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PRESSÃODAINFLAÇÃO Tira: PEC 
Reajuste de mensalidade da Vingança 

contra o STF 
escolar será o maior em 5 anos  nãovaipassar 
Instituições alegam gastos na pandemia e aumento a professores apeseáção: na CEA Camas, da TRE 

- reduz idade de aposentadoria dos ministros 
da Corte para 70 anos gerou forte reação no 

O retorno dos filhos à rotina escolar no ano — Particulares estima que as mensalidades, re- bém pressionadas pela alta dos preços, asins- Judiciário eno Legislativo. O presidente da 
que vem pode sigmificar maisumapertonoor-  duzidas ao longo de 2020 para reter alunos, —tituições justificam que tiveram gastosextras Câmara, Arthur Lira (PE-AL), disse que a 

camento das famílias, já contingenciado pela devem ter reajuste médio de até 10% —desde com o ensino remoto na pandemia e deverão propostadabolsonarista Bia Kicis(PSL-DF) 
inflação. A Federação Nacional das Escolas 2017, 0 índice não chega a dois dígitos. Tam- daraumento desalárioaos professores. mlmmais “não tem acordo” para prosseguir. PáBMa 4 

Alemanha fecha CoaiRA DAS OF Tas 

Na Black Friday, 

pacto tripartite a hora certa para 
para governo cada produto 

Acordo entre os partidos Social-Democrata Quem quiser aproveitar a Black Friday 
(SPD), Democrático Liberal (FDPje Os Ver- deveficar de olho nas dicas de quem 
des dará ao pais o primeiro govemo tripartite. estudao comportamento das empresas: 
do pós-guerra. O sucessor da chanceler Ange- há boasofertas a partir de hoje, 
la Merkel, da União Democrata Crista (CDU), ecadacategoria de produtos 
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PSDB e Moro são alternativas 

d polariza ção em 2022 rimas 

MALI CA SVAR 

Lula e todos os candidatos têm 

de defender democracia miomas Ao menos l5 dos 

27 senadores da 

comissão são a favor 

do indicado ao STF. 

Sabatina deve rã 
será o ministro das Finanças, Olaf Scholz costuma aparecer na internet ser na próxima Lula, Bolsonaro e as suas 
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Opinião do GLOBO 

É um contrassenso 
proposta que revoga 
a PEC da Bengala 
Antecipar aposentadorias no STF 
é oportunismo para Executivo 
ampliar controle sobre o Judiciário 

esafia o bom senso e os 
fundamentos da demo- 
cracia a Proposta de 
Emenda à Constituição 
(PEC) que antecipa para 

os 70 anos a idade de aposentadoria 
dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STE), aprovada na terça- 
feirana Comissão de Constituição e 
Justiça (CC]) da Câmara, por 35 vo- 
tosa 24. De autoria dadeputada bol- 
sonarista Bia Kicis (PSL-DF), essa 
PEC tem dois objetivos nefastos. 
O primeiro —e mais evidente — é a 

tentativa de vingança contra os minis- 
tros do Supremo pela suspensão door- 
camento secreto, instrumento que o 

governo vinha usando para comprar 
votos no Parlamento. Determinada 
poruma liminarda ministra Rosa We- 
ber referendada por oito votos a dois 
nó plenário do STE, a interrupção do 
pagamento das emendas do relator do 
Orçamento travou o mecanismo que 
permitia repassar, ao largo dos orga- 
nismos de controle e fiscalização, ver- 
bas a parlamentares que apoiassem os 
prado interesse do governo. 
O segundo objetivo é ainda mais per- 

nicioso, Trata-se de uma manobra pa- 
ra, com a aposentadoria de mais dois 

ministros que já completaram 70 anos 
— Ricardo Lewandowski e a própria 
Rosa —, Bolsonaro indicar outros dais 
nomes ao STF, estendendo seus tertá- 

culos na mais alta Corte do pais, hoje 
contrapeso mais consistente a seus ar- 
roubos autoritários. Ele já tem um alia- 
do automático no ministro Nunes 
Marques, e foi enfim marcada para a 
semana que vem a sabatina no Senado 
do ex-advogado da União André 
Mendonça, isa indicado. 
Com outros dois ministros alinhados 
ao bolsanarisma, decerto à Supremo 
assumiria configuração mais dócil 
O aparelhamento dos tribunais, em 

ial das Cortes superiores, é capi- 
fundamental no manual dos auto- 

cratas contemporâneos. Foi usado para 
ampliar os poderes do chefe de Estado 
em países como Venezuela, Hungria & 
Polônia. Os meios mais comuns para 
subjugar as Supremas Cortes têm sido 
a pigs nt precoce dos ministros 
ou a ampliação no número de cadeiras 
no tribunal — ambos usados por futu- 
ros ditadores para minar a democracia 
emsuabase. dpi qi a 
pode ideia no Brasil. 
Não bastasse isso, a PEC tem outra 

característica nociva: busca desfazer 

uma decisão já tomada pelo Parla- 
mento em 2015, quando a idade de 
aposentadoria dos ministros foi es- 
tendida aós atuais 75 anos. É lamen- 
tável que alterações da Constituição 
em pauta no Congresso sejam tenta- 
tivas de voltar atrás em temas já deci- 
didos e desfazer avanços consolida- 
dos. Deveria haver um minimo de 
consistência. Corrigir erros no texto 
constitucional é aceitável, mas o Par- 

lamento não pode ficar usando PECs 
a toda hora para fazer costuras de 
conveniência. E um vaivém que põe 

em questão a credibilidade de um 
instrumento crucial na democracia. 
Antes de 2015, no debate da pro- 

posta então conhecida como PEC da 

Bengala, ficou clara que o aumento 
na expectativa devida da populaçãoe 
o caráter intrinsecamente intelectu- 
aldo trabalho justificavam aextensão 
da período em que ministros do STF 

em servir (nos Estados Unidos, 
nem existe aposentadoria compulsó- 

ria, e há ministros que escolhem tra- 
balhar até idade hem avançada). O 
mesmo argumento continua válido 
até hoje. Reduzir a idade de aposenta- 
doria por um motivo puramente 
oportunista seria um contrassenso. 

Operação no Rio expõe grau 
da letalidade policial no Brasil 
É um erro pensar que ações da PM 
como d que deixou nove mortos em 

São Gonçalo reduzem a violência 
unid 

esde os anos 80, o Rio con- cisam ser apuradas —o laudo do Insti- as, entre elas seis reféns, cinco de uma 
vive com altos índices de tuto Médico-Lepgal aponta tiros em família, Dezenove PMs respondem 
criminalidade, que sobem olho, nascostas e fraturasdecrânio.  porhomicidioe fraude processual, por 
oudescem menosdevido A aperação policial no Salgueiro terem alterado a cena docrime. 
às políticas de segurança e expõe a alta letalidade das polícias Taisoperações letais, muitas vezes ão 

mais em decorrência da guerra entre brasileiras. Não se deve achar queé — arreploda lei, não contribuem para re- 
quadrilhas. Mesmo considerando o um problema restrito ao Rio, Em ou- —duzir a violência. De acordo com o Fó- 
histórico deviolênciaeo ambienteten- tubro, uma ação da PM e da Polícia rum Brasileiro de Segurança Pública, 
so, não se pode achar normala cenade Rodoviária Federal na zona ruralde 6416 civis morreram no ano passado 

motadores do Complexo da Salgueiro, Varginha, sul de Minas, deixou 26  emdecorrênciade intervenções polici- 
em São Gonçalo, na Região Metropoli- mortos. Segundo a PM, eram suspei- ais, pouco acima do ano anterior. Ape- 
tana do Rio, resgatando corpos num tos de integrar uma quadrilha de as- sar disso, o númerode mortes violentas 
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Brecha na 
polarização 

internet, eram três os pilares das“estrutu- 
ego ão que viabilizavam uma disputa eleitoral 

eia ra pre den ca Replica: oe oligo ong 
tões, Us pastores pentecostais e políticos populistas na peri- 
feria e a classe média urbana escolarizada. Esses grupos in- 
Auenciavam as eleições desde a redemocratização, e foi por 
isso que Fernando Henrique ; o PEL, não apenas 
para governar, mas para vencer a eleição, pois o partido era 
formado oi nos grotões. 
o = a rbd escolarizada e as capi- 

tais com o Plano Real e uma postura ética que se contrapu- 
nha ao PT, Venceu duas eleições no primeiro turno e dispu- 
tou o segundo tumo em quatro outras. A partir de 2014, 
quando quase derrotaram o PT, às tucanos perderam o ru- 

Do de casa, passaram a votar contra às próprios fundan 
tos do Plano Real, aproximaram-se excessivamente do go- 
vemo Michel Temer e acabaram marcados pela relação pro- 
miscua de seu lider Aécio Neves com empresários corrup- 
tos, perdendo a aura de defensores da ética. 
A verdadeira revolução político-partidária provocada 

pela vitória de Jair Bolsonaro na eleição presidencial em 
2018 teve como bases o uso da internet como instrumen- 
to político-eleitorale a transferência do eleitorado tucano 
em massa para aquele que seapresentoucomoaltermativa 
para derrotar o PT, jogando justamente no terreno da de- 

fesa da ética na política, do combate à corrupção e de uma 
economia liberal. Parte desse eleitorado esta hojeória, em 
busca de alternativa, por isso nunca houve chance tãocla- 

rá de que uma terceira via seja trilhada. 
Seo PSDB conseguirsalrdessas prévias com uma unida- 

de politica razoável, talvez volte a ser essa alternativa, 
mais provavelmente com Eduardo Leite, que reflete o pa- 

radoxal novo na pelítica, pois defendeu Bolsonaro em 
2018 e hoje é apoiado por Aécio Neves. Jão governador jo- 
ão Doria mescla o bom gestor com o político aguerrido, 

que acredita que pode representaro eleitorado paulistana 
Presidência. O PSDB costumava sair de São Paulo com 
uma diferença entre 5 milhões e 7 milhões devotos, cessa 
tem de ser a meta, dificil de alcançar hoje. 

Minas é um retrato estatístico do Brasil, e 

Seo PSDB as eleições provam que quem vence em Mi- 
conseguir nas vence no Brasil. Aécio apoia Leite, mas é 

sair dessas inimigo de Doria. Se não se acertarem de- 
prévias com uma — pois, será dificil vencer a eleição. Em São 

ade política Paulo, se Eduardo Leite vencer as prévias, é 
razodvel, talvez possivel que Geraldo Alckmim continue no 

volteasera PSDB, fortalecendo os tucanos. 
alternativa | Enessa brecha entre os órfãos de Bolso- 

naro e os dos tucanos que o ex-juiz Sergio 
Moro pode se criar. já aparecendo nas pesquisas em ter- 
ceiro lugar, na frente de Ciro Games, a objetivo de chegar 
ao próximo ano na casa dos 15% parece factível, Já está 
sendo atacado pelos dois lados, Bolsonaro disse que Moro 
nunca se mostrou confortável em seu governo, e o ex-mi- 
nistro Ricardo Salles simplesmente chamou-a de “comu- 
nista”, Os petistas dizem que ele e Bolsonaro são a mesma 
coisa e o acusam de ter perseguido Lula, tese corroborada 

pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao declará-lo parci- 
al, anulando todos os processos, inclusive aqueles em que 
Lula fora condenado, mas não o inocentanda. 

manguezal após operação policial. saltos a bancos no interior, E E cresceu 4H entre 2020 e 2021 A união de Bolsonaro com Valdemar Costa Neto e o PL 
Sabe-se que o sargento Leandro terror aos moradores, modalidade  Edbvioqueasoperaçõespoliciais são tornou-se coerente coma tipo de governo praticado. Bol- 

Rumbelsperger da Silva, do 7º Bata. criminosa apelidada de “novo canga- necessárias. Não é segredo que comu- sonaro fará com que o PL se transforme no maior partido 
lhão da Polícia Militar, foi morto nu- co” Embora a polícia tenha faladoem — nidades no Brasil todo foram loteadas da Câmara, garantindo o maior fundo partidário e uma 

ma emboscada no sábado por trafi- intenso confronto, nenhum policial por facções criminosas que subjugam bancada importante no Congresso. 
cantes. Em seguida, o Batalhão de ficou ferido. O caso está sob investi- moradores. Tudo o que as quadrilhas Um partido envolvido em todos os casos de corrupção de 
Operações Policiais Especiais (Bope), — gação Em maia, uma operação nafa- querem é que ninguém as incomade. que tivemos noticia nos últimos anos, como petrolãoe men- 
atropa de elite da PM, foi despachado vela do Jacarezinho, Zona Norte do Mas o combate precisa seguir a lei. salão, com seu “dono” tendo sido Poderá fazer uma 
ao local para “estabilizar acomunida- Rio, |á deixara 29 mortos, entreeles Quanto mais bem planejadas as ações, campanha rica, com bastante tempo de televisão. Num 
de, Deacardo coma PM, houveinten- um PM. Na ocasião, moradores acu- com uso de inteligência, tecnologia e tido grande e com capilaridade, o Bolsonaro de 2022 terá 
só tiroteio, mas não foram relatadas saram policiais de execução, denún- cooperação entre as forças de condições de ser competitivo, pois nos estão 44% do 

mortes. Na segunda-feira, moradores ciasque também são investigadas. ça, maior a chance de sucesso. É uma eleitorado, em municípios de até 50 mil eleitores, e, nesses 
recolheram nove corpos no localda Exemplo de ação letal e desastrada — ilusão pensar que se combaterá a vio- de batalha”, são as máquinas partidárias que atuam, 
operação. Eles acusam os PMs deexe- aconteceu em 2018 na cidade de Mila- lência com mais violência. Os persis- Todas essas especulações valem parao caso dese con- 
cução e dizem que os corpos tinham pres (CE), durante assalto a agências  tentes índices de criminalidade no pais firmar que Lula já está no segundo turma, e a disputa é 
marcas de tortura, denúncias que pre- bancárias. Policiais mataram 14 pesso- são prova contundente disso. pela segunda vaga. À conferir. 
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MALU 
GASPAR 

O rara 
interditado 
em 2022 

ão há no Brasil nenhum cidadão de boa-fé 
que diga que Lula, quando presidente, fez 

qualquer movimento para instituir um regi- 
me autoritário e sufocar a democracia. Nin- 
guém tampouco discorda queo petista foi elei- 
to democraticamente e entregou uma demo- 
cracia à sucessora. Mas também ninguém ig- 
nora que, justamente por causa do golpismo 
de Jair Bolsonaro, a saúde danossa democracia 
será tema central na campanha de 2022. Nos 
últimos dias, seguidores de Lula tentam fazer 
valer atese segundo aqual ele não pode ser co- 
brado sobre o que diz e pensa de ditaduras de 
esquerda ao redor do mundo. 
Na origem da celeuma estão as declara- 

ções do ex-presidente ao El País sobre a Ni- 
carágua. À Corte Interamericana dos Direi- 
tos Humanos atribui ao regime de Daniel 
Ortega a morte de 300 opositores e a prisão 
deoutros 500 nos protestos de 2018. Só nes- 
te ano, mais de 30 foram presos, entre eles 
sete candidatos que disputariama eleição 
no último dia 7. Depois de afirmar ser favo- 
rável à alternância de poder, Lula se enro- 

lou. Disse que podia até ser contra oregime, 
mas que era preciso “defender a autodeter- 
minação dos povos”. E emendou: “Por que a 
Angela Merkel pode ficar 16 anos bo poder 
e o Daniel Ortega não? Por que o Felipe 
González pode ficar 14 anos no poder?... 
Qual é a lógica?”. A diretora do El Pais, Pepa 
Bueno, expôs a lógica: nem Merkel nem 
González se mantiveram no poder colocan- 
do opositores na cadeia, 
Depois da exibição desse trecho da entre- 

vista nas redes sociais, os lulistas acusaram 
os críticos de ser desonestos. Isso porque, 
mais à frente, o ex-presidente diz que não 
sabe o que “as pessoas fizeram para ser pre- 
sas” e acrescenta que “se Daniel Ortega 
prendeu a oposição para não disputar a elei- 
ção, como fizeram no Brasil contra mim, ele 

está totalmente errado”. Quem quiser que 
acredite que Lula não sabe o que se passa na 
Nicarágua. Mas, já que o problema é repro- 

x ARTIGO 

Menos mortes nas operações policiais 

DANIEL HIRATA, DANIEL LOZOYA, 
DIOGO LYRA E MARIA JULIA 

MIRANDA 

N a última ses unda-feira, moradores do 
Compleasa o Salgueiro, em São Gonça- 

lo, retiraramnove corpos do manguezal que 
circunda a região. Trata-se de mais um des- 
fecho trágico de uma operação da Policia 
Militar, com apoio do Batalhão de Opera- 
ções Policiais Especiais (Bope), em retalia- 
ção à morte de um policial dias antes. Acha- 
cina —a 36º do inn à prio no Salgueiro 
— ocorreu às vésperas do julgamento, pelo 
Supremo Tribunal Federal (STE). dos em- 
bargos de declaração da Arguição de Des- 
cumprimento de Preceito Fundamental 
635, chamada ADPF das Favelas. 
À ação teve como marco inicial o assassi- 

nato do menino João Pedro por policiais, 
justamente no Co mplexo do Salgueiro, Co- 
ahecida pela suspensão das operações poli- 
ciais durante a pandemia, a ADPF das Fave- 

las tem como pedido estruturante um Pla- 
no de Redução da Letalidade Policial e sua 
supervisão por um Observatório Judicial, 

cujos integrantes serão indicados pelo STF. 
Historicamente, propostas de controle de- 
mocrático da atividade policial têm sido en- 
caradas com forte resistência, não só par 
membros das forças policiais, mas também 
por parcela da sociedade, 
Apesar de a letalidade policial ser um dos 

mais graves e persistentes problemas públi- 
cos do Rio de Janeiro, seu enfrentamento cos- 
tuma ser associado ao medo de cerceamento 

duzir na integra suas falas, vale a pena co- 
mentaroque veio depois. 
Questionado sobre a ordem da ditadura 

cubana que proibiu protestos contra 0 go- 
vero, em outubro, o ex-presidente se saiu 
comumajustificativano minimo esdrúxula 
para quem já foi preso por lazer greve e co- 
mandou protestos contra a ditadura:“Olha, 
não é sá em Cuba que protestos são proibi- 
das. No mundo inteiro, protestos são proi- 

bidos... Greves são proibidas, a polícia bate 
em muita gente, a polícia no mundo inteiro 
é violenta. E continuou: “Agora é engraça- 
do, porque a gente reclama de uma decisão 

queevitouprotestos em Cuba e não reclama 
que os cubanos estavam preparados para 
dar vacinaenão tinha seringa, e os america- 

nos não permitiram que entrasse a vacina 
em Cuba”, Pepa Bueno de novo o confron- 
toucomo óbvio:*Mas se podem fazer as du- 
as coisas: condenar 0 bloqueio e pedir liber- 
dade nas ruas para os opositores” Lula não 
se rendeu: “Você não vai resolver o proble- 
ma da democracia em Cuba instigando os 
opositores a criar problemas para o gover- 
no. Você vai conquistar a democracia em 
Cuba terminando como bloqueio”, 
Não se pode dizer que as posições de Lula 

e do PT quanto a ditaduras de esquerda se- 
jam novidade. Em 2018, ao ser questionado 
a respeito, o candidato Fernando Haddad 
admitiu que nem a Venezuela nem a Nica- 
rágua podiam mais ser consideradas demo- 
cracias. Assim demonstrou que tais ques- 
tões eram relevantes, principalmente para 

das polícias no controle do crime, Noentanto 
oqueo plano de redução daletalidade policial 
propõe são medidas estritamente demarca- 
das pelo bom senso no uso da força, em espe- 
cialdaforça letal. Quetipo de restriçãooucer- 
ceamento ao combate ao crime pode ser 
apontado quanto à solicitação da presença de 
ambulâncias quando deuma - ipi aê poli- 
cial, pára minimizar 05 riscos morte pro- 

duzida pelo uso de ba- 
O respeito las de fuzil, caveirões e 
aos direitos helicópteros blinda- 
humanos e o dos? Que impedimen- 
controle da tos ao cumprimento do 
letalidade dever policial suscita a 
policial não se roibição de usar esco- 
opõem, mas la as, creches e hospitais 
caminham juntos como bases operacio- 

nais num eventual e 
fronto? Que riscos traz paraa atividade 
dinexigêniia dequeas cenascio hoerdcidicar 
as vestígios de possíveis crimes sejam preser- 
vados e documentados? De que maneira a pri- 
aridade na resolução de casos envolvendo a 
morte de crianças e adolescentes pode inter- 
ferir no trabalho da polícia? Ou como uma in- 
vestigação independente de homicídios de 
autoria policial comprometer os resul- 
tadas de ride peles qnto a dos maus 
policiais? 
O negacionismo que marca a segurança pó 

blica no Rio de Janeiro acerca da letalidade 
policial tem impedido que a ideia de política 
pública — particularmente aquela baseada 
em dados e evidências — seja o fio condutor 
do enfrentamento ao problema. De 2013 a 
2019, observamos na Região Metropolitana 

alguém que disputava uma eleição contra 
um defensor da ditadura, Hoje, lulistas de 
todos as calibres consideram uma afronta 
questionar ou criticar o ex-presidente pelo 
que diz e pensa a respeito, 
Como argumento de que criticar Lula po- 

de acabar dando vantagem a Bolsonaro, 

seus seguidores já decretaram que é golpis- 
ta questioná-lo sobre os casas de corrupção 
no governo do PT, uma vez que suas conde- 

nações foram anuladas no STF. Afinal, mais 
grave do que alguns bilhões desviados dos 
cofres públicos é a ameaça à democracia 
que Bolsonaro representa. 
Só que, agora, a questão é justamente o que 

o lider nas pesquisas de opinião considera 
uma democracia saudável e funcional. Tanto 
Daniel Ortega como Nicolás Maduro sufoca- 
ram suas Cortes superiores para se perpetuar 
no poder. Não é relevante saber oque Lula 
pensa disso, quando o bolsonarismo e à Cen- 

trão lazem gol de mão na Câmara para tentar 
ps aa presidente nomeação de mais 

is ministros do Supremo Tribunal Federal? 
Numa democracia de verdade, é legitimo 

e esperado que todos os candidatos sejam 
cobrados sobre todos os assuntos. Se quere- 
mos que a eleição de 2022 nos restitua uma 
democracia sólida e vibrante, é preciso an- 
tes de mais nada reavivaro debate plural, le- 
ale consistente, Se os que se dizem demo- 
cratas acham razoável interditar alguns as- 
suntos em nome de um bem maior, talvez a 
tarefa de regenerar nossa democracia se re- 
vele ainda mais complexa do que parece. 

do Rio de Janeiro um aumento de 313% nas 
mortes por intervenção de agente de Estado, 

tendência revertidasomente em 2020 com a 
restrição das operações policiais pelo STF no 
âmbito da ADPF 625, Foi amaior redução dos 
últimos 15 anos (34%). Ainda mais impor- 
tante, contrariando as alegações das polícias 
e demais autoridades públicas do estado, as 
restrições impostas pela ADPF não foram 
acompanhadas por um aumento dos crimes 
contra a vida (-23%) nem dos crimescontra o 
patrimônio (-39%), que registraram redu- 
ções drásticas nesse período. Essas são evi- 
dências concretas de que o respeito aos direi- 
tos humanoseo controle da letalidade polici- 
al não se opõem, mas caminham juntos. 
Sea ADPF 635 é resultado de um acú- 

mulo histórico de violações, é igualmente 
acúmulo de resistências, herdeira de ca- 
sos como Nova Brasília ou da Ação Civil 

da Maré. Em tempos de crescente autori- 
tarismo político, as ações judiciais têm si- 
do fundamentais para agarantia dos direi- 
tos civis e a construção de políticas públi- 
cas que façam jus a esse nome. É central a 
proposta contida no voto do ministro Ed- 
son Fachin, que determina a formação de 

um Observatório Judicial de Polícia Cida- 
da, composto de representantes do STF, 
pesquisadores, representantes das polici- 

ase de entidades da sociedade civil. 

Daniel Hirata é coordenador do Grupo de 
Estudos dos Novos begalismos da Universidade 

Federal Fluminense (Geni-UFF), Daniel Lozoya é defensor 

púbrco, Diogo Lyra é coordenador do Gen UFF, e Maria 

Júlia Miranda é defensora pública 
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Marcílio, 

90 anos 

PEDRO LUIZ 
RODRIGUES 

— pai jornais antigos, constato 
quanto O GLOBO abriu espaço a 

Marcílio Marques Moreira —que faz ho- 
je 90 anos —, ajudando-o a construir sua 
vocação de empregar a palavra como iris- 
trumento de ação política. 
Horroriza-o a insensatez, mostrando- 

se preocupado “pelo quanto lideres e 
povos podem desviar- se para caminhos 
que os arrastarão à própria ruína, embo- 
raexistam alternativas viáveis a tomare 
vozes suficientemente lúcidas para avi- 
sá-los dos perigos iminentes”. 
Tornar-se-á mais visível após as ricas 

experiências profissionais na embaixa- 
daem Washington, com San Tiago Dan- 

tas, e no BNDE, quando veio trabalhar 
na Guanabara, primeiro na Companhia 
Progresso (Copeg), do Rio, logo na 
Companhia de Desenvolvimento de 

Comunidades (Codesco). 
Sua primeira ampla entrevista foi 

dada ao GLOBO, em março de 1967, 
sobre o esvaziamento econômico da 
Guanabara, quando lamentou o des- 
cumprimento da Lei San Tiago Dan- 
tas, que dispunha sobre a ajuda da 

União ao novo estado. 
No final do mesmo ano, noticiou O 

GLOBO, Marcilio fez discurso emocio- 

nado, ao anunciar à criação da Codesco, 
que presidiu e que inovariano tratamen- 
to das comunidades faveladas, evitando 
remoções e promovendo a reurbaniza- 

cão, de que Brás de Pina foi modelo, Os 
anos de Marcílio não prosperaram. O 
ni federal criou a odio de 
Habitação de Interesse Social da Área 
Metropolitana do Grande Rio (Chisam), 
com postura “remocionista”, que retirou 
autonomia e recursos da Codesco. 
Marcilio mudou radicalmente sua vida 

e assumiu uma vice-presidência do Uni- 
banco, cujo presidente, 
Walther Moreira Salles, 
o chefiara em Washing- 
ton. Mas a nova função 
não lhe embargaria o cé- 
cebro qua voz. 
Em março de 1970, 

etapa dura do regime 
militar, escreveria: 

“Nenhum Governo 
resistiu na história (...Ja uma reti- 

radasúbitado apoio de todos os seus 
governados”. 

Marcