 
CRECI balál = Tl 011) IBMBDATT 
rega Airureamiaçes. cora bar 

MAUNES - RL GáP MACEIO rara, 2 ets 
sendo 4 sho, clonso, depiomes, El nor 
horh, pódo ochur. fomogeza per 

2a. acid, sara, 5. festas. gos R$ SHbmil 

A. SANTOS 
CEL) BSS == 77) BAT 

adirstniMerra cor lar 

PSREISE auá ETÂNIO REBIAS Some, grudar 

afo, 2 suliss 2º arma, dna. dep. emp, 2 
vagas, qto, Pemimo ao btsir Brigadoro 
há 7oó mil. Cód. APoSia 

IMOBILIARIA HARMONIA 
CRECHES - Te [alSEADE? 

vewwlrmobillarianarmania. ei] ii 

ma. De | 

PARAISO RUA ESTELA, AO LADO METRO, 3 
Cia. (to auliey + 2 tanha, aaa ampla 
dep amp 
TERA md 

Lavrandama grande. garagem 
iram as RE Foda 

PREDIAL ALGGRERO 
CMECI IRA = elo 7] MAD 
amtôniotpredalruggiero com.br 

PRRBISO 2 dommibbnioa, Emi 
de Empragada, edrada de E 
pareda, prósamo mem + - DO Ea nã 

Rã Eno! 

MOSBA CASA 
CRECI 456! = Cai (77) DOM Z.7 DA 

adaltoncadm.br 

PERDIZES BOA CARDOSO DE ALMEIDA 108 
fé, 2 dormenbrios (suite), artplo Euóng, lá- 

vabo, dem dep todo sekeçado, | vajE 

RS BSD DO Res ARNETA 

LIMIVRE IMÓVEIS 
CRECI GAS = Tal (71! SAB T 
uramloinemesmmovess, com br 

PERDIZES — E DOANETORDOS qua AML 
POMPÉM, secar ato & di, 5º opciondl 

calo pl? antinatres E sacada, GOL. área 
a banhuio de gorsiço | vaga REM 

SILVER IMÚNVEAS 
LEI) BRS] =: [11/ 3115.3309 
vas Penririrais com br 

FINREINOS Rita ALVES GLEMARÃES, privo 
no Pair Chcar Freina, 2 dommônca 
deperdenciss de smpr, 100" cias 

vega, perto sem obaniedor. RE Toni 

NOSSA CASA 
UEL) 4Gba) = o! 777] BABA TT6A 

adaltoênc adm br 

Sábio COLA AuA DAS PALMEIRAS MO 
LADO Dl METRÔ, | doemiória, sala cor 
demais depindêncas dra LO dra 

Brad to6al Giro EP erutar. RE Im 

ENEERA ALGRERO 
REL] 38) = Latina 
antaniotiprecialruggiara cam br 

CASAS, 

ALUGAM-SE 
ALTO DE FINHEROS ay, cIÓGEMES RIBEIRO 
DE LIMA dHEZ 1 ct saln cor, banh, po 
queno quinta, avg de gar. Locação R$ 

2200/00 + TU s Geguro contra miêndio 

WAGNER FAMUELE 
LEEC] 1.27 RISE RS 

ae rmqveis us) com hr 

£ 

E Cal, ] 

O ponto de en 

Figsal ralis (O) Frcio 

MEG 
DER k 

gi pimias tm ir 

JO, PSULSTA = Exe, Loco! Ria ESTADOS | 
(BIDOS — Etr 573 nm arnpias st, huz na- 
tural Go ond. drag abeda co JD, coma 
despensa Daohs, vos. RE ODILON] 

SILVER IMÍNEIS 

CRECI ABSE) = Toro [1 1530 
vast ririeis com.br 

SID RARO CARCIONEIRO DE EVORA, vii | 
línea mecém tetortáda, des 5 vjs, ras 

astama Pró. Meiro Exrbo Dedo. Aug! 

RS SRA + enganos. Di CAI” 

IMOBILIARES HA PSÓNIA, 
CREGESI = tolo 7] IDG, BZ 

nes irreobiliantaharmonia com.br 

RIAA ABGUIGEA TIRO PONTA ENTRE AS 
METE E FRANCA, Trbs conisios de 127 
me, pintado, Cl cascas novo, Predio pa- 

queao só po tina comeciaa, escritórios 

À. SANTOS 
RELATA ho RE 

adirsôniberra com br 

GESTAO LARGO DO PAGANDO, Nº, 51 — 
CONLORTO 1502 com 4 salas, banheno 
im AS 1350 + sordamínio + FFTU 

WAGHER FANLIELE 
CRECI) 19.274 a, 0156 

a cirmoseisfbusl com.br 

| CENTRO LARGO DO PAEANDA, MET — SALA 
Ato comendo 1 esa, 20? R$ 500,00 - 

VENDEM-SE | 
Ud MORUNES 841% Salão mas au me- 

CASA 

VENDE-SE | 
No MARIAMA = JO, Eh GLORRA Com ss | 
ir, Samos de cónsinação arquitetura 
frigideira, d rio Pes ear a eg er rotas 
ar condicionado & levadas 4 nagar 

SILPER IMÍNEIS 
CELL AESS] = = [17] 3115.3308 

vara sdorimeosais com.br 

COMERCIAIS 

ALUGAM-SE 
COMSOILAÇÃO LCia v FmRAAZÉM no RUA | 
FERNANDO ALBLERODE, 270, com 200 mº 
ária terrena e 200 pe área corstiida 
Pá pj RD 

AZEVEDO NEGÓCIOS IMDEILLÁRIOS 
LEE MEME = Tel. [177 JZ58, TEM 

rarsiscofPazovedonegacios com.br 

NUEMA IRDUOS Loja 2º mezanno - Rino 
a pavimentos cóamplos sabes. Sem co 
Lnas é subsoio pi ger AT Bbinré - Avi 

[EBêanE RE AS DO REP ASEOPOT 

ADRIANO SELVA IMOVEIS 
LREC| De EU) = 15: 71) OGIA TOO 
vespa adrianosirainmavelscom.br 

MOEMA PASSANDO COSUNTE com 
TERRAÇÕO = sales, 10 Banhoros, * 
copas 12-agas, ar cond. central Ui! | 
fióra Aá BAMBI DO. REF: MES ta? 

ADRIANO SALVA IVETE 
CRECI DO 2R0! - Hp DSI ATA 
ves adrianosihalmineis: com. br 

málaldda, 

das imobiliárias 

2 seus corretores 

AFEHHO É 
= f 
ge 

Á AZEVEDO 

os 350 dotes Tojas unibicadas, Cas Bi 

conde. mezanino, eslacianamento para 
Ramos. diversos beanhe, uam bysa 

WAGHER FANJELE 
LAP 1 RTA = o 0000358 

o inerra aid comDr 

MOEMA PASSARDS  endeigiuga cpa 
andar nte, A barite, 10 gs. mr cond 
central. LL Mt, VENDA: RS 2 Di DD RO 
LOCAÇÃO: R$ 15.000,00 REF. Ases 

ADRIANO SELVA IMÓVEIS 
CRECI CRB = VI aa TOO 
veses adrianoseaimoveis;çom.br 

NOM IROMDS Como, Cosertars Duplos 
tom TERRAÇO, d ssús, 4 banhuros, À 

saias. Lá tória. MENA: PES ota LN DO 
LIGAÇÃO: R$ 1200000 REF. AS50Bva 

ADRIANO SELVA IMÓVEIS 
CRECI Da-280) = 5 1710 DI TOO 
rear adrianosheairmiaoeis com.br 

ESCRITÓRIO 

ALUGAM-SE 
BERRIME AMENA LUZ CARLOS BERSNE, Ed 
Beruicirantos, Sd4 vó du vándnia, cos 

b. Bratos Cobet, oh vostgar. Pacote R$ 
SUBDOLDO inóto tdo aluguel, cod e PTU 
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O italiano Edoardo Tonolli, fundador da Bacio di Latte, na unidade da Oscar Freire, a primeira da rede, que acabou de ser reformada 

Alimentação Novos rumos 

Bacio di Latte ganha espaço no 
delivery e chega a supermercados 
Pandemia acelera 
planos da sorveteria, 
que tem mil freezers 
em supermercados e 
condomínios; expansão 
agora mira o Nordeste 

ANA PAULA BONI 

Quando a primeira Bacio di 
Latte foi aberta, hã dez anos, 
o plano era chegara 40 unida- 
dese focar na experiência pre- 
sencial em loja. Hoje, são 135 
pontos pelo Pais, nenhuma 
franquia, uma operação cria- 
daà parte parao delivery emil 
freezers espalhados em super- 
mercados e condomínios resi- 
denciais. Do R$ 1 milhão ini- 
cial para criar a marca, hoje o 
faturamento anual está em 

R$ 300 milhões, e a expectat 
va (após certo derretimento 
do caixa na pandemia) é de 
crescer 40% em 2022. 
O CEO Edoardo Tonolh, ita 

liano que fundou a Bacio em 
São Paulo ao lado do escocês 
Nick Johnston, embarca nesta 

semana para avaliar possíveis 
pontos em Salvador — o Nor- 
deste, até agora com lojas em 
Recife e Fortaleza, cresce co- 

mo mercado consumidor, mas 
a maior parte da operação ain- 
da está no Sudeste. No Cen- 
tro-Oeste, por outro lado, 

Cuiabá ganhou neste ano um 
freezer antes de ter uma loja, e 
a novidade lançada no varejo 
se tOrOU estratégia para estu- 
dar o público consumidor. 
“Com a expansão do varejo, 

ganhamos dados para a abertu- 
ra de lojas, informações ricas 

Empreender no presente 

para desafiar o Futuro. 
No Bradesco, sua empresa faz tudo em — 

um Pix direto na maguininhaide cartão 1) 

* Dinheiro na conta 

! em segundos 

Todos os dias, Inclusive 

fins de semana e Feriados 

“ Mire! 

Ritmo acelerado 

E me 

150 lojas estão 
espalhadas pelo Pais, 
sendo 82 operações só no 
Estado de São Paulo 

| OU HM j freezers foram 

instalados em supermerca- 
dos e condomínios do fim 

de z020 para ca 

+ : DU toneladas de sorve- 

te são produzidas por mês 

RS 500 mica 
estimativa de faturamento 

anual para 2021 

o”... . 
Í O ti É O crescimento 

projetado para o próximo 

ano na empresa 

sobre os clientes locais para 
nos orientar com mais asserti- 

vidade antes de tocar uma ope- 
ração grande como uma loja”, 
diz Tonolh, acrescentando 
que serão abertas cinco ou seis 
lojas no primeiro semestre de 
2022, três só em Salvador. 

A Bacio viveu a montanha- 
russa da pandemia como mui- 
tas empresas: despencou em 
vendas físicas, com lojas tem- 
porariamente fechadas. Segun- 
do estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), divulgado em março, 
entre inaugurações e fecha- 
mentos, o comércio perdeu 
75,2 mil pontos no País. 

Poroutrolado, amarca cres- 
ceu em vendas online, concen- 

tradas em aplicativos de entre- 
ga. No caso da Bacio, o delivery 

O ESTADO DE 5. PAULO 

representava cerca de 35 da 

operação pré-pandemia; hoje, 
estã em 18%, mas isso não evi- 

tou queda de 25% no fatura- 
mento de 2020. Para a recupe- 
ração deste ano, já foram inau- 
gurados 10 lojas e 4 quiosques. 

FREEZER. Enquanto a marca 

apostava no delivery, em para- 
lelo desengavetou um antigo 
plano de atuar no varejo, com 
freezer próprio. “A gente tinha 
esse plano para colocar de pé 
três ou quatro anos depois da 
inauguração da primeira loja, 
Mas o processo acelerado de 
expansão desde que abrimos 
não dava tempo para planejar 
mais nada.” Com a pandemia, 

Dinheiro extra 

Segundo o CEO, a aposta no 
freezer fez o faturamento 

subir 20%, sem prejudicar 
as demais operações 

veioomomento detocaraope- 
ração, A primeira condição, 
diz Tonolli, era que esse braço 
do varejo não deixasse de lado 
o DNA da marca, que diz res- 
peito não só à identidade vi- 
sual e à qualidade dos produ- 
tos, mas também ao forneci- 
mento de freezers próprios. 
“Nosso medo principal era 

seovarejoiria canibalizar o de- 
livery, mas isso não aconteceu. 
Pegamos outro tipo de consu- 
midor, que compra mais por 
impulso. É, por isso, os free- 
zersestão em corredores estra- 
tégicos nos supermercados.” 

Os primeiros testes foram 
feitos em Curitiba, numa rede 

de empórios, em novembro do 
ano passado. Com a boa aceita- 
ção, em dezembro os freezers 
começaram a se espalhar. Se- 
gundo Tonolli, em cidades on- 
de não há loja a clientela reco- 
nhece a marca por conta de vi- 
sitas a cidades como São Paulo 
e Rio, o que ajuda no fortaleci- 
mento do branding. “Com o 

freezer, aumentamos nosso 
potencial de mercado. Hoje, 
ele é 20% do nosso faturamen- 
to, mas ele não roubou vendas 

das lojas, porque o público é 
outro, Então, é um extra.” 6 
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Viagem Uruguai 

Agrados e cenários para atrair turistas 
Com benefícios e 
isenção de impostos, 
país recebe visitantes 
de braços abertos, 
mas sem abrir mão da 

e d SANPAOLO ANELISE ZANONI 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO | Adi FÊ Muita ROS 

Desde o início do mês, o sol 

está brilhando mais forte no 
Uruguai. Um dos destinos 
mais charmosos da América 
do Sul, o pequeno pais que faz E Pi ip e A GRANDIOSIDADE DE UM LEGÍTIMO ALTO PADRÃO 
portas aos estrangeiros, cole- 
ciona novidades e promete tra: 
zer de volta uma grande tempo- 
ada de verão. À reabertura de 

SUCESSO DE VENDAS. ANTECIPADO O INÍCIO DAS OBRAS. 

LEO BI 

E FASTER ENTREGUES COM AQUECIMENTO 

hotéis e cassinos, alem de no- 

vos restaurantes e atrações 
(principalmente para omerca- 
do de luxo), está no foco da re 

tomada após quase dois anos 
de isolamento, 

OMADA ZARA BACIA GANITARIA 

BOUPARIA TIRO fr A CRI 

TOMADAS USA .EM TIDOS DS AMBIENTES 

SISTEMA AQUEE MENTE SOLAR CENTRAL PARÁ 

BaHNHOS E COZINHA TELAD OLáams CALDEIRA) 

Nessa reestreia do pais nos 
planos de viagem dos brasilei- 
ros — principalmente para 
quem vaiver de pertoa final da 
Copa Libertadores da América 
entre Flamengo e- Palmeiras, E hr IT | EE E CONTHAPISO COM aTENUADOR DE RUÍDOS NO LIVING 

neste sábado, 27 - é importan- | | ie | pa ie a 
te se programar. Afinal, para 
driblar a quarentena obrigato- 
ria, o destino exige exame 
PCR-RT negativo e realizado 
até 72 horas antes da viagem, 
vacinação completa e carta ju- 
ramentada, entregue até 48 ho- 
ras antes da chegada. 
Organizar a viagem é ade- 

quar-se às exigências vale a pe- 
na, pois o Uruguai iniciou uma 
srande campanha para atrair 
turistas. Os benefícios para es- 
trangeiros voltaram e há isen- 
ção de impostos: não se paga 
IVA em hotéis, Além disso, hã 
devolução do mesmo imposto 
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que adotam o sistema. Para “E Y 
quem viaja de carro, há redu- niriche main 1 Wa = | : | 4 SUITES 
ção do 24% do valor da gasoli- Es Record 4 | 
na nas cidades fronteiriças do 
Uruguai - um belo convite pa- 
ra visitar o destino. 

Com as fronteiras abertas e 
benefícios, o ânimo retomou e 

o investimento de cerca de EJDNADTEINETUESU RPA (o DR NT NET [CAUDA TST MO/O | 48]: V ET Ni Vo RO 
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A Petrobras anunciou ontem 

depois do fechamento do pre- 
ão — o seu Plano Estratégico 
para o período de 2022-2026. E 
dentre as inúmeras informa 
ções divulgadas, uma bastante 

passou relevante 

se. despercebida. 

A estatal petrolifera foca na 
construção de nada menos que 
15 novas plataformas mariti- 

qua- 

mas de petróleo no Brasil nes- 
ses quatro anos. Isto significa, 
segundo dados da consultoria 
IHS, algo como... metade das 37 

unidades do mesmo tipo pro- 
gramadas por todas as empre- 

nnia 

Cr 4 Em 

sas no mundo inteiro, neste 

mesmo periodo, 

Também está ali refletida a im- 

portância do pré-sal. Os investi- 
mentos previstos entre 2022 é 
2026 somam US& 68 bilhões — 

2 deste total alocado na explo- 

ração e produção de petroleo e 
gás natural E desses 84%, cerca 
de 67% vão para ativos do pré- 
sal - USS 57 bilhões. 

Burn-in 
Atéontem no fim do dia,o PSDB 

nacional não havia recebido res- 

posta da Fundação de Apoio da 
UFRGS justificando o problema 
no aplicativo das prévias. À con: 
fusão deixou Bruno Araújo ca- 
bisbaixo e empresas cotadas pa 
ra refazer o serviço não estão li- 
dando bem com o estresse do 
partido. A Fundação tem contra- 
to com os tucanos até abril para 
outros serviços tecnológicos. 

Novo do novo 
Aida do deputado Alexis Fon- 
teyne para o Podemos não sur- 
preendeu a cúpula do Novo. Di- 
rigentes comentam que Alexis 
écrítico às regras do Novo - ele 
chegou a enfrentar a comissão 
de ética do partido pois queria 
usar o auxilio moradia, o que é 
vetado pela legenda, 

tado 

Direto da 
Ti 
) 1 

Fonte 

|. Mel Lisboa na 

prê-estreia do 

filme “Deserto 

Particular”, do 

diretor Aly Muriti- 

ba - que foi esco- 

lhido para tentar 

uma vaga de me- 

lhor filme inter- 

nacional no Os- 

car 2022. 2. Tho- 

mas Aquino e Pe- 

dro Fasanaro. à 

Alessandra Maes- 

trini. Segunda-fei- 

ra, no Cine Petra 

Belas Artes. 

Após assédio, ciclista 

cria marca empoderada 

Acostumada a fazer treinos 

de ciclismo de longa distán- 
cia em estradas, Fernanda 

Dias Coelho foi surpreendi- 
da em diversas ocasiões por 
situações de assédio duran 
te seu treino. Na mais mar- 

cante, um carro entrou no 
acostamento onde cla esta- 

va e um homem tentou to- 
cá-la. “Eu estava a uns 30 

quilômetros por hora e o 
carro a Bo km/h. Isso pode- 
ria ter sido um acidente gra- 

NA FRENTE 

& Sem alarde, discreta como 

sempre, Ana Botin - coman 
dante internacional do Santan- 

der - fez rasante no Brasil. E om 
tem foi a Brasília participar de 
jantar montado pela embaixada 
espanhola, homenageando Sér- 
gio Rial, presidente do Santan 
der Brasil, como Personalidade 

Brasileira pela Câmara Espa- 
nhola de Comércio no Brasil. 

& Acontece até domingo o Preste 

ve”, conta. Indignada, Fernan- 

da chegou em casa e fez um 
post nas redes sociais para 
desabafar sobre o caso, usan- 

do a hashtag “'deixaclatrei- 
nar. “A frase também remete 
ao tempo que nós, mulheres, 
temos que reservar para nós 
mesmas. Eu sou mãe solteira 

e tenho que deixar tudo bem 
organizado antes de sair para 
praticar um esporte”, diz. 

O sucesso do post - que virali- 
zou - deu origem à marca de 

mesmo nome, que comerciali- 
za roupas para treinos de di- 

versas modalidades com a fra- 

se estam pada. A empreitada 

começou em 2019 com a ven- 

da de 10 meias e recebeu um 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESMDES ADA COM 

PAULA BONELLI 
PAULA ROMELL RES TADAO COM 

SOFIA PATSCH 
SOFIA PATSCHGESTADAD COM 

Atenção - projetoque unemúsica, 
performance e gastronomia com 
oobjetivo de evidenciar a cultura 
preta. Na Heavy House. 

& Natália Seibele Renata Rizz, 
da Utopiar, vão destinar 100% 
das vendas online entre hoje e 
amanhã para a Casa Marias, 

& Leandro Karnal participa do 
Congresso da Sociedade Brasi- 
leira de Diabetes, sábado, em 5P, 

FOTOS SILVANA GARTARQMESTADÃO 

investimento de R$ 150 mil 

pelo Shark Tank Brasil. 

“Fazemos peças para todo 
tipo de corpo, com preocupa- 
ções com o tipo de tecido, 
para que não marque a linge- 
rice e não fique transparen- 
te”, explica. Agora, a mineira 
que faz doutorado em rela- 
ções de gênero dentro do 
esporte, destina parte das 
vendas para a doação de ab- 

sorventes intimos para a ins- 
tituição Casa da Mulher, de 
Juiz de Fora. “Alguns ho- 
mem dizem que não sabiam 

desses problemas e outros 

dizem que é exagero. Mas o 

que importa é a mensagem”. 
MB MARCELA PAES 
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Musica Lançamento 

CULTURAS: COMPORTAMENTO + 

Benito di Paula derruba rótulos no 
disco de inéditas 'O Infalível Zen' 
Ao lado do filho, 
Rodrigo Vellozo, 

cantor, compositor e 
instrumentista passeia 
por gêneros musicais e 
experimentações 

MATHEUS MANS 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Quando o disco Um Novo Sam- 

ba chegou às prateleiras, em 
1974, Bemto di Paula enfren- 

tou logo de cara uma questão 
que o perseguiria desde então; 
a necessidade de rotula-lo. 
Músicas como Se Não For 

Amor e Retalhos de Cetim de- 
ram um nóna cabeça do merca- 

do, nessa mistura de piano 

com batida forte. Era samba? 
Era romântica” Acabaram en- 
caixando-o no samba-joia, um 

tipo mais romântico e que, até 
hoje, não se encaixa. Agora, Be- 
nito quebra as amarras e rótu- 
los com o novo O Infulivel Zen. 

Lançamento deste domin- 
go, 28, ao qual o Estadão teve 
acesso com antecedência, O 

novo disco faz um passeio pe- 
la sua-carreira, trazendo todas 

as suas facetas como composi 
tor, cantor e instrumentista. 

Há instrumental, samba, músi 
cas de levada mais contempo- 
rânea e até forro. São músicas 
que não conseguiram ser gra- 
vadas e lançadas na época em 
que foram compostas por Be- 

nito, outras são trabalhos 
mais recentes. 

“Olha, eu não queria fazer 
esse disco no começo”, conta 
Benito di Paula, com sua since- 
ridade habitual, em entrevista 

por video ao Estadão. “Eu dis- 
se'chega, já tá bom”. Afo Rodri- 
go (Vellozo, seu filho) insistiu, 
disse para a gente fazer junto, 
Euacabei topando. Fui ao estú- 
dio, toquei no piano. Hoje em 

Com álbum, Rodrigo Vellozo mostra 
E impossivel não mencionar 

Rodrigo Vellozo ao se falar 
sobre O Infalível Zen, Primei- 
ramente, ele assina o album 

ao lado do pai - é um disco, 
assim, de dois criadores, de 

épocas diferentes, mas que 
conversam e se entendem. 

Mais do que isso: o público, 
nos últimos anos, pôde ver 
Rodrigo se formar nos pal. 
cos. Desde pequeno, ele par- 
ticipa dos shows de Benito di 
Paula. Com o tempo, foi ga- 
nhando mais espaço. No dis- 
co ao vivo, de 2009, fez uma 

apresentação marcante com 
a música Beleza Que E Você 

La 

MUBTLO AVESSO 

Da vida para a música e os palcos: pai e filho gravam o primeiro disco de Inéditas em conjunto 

dia, é uma coisa muito diferen 
te”. Rodrigo explica a insistén- 
cia, “Acho que é importante. 
Tinha de ter um registro do la- 
do ousado, criativo e sem limi 
tes do meu pai. Tem tudo a ver 
com q que se faz hoje”, diz. 

FAIXA A FAIXA, Logo de cara, a 
música Dona Já do Baiana que- 
bra qualquer expectativa que o 
ouvinte poderia ter: é um sam- 
ba, com foco na voz de Benito, 
que troca o piano pelo violão — 
instrumento, aliás, que for- 
mou cartista quando, ainda jo- 
vem, dava aulas para jovens 
músicos. Além do domínio das 
cordas, ele mostra novamente 
como controla sua voz, que se 
mantém marcante, com gra- 
ves que acentuam as tonalida- 

Mulher — álbum, aliás, que só 

existe novamente por insis- 
tência de Rodrigo. 
No show mais recente reali- 

zado em São Paulo, dividiu o 

palco o tempo todo com o 
pai. Dois pianos, nenhum ou 
tro músico ao fundo. Na pla- 
teia, era visivel a emoção do 
público não só com a qualida- 
de desses dois músicos, CO 

mo também pela relação de 
cumplicidade de pai e filho: 
quando Benito não sabia 
qual música tocar, Rodrigo O 
auxiliava; na interação com o 
público, ofilho também fazia 
as vezes de intermediário de 

des e emoções. Destaque ain- 
da para a interessante faixa Imi- 
provation, em que toca um jazz 
improvisado no piano. 

Outro momento que Beni 

to mostra que não fica contor- 
tável navegando em um mes: 
mo estilo é em Um Piano no 

Forró. Tomando Luiz Gonza- 
ga como referência, um dos ba- 
luartes da música do fribur- 
suense e já homenageado no 
sucesso Sanfona Branca, Beni- 

to faz um forró sincopado pelo 
piano, mostrando que gêneros 
e influências podem, e devem, 

se misturar. O samba natural 
de sua voz, junto com o piano 

associado à música mais erudi- 
ta, brinca com a melodia rotal- 

mente formada em cima do for- 
ró, com triângulo ao fundo. 

Caminhos 

Rodrigo Vellozo 
acompanha o pai nos 
palcos desde criança, 

culminando no novo disco 

conversas e pedidos; e, prin 
cipalmente, na hora que os 
dois tocavam ou cantavam 
juntos, se percebia uma har- 
monia rara em shows. 
No novo trabalho, além de 

dividir faixas com Benito em 
O Infalivel Zen, Uma Onda no 
Tempo, Aurora, Voz Calada e 

na derradeira Nel Mezzo del 

“Acho que é 
importante. Tinha 
de ter um registro 
do lado ousado, 
criativo e sem 
limites do meu pai, 
Tem tudo a ver com o 
que se faz hoje” 
Rnirigo Vellozo 

Músico 

“As músicas não estavam 
guardadas, elas estavam espe- 
rando a oportunidade de se- 
rem gravadas. É outra coisa. 
Música não se coloca na gave- 
ta”, explica ele sobre essas 

composições feitas “há algum 
tempo”. Sobre Dona Já da Baia- 
na, fica a questão: como foi ir 

do piano para o violão? “Te- 
nho um aqui guardado, do 
meu pai, que comprou por 2,5 
mil cruzeiros. É um violão le- 
gal. Mas o Rodrigo sugeriu to- 
car violão. Perguntei: “Co- 
mo?” conta aos risos. “Quan- 

dovou tocar violão, sempre fa- 
lo: “Yamandu (Costa, violonis- 
tu), me desculpe" ” 

O Infalivel Zen, que dá titu- 
lo ao álbum, traz a roupagem 
mais contemporânea que Ro- 
drigo Vellozo tem proporcio- 
nado ao pai nos últimos anos, 
como foi na canção Aurora. 
Hã uma imprevisibilidade 
maior nas notas e na melodia, 

brincando ainda mais com as 
possibilidades vocais do pai. 
O mesmo pode ser visto em 
Uma Onda no Tempo, canção 

de pegada de jazz, e Voz Cala- 
de. O tom grave de Benito se 
junta com os tons mais agu- 
dos de Rodrigo, fazendo disso 
uma boa mistura. 

PARCERIA. Nos bastidores, 

ainda tem Romulo Frões assi- 

nandoa direçãoartisticaetra- 
sendo maisdoar contemporá- 

neo para O Infalível Zen “É en- 
graçado, eu não faço música 
com ninguém. Tenho poucos 
parceiros. O Chico Anysio, O 
Adoniran Barbosa e o Márcio 

Brandão”, conta ainda Beni- 
to, que neste álbum assina 
duas composições com o f- 
lho, Voz Calada e Uma Flor. 

“Agora, Rodrigo chegou suge- 
rindo fazer parceriacomo Ro- 
mulo Fróes, com o Rodrigo 
Campos. Nem sei direito co- 
mo fazer. Mas fiz a música € 
mandei. Deu nisso.” 

Retalhos da vida de Benito 
também podem ser vistos em 
músicas como Aurora, em que 
homenageiaaneta, co belissi- 
mo bolero Meu Retrato, uma 
homenagema Nelson Gonçal- 
ves, Nela, inclusive, tem um re- 

cado alto e sonoro de Benito, 

logono começo da canção, pa- 
ra quem ainda não entendeu 
que ele deuum bastanessaten- 
tativa de colocá-lo em uma cai- 

xinha: “Tudo o que eu vivi va- 
leu a pena. Eu me recordo de 

toda cena. Tudo se modificou. 
Se cu errei, foi do meu jeito”. & 

maturidade musical 

Camínin, também ganha inde- 

pendência em Uma Flor, com 
uma pegada de bolero, e na 

interessante Ao Mundo o Que 

Me Deu, com toques de guitar- 
ra. Além disso, vale dizer, Ro- 

drigo está com um trabalho 
cada vez mais consistente na 

carreira solo: em 2020, lan- 

cou o álbum O Mestre-Sala do 

Minha Saudade, em homena 
gemao irmão, e filho de Beni- 
to, morto em 2019. 

TRAJETÓRIA. “Originalmen 
te, não era o que a gente tinha 
planejado”, conta Rodrigo, so 
bre O Infulível Zen ser assina- 

do por ele e seu pai. “Mas o 

disco é uma coisa viva. Aconte- 

ceu dessa maneira. Ea mesma 
coisa com a minha trajetoria, 
tudo foimuito natural. Eutra- 

balho com meu pai desde mui- 
to pequeno. Nossos momen- 

tos de palco, de que a gente 
estava sentindo falta, são os 
que realmente fazem parte da 
nossa vida. Virou uma coisa 

natural. Desembocou nesse 

momento agora: esse show e 
esse novo disco que aconte- 

ceu assim, foi natural. Isso é 
bonito. Não planejamos ser 
exatamente dessa forma”, 
acrescenta. mm. 
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indabem queo chef An- 
dré Mifano deixou de la- 
do a obrigação de ser 
moderno e voltou ao 

que faz de melhor; comida ita- 
liana de raiz e os embutidos 
que o consagraram nos tem- 
pos do Vito, hoje extinto, Irre- 
verente, tatuado, com fama de 

bad boy, ele pode não gostar 
do comentário, mas o fato é 

que superou pratos como o 
frango com uéifel do Lilu e 
apostou em um lugar de comi- 
da italiana tradicional com to- 
quesautorais. Seurecêm-inau- 
gurado Donna, nos Jardins, é 

um restaurante fácil de gostar: 
pequeno, charmoso, discreta- 
mente contemporâneo, com 

boa comida e bons preços — to- 
mara que continue assim. O 
cardápio é enxuto, porém tem 
boas opções. 

Comece pela bresaola de 
wagyu (R$ 52) curada na cogi- 
nha. Diferentemente da tradi- 

cional (fininha e feita com car- 
ne bovina magra), essa vem 
em fatias grossas e tem maciez 
excepcional, emprestada pela 
gordura do corte de wagyu. É 
delicada, levemente picante, 
imperdível - compartilhe a 
porção. O cardápio traz oito 
massas frescas, feitas na casa, 

entre elas o fertuccine com ra- 
gu bolognese (R$ 58) e um óti- 
mo espaguete alla carbonara, 
muito cremoso e com pedaços 

ERUNO GERALD 

Risoto de milho tostado, joelho 

de porco braseado e saba 

grandes de guanciale (R$ 52). 
O ravióli recheado com carmne- 
seca e requeijão de corte com 
molho de abobora ficaria me- 

Por al Patrícia Ferraz O potriciosferrazmemail com 

| Sem obrigação de ser moderno 

lhor se o mel não fosse tão evi- 
dente (R$ 74). Vou voltar lá pa- 
ra provar o pappardelle do mar, 
com camarão, polvo, lula, mexi- 

lhão e pancetra (R$ 74), e tam- 
bém o rigatoni com linguiça ca- 
seira e erva-doce (R$ 61). Por 
enquanto, no ranking dos pra- 
tos, o risoto de milho tostado 

com joelho de porco braseado e 
saba (mosto de uva) levou a me- 
lhor (R$ 78): arroz saborosissi- 
mo vem com uma fatia de joe- 
lho de porco no topo e, por ci- 
ma, um crocante de pururuca 
de porco. Abarriga de porco, en- 
rolada frita, chega coma carne 
macia e a pele crocante, acom- 
panhada por salada de melan- 
cia, pepino e rabanete (R$ 88). 

Na sobremesa, a briga é 
bos: o bolode abobrinha do Vi- 
to ressurge com seu glacê de 
limão-siciliano e sorvete de 
queijo de cabra (R5 38). Macio, 
sabor suave... Eos bombons de 
chocolate e mel de cacau da Fa- 

zenda Santa Luzia são obriga- 
tórios (R$ 25), quadradinhos 
de chocolate meio amargo da 
Chocolat du Jour, com recheio 

cremoso é pouco doce de mel 
de caçau.. 

Em resumo: a inauguração 

do Donna éumaboa noticia, R. 
Peixoto Gomide, 1.815. Jar- 
dins, tel. (11) 97593- 9047. 6 
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Cinema Patrimônio 

Cinemateca Brasileira retoma as ativi 
Instituição passa a 
ficar sob os cuidados 
da Sociedade Amigos 
da Cinemateca; 
reabertura ao público 
só no ano que vem 

TENTE 

Depois de um longo periodo 
de interrupção de seus traba- 
lhos, a Cinemateca Brasileira 

retomou parcialmente as ativi- 
dades na quinta-feira, 18. Ages- 
tão da instituição, que é res- 
ponsável por preservar e difun- 
dira produção audiovisual bra- 
sileira, agora está nas mãos da 
Sociedade Amigos da Cinema- 
teca (SAC), uma entidade civil 
sem fins lucrativos, 

Essa retomada faz parte de 
um contrato emergencial, 
com duração de três meses, en- 
trea SAC ea Secretaria do Au- 

diovisual do Ministério do Tu- 
rismo, sob-os cuidados do go- 

verno federal, Entre as medi- 
das tomadas pela sociedade, 
neste primeiro momento, está 
a recontratação de parte dos 
funcionários demitidos, em 
agosto de 2020, quando a Cine- 
matéca parou totalmente as 

suas atividades. 
Na medida do possivel, de 

acordo com a Sociedade Ami- 

gos da Cinemateca, outros co- 
laboradores serão convocados 
para assumir funções que per- 
mitam a recuperação gradual 
da normalidade de atuação da 
Cinemateca Brasileira. 

“E maravilhoso poder estar 
devolta comtodaa nossa expe- 
riência, com funcionários que 
já estavam lá havia muito tem- 

WERTHER SANTANA ESTADÃO 

Precioso acervo do audiovisual brasileiro ganha sobrevida com novo comando; contrato é emergencial 

po e que conhecem a Cinema- 
teca profundamente”, diz a 
professora Maria Dora Mou- 
rão, diretora executiva da 
SAC, em entrevista ao Esta- 
dão. “Por outro lado, é uma 
grande preocupação. Retomar 
todos os trabalhos depois de 
tanto tempo-não sera fácil, São 
só 18 trabalhadores lá agora, 
que vão ter de arregaçar as 
mangas nesse processo de re- 
torno. Em outros tempos, a Ci- 
némateca já chegou a ter 140 
trabalhadores.” 

AVALIAÇÃO DE DANOS. Outra me- 

dida tomada neste momento de 
retomada emergencial é aavalia- 
ção minuciosa dos danos causa- 
dos ao acervo, aos equipamen- 
tosca Infraestrutura da Cinema- 
teca depois de quase um ano e 

meio de fechamento e do incên- 
dio que atingiu o galpão da Vila 
Leopoldina, em julho. Até o mo- 
mento, não se sabe o que foi atin- 
gido ou comprometido. 

“Já conseguiram acertar o 
funcionamento da rede e estão 
fazendo testes em computado- 
res e infraestrutura, Devagar, 
mas sempre”, garantea profes- 
sora. Sobre as consequências 
do incêndio, ainda não há cer- 
teza do que foi afetado. “Ainda 
não podemos entrar lá. Mas a 
ideia é esvaziar o galpão da Vi- 
la Leopoldina e levar tudo o 
que ha lá para a Vila Clementi- 
no,” Ela ressalta também a 
preocupação com os rolos de 
filmes de nitrato de celulose, 
“Essa é a nossa maior preocu- 
pação. E um material que pode 
pegar fogo sozinho,” 

Trajetória da crise 

& Fevereiro de 2016: Um 

incêndio destruiu ço0 obras 

e mil rolos de filmes 

& Fevereiro de 2020: Uma 

enchente atingiu mobiliário, 
fotos, folhetos e livros 

& Julho de 2020: Funcioná- 

nos da Cinemateca são de- 

mitidos pela União 

& Agosto de 2020: Secreta- 

ria Especial da Cultura exige 

entrega de chaves 

o Julho de 2021: Incêndio 

atinge o galpão da Cinemate- 
cana Vila Leopoldina 

dades 
Questionada sobre a reaber- 

tura da Cinemateca para o pú- 
bilico, a professora Mana Dora 

afirma que será “basicamente 
noanoque vem, já que a inten- 
ção é primeiro arrumar a ca- 
sa”, No entanto, o Banco de 

Conteúdos Culturais, no site 
oficial da Cinemateca, já está 
acessivel. 

“Queremos resgatar o presti- 
gionacional e internacional, re- 
tomando o restauro de filmes e 

toda uma atividade com o públi- 
co, de difusão e de formação. 
Afinal, não existe curso de pre- 
servação no Brasil, e são poucos 
os de restauro”, explica Maria 
Dora. “No final das contas, se 

não há técnicos de restauração, 
o que acontece com a memória 
audiovisual? Desaparece.” 

REABERTURA. À reabertura da 
“inemateca Brasileira terá a 
professora Maria Doraa frente 
até que o contrato de cinco 
anos para a gestão da institui- 
ção seja firmado. O governo fe- 
deral fará pagamentos anuais 
de R$ 14 milhões destinados à 
manutenção, conservação do 
acervo audiovisual e ao funcio- 
namento da Cinemateca, com 

fundos vindos de uma doação 
da Fundação Vale. 

Assim, com este novo desa- 
fio pela frente, a SAC está pas- 
sando por uma reestrutura- 
ção. Deixa de ser uma Organi- 
zação da Sociedade Civil de In- 
teresse Público (Oscip) para 
ser uma Organização Social 
(05): Todos os documentos 
para essa mudança já foramen- 
caminhados. Quando tudo es- 

tiver consolidado, a SAC terá 
uma eleição de conselho e es- 
colha de diretores para gerir, 
em seguida, a Cinemateca. € 
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Viagem Uruguai 

País busca 

retomada com 

novos roteiros 

Destinos como Colônia 

do Sacramento 

investem em novas 
atrações para 
garantir a 
volta do turismo 

ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

Em Punta del Este, principal 
destino dos brasileiros no Uru- 
guai, os voos charter voltaram € 
o turismo de luxo é o primeiro a 
ganhar vigor. Por conta disso, 
as prioridades são as tradicio- 
nais festas de réveillon — que lo- 
tam hotéis e praias nessa época 
de ano - e os dias de veraneio, 
nos quaisosclubes de praia pro- 
movem o agito pelo qual a cida- 
de é conhecida. 
O Hotel Enjoy Punta del Este 

Casino (antigo Conrad), por 
exemplo, retomou operações e 
colocouno calendário fartas ati- 
vidades de entretenimento, 
que incluem torneios interna- 
cionais de jogos e festas na beira 
da praia. Famosos paradores, 
como o Pmarangami e Nómade, 
também estão preparados para 
iniciar as comemorações. Além 
disso, estão na lista de novida- 

des a reabertura do parque te- 
mático Pueblo Gaucho e o 
World Trade Center de Punta, 
prédio emblemárico no cora- 
ção da Avenida Gorlero, princi- 
pal rua comercial da cidade. 
Umadas preocupações dotu- 

rismo, entretanto, é manter as 

tarifas na rede hoteleira sem 
grande variação de preços — ao 
contrário do que tem ocorrido 
no Brasil, De acordo com Javier 
Báez, diretor-geral de Turismo 
da Intendência de Maldonado, 

por causa da desvalorização do 
real e do peso argentino, não há 
interesse em aumentar preços 
emrelação a temporadas passa- 
das. “As tarifas mais altas de- 
vem ser entre 26 de dezembro e 
6 de janeiro, periodo mais pro- 
curado em razão das festas de 
ano-novo”, explica. 

COLÔNIA DO SACRAMENTO. As- 
sim que as fronteiras uruguaias 
abriram, em 1.º de novembro, a 
charmosa Colônia do Sacra- 
mento enviou representantes 

do destino pela primeira vez, de- 
pais de dois anos, a Porto Ale- 
gre (RS). Repleta de casariosan- 
tigos e coloridos é ruas de pe- 
dra, a cidade uruguaia apresen- 
tou roteiros e novas atrações pa- 
ra conquistar os brasileiros. 

Segundo o diretor de Turis- 
mo do Departamento de Coló- 
nia, Martin de Freitas, uma das 
novidades é o lançamento do 
Bus del Vino, que percorre um 
circuito por diferentes vinico- 
las da região, e a entrega da Pla- 
za de Toros Real de San Carlos 
restaurada, um marco para a ci- 
dade. “Queremos desenhar 

mais rotas que envolvam oli- 
vais, vinhos é queijos, incluindo 

locais do Brasil”, afirma, 

Na corrida por encantar tu- 
ristas do pais vizinho, outros 
destinos se juntaram a Colá- 
nia do Sacramento e foram até 
a Serra Gaúcha para divulgar 
atrações durante o Festival In- 
ternacional de Turismo de Gra- 

mado (Festuris) e prospectar 
entusiastas. O Ministério do 
Turismo do Uruguai fez o lan- 
camento oficial do Destino Bi- 
nacional Rivera e Santana do 
Livramento (no Brasil), um ro- 
teiro que compartilha atra- 
ções com os dois países e tem 
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Casapueblo, em Punta Ballena, nas proximidades de Punta del Este, funciona como hotel e museu 

Antes de ir 

Documentos necessários 

para entrar no pais 

Confira o que é preciso para 
entrar no Uruguai. Mais infor- 
mações em gub.uy/turismo 

6 Cortidão de teste PCR-RT 

que comprove coronavirus 
negativo, realizado até 72 ho- 
ras antes do início da viagem. 
Menores de 6 anos não preci- 
sam do exame. 

O Declaração juramentada 

atestando a ausência de sinto- 
mas e o contato com casos 
confirmados ou suspeitos de 
covidag nos 14 dias anterio- 

res à entrada, Deve ser entre- 
gue de forma online 48 horas 
antes do embarque ao país. É 
importante que o viajante le- 
ve o mesmo documento que 
declarou na carta (passaporte 

ou carteira de identidade). 
Siga o passo a passo disponi- 
vel em gubary/antes-venir. 

Montevidéu e Punta del Este, 
as queridinhas dos brasileiros 
A capital uruguaia 
mistura tradição e 
história, enquanto o 
balneário é pura 
badalação nos meses 
mais quentes do ano 

O que fazer nas duas principais 
cidades tunsticas do Uruguai: 

MONTEVIDÉU, E pela capital que 
chega a maioria dos brasileiros 
que vêm de avião de São Paulo 
ou Porto Alegre. A visita pode Los Dedos, na Playa Brava, é um dos cartões-postais do país 

€ Carteira de vacinação que 
comprove a imunização com- 
pleta. Quem se vacinou nos 
nove meses anteriores à che- 
gada ao pais está dispensado 
da quarentena. 

& Pessoas não vacinadas ou 

que não tiveram a doença só 
podem entrar no país se com- 
provarem que correspondem 
aum dos grupos de exceção 
do decreto, Eles terão de fa- 
zer isolamento social preven- 
tivo nos primeiros sete dias 
no pais. No sétimo, devem fa- 
zer novo teste PCR-RT ou es- 
tender o isolamento social 
por mais sete dias, atingindo 
um total de 14 dias. Além dis- 
so, devem deixar um contato 

para serem rastreados por 
questões sanitárias. Menores 
de 18 anos estão isentos do 

isolamento social preventivo 

e da realização do segundo 
teste de PCR-RT obrigatório 
no sétimo dia. 

& Seguro de assistência 

com cobertura específica 

| paraa covid-19 é obrigatório. 

começar por uma caminhada 
pela região histórica. Charmo- 
sas construções, como o Thea- 
troSolis, além da Plaza Indepen- 
dencia, que homenageia o 
maior herói uruguaio com a-es- 
tátua de Artigas, estão por lá. 
Nessa praça também se encon- 
tram edifícios históricos como 
o Prédio Presidencial, 

Aproveite para almoçar no 
Mercado del Puerto e experi- 
mentar a parrilla uruguaia. E, se 
sobrar um tempinho, caminhe 
pela Feira Tristán Narvaja, um 
rico mercado de pulgas. No fim 
do dia, suba no prédio da Inten- 
dencia de Montevideo, No 22.º 
andar está um mirante panorá- 
mico (é preciso fazer reserva), 
reaberto em 2017. 

foco em atividades de turismo 

de aventura, rural, termal, 
compras e enoturismo, 

IMPACTO ECONÔMICO. Um dos 

motivos para tentar reconquis- 
tar rapidamente os turistas é a 
necessidade de retomada do 
setor. No periodo em que fica- 
ram fechados aos estrangei- 
ros, os principais destinos do 
Uruguai seguiram os reflexos 
mundiais e enfrentaram gran- 
de impacto econômico. 

Porém, foi o momento de os 

próprios uruguaios conhece- 
remo pais, oque aumentou em 
cerca de 70% 0 fluxo de turis- 
mo interno, de acordo com Ja- 

vier Bãez. Fato curioso foi a 
quantidade de argentinos que 
literalmente migraram para o 
país vizinho com estada sem 
data para retornar. “Muitos ar- 
gentinos vieram em voos priva- 
tivos para Punta del Este e 
aproveitaram, principalmen- 
te, suas casas no litoral. Perce- 

bemos uma movimentação na 
cidade, mas muitos hotéis e res- 

taurantes tiveram de fechar, 
porque esse fluxo não foi sufi- 
ciente”, explica e 

PUNTADELESTE. Acidade mais 

badalada do Uruguai tem voos 
diretos durante o verão, a partir 
de São Paulo e Porto Alegre. En- 
tre os lugares que simbolizam o 
estilo de vida de Punta estão os 
restaurantes Lode Tere, La Bor- 

gongne e o Chá das 5 do Hotel 
LAuberge. Para curtir praia e a 
combinação de música e gastro- 
nomia, o Ovo Beach Club tem 
tendas com sofás e espreguiça- 
deiras. Também inclua uma ca- 
minhada pelo Paseo de las Ame- 
ricas, na Playa Brava, onde fica a 

escultura Los Dedos, e uma visi- 

taa Punta Ballena. É ali que fica 
uma das construções mais em- 
blemáricas do Uruguai, a Casa- 
pueblo, que funciona como ho- 
tele museu, 8az 
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Tuésa gota 
Data estelar: Lua 
mingua em Leão 

uida bem de tí, o que 
na prática significa que 
deves cuidar muito 
bem das pessoas com 

que te relacionas também, 
porque elas integram a malha 
complexa de tua experiência 
de ser. 

Se cuidas bem de n, mas 
negligencias o cuidado com 
os relacionamentos, tu te en- 

ganas e fazes o contrário do 
que te parece, porque tua pre- 

ÁRIES 21-3 a 20-4 
| Expresse sua alegria e 
boa vontade, fazendo 
algo útil, algo que agre- 

sue, algo que represente um mar- 
code harmonia nos relaciona- 
mentos, Expresse sua alegria, 
mesmo que, aparentemente, não 
haja razão para se sentir assim. 

GÊMEOS 2152206 
o | Para você se entender 
| realmente com as pes- 

soas, é preciso fazer 
alguma coisa inteligente com 
os conflitos que se apresen- 
tam, porque se ficar driblando 
e evitando, isso só vai provo- 
car distanciamentos. É assim. 

LEÃO 2274228 
a | Faça suas apostas, se 

| a lance na direção de al- 
“ guma aventura, porque 

su alma está num daqueles mo- 
mentos em que precisa de exci- 
tação, de experimentar a fervu- 
ra de ser e viver, não apenas so- 
breviver. Muito importante, 

LIBRA 23-9a 22-10 

| Havendo alguma possi- 
A bilidade, se aproxime o 

máximo possível das 
pessoas, se reunindo com elas e 
renovando o contato com aque- 
las que foram ficando para escan- 
teio, como resultado de tantos 
meses de distanciamento. 

SAGITÁRIO z-na 21-12 
4 | Sobram boas ideias, 

Ee t seria até melhor que 
| você não sc entusias- 
masse tanto com o que as pes- 
soas lhe apresentam nem mui- 
to menos com o que você idea- 
liza. Muitas boas ideias ten- 
dem a resultar em dispersão. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
A troca de ideias, o reco- 
nhecimento mútuo, à 

colaboração, todas essas 

atividades são essenciais, mas 

nem sempre possiveis, porque na 
maior parte do tempo os relacio- 
namentos são tomados pela vicia- 
da dinâmica da competição. 

Horóscopo 
Quiroga 
ascardlguiroga.net 

sença não é um ingrediente 
isolado do cenário em que te 
movimentas. 

Para cuidar bem de ti tu 
deves dar importância aos 
teus relacionamentos e fazer, 
dia a dia, todas as retifica- 

ções que forem se tornando 
necessárias, na medida em 

que surgem. 
O reino humano é o ocea- 

no em qué tua presença é 
uma gota, e não há como cui- 
dar bem da gota que tu és se 
o cuidado com o oceano que 
te sustenta e dá significado é 
negligenciado. é 

TOURO 21-4 a 20-5 
a A intensidade que você 

experimenta é, em par- 
te, provinda de pressen- 

timentos que sua alma não con- 
segue decifrar e, por isso, não 
sabe se isso significa alimento 
para a ansiedade ou para à espe- 
rança. Dilemas, nada além. 

CÂNCER 21-64 21-7 
Prefira se ater ao que 

= seja prático e que brin- 
de com resultados ime- 

diatos, isso evitará que você se 
disperse com ideias muito lou- 
cas € alraentes, mas que seria 

impossível colocar em marcha 
neste momento. Praticidade. 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
DA São tantas emoções de- 

sencontradas que acaba 
dando a impressão de 

que nada mais importa, que po 
de acontecer qualquer coisa, 
pois, nada faria verdadeira dife- 
rença. Esse estado passará sem 
deixar marcas, despreocupe. 

ESCORPIÃO 23102211 
4.4 | Hávárias questões 
ee | que estão ao seu alcan- 

ce, e que você pode 
dar conta sem grande estresse 
nem tampouco tendo de pedir 
ajuda a alguém. Prefira se ater 
a essa dinâmica, evitando bus- 
car encrencas desnecessárias. 

tm 

CAPRICÓRNIO 22-12 4204 
Despreocupe, porque 

e tir uma densidade fora 

apesar de sua alma sen- 

do comum, isso não é uma pre- 
monição de que algo errado 
esteja a caminho. Essa densida- 
de é a fiel tradução do estado 
atual do mundo. Caótico. 

PEIXES 20-2 a 20-3 
Talvez a realidade lhe 

1) pareça entediante de- 
mais, desprovida de 

excitação, mas é sobre ela que 
você há de construir seus pro- 
jetos e, depois, desfrutar de 
todo o regozijo que vier como 

resultado disso. E por aí. 

Teatro Mostra 

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 202 

Ocupação Mirada exibe 
peças online e também 
com presença de público 

Com participação de 
grupos de teatro da 
América Latina, 
Espanha e Portugal, 

evento segue até 
domingo, 28 

ELIANA SILVA DE SOUZA 

Realizado a cada dois anos, O 

Mirada - Festival Ibero-ame- 
ricano de Artes Cênicas não 
teve a edição 2020, por causa 
da pandemia, mas o tradicio- 
nal evento do Sesc-SP ganha 

QUADRINHOS 

Minduim Charies M. Schulz 

SIM, SEU BRQUN, EU SOU 
AMTEA DO SEU FILHO. 

ACHO QUE ELE JA DEVE TER 

q Rr 

QUANDO EU ERA JOVEM, NÃO 
TINHA CELULAR, COMPUTADOR 
E ESSAS COISAS QUE VOCÊS 

EU NÃO ENTENDO ESSA 
COTSA DE MORTE, 

F 

| 

BEM PENSADO 

ESTA É À PRIMEIRA VEI 
QUE EU ENTRO NUMA 

BARBEARIA, 

SE A GENTE VAL MORRER 
MESMO, QUAL A 

VANTAGEM DE SE VIVER? 

agora formato hibrido intitu- 
lado Ocupação Mirada, que 
vai até domingo, 28, no Sesc 

Santos e em plataformas no 
online, “O Mirada é um festi- 
val que tem o objetivo de reali- 
zar um panorama da arte tea- 
tral na América Latina, Espa- 
nha e Portugal. E tem sido 
muito bem-sucedido”, afirma 

Danilo Santos de Miranda, di- 
retor do Sesc-SP. Ao todo, 23 
peças serão exibidas de forma 
presencial ou no online. 

Para Danilo, “é importante 
para as pessoas no geral terem 
essa oportunidade de ver es- 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

sas produções brasileiras e ibe- 
ro-americanas neste espaço, 
seja ele presencial ou virtual”, 

Entre os destaques, Sem Pa- 
lavras, peça de Marcio Abreu, 
comacia. brasileira de teatro, 
que tera sessão nesta quinta, 
25, às 21h, no Sesc Santos. No 
mesmo local, nos dias 26 € 27, 

as 19h, tem Sueito, livre adapta- 

ção de Newton Moreno, para 
Sonho de uma Noite de Verão, 
de Shakespeare. Entre as atra- 
ções online, nesta quinta, 25, 
as19gh, tema peça Trauma, de 
Alexandre Dal Farra (Brasil e 
Patrícia Portela (Portugal). 
No sábado, 27, às 15h, será 

exibida O Monstro da Porta da 
Frente, de Kiko Marques, E do- 
mingo,28,ás 19h, estreia Che- 

ga de Saudade!, d' Aquela Cia. 
E na sexta, 26, entra oficial- 

mente no ar a plataforma Te- 
PL, relacionada ao universo in- 

digena. € 

EU QUERO FICAR BONITA 
PRO TORNEIO DE PATINAÇÃO 

QUE EU ESTOU INSCRITA. 

TEMPO LIVRE... 
(SUSPIRO) 

BEM, TEM AS 
MASSAS. 

“Contradição da cólere: nasce do amor e mata o ctimor” Simone de Beauvoir 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

Música Prêmio 

Obama e Bieber estão entre 
os indicados para o Grammy 
Cerimônia de entrega 
dos troféus será em 31 
de janeiro, tendo o 
jazzista Jon Batiste 
na liderança 
com 11 indicações 

LISA RICHWINE 
REUTERS 

O músico de jazz Jon Batiste 
liderou as indicações para o 
64.º Grammy Awards, divulga- 
das na terça, 23, concorrendo à 

un prêmios. Na sequência, vêm 

CRUZADAS NA WEB 

Writer ter Com br 

Justin Bieber, Doja Cat e 
H.E.R, com oito indicações ca- 
daum. Batiste e Bieber vão com- 
petir pelo maior prêmio = ál- 
bum do ano — junto com Billie 
Eilish, Doja Cat, H.E.R, Karmye 
West, Tony Bennett é Lady Ga- 
ga, Olivia Rodrigo e Taylor 
Swift. Maior premiação da in- 
dústria musical, o Grammy será 
entregue em cerimônia no dia 
31 de janeiro, em Los Angeles. 

Este ano, pela primeira vez, 
onúmero de indicados nas três 
principais categorias — álbum, 
canção e gravação do ano - su- 
biu de 8 para 10. “Ter mais indi- 
cados é uma forma de lançar 

Jogue as cruzadas NA WEB Jogue o cudcõ 
estadao.com.briojcruzadas estadao carma eds thais 

uma rede mais ampla para mais 
música, artistase gêneros”, dis- 
se o presidente executivo da 
Academia de Gravação, Harvey 
Mason Jr, ao anunciar a mudan- 

ça na terça, 
- Eilish, Rodrigo, Bieber e Ba- 
tiste também estão entre 05 10 
indicados para gravação doano, 
junto com onovo single da ban- 
da sueca Abba, 1 Still Have Faith 

in You. Taylor Swift, indicada pa- 
ramelhor álbum com Evermore, 

ficou fora das categorias grava- 
ção do ano ecanção do ano. O 
fenômeno Olivia Rodrigo, de 18 
anos, que estourou em janeiro 
com seu single Drivers License, 

& Revistas COQUETEL 

CULTURAS: COMPORTAMENTO Hj 

DELAM MERTIMES REUTERS 

Ex-presidente foi indicado pelo audiobook 'Uma Terra Prometida' 

recebeu sete indicações, inclu- 
indo artista revelação e álbum 
de estreia, com Sour. 

OBAMA NO GRAMMY. O cx-prosi- 

dente dos EUA Barack Obama 
foi indicado para o Grammy 
na categoria melhor álbum de 
palavras faladas pelo audio- 
book de Uma Terra Prometida. 

www coquetel.com.br 
Resolva O passatempo, preenchendo o quadro. Colbque 3 (Sim) em todas as afirmações & 

complete com N (Não) 05 quadrinhos restantes (veja 0 exemplo). Para lsso, use sempre a lógica. 

A categoria inclui poesia, au- 
diobook e storytelling. Na bri- 
ga pelo prêmio também estã o 
polêmico trabalho de Dave 
Chappelle, três vezes vence- 
dor na categoria álbum de co- 
média, que concorre ao lado 
de Amir Sulaiman, com cespe- 
cial 8:46, sobrea violência vivi- 
da por afro-americanos. 6 

LÓGICA mesta seção, todos os dias, um jágo diferente para você 

& Revistas COQUETEL 

Veterinária 
A doutora Catarina é uma conceituada veterinária, com consultório de su- 

cesso no campo da psiquiatria de animais de estimação. Cinco das suas mais 

recentes histórias bem-sucedidas envolveram cinto animais diferentes, in- 

cluindo dois cachorros, dois gatos e um coelho. À médica ajudou cada animal 
a lidar com um problema distinto. Você consegue ligar cada pet a seu respec- 

tivo nome, tipo e problema? 

À. Croquete é o gato siamês. 

2. Penny não é o animal que estava lidando 
como sentimento de perda devido à 

morte de seu companheiro. 

3. Doutora Catarina ajudouo gato 

persa a superar sentimentos de baixa 

autoestima relacionados a sua falta de 
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Cinema Estreia 

COMPO A URASI TAMENTO 

Casa Gucci, a tragédia 
ar no mundo da moda 

pelas lentes de Ridley Scott 
Filme com Lady Gaga 
e Adam Driver, sobre 

famosa grife italiana, 
conta história de 
glamour, ganância 
e morte 

Um homem de terno pega sua 
bicicleta e sai pedalando no 
meio do trânsito. Ao chegar ao 
seu destino, entrega a bicicleta 
aum empregado, quando ouve 
ser chamado pelo nome por 
um estranho, Esse é o início de 
Casa Gucci, dirigido por Ridley 

Scott, história de uma grande 
tragédia familiar desenrolada 
nomundo da moda, que estreia 
nesta quinta, 25. Após esse ini- 
cio em aberto, o filme volta ao 
passado para mostrar o que le- 
vou aquele homem, Maurizio 
Gucci, a um destino trágico. 

Maurizio é interpretado 
por Adam Driver, que 
compõe um tipo meio desliga- 
do e à parte do mundo dos 
grandes negócios da grife, ca- 
pitaneada por seu pai, Rodol- 
fo Gucci (Jeremy Irons), em 
parceria com seu irmão é só- 
cio, Aldo Gucci (Al Pacino), 

Maurizio, timido e desajeita- 
do, é amorosamente fisgado pe- 
la desinibida Patrizia Reggiani 
(Lady Gaga). O pai, cioso da for- 
tuna e do sobrenome aristo- 
crático, o deserda, e Maurizio 

vai trabalhar com o pai da mo- 
ça, dono de uma empresa de 

transportes. Chega a dizer que 
nunca fora tão feliz como nessa 
situação, digamos assim, mais 
proletária. Mas Patrizia tem ou- 
tros planos, bastante mais al- 
tos e arriscados para si mesma 
e para o marido. 

Eisai um enredo que poderia 
ter sido escrito para uma obra 
de suspense movida a rivalida- 
des, reviravoltas, traições de to- 

dotipo, estratégias nebulosas e 
golpes abaixo da linha da cintu- 
ra, chegando a um assassinato. 
Nessa trama, parece curioso co- 
mo alguns dos protagonistas 
do mundo da alta moda podem 
se comportar como vilões de 
quinta categoria, Também é in- 
teressante saber que tudo se 
passou na vida real, como ates- 
ta o livro Casa Gucci, de Sara 

Gay Forden (Edição Seoman, 
512 páginas), cujo subtitulo re- 
sume bem a coisa: Uma Histó- 
ria de Glamour, Ganância, Lou- 
cura e Morte. 

É isso mesmo que temos no 
centro dessa história de ascen- 
são e decadência de uma gran- 
de marca. À questão da moda, 
em si, permanece bastante la- 
teral, em proveito daquele que 
é o verdadeiro foco de Ridley 
Scott - o drama causado pela 
cobiça e também pelo desejo 
de reconhecimento, essa fra- 

queza humana por definição. 
A força destrutiva da ambi 

ção passa por Patrizia, em pri- 
meiro lugar. Mas, no decorrer 
da trama, não será ela a única 

responsável pela catastrofe. 
Verdade que, num primeiro 

momento, ela sé comporta co- 
mo verdadeira Lady Macbeth, 
instigando o marido a trair e a 
romper com o outro lado da 
familia, Aldo (Pacino) e seu fi- 
lho Paolo (Jared Leto). Depois 
Patrizia, ela própria, se verá 
vitima da sede de poder do an- 
tes desprendido Maurizio. Co- 
mo se este tivesse se deixado 
seduzir pelo gosto de sangue 
aonadar num mar de tubarões. 

ENREDO COM ÓPERA. A essa his- 
tória de paixão, cobiça e mor- 
te,.O veterano diretor inglês 
Ridley Scott, nascido em 1939, 
empresta um tom às vezes 

grandiloquente. Não por aca- 

Longa é protagonizado por 
Antonio Saboia. Ele vive um 

policial afastado do trabalho 
depois de cometer um erro. 

Ofilme mostra a jornada do 
protagonista pelo País para 
desvendar um súbito desapa- 
recimento. 

Atriz vencedora do Oscar, 

Halle Berry também se aven- 
tura na direção neste filme 
que mostra uma lutadora de 
MMA em decadência que 
tenta de alguma maneira 
reviver sua carreira, 
Confira na Netflix. 
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so usatrechos de óperas famo- 
sas, como La Traviata o Barbei- 

ro de Sevilha, em algumas se- 
quências-chave do enredo, 
Por outro lado, introduz aqui e 
ali determinados alívios cômi- 
cos, em especial através da fi- 
gura de Paolo Gucci, vivida- 
mente interpretado por um Ja- 
red Leto cheio de trejeitos e 
exageros. Paolo será um dos ga- 
tilhos do desenlace pois, esti- 

lista mediocre, tentará, de 

qualquer forma, impor seu de- 
sign à Casa que leva em seu so- 
brenome e de que é um dos 
acionistas, minoritário porém. 
Com a experiência de quem 

tem no curriculo filmes como 
Alien - O Oitavo Passageiro 
(1979), Blade Rummer — O Caça- 

dor de Androides (1981) e Thel- 
ma & Louise (1991), Ridley 
Scott encontra o tom certo pa- 
ra encenar essa história de pai- 
xão e crime. Verdade que o es- 
pectador muito preso ao cine- 
marealista terá certa dificulda- 
de diante de uma tragédia de 
familia toscana falada em in- 
glês-com sotaqueitaliano, cla- 
ro. Mas, passado o incômodo 
inicial, dá para entrar noclima. 

Lady Gaga, cujonomeapare- 
ce em primeiro lugar nos crédi- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

FOTOS: METRO GOLD MATER 

7 
” 

|. Lady Gaga 

como a 

desinibida 

Patrizia 

Reggiani 

?. Homem 

tímido e 

desajeitado, 

Maurizio 

(Adam Driver) 

é fisgado pela 

sedutora 

Patrizia, que 

tramou a 

sua morte 

tos, faz sua Patrizia Reggiani 
de forma correta. Adam Dri- 

ver, como sempre, estáavonta- 

de em seus tipos desengonça- 
dos. Neste caso, apresenta 

Com vasta experiência, 
diretor encontra o tom 

certo para essa história 
de paixão e crime 

uma curva dramática interes- 

sante, ainda que um tanto brus- 
ca, indo da desambição com- 
pleta ao extremo oposto, Al Pa- 

cino, como Aldo Gueci, mos- 

traa classe de sempre, embora 
sintamos, sob o personagem, a 
embocadura de dom Michael 
Corleone, de O Poderoso Che- 

fão. O filme tem ainda um elen- 
co secundário de luxo, com a 

mexicana Salma Hayek como 
uma adivinha e a francesa Ca- 

mille Cottin (da série Dix Pour 
Cent) como a rival de Patrizia 

no coração de Maurizio. 

Carregados pela tragédia 
do poder, que vitimou Mauri- 
zlo, os Gucci passaram. Em 

outras mãos, à Casa Gucci 
permanece. € 
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“Emissões de sistemas alimentares 

deveriam centralizar debates 
Maria Lettini, da 
Fairr Initiative, diz 
que fundos globais 
querem, cada vez mais, 
aplicar recursos em 
cadeias sustentáveis 

TÂNIA RABELLO 
JULLIANA MARTINS 

Os investidores globais abriga- 
dosna Fairr Initiative - que de- 
têm ativos de no minimo USS 

as trilhões - estão olhando “de 
maneira crítica para os siste- 
mas alimentares no mundo”, 

disse, na palestra de abertura 

do Summit Agronegócio Esta- 
dão 2021, no dia 16 de novem- 
bro, à diretora-geral da Fairr, 

Maria Lettini. O primeiro dia 
do Summit Agronegócio teve 
como tema principal a COP- 
26 € O agronegócio, 

PROTAGONISMO, Ela falou so- 
bre mesmo tema na COP-26, 

onde defendeu que a redução 
das emissões de gases do efei- 
to estufa no sistema alimentar 
deveria estar no foco central 
das atenções, embora a ener- 
gia, novamente, tenha sido 

prioridade no evento de Glas- 
gow, Escócia, que se encerrou 

no dia 12 de novembro. “Espe- 
ro que na próxima Conferén- 
cia do Clima, no ano que vem, 

no Egito, a agropecuária e suas 
emissões sejam prioridade e o 
Brasil tem toda condição de 
ser o protagonista”, disse. 

Na COP-26, a diretora-ge- 
ral da Fairr lembrou que gran- 
des companhias brasileiras de 
carne bovina, como JBS e Mar- 
frig, se comprometeram a re- 
duzir suas emissões, “O que é 
muito positivo”, 

Maria Lettini 

Informou, ainda, que a 

Fairr Initiative elabora anual- 
mente o Fairr Index, que anali- 
sa Os aspectos de governança, 
social e ambiental (ESG na si- 
gla em inglês) das 60 maiores 
empresas produtoras de pro- 
teina animal do mundo. O 

próximo índice Fairr será pu- 
blicado no início de dezembro, 

COMPARAÇÃO. “Nosso Fairr In- 
dex ainda mostra dados incon- 

sistentes das empresas de pro- 
teina animal”, criticou. Ela dis- 

“Nosso Fairr Index ainda mostra 
dados inconsistentes das empresas 
globais de proteina animal” 

Diretora-geral da Fairr Initiative 

se queos investidores não con- 
seguem bases de comparação 
a partir dos dados apresenta- 
dos, que são díspares entre 
uma empresa coutra, “Precisa- 
mos de padronização dos rela- 
tórios apresentados pelas com- 
panhias”, recomendou. “Que- 

JOSE LUIS DA CONCEIÇADVESTADÃO-24/0/2007 

Pecuária na Amazônia segue na mira dos investidores associados à Fairr, que publica índice ESG das empresas produtoras de carnes 

Doria e Leite mostram iniciativas 

agroambientais em seus Estados 

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), fez em vi- 
deo, juntamente como governa- 
dor do RioGrande do Sul, o tam- 
bém tucano Eduardo Leite, 

uma das palestras de abertura 
do Summit Agronegócio Esta- 
dão 2021, que ocorreu nos dias 
16 e 17 de novembro. Doria co- 

mentou que levou à COP-26 
“metas ambiciosas sobre o de- 

sempenho da economia paulis- 
ta e a responsabilidade sobre o 

clima”, “Aderimos, por decreto, 
ao compromisso de zerar emis- 

“Aderimos do , 
compromisso É. 

de zerar a 
emissões F. 
até z050 no 
Estado; drea de mata 
nativa também está 
crescendo” 

João Doria, 

Governador de SP 

“Mitigar 
emissões é 
tarefa que 
deve ser feita 
por todos: 
governo, sociedade 
civil, empresas e 
ambientalistas” 
Eduardo Leite, 
Governador do RS 

sões até 2050 e temos tendência 
decrescimento da vegetação na- 
tva no Estado”, citou. “O des- 

matamento está absolutamen- 

te sob controle nos últimos 
anos em São Paulo,” 

MATA NATIVA. Ainda segundo 
Doria, o Estado tem a meta de 
recompor Boo mil hectares de 
Morestas até 2040 em áreas de 
preservação permanente e de re- 
serva legal, “Adicionamos 1,5 mi- 
lhão de hectares para restaura- 
ção; isso significa 2,5 bilhões de 
arvores plantadas até 2050,com 
recursos do ICMS ambiental,” 

O gaúcho Leite, por sua vez, 
mencionou, também em video, 
que a mitigação de emissões de 
gases do efeito estufa “deve ser 
tarefa de todos”, inclusive do se- 
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remos ver as melhores práti- 
cas sendo instituídas,” 

Lettini comentou também 

que, se forem avaliados os ris- 
cos e as oportunidades do se- 
tor de proteina animal para re- 
dução das emissões, “é um cho- 
que pensar que este setor agro- 
pecuário não tem recebido 
maior atenção”, 

Para isso, defendeu “um fo- 

comais colaborativo para o se- 
tor de proteina animal”. Ela 
lembrou que é necessário 
olhar a cadeia produtiva como 
um todo para reduzir emis- 
sões em proteina animal. “De- 
vemos lembrar que 45%, até 
65% do preço da carne está na 
soja, por exemplo”, citou, em 
referência ao fato de que os ani- 
mais (bovinos, suinos e aves) 
são alimentados com farelo de 

sojae milho. “Por isso a cadeia 

produtiva tem de ser mais 
proativa para reduzir emis- 
sÕes; Creio que o setor agrope- 
cuário vai correr muitos riscos 

se não se adiantar na mitiga- 
ção e redução dos gases do efei- 
to estufa,” 

MAIS TRANSPARÊNCIA. Por is- 
so, defendeu, é necessário 

que os investidores tenham 
acesso a bons dados das em- 

presas produtoras de protei- 
na animal. “Precisamos de 

transparência”, reforçou. 
“Em todas essas 60 empre- 
sas que nós avaliamos, ve- 
mos divulgações inconsis- 
tentes e incompletas, princi- 
palmente em relação às suas 
emissões reais”, continuou. 
“Algumas poucas empresas 
divulgam dados de emissão 
de metano, por exemplo, e 
isso é uma noticia ruim.” 

De outro lado, Lettini elo- 

giou as iniciativas de empresas 
como JBS, BRF e Marfrig, que 
estão investindo no desenvol- 
vimento de formas alternati- 

vas de proteina, com base em 
plantas, e não em carnes. “Ve- 

mos essas companhias apro- 
veitando o mercado de protei- 
na vegetal e isso é muito positi- 
vo.” Para tanto, lembrou da ne- 
cessidade de mecanismos re- 
gulatórios para apoiar as no- 
vas proteinas, “inclusive a car- 
ne cultivada” & 

tor agropecuário. O governador 

gaúcho contou que esteve na 
COP-26, onde apresentou os 

compromissos do seu govemo 
para contribuir para frear o 
aquecimento global. 

“Pude, na COP, entender me- 
lhor os mecanismos de gover- 
nança que precisam ser feitos; 
pude ver governos omissos, 
mas mitigar [emissões] é tarefa 
que deve ser compartilhada por 
todos: governo, sociedade civil, 
empresas e ambientalistas.” 

Ele lembrou que o Rio Gran- 
de do Sul tem sido referência na 
produção de alimentos no Pais 
e também em sustentabilidade. 

“Aprovamosum código ambien- 
tal com avanços históricos em 
licenciamento ambiental”, 
exemplificou. ETR eLM. 



ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

A COP-26, conferência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) sobre mudanças clima- 

ticas que acaba de ser realizada em Glasgow, na 

Escócia, reforçou a importância da discussão 

sobre a necessidade de tornar a produção de 

alimentos mais sustentável e o papel da inicia- 

tiva privada nessa transformação. Sintonizada 

com essas demandas, a Yara - lider mundial 

em nutrição de plantas — tem implementado 
uma série de iniciativas para descarbonizar as 

cadeias produtivas do agronegócio, compro- 

misso global assumido pela companhia. 

“É uma agenda composta por diversas ações 

em busca de um futuro alimentar positivo para 

o clima” comenta Deise DallaNora, diretora de 

Food Solution Innovation da Yara Brasil. Esse 
esforço inclui a adoção dos fertilizantes verdes 
— que substituem o gas natural pelo biometano 

na produção de amônia, reduzindo em, no mi- 

nimo, 80% as emissões do processo - ea utiliza- 

cão dos mais avançados recursos tecnológicos € 

ferramentas digitais, a exemplo de mecanismos 

de rastreabilidade que ajudam a comprovar a 

origem sustentável dos alimentos. 

Nesse sentido, a empresa tem avançado. 

Recentemente, a Yara anunciou uma parceria 

coma Raizen para a aquisição diária de 20 mil 

m? de biometano. O insumo será disponibiliza- 
do em escala comercial na rede de distribuição 

(grid), com facil avesso ao complexo da Yara em 

Cubatão (SP), sendo o primeiro movimento para 

a produção de amônia verde no Brasil, o que per- 

miticã o desenvolvimento de soluções sustentá- 

veis noceurto prazo, seja em nitratos para aplica: 

ção industrial, seja em tertilizantes nitrogenados, 

E, visando transformar toda a cadeia de 

produção, a Tara estã buscando parcerias com 

grandes empresas do setor alimentício e com 

startups. “Nosso objetivo é integrar um ecos 

sistema colaborativo para a criação de soluções 
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Agricultura de 
larga escala pode 
ser sustentável 
Yara desenvolve uma série de ações para 

contribuir com a descarbonização da 

cadeia produtiva do alimento 

que aumentem a sustentabilidade e competiti- 

vidade do agronegócio brasileiro” explica Deise 
DallaNora. Recentemente, a empresa anunciou 

aporte em novo fundo da SP Ventures, gestora 

dedicada a investimentos em agtechs, para estar 
inserida no ambiente de inovação aberta. 

Outro ponto fundamental dessa jornada é 

engajar os produtores rurais — algo que depen- 

de, em grande parte, da perspectiva de moneti- 
zação das ações de redução de emissões ou de 

retenção do carbono no solo. Desenvolver pró 

jetos com esse perfil é o propósito da Agoro Car- 

bon Alliance, negócio global que a Yara lançou 

Divulgação fara 

Imagem aérea da unidade 
da fara em Cubatão que 

recabera o biometano para 
produção de amúnia verde 

ESPECIAL 

APRESENTADO PR 

com foco na descarhonização da agricultura, "? 

ideia é trabalhar ao lado dos produtores para 

que eles entendam as práticas, apliquem efetl- 

vamente e sejam remunerados” diz Iule Arruda, 

head da Agoro Carbon Alliance no Brasil. 
A Agoro Carbon Alliance estã em estágio de 

definição dos pilotos e construção de “linhas de 

base” sólidas. Esse é o periodo de mapeamento 

do cenário existente no pais em relação às práti- 

cas agriçolas atuais, ao acúmulo de carbono no 

solo e aos desafios reais para a efetiva transfor- 

mação para uma agricultura mais sustentável 

em larga escala, com foco em duas frentes de 

trabalho: a peração de créditos de carbono e, 

postertormente, a certificação de safras Inte- 

ligentes ao clima. “Tambem estamos atuando 

no desenvolvimento de soluções tecnológicas 

que facilitem e viabilizem o monitoramento 

do campo para geração de créditos, de forma 

escalável, hascado na ciência. Dessa forma, con- 
seguiremos gerar créditos de carbono da mais 

alta qualidade e monetzar esse ativo ambiental 

gerado pelo agricultor, permitindo que ele ado 

te, cada vez mais, práticas sustentáveis na lavou- 

va” completa Iule Arruda. 

A Yara esta dedicada a contribuir para o 

fururo-da produção de alimentos neutra em 

emissões de carbono, com a meta de ser neutra 

em carbono até 2050, “Acreditamos que a solu- 

ção para os desafios que a sociedade e o planeta 

enfrentarão nos próximos anos passa por uma 

agricultura mais produtiva e sustentável, em 

que o agricultor seja remunerado não apenas 

pelo quanto produz mas pelo como produz é 

nesse sentido as práticas mais sustentáveis se- 

rão recompensadas, viabilizando um ciclo po- 

sitivo e duradouro”, finaliza Deise DallaNora. 

Confira no infográfico abaixo como a empresa 
vai contribuir para descarbonizar a produção 
de alimentos no Brasil, 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinio de Yara 
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País saiu melhor do que entrou na COP-26 
Para pesquisador da 
Embrapa, Brasil 
começou a recuperar 

protagonismo perdido 
em 2018; 0 gargalo 
é o desmatamento 

TÂNIA RABELLO 
JULLIANA MARTINS 

O Brasil voltou da 26º Conferén- 
ciado Clima das Nações Unidas 
(COP-26) comumamelhor ima- 
sem internacional e bem me- 
lhor do que entrou, avaliaram o 
coordenador de Sustentabilida- 
de da Confederação da Agricul- 
tura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Nelson Ananias Filho, e o pes- 
quisadorda Embrapa Agricultu- 
ra Digital e especialista em mu- 
danças climáticas e agricultura, 
Eduardo Delgado Assad, em pai- 
neldo Summit Agronegócio Es- 
tadão, no dia 16. 

Para Assad, O País começou a 
recuperar o protagonismo que 

desempenhava até 2018, mos- 

trando que é possivel avançar 
na agenda sustentável, Mas res- 
saltou que, se não acabar o des- 

matamento ilegal, todos esses 
esforços são inúteis. 

Ananias, da CNA, endossoua 
afirmação e afirmou que ne- 
nhum outro pais chegou à COP- 
26 com metas tão claras para re- 
dução das emissões de gases do 
efeito estufa quanto o Brasil, 
principalmente com o Plano 
ABC+, de agricultura de baixo 

carbono. “Agora, o Pais precisa 
manter tado o que foi proposto, 
especialmente o descolamento 
da agropecuária do desmata- 
mento ilegal”, disse, 

PRONTA ADESÃO, Segundo Ana- 
nias, as iniciativas do agro em 
Glasgow “reduziram resistên- 

ciasao Pais”. Para ele, ófatodeo 
Brasil aderir, logo no início da 
COP-26, a compromissos de re- 
duzir desmatamento, recuperar 
1 milhões de hectares de flores- 
tas e de diminuir a emissão de 

metano comtribuiu para que 08 
paises que viam de forma critica 
a delegação brasileira diminuis- 
sem resistências. Para Ananias, 

essas iniciativas “trouxeram o 
Brasil de volta às negociações”. 

Sobre a redução das emis- 
sões de metano, Assad disse 

acreditar que o Brasil consiga 
chegar a 30% de redução apenas 
com à recuperação de pasta- 
gens. Em seguida, ele apontou 
que 2095 é uma estimativa certei- 
ra e 10% uma perspectiva mais 
conservadora. “Quando a gente 
recupera o pasto degradado, au- 
menta a oferta de alimento para 
o bai c ele engorda mais rápido. 
Assim, à gente consegue anteci- 
par de 36 meses para 24 meses 0 
tempo de abate, e isso é Lano a 
menos de emissão de metano”, 

explicou, 
Sobre a COP-26, Ananias co- 

mentou que, infelizmente, a 

questão do financiamento de 
ações para mitigar as emissões 
agropecuárias “não passou”, 
“Ha grande defesa de interesse 

“Reforma de i= 

pastagens Ve 
permitirá ao “e j 
Brasil e 
reduzir 30% 
das suas emissões de 
metano” 

Eduardo Delgado Assad 

Pesquisador da Embrapa 

“Brasil 
precisa 
manter o que + 
propôs em 
Glasgow, sobretudo 

descolar o agro 
do desmatamento 
ilegal” 
Nelson Ananias 

Coordenador de 

Sustentabilidade da CNA 

de paises desenvolvidos, que 
não abrem mão do seu modelo 

de desenvolvimento, baseado 
em geração de energia tóssil.” 

A diretora de Food Solution 
Innovation da Yara Brasil, Deise 

DallaNora, mencionou, no mes- 
mo painel, que a companhia de 
fertilizantes já adota varias ini- 
ciativas para mitigar emissões 
de gases do efeito estufa. Segun- 
do ela, há um programa de pro- 
dução de amônia verde em de- 
senvolvimento, com produção 
de biogas a partir de vinhaça e 
torta de filtro, residuos da induús- 

tria de cana. 
“Teremos redução relevante 

de 8096 das nossas emissões no 
processo produtivo, além do 
que se trata de economia circu- 
lar, quando olhamos o fertilizan- 
te retornando para a cana-de- 
açúcar”, diz, “Fechamos um con- 
trato inicial para obtenção des- 
se biogás: começaremos em 
2023 € pretendemos acelerar o 

máximo possível para geração 
de biogas e biometano."e 

JONME RORIZHESTADÃO-L1 01/2008 

Expansão da agricultura, como lavouras de soja (foto), deverá se dar, cada vez mais, sobre áreas degradadas, é 0 agro deve provar isso, para não ser acusado de desmatamento 

Intensificação tecnológica permite 
uso racional de insumos no campo 

A digitalização dos processos 
produtivos no campo “democra- 
tiza soluções para O agronegoó- 
cio”, disse o diretor de Digital, 
Novos Modelos de Negócios e 
Excelência Comercial em Solu- 
ções para Agricultura da Bast 
América Latina, Almir Araújo. 
Segundo ele, há um “engajamen- 
to acelerado” dos produtores 
porsoluções digitais. Ele partici- 
pou, no dia 16, do Summit Agro- 
negócio Estadão 2021. 

O executivo citou a platafor 
ma da própria Basf, a Xarvio, 

que traz soluções digitais para a 
agricultura, ligadas ao plantio e 
a colheita, como taxa de aplica- 
ção variável de fertilizantes e 
plantio controlado de sementes 
e aplicação de defensivos. “Tra- 
ta-se de uma plataforma acessi- 
vela todos os produtores”, con- 
tUnuou. “O produtor entra na fer- 
ramenta, acessa os mapas de for. 
ma gratuita, em busca de uma 
agricultura de precisão.” A plata- 
forma, segundo ele, possibilita 
uma agricultura mais sustenta- 
vel. “Alcançamos a média de 

70% de economia em utilização 
de recursos para manejo de plan- 
tas daninhas. Sem falar na eco- 
nomia de água, de horas de ma- 
quinário e tudo o mais.” 

DO PEQUENO AO GRANDE. Cu- 

tro participante do Summit, O 
gerente de Serviços Pecnicos da 
Mosaic Fertilizantes, Flávio Bo- 
mini, concordou que a tecnolo- 
gia aumenta a sustentabilidade, 
“pelo uso racional de insumos”. 
“Não é mais questão de tama- 
nho do cliente, mas de como ele 

enxerga a tecnologia como for- 
ma de ser mais sustentável,” 
De fato, a implementação de tec- 
nologiaseaofertadenovassolu- 
ções para a agropecuária têm tra- 
zido avanços importantes, ava- 
houo diretor de RH, Tle Susten- 
tabilidade da SLC Agricola, Álva- 
to Luiz Dill Gonçalves. No mes- 
mo painel, ele disse que, na safra 
2020/21, 4 companhia teve uma 
economia de 4% por causa do 
usoracional de defensivos. “Ho- 
je a gente aplica uma tecnologia 
de monitoramento das aplica- 
çõesaéreas que nos levou a redu- 
ziraaplicação. Isso está-se tradu 
zindo em uma redução entre 
2726 e 60% na aplicação de inse- 
Cicidas e outros defensivos no 
ano”, afirmou, 
Gonçalves acrescentou que a 

agricultura digital tem um papel 
importante de coletar dados e 
organizar informações para que 
aprodução avance na missão de 
reter o carbono no solo. 

Bonini, da Mosaic, comple- 
mentou, dizendo que já existem 
ferramentas bem precisas para 
aumentar a produtividade, cap- 
turar carbono e ter ganhos sus- 
tentáveis financeiramente a lon- 
go prazo. Mas ele pondera que 
sãonecessárias pessoas prepara- 
das para lidar com esse proces- 
so. Já Araújo afirmou que a digi- 
talização permite que o agricul- 
tor rastreietudo o que éreporta- 
do e tome o segundo passo que 
é a mensuração em termos de 
carbono. “O digital é um dos 
maiores aliados na sustentabili- 
dade, com certeza.” TR cam 
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começam a 
destravar, mas 
ainda há risco 
de monopólio 

Para participantes de 
painel sobre o tema, 
governo deve estar 
atento a essa questão; 
Ferrogrão estimulará 
a concorrência 

Agrande preocupação que se de- 
ve ter em relação à autorização 
de construção de novas ferro- 
vias, por parte do govemno fede- 
ral, é frear o monopólio no se- 
tor, defendeu o coordenador do 

Movimento  Pró-Logiística, 
Edeon Vaz Ferreira, em partici- 
pação no segundo dia do Sum- 
mit Agronegócio Estadão 2021, 
no dia 17.“Não se deve concret- 
zar a ideia de monopólio nessa 
questão de autorização (deferro 
vias)”, reforçou Ferreira. “Te- 
mos, por exemplo, operadora 
ferroviária que está trabalhando 
para fazer o 'quadrilatero' dela e 
não deixar a concorrência en- 

trar.” Para tanto, ele defendeu 
que é necessário “criar uma le- 
gislação para que empresas que 
estejam trabalhando na área de 
influência e tenham operações 
na mesma área não possam ob- 
ter novas autorizações”, 

FRETE BARATO. Uma dasterro- 
vias que têm grande poder de 
quebrar monopólios seria a Fer- 
rogrão, disse Ferreira, “Dada a 
redução de custos que ela vai 
propiciar, de até 40% em rela- 
çãoao frete rodoviário, provoca- 
ráem Mato Grosso uma concor- 

rência intramodal.” 
“Quando você analisa as 

áreas de influência das ferrovias 
projetadas para lá, vê que elas se 
sobrepõem no grande médio- 
norte de Mato Grosso, onde 

ocorrerá a grande disputa por 
cargas e é essa disputa que nos 
interessa.” Ferreira adicionou 
que haverá pelo menos quatro 
ferrovias cortando Mato Gros- 
sodenortea sule deleste a ves- 

te. “Isso será muito bom para o 
setor produtivo.” 

TROCA DE MODAL. Ferreira lem- 
brou que a rodovia BR-163, que 
passa pela área produtora de 
grãos em Mato Grosso e segue 
até os portos do Arco Norte, no 
Norte do Pais, mesmo duplica- 
da, não comportará a safra de 
grãos mato-grossense, “Por isso 
aFerrogrão, cujo traçado é para- 
lelo à BR-163, será importante.” 

No mesmo painel, o protes- 
sor titular da Esalg/USP e coor- 
denador-geral do Esalg-Log, Jo- 
sé Vicente Caixeta Filho, con 
cordou com Ferreira, de que o 
Pais “ainda vive um monopólio 
ferroviário”.“Antes elas eram es- 
tatais, agora são privadas e as fer- 
rovias são donas não só da estru- 
tura, mas também do que será 
transportado”, destacou, “Você 
é dono de tudo e a carga ainda é 
sua. Por um lado isso é bom, 
mas, por outro, os critérios pre- 

cisam ser muito bem definidos 
para que a carga desse operador 
não sofra uma prioridade sem Modais para levar a soja ao porto estão mais diversificados 

referência especifica.” 
Para Caixeta, as concessões 

das gestões dos portos também 
podem quebrar alguns monopó- 
los e “levar a maior eficiência 
portuária”. “Seja a partir da mo- 
dernização dos equipamentos 
de movimentação portuária e 
da própria gestão da mão de 
obrano porto”, disse. “Isso deve 
significar menores custos € 
maior competitividade para O 
produtor agropecuário.” 

vai reduzir 
em q0% frete 
de grãos em 
relação ao 
modal rodoviário” 
Edeon Vaz Ferreira 
Coordenador do 

Movimento Pró-Logística 

Aassessora técnica da Comis- 
são Nacional de Logistica e In- 
fraestrutura da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Bra- 
sil (CNA), Elisângela Pereira Lo- 
pes, afirmou que nem todos os 
projetos referentes à expansão 
do uso de ferrovias para 0 trans- 
porte da produção agropecuária 
brasileira serão levados adiante. 
“Precisamos amadurecer as 
ideias canalisar todos os requisi- 
tos”, disse. Ela comentou que a 
quantidade de pedidos de auto- 
rização, que já são mais de 20, 
causou surpresa ao setor. 

NOVOS CANAIS. Mas disse que é 
um movimento similar ao obser- 
vado no advento da Lei 2.815, 

que concedeu autorização para 
os terminais de uso privado. 
“Na época, foram mais de 50 pe- 
didose, se antes a gente exporta- 
va pelo Arco Norte cerca de 7,2 

milhões de toneladas em 2009, 

agora já são 42 milhões de tone- 
ladas graças à implantação des- 
ses terminais” 

Nesse sentido, Elisângela 
acredita que deve haver umcres- 
cimento semelhante no uso das 
ferrovias. E mencionou quejá es- 
tá sendo observada uma disputa 
por trechos que trazem mais 
rentabilidade, “Isso mostra que 
hã demanda reprimida para 
usar ferrovias no Brasil,"e 

Verba para seguro rural deve ter suplementação, diz Soria 
Osecretário de Política Agricola 
do Ministério da Agricultura, 
Guilherme Soria Bastos Filho, 
disse, no segundo dia de deba- 
tes do Summit Agronegócio Es- 
tadão, em painel sobre crédito, 
que o setor produtivo deve ter 
verba suplementar de até R$ 
380 milhões até ofim do ano pa- 
ra subvenção ao prêmio do segu- 
ro rural. “A ministra da Agricul- 
tura, Tereza Cristina, tem dado 

grande enfoque para esse pro- 
srama”, reforçou. “Mas se trata 
de despesa discricionária, e não 
obrigatória, então a verba para a 
subvenção tem de estar no con- 
junto do orçamento do ministê- 

TIAGO QUETROZ/ESTADÃO-LB/2/2011 

Milho safrinha é uma das culturas que mais demandam seguro rural 

rio e muitas vezes temos de fa: 
zer uma “escolha de Sofia!” 

No mesmo painel, a head da 
Climate Bonds Initiative (CBI) 
para a América Latina, Leisa 
Souza, afirmou que tem visto 

mercados locais de crédito se de- 
senvolvendo de forma veloz na 

América Latina, com destaque 
para Colômbia, México e Brasil, 

“Nosso desafio é como atrair ca- 
pital internacional, acessando 

um mercado mais maduro”, dis- 
se. Ela informou que é grande a 
demanda por titulos verdes, es- 
pecialmente o CRA, hoje o prin- 
cipal instrumento contratado, 
mas a oferta está muito aquém. 

Leisa comentou, ainda, que 
enxerga um cenário de cresci- 
mento consistente para atoma- 
da de crédito. Isso porque o in- 
vestidor deve continuar olhan- 
do para os títulos verdes, cujo 
mercado tem funcionado bem é 
é autorregulado. 

Já omembro vertical da As: 
sociação Brasileira de Finte- 
chs (ABFintechs), Jonatas 
Couri, disse no mesmo painel 

que tem conversado com o go- 
verno federal para que se cri- 
em mecanismos alternativos 
de financiamento do agronegó- 
cio. “Há conversas que temos 
tido em Brasília, por exemplo, 
sobre a possibilidade de ban- 
cos usarem depósitos à vista 
em estruturas como Fiagros 

em agfintechs; ha conversas 
ativas nos Ministérios da Agri- 
cultura e da Economia sobre 
isso.” Ele disse acreditar “que 
as mudanças na Lei do Agro e 
do próprio Piagro darão muita 
vazão para os títulos de crédi- 
to do agronegócio, como 
CPRs c CRAS”. 6 Trem 



CUTNTA-FETRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5, PAULO 

Tecnologia 

ESPECIAL 1 

Startups apresentam soluções para o campo 
Entre as novidades, 
crédito rural acessível, 
monitoramento 
na aplicação de 

defensivos e um 
marketplace agro 

Novamente, o Summit Agrone- 

sócio Estadão apresentou, na 
edição 2021, algumas startups 
com serviços voltados ao setor 
agropecuário, em seu Painel 
Tech, Durante os dois dias do 
evento-16e 17 denovembro-, 
elas puderam mostrar tecnolo- 
gias inovadoras para o setor, 
como otimização e fiscaliza- 
ção na aplicação de defensi- 
vos, a fim de tornar a atividade 

mais racional e econômica, até 
ferramentas de crédito para o 
produtor rural fora do sistema 
bancário oficial, o que garante 
menor burocracia. Também 
foi apresentada uma startup 
que criou um marketplace ex- 
clusivo parsa comercialização 
de produtos para o agronegó- 
cio. Veja a seguir as principais 
startups que participaram do 
evento, que teve transmissão 

100% online.e 

f imosaiçtertilzantes Pirmogectertilizantes in) irmos 

Do crédito aos insumos 

| € E-ctare. Garantir crédito 
ao pequeno e médio produtor 
rural é o foco da startup E-cta- 
re, apresentada pelo CEO, 
Marcell Montipó Salgado. Pa- 
ra ele, geralmente o pequeno 
e o médio produtor captam 
crédito com base em taxas 

baixas de juros. “Mas nem 
sempre esta é a melhor for- 

ma; por vezes, este crédito 
barato acaba envolvendo ta- 

xas que o tornam mais caro”, 
disse. Assim, o serviço propos- 

to pela E-ctare envolve a co- 

mercialização de safra ou de 
produção animal atrelada ao 
crédito para compra de insu- 
mos e tecnologia para que o 
produtor dé um salto em sua 
atividade. “Colocamos tudo 
em uma única ferramenta para 
que ele não precise buscar solu- 
ções diversas de crédito no 
mercado; fazemos este traba- 

lho por ele. Para Salgado, as 
soluções oferecidas pela E-cta- 
re permitem que o produtor 

destrave atividades antes difi- 
ceis sem crédito. “Por meio do 

crédito, a gente consegue enga- 
jar o produtor a fazer melho- 

rias na atividade.” 

Re BRASIL 

Agrofy Brasil funciona como marketplace para venda de insumos 

VA ITD SACCO COM. bm 

e Agrofy Brasil. O head comer- 

cial corporate da Agrofy Brasil, 
Diego Arruda, informa que a 
startup criada na Argentina fun- 
ciona como um marketplace 
que já atua no Brasil há dois 
anos. Hoje, é lider na comerciali- 
zação online de produtos agro- 
pecuários. Arruda conta que a 
Agrofy cria lojas online para a 

empresa interessada e integra 
essa loja com a entrega de leads, 
ou seja, informações sobre 0s 

acessos co perfil dos comprado- 
res. De acordo com o executivo, 

são mais de 720 empresas ca- 
dastradas, com 660 mil visitas 

ao site por mes, 

POLUTUBE 

Crédito para os pequenos é 

meta da E-ctare, diz Salgado 

hy 

e Perfect Flight. A principal 
atribuição desta startup, se- 
gundo o head de Sustentabili- 
dade, Pedro Buonamici, é ras- 

trear e monitorar a aplicação 
de agroquimicos. “Geramos 
vários relatórios de perfor- 
mance e sustentabilidade, tan- 

to para o produtor quanto 
para a própria empresa que 
está aplicando o defensivo”, 
disse. “Isso permite uma eco- 
nomia imensa do insumo por- 

que reduzimos a falha huma- 

nano processo,” A Perfect 
Flight monitora, hoje, uma 
área de 7 milhões de hectares 

no Pais, conta o executivo, 

FOUTiEE 

Buonamici: Perfect Flight 

monitora 7 milhões de hectares 
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Rodrigo Lima 

À agropecuária 
pode fazer o País 
reduzir emissões' 

Para consultor, o ABC+ e o 

Renovabio foram as principais 

iniciativas levadas à COP-26 

ENTREVISTA 

Advogado especialista 
em comércio 

internacional 

e sócio-diretor 
da consultoria 
Agroicone 

O 

/ “= Brasil assumiu metas 

| | ousadas durante a 26.º 

“+ Conferência das Na- 
ções Unidas sobre as Mudanças 
Climáticas,a COP-26,em Glas- 
gow, Escócia. Confirmou neu- 
tralidade de emissões até 2050, 
antecipou sua meta de zerar O 
desmatamento ilegal de 2030 
para 2028, entrou na Declara- 
çãode Florestas, decombateao 
desmatamento, e ainda aderiu 

à Declaração de Metano, para 
que as emissões globais deste 
gas do efeito estufa sejam redu- 
zidasem 30% até 2030. “Issofoi 
uma novidade para nós, do se- 
tor privado, que estávamos na 
conferência” destaca, nesta en- 

trevista exclusiva, O sócio-dire- 
tor da consultoria Agroicone, 
Rodrigo Lima. Ele participa das 
conferências sobre o clima des- 
de 2008 cadmite que não há co- 
mo agradar a todos os interes- 
ses, já que foram quase 200 pal- 
ses participantes da COP-26. E 
acredita que a agropecuária 
tem papel importante para aju- 
daro Brasil a atingir suas metas. 

Como foi a participação do 
Brasil na COP-26? 
O Brasil apresentou formal- 
mente uma carta que confirma 
ametade neutralidade de emis- 
sões até 2050. Em paralelo, 
anunciou que a meta de redu- 
ção de emissões até 2030, que 
era de 43% com base nas emis- 
sões de 2005, foi aumentada pa- 
ra 50%. E que, para tanto, ante- 
ciparia sua meta de zerar o des- 
matamento ilegal de 2030 para 
2028. Dentro do documento de 

diretrizes apresentadas, na 

agropecuária as principais es- 

tratégias são o Plano ABC+, que 
envolve agricultura de baixo 
carbono, caimplementação do 
Código Florestal, que inclui a 
recomposição de 18 milhões de 
hectares de vegetação nativa. O 
Brasil mostrou um conjunto de 
ações que vai adotar para come- 
car a transição e chegar a sua 
meta de neutralidade até 2040. 
Mas tudo isso tem de ser tradu- 
zido na revisão da Contribui- 
ção Nacionalmente Determina- 
da (NDC) brasileira e deverá 
ser apresentado, esperamos, 
em algum momento de 2022 
até a COP-27, no Egito. 

Mais alguma adesão impor- 
tante do Brasil para o agro- 
negócio? 
O Paistambém entrouna Decla- 
ração de Florestas, de combate 
ao desmatamento, com mais de 
cem paises. E, um dia depois, 
aderiu à Declaração de Metano. 
Isso foi uma novidade para o se- 
tor privado que estava na confe- 
rência, Estados Unidos e Brasil 
estavam conversando muito so- 
brea agenda climática e osame- 
ricanos devem ter feito uma 
pressão para o Brasil aderir, 

A pecuária é uma das res- 
ponsáveis pela emissão de 
metano. Qual a estratégia 
para redução desse e de ou- 
tros gases do efeito estufa? 
A emissão de metano não é so 
pela pecuária. Mas, sim, na agro- 
pecuária há o grande desafio do 
metano. Ai entra o Plano ABC+ 
como grande estratégia para re- 
duzir emissões. O Ministério da 
Agricultura estima que é possi- 
vel reduzir até 11 bilhão de tone- 
ladas de gás carbônico equiva- 
lenteaté 2030, um volume signi- 
ficativo. E também fomentan- 
doa adaptação da agropecuária, 
por meio da adoção de tecnolo- 
gias e práticas envolvendo ade- 
quação ao Código Florestal. O 
ABC+ compõe as estratégias do 
Brasil dentro do Acordo de Pa- 
ris e já foi levado pronto para a 
COP-26. De tado o que o Brasil 
levou para lá, como parte das 
ações para alcançar as metas, O 

MEGROTO DME 

Produtor sustentável tem maior rentabilidade, afirma Lima 

“O produtor tem de ter 
em mente que seu 
negócio não é vender 
crédito de carbono, e 
sim produzir, plantar, 
criar gado, o que for” 

“EUA e Brasil estavam 

discutindo sobre agenda 
climática e os EUA 
devem ter pressionado o 
Brasil sobre o acordo de 

metano” 

“De tudo o que o Brasil 
levou para a COP-26, 0 
ABC+, juntamente com 
o RenovaBio, é a 
política que tem mais 
substância” 

ABC+ eo Renova Bio são as po- 
líticas que mais têm substância. 

Asações que o Brasil já ado- 
ta, como plantio direto, in- 
tegração lavoura-pecuá- 
ria, entre outras, já são sufi- 
cientes para o País alcan- 
car suas metas? 
Tudo o que estã no plano ABC 
primeira fase e agora no ABC+ é 
necessário para o desenvolvi- 
mento da agropecuária brasilei- 
ra. Sem fazer isso, a agropecuá- 

ria fica para trás, o produtor per- 
de dinheiro, produz menos, fica 

menos preparado para enfren- 
tar intempéries. Se ele adotar as 
tecnologias, ele, de quebra, re- 
duz emissões. A agropecuária 
pode ajudar o Pais a cumprir a 
meta do Acordo de Paris. Se o 

plano conseguir entregar 01, bi- 
lhão de toneladas de gás carbôni- 
co equivalente de redução de 
emissões até 2030, seráumacon- 

tribuição significativa paraame- 
ta brasileira. Isso é indiscutível. 

Qual o desafio para am- 
pliar o ABC+? 
Um dos desafios é dinheiro. 
Precisa de investimento em sis- 
tema produtivo. Investir em 
tecnologias e práticas que ao 
longo dos anos vão permitir ao 
agricultor produzir mais, estar 
mais preparado para enfrentar 
uma seca, recuperar pastagem, 
reduzir o tempo de abate dos 
animais, reduzir emissão deme- 

tano. Em paralelo, ter assistên- 
ciatécnica, especialmente para 
o pequeno e o médio produtor. 

Qual o incentivo para o 
produtor investir nas tec- 
nologias? Existe gente 
acreditando que já vai co- 
meçar a receber pelos ser- 
viços ambientais. 
Tem produtor que fala: “Esse 
negócio de carbono ninguém 
vai pagar pra eu fazer”. Mas O 
agricultor tem de fazer porque 
senão vai ficar para trás. Se 
meu vizinho adotar recupera- 
ção de pastagem, eminha pasta- 
gem estiver degradada, em 
dois, três anos, ele estará ga- 

nhando muito mais dinheiro 

que eu. Isso é uma coisa que 
tenho falado para os produto- 
res. Com a COP, tem gente 
achando que vai dar para ga- 
nhar dinheiro decrédito de car- 
bono com APP, reserva legal 
ou plantio direto. Mas o produ- 
tor precisa ter em mente que 
seunegócionão é vender crédi- 
to de carbono. Seu negócio é 
plantar, criar gado, o que for. 
Mesmo porque, para Oo merca- 
do de carbono, será preciso ter 
projeto, e isso custa dinheiro, 

Mesmo sem um mercado 
funcionando, já há empre- 
sa no Brasil negociando 
crédito de carbono com 
produtor rural? 
Tem empresa grande que ven- 
de pacote tecnológico, para esti- 
mular que o agricultor adote 
suas tecnologias e práticas. Al- 
gumas dessas empresas estão 
trabalhando com mensuração 
de carbono. Mas a contraparti- 
da ainda não é dinheiro. O car- 
bono é um ativo e as empresas 
estão começando a olhar para 
isso. Estâna hora de o setor agri- 
cola começar a abrir a cabeça 
para essa discussão, não sob a 
Ótica de “onde estã o dinheiro 
que a gente vai ganhar porque 
tenho floresta e faço plantio di- 
reto”, mas pensar de forma -es- 
tratégica, entender o que signi- 
fica isso e de que forma pode 
usufruir desse ativo sem depen- 
der do mercado. 

Empresas privadas tam- 
bém se comprometeram 
como desmatamento zero? 

Várias empresas, tradings de 
grãos costrês grandes frigorifi- 
cos do Brasil firmaram um 

compromisso na COP-26, de 
apresentar na conferência do 
ano que vem um “roadmap” 
de como alcançar cadeias li- 
vres de desmatamento, Por- 
queecles estão expostos ao des- 
matamento e, naturalmente, 
não querem ter esse ônus. 

Isso pode afetar as exporta- 
ções brasileiras? 
Sim. Já tem empresas nacionais 
sendo obrigadas a adotar com- 
promissos. Quando a gente vê a 
China entrando nessa discus- 
são, fazendo anúncio formal, é 
um sinal que exige atenção, 

Qual sua análise sobre o 
resultado da conferência 
deste ano? 
Todo fim de COP é um senti- 
mento de fracasso, porque nun- 
ca se atinge O que se esperava. 
Mas, se formos partir dessa pre- 
missa, não trabalhamos mais 
com isso. Eu acredito que a gen- 
te agora tem o copo mais cheio 
do que tinha antes dessa confe- 
rência. Foram adotadas deci- 
sões importantes, definições do 
mercado de carbono, inclusive 
com detalhes resolvidos la. Cla- 

ro que não temos o mercado já 
funcionando imediatamente. 

Não é trivial assim. Eu penso 
que, se a gente pensar emmerca- 
do de carbono, adaptação e fi- 
nanciamento, a gente tem uma 
base importante a partir dessa 
conferência em Glasgow. € 
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Agricultura de precisão 

Xarvio, da Basf, monitora 
lavouras e garante 
economia de insumos 
Plataforma já está 
disponível para soja 
e algodão e, em breve, 
também será 
aplicada ao milho 
e à cana-de-açúcar 

JULLIANA MARTINS 

A Basf pretende estender, em 
breve, os serviços disponíveis 
em sua plataforma Xarvio para 
milho e cana-de-açúear, disse, 
durante o segundo dia do Sum- 
mit Agronegócio Estadão, o ge- 
rente técnico de Desenvolvi- 
mento Digital, Ricardo Arruda. 
Ele participou de painel sobre o 
tema “A pesquisa aliada ao de- 
senvolvimento da agricultura di- 
gital”. A Xarvio, que já estã dispo- 
nivel para soja e algodão, pode 
seracessada por meio de aplica- 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

CACO RAMOS OCA TO DIGITAL 

Drones são um dos equipamentos utilizados pela tecnologia da Basf 

tivos no celular e serve, explica 
Arruda, para monitorar 100% 
da safra, do plantio à colheita. 
“Ha outras soluções na platafor- 
ma, que envolvem o plantio de 

sementes e adubação com taxa 
variável”, disse, 

“Além disso, é possivelacom- 
panhar, por meio demapas, a sa- 
nidade das lavouras e as condi- 

ções do cultivo, independente- 
mente do tipo de lavoura.” 

Para Arruda, “é importante 
lembrar que todaa tecnologia in- 
serida na plataforma vai na li- 
nha da sustentabilidade e de eco- 
nomia de recursos, o que ajuda 
na rentabilidade e na produtivi 
dade final”, ressaltou. “Temos 

soluções customizadas para O 
produtor de pequeno, médio e 
srande porte”, continuou, 

Aplataforma melhora ao lon- 
go dos anos, com o algoritmo se 
especializando e indicando me- 
lhores soluções. “Hoje temos 
produtores rurais que estão atin- 
gindo BsSGaté 90% de economia 
de herbicida em talhões de 200 
a250 hectares”, disse ele, acres- 

centando que os clientes, atual- 
mente, não aceitam mais pulve- 
rizar agrotóxicos em 100%; das 
áreas. “Isso é algo que ficou no 
passado para esses clientes.” 

RECURSOS HUMANOS. Para à 

professor Sarvio Valente, da 
Universidade Federal de Viçosa 
(MG), também presente no pai- 
nel, a inteligência artificial é a 
principal ferramenta do proces- 
samento de dados no agronegó- 
cio. Na avaliação dele, embora a 
agricultura digital, de fato, en- 
volva a criação de muitos senso- 

rese plataformas para coletar os 
dados no campo, também preci- 
sa de pessoas que entendam es- 
sas informações analisadas pela 

APRESENTADO POR 

inteligência artificial, Valente 
disse, ainda, que o Brasil está 
avançando na agricultura de pre- 
cisão, e está na vanguarda, mas a 
realidade do Pais é diversa e isso 

exige mais soluções adequadas 
para cada região. 

Em relação à conectividade, 

oprotessor observou as tecnolo- 
gias avançarem muito nos ulti- 
mos anos e disse que enxerga 
um futuro com uma massa de 
dados cada vez maior, no chama- 

do big data, 

Menos pulverizações 
Uso da tecnologia Xarvio 

permite redução de até 
90% na aplicação de 

defensivos nas lavouras 

Na universidade, ele conta 
que desenvolve um trabalho pa- 
ra capacitar profissionais no sen- 
tido da análise e do processa- 
mento de dados e informações 
que podem auxiliar na gestão de 
sistemas agropecuários. 

Além disso, estão em curso 
pesquisas para identificar, por 
meio da inteligência artificial, a 
qualidade do solo de diferentes 
culturas, “Temos trabalhado 
tambem com máquinas com tec- 
nologiade ponta para cafeiculto- 
res pequenos aplicarem adubo 
deacordo com anecessidade de 
cada area”, completou.e 

Produtor conta com a tecnologia para tomar decisões 
À agricultura digital permite monitorar a safra e mapear ameaças por meto da inteligência artificial 

Se pustos 

e mapas digitais de biomassa, 

para acompanhamento da sa- 
nidade da cultura, por meio 

de mapas, são outras das fun- 
cionalidades do sistema — tudo 

para a tomada de decisões 
mais certeiras no dia a dia. 

De acordo com Valente, 
a inteligência artificial no 

processamento dos dados é 
ogrande carro-chefe da agri- 

cultura digital atualmente. 
“São sensores para solo, sen- 

sores para planta, e podemos 
utilizar várias plataformas 

de dados para coletar essas 
informações: câmeras em 

drones, robós, etc.” explica. 
“Precisamos de ferramentas 

e de pessoas que entendam 

virada digital no | 

campo está em ple- | 
no andamento. À 

inteligência de dados, a in- 
ternet das coisas e a análise 

profunda dessas informa- 
ções são algumas das mui- 

tas inovações a serviço dos 

agricultores. À agricultura 

digital e inteligente abre es- 
paço não só para O aumento 

da capacidade de produção, 
mas também contribui deci- 

sivamente para a economia 

de recursos como insumos 

para as plantações, defensi- 
vos e água, sendo importan- 

te ambientalmente e muito 
mais viável comercialmente. 

No painel "A pesquisa aliada 
: f ; rei 5 j ' O painel. e 

ao desenvolvimento da agri- vimento Digital do xarvio, o agricultor consegue geren- que discutiu [550 Caiéqueentraa LA, nos 

cultura digital”, que encerrou falou sobre as principais ciar e documentar toda a sua agricultura algoritmos que analisam os 
o Summit Agronegócio 2024, inovações em companhia dó safra, monitorando-a do plan- digital videos, realidade aumenta- 

promovido pelo Estadão, o professor Sárvio Valente, da tio á colheita, independen- encerrou da, ajudando na tomada das 
destaque foi o xarvio Digital Universidade Federal de Vi- temente do cultivo” afirmou = SAAP decisões finais.” 

h É ai ars ” sy Agronegócio 
Farming Solutions, da mul- cosa (UFV), especialista em Arruda. "E algumas soluções, Brasil 2021 
tinacional BASF, que oferece agricultura de precisãoc um como o mapeamento digital em 17 do 

uma linha completa de solu- dos maiores pesquisadores de plantas daninhas, já estão novembro 
Você pode rever a 

integra do debate no 

voutube.com/user/estadao 

do tema no Pais. 

“Por meio de uma platafor- 

ma digital, FIELD MANAGER, 

disponiveis para soja é alpo- 

dão, por exemplo.” Plantio e 
adubação em taxas variáveis 

ções digitais para o produtor. 

Ricardo Arruda, que é ge- 

rente técnico de Desenvol- 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocinto do xarvio Digital Farming Solutions 
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a a cena na COP-26, mas 
zerar desmatamento é fundamental 
Para especialistas, 
Pais tem de lidar 
com essas duas 
questões, sobretudo no 
setor pecuário, que é o 
maior emissor do gás 

Protagonista deumacordo assi- 
nado por mais de cem paises na 
26*Conferência do Clima, ogás 
metano ganha espaço nas dis- 
cussões internacionais sobre o 
aquecimento global, Ameta é re- 
duzir em 30% as emissões glo- 
bais do poluente nos próximos 
dez anos, na comparação com 
2020, trabalho este que já fazia 
parte do escopo do Brasil, um 
dos cinco maiores emissores de 
metano, por meio da pecuária, 
embora os lixões à céu aberto 
também contribuam para esta 
marca. Como compromisso, es- 
pecialistas comentam que o 
Pais tende a acelerar a moderni- 
zação do setor, mas alertam so- 
brea necessidade de zerar o des- 
matamento. 

Dados do Sistema de Estima- 
tivas de Emissões e Remoções 
de Gases de Efeito Estufa, do 
Observatório do Clima, mos- 
tram que a agropecuária foi res- 
ponsável por mais de 70% das 
emissões de metano no Brasil 
entre 1990 é 2019. Desse total, 

g7%% das emissões foram por ru- 
minantes. “É daí que vem o des- 
taque que o Brasil ganha lã fora 
quando falamos de emissão de 
metano”, comentou o pesquisa- 
dor da Embrapa Agricultura Di- 
gital Eduardo Delgado Assad. 

VÁRIAS FONTES. Segundo ele, 
pouco foi discurido sobre ou- 
tras origens de emissão do gas, 
como por meio do carvão, mui- 
to utilizado nos Estados Uni- 
dos, na China e na Europa. “E 
que, nesses outros paises, as ou- 
tras fontes de emissão são mui- 
tomais representativas do quea 
pecuária, enquanto aqui a gente 
observa o contrário.” 

Na avaliação de Assad, anova 
metanão muda de forma signifi- 
cativa as iniciativas: brasileiras 
para reduzir emissões — que 
vem sendo aprimoradas há cer- 
cade 2çanos. À opção mais utili- 
zada é o aumento de eficiência 
naatividade, coma recuperação 
das pastagens, que leva o animal 
aatingiro peso de abate em me- 
nostempo. “Um boi adulto emi- 
te cerca de 70 quilos de metano 
porano. Sevocê faz o animalen- 
gordar mais rápido e ser abatido 
mais cedo, em um ciclo de 24 
meses em vez de 36 meses, por 
exemplo, é um ano a menos de 
emissão do gas”, explica. 

Outra opção, menos viável, 
seria aumentar o número de ani- 

ROES OM FERMANDJES/ESTADÃO 

Reforma de pastagem com soja é uma das tecnologias usadas para reduzir a emissão de gases na pecuária e evitar abertura de novas áreas 
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Lixões a céu aberto também são fortes emissores de metano 

máis confinados no País, “Nes- 
se sistema, o animal emite me- 
nos, cerca de 60 a 63 quilos de 
metano por ano, mas não faz 

muito sentido para anossa reali- 
dade”, disse, Isso porque a boa 
oferta de pasto faz com que ape- 
nas cerça de 9% dorebanho bra- 
sileiro seja confinado. 

BIODIGESTORES. Embora a me- 

ta do acordo firmado em Glas- 
gow,na Escócia, abranja as emis- 
sões globais de metano, Assad 
acredita que o Brasil conseguirá 
reduzir em 30% suas emissões, 
com a utilização de mais tecno- 
logia, no mesmo prazo de dez 
anos. Além disso, um ponto im- 
portante é o esterco dos ani- 
mais, também grande emissor 
de metano e que pode ser neu- 
tralizado com sistemas de biodi- 
gestoresanaeróbicos, por exem- 
plo, transformando o material 
em matéria-prima para geração 
de energia. 

Tecnologias já aplicadas 

BILPF 

Sistema integra lavoura, pe- 
cuária e floresta no mesmo 

espaço e reduz emissão de 
gases do efeito estufa por- 
que diminui necessidade de 
abertura de novas áreas, 

além de estocar carbono 

o Biodigestor 

Aproveita residuos da cria- 
ção animal, como esterco, 
para gerar energia por meio 
da liberação do metano 

é Confinamento 

Engordar bovinos no choco, 
com ração à base de grãos, 
permite que emissão anual 
de metano por animal caia 
para 60 a 63 quilos por ano, 
ante 70 quilos por ano do 
boi engordado a pasto 

Tais ações, trabalhadas de 
maneira acelerada, entretanto, 

não surtirão efeito no balanço 
de emissões do Pais se o desma- 

tamento não for eliminado, 
acrescentou Assad. “Cada hecta- 
re desmatado precisaria de 240 
hectares de pasto recuperado 
paracompensar. Se você desma- 
ta &7 mil hectares, como no mes 

passado, teria que ter 20 mi- 
lhões de hectares de pasto recu- 
perado. A conta não fecha”, afir- 
mou. Segundo Assad, a luta con- 

trao desmatamento é concomi- 
tante à da redução das emissões 
de metano e o governo precisa 
de uma política séria para aca- 
bar com o desmatamento. 

Ainda nesse sentido, cle des- 
tacou a importância de o gover- 
no federal trabalhar novas políti- 
cas públicas para incentivar fi- 
nanceiramente a implementa- 
ção de tecnologia na produção 
pecuária de pequenos e médios 
produtores. “Precisamos do- 
brar ou triplicar recursos para 
dar tração nesses avanços”, dis- 
se o pesquisador. 

MAIS INVESTIMENTOS. O coor- 
denador de Sustentabilidade da 

Confederação da Agricultura e 
Pecuaria do Brasil (CNA), Nel- 
son Ananias Filho, concorda 
com a necessidade de mais in- 

vestimentos para viabilizar a 
transformação esperada no se- 
tor brasileiro. Ele reitera que O 
acordo assinado na COP-26, as- 

simcomoo Acordo de Paris, pre- 
vê parcerias para cooperação en- 

tre os paises. “A pente espera 
que, dentro da cooperação, O 

Brasil receba incentivo financei- 
ro c mais acesso às tecnologias 

para contribuir com o grupo,” 
Além disso, não é apenas 

uma questão de acelerar as ini- 
ciativas já em curso no Pais, dis- 
se Ananias, mas mudar as meto» 

dologias com base em um estu- 
doque traga mais clareza sobre 
comoo Brasil vai fazer parte des- 
se movimento de redução de 
emissão de metano. O primeiro 
passo seria diagnosticar com de: 
talhes as fontes de emissão de 
metano do Pais. 

Conta não fecha 
Desmate de | hectare 

precisa de 240 hectares de 
pastagem recuperada para 

neutralizar emissões 

SISTEMAS INTEGRADOS. O) se- 

gundo passo seria trabalhar um 
método para reduzir a emissão, 
e não apenas trabalhar na com- 
pensação, com a recuperação 
de pastagens e a integração la- 
voura-pecuária-floresta 
(ILPF), disse ele. E, por fim, o 
que ele chamou de MRV: moni- 
torar, verificar e reportar. “E 
um processo de verificar, estu- 
dar e propor metodologias de 
fomento e de monitoramento 

dos novos métodos”, comen- 
tou, acrescentando que a busca 

por eficiência deve aumentar 
consideravelmente no âmbito 

deste acordo. Ele chamou a 
atenção, contudo, para o fato 
de que não foram definidas me- 
tas individuais para cada pais, 
porisso, é ainda maior a necessi- 
dade de medir as emissões bra- 

sileiras e entender qual método 
será mais eficiente. 
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Na ponta do lápis 

Agtechs medem 
e comprovam, 
em números, 
sustentabilidade 
na agropecuária 

Soluções permitem 
que produtor saiba, 
em detalhes, o que já 
está bom em termos 
ambientais e o que 

precisa melhorar 

“Não basta ser sustentável. É 
preciso comprovar.” Mantra 
dos discursos de executivos, es- 

pecialistas e lideranças do agro- 
negócio, este é também um de- 
safio para os produtores. Às in- 
formações e chancelas são solici- 
tadas na tomada de crédito ru- 
ral, na contratação de seguros e 
navendadas commodities e pro- 
dutos agricolas. Em busca de 
atestar o compliance agricola e 
de fazer a “contabilidade” am- 
biental, produtores rurais apos: 
tam em tecnologias digitais. 

Satélites, blockchain, senso- 
res drones, plataformas de inte- 

ligência artificial e algoritmos 
são algumas das ferramentas 
aliadas neste processo, Asaplica- 
ções vão de monitoramento de 
áreas de reserva legale preserva: 
ção permanente, controle da 
saúde do solo, rastreabilidade 
do rebanho a mensuração da pe- 
gada de carbono das lavouras, 

Naavaliação do chefe da Em- 
brapa Meio Ambiente, Marcelo 
Morandi, a recnologia viabiliza 
o monitoramento e a verifica 
ção da sustentabilidade das pro- 
priedades agricolas. “A métrica 
da sustentabilidade é fundamen- 
tal para o produtor e a tecnolo- 
gia é o melhor caminho para is- 
so”, afirma. 

ESCALA. Para Morandi, em um 
pais continental como o Brasil, 

as ferramentas digitais conce- 
dem escala ao monitoramento 
das áreas rurais e dão credibilida- 
deaoprocesso, pela transforma- 
ção inteligente de dados em in- 
formações e métricas. “Seja 
com o Cadastro Ambiental Ru- 

ral (CAR), ferramentas de aferi- 
ção de desmatamento do Insti- 
tuto Nacional de Pesquisas Es: 
paciais (Inpe) ou Mapbiomas”, 
comenta Morandi. 

Uma gama de startups se de- 
dica a esse tema e auxilia o pro- 
dutor na obtenção de um “ra- 
ting sustentável”. Uma dessas 
iniciativas é o Trustêcore, siste- 

ma desenvolvido pela Ceptis 
Agro, que mede o nível de aten- 
dimento da propriedade agrico- 
la quanto aos padrões ambien- 
tais. Para dar a nota de sustenta- 
bilidade das lavouras, a platafor- 
ma avalia mais de 120 critérios, 
com base nas práticas de mane- 
jo, conta o diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Ceptis 
Agro, Roberto Miyano. “A tecno- 
logia permite verificar, monito- 
rare rastrear a informação”, diz. 

DE PERTO. A avaliação da Ceptis 
passa pela verificação técnica in 
loco na área agricola, pela cons- 
trução do plano de manejo para 
uso da terra e pela comparação 
dos requisitos com protocolos. 
A análise cruza imagens de sa- 
télites, dados fornecidos por 
produtores e confirmados pelos 
técnicos, imagens georreferen- 
ciadas, avaliações de solo, infor- 
mações de estações climáticas € 
de máquinas agricolas por meio 
de inteligência artificial, Por 
fim, a propriedade recebe uma 
pontuação de o a 100, que de- 
monstra o seu nível de adequa- 
ção a uma série de protocolos 
sustentáveis de acordo com sua 
cadeia, além de um plano de 
ações para melhorá-lo, 

Hoje, o sistema é adotado 
por 13 fazendas, com destaque 
para propriedades da Rede 
ILPE (Integração, Lavoura, Pe- 

cuária e Floresta), de pecuária 
de corte, soja e milho. Uma de- 
las é a fazenda Santa Brigida,em 

Ipameri (GO), modelo do siste- 

ma ILPF.Aexpectativa da plata- 
forma é de atingir 200 proprie- 
dades até o fim deste ano. 

Anteriores à comprovação 
das práticas sustentáveis, as so- 
luções digitais ajudam osprodu- 
toresa identificar os pontos am- 
bientais deficitários de seu siste- 
ma produtivo, “Pelo diagnósti- 
co, conseguimos ajudar o produ- 
torna transformação da sua pro- 
dução para um modo mais sus- 
tentável”, observa Charton 
Locks, diretor de Operações da 
Produzindo Certo, 

A startup atua no diagnósti- 
co do nível de sustentabilidade 
socioambiental das lavouras. “A 
tecnologia reduziu o tempo de 
diagnóstico de cinco dias para 
duas horas. Com a plataforma 
digital, fazemos a avaliação com 
smartphone e sistema em nu- 
vem as evidências digitais cor- 

ESPECIAL 

FarENDA SANTA ERIGIDA 

Fazenda Ipameri, em Goiás, modelo de integração lavoura-pecuária-floresta, tem sustentabilidade medida 

Pecuarista rastreia 
100% das etapas 
de produção 

Criador de gado nelore e pro- 
dutor de carnes especiais, o 
pecuarista Marco Túlio Soa- 
res viu na tecnologia uma 
forma de rastrear cada etapa 
da sua produção: do pasto à 
gôndola do supermercado. 
“Por monitoramento com 

drone e satélites, consegui- 
mos diminuir e controlar in- 

cêndios, e, pela plataforma, 

rastreamos todo o processo 

de produção e acompanha- 
mos a carne até chegar ao 
varejo”, relata Soares. 

Há cerca de cinco anos, 

ele investiu na melhoria das 

“Uma vez que 
a floresta é 
monitorada, 

pode ser 
quditada, 

garantindo 
confiabilidade à 
cadeia” 
Esthevan Gasparoto 

CEO da Treevia 

“Por meio de 
diagnóstico, 
ajudamos o 
produtor a 
transformar 
sua propriedade para 
uma produção mais 
sustentável” 
Charton Locks 

Diretor de Operações 
da Produzindo Certo 

CELEIRO 

Com tecnologia, Soares 

monitora a carne até o varejo 

práticas da fazenda até con- 
quistar o selo “Produzindo 
Certo”. “Vimos a necessidade 

de estar produzindo da manei- 

roboram a análise técnica.” 
Aanálise é feita por uma visi- 

ta a campo e pela coleta e pro- 
cessamento de dados por meio 
de um conjunto de sensores, 
como satélites para monitorar 
aárea protégida, a qualidade da 
água e o estoque de carbono; 
drones para verificar, por exem- 
plo, existência de erosão no so- 
lo e pequenos biomas de vege- 
tação; sensores embarcados 
em equipamentos agricolas e 
imagens georreferenciadas. 

PRÉMIO. Após o diagnóstico de 
mais de go critérios, a consulto- 
ra presta assistência técnica 
aus produtores. Se atendidos os 
requisitos, as propriedades con- 
quistamo selo “Produzindo Cer- 
to”. Segundo ele, os principais 
pontos para obter o selo são 
cumprimento do Código Flores- 
tal, conservação do solo, mane- 

jo adequado dos agroquimicos, 
qualidade da água e qualidade 
de trabalho aos funcionários. 

A Produzindo Certo já verif- 
cou 3,2 mil propriedades em 15 
Estados. Para 2022, pretende 
atuar em 2,7 mil novas fazen- 

das. De Eça 90% de seus clien- 
tes são empresas que buscam 

ra mais correta possível e de 

mostrar a preocupação com 
sustentabilidade ao consumi- 

dor”, diz. 
Sobre o manejo, Soares 

cita protocolos de bem-estar 
animal, cercamento de nas- 

centes e reservas florestais, 

monitoramento do microcli- 

ma e vegetação, além de me- 
lhorias nas condições de tra- 
balho dos funcionários. To- 
das as carnes advindas do 

rebanho da sua propriedade, 
em Pedra Preta (MT), e in- 

dustrializadas pela sua mar- 
ca, Celeiro, possuem a chan- 
cela de origem responsável, 
Na fazenda, o criador possui 
42% da área, de 2,06 mil hec- 

tares, preservada e cria cerca 
de 400 animais por ano, €L.b. 

certificar a cadeia de forneci- 

mento de soja, milho, algodão e 
pecuária. 

Outra demanda crescente 
dos produtores é identificar o 
balanço de carbono. Nessa toa- 
da, a startup Treevia prevê ex- 
pandir à seu atendimento da 
indústria florestal para as la- 
vouras, diante da demanda 

crescente, “Discutimos parce- 
rias para adoção de projetos 
naagropecuáriae devemos ini- 
ciar essa atuação no fim dopri- 
meiro semestre de 20223. Ve- 
mos como oportunidade enor- 
meoperarnas áreas de conser- 
vação permanente e reserva le- 
gal das propriedades agrico- 
las” afirma o CEO da Treevia, 

Esthevan Gasparoto, 
Hoje, por meio de 2 mil senso- 

res acoplados em árvores, a 
Treevia monitora remotamen- 

te mais de &o mil hectares de flo- 
restas e mensura a captação de 

carbono dessas áreas, O sensor 
acompanha o crescimento das 
arvores e o sequestro de carbo- 
nofeito porelas.“Umavezquea 
floresta é monitorada, pode ser 
auditada e controlada, sarantin- 
dorastreabilidade econfiabilida- 
de à cadeia”, aponta. 6 
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Agradecemos aos debatedores, 

patrocinadores, palestrante e 

mediadores que enriqueceram o 

conteudo do evento com discussões 

para uma produção mais competitiva e 

sustentavel no agronegócio brasileiro 
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dos debates 
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EDUARDO LEITE (VÍDEO) JOÃO DORIA (VÍDEO! MARIA LETTINI CLARICE COUTO DANIEL GONZALES GUSTAVO PORTO 
Governador do Rio Governador de Diretora executiva Reporter do Broadcast Agro Jornalista Editor do Broadcast 

ixande do Sul São Paulo da Fair Initiative Polifico 

Debatedores 

NS s 
ALMIR ARAL ALVARO LUI GILL] DEISE DALLANDRA DIESO ARRUDA EDEON VAZ FERREIRA EDUARDO DELGADO ELISANGELA PEREIRA LOPES FLAVIO BONINI 
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BASF América Latina Apronepócio em mudanças Brasil (CMB) 

climáticas e apricultura 
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BASTOS FILHO Itorntbrç da Vertital LOIRETA FILHO Head da Ulimals SALGAEO FILHO Headda berénte tecnico de VALENTE 

secretario de Política Agroda ABFintechs  Prolessor titular Bonrds Initiative CEL da E-clare Ecordenador de Sustentabilidade Desenvolvimento Professor da 

Agricola do Minicteno da da Esalog USP é para a América austemtabitidade da da Perect Flight Digital, Mario Universidade 

Agricultura, Pecuária e coordernador-peral Latina Confederação da Digitar Farming Federal de 

abastecimento (biapa os do Esalg-LOG Aencuiura & Peruana Solulteors, BASF Wii 

do Brasi CM) 
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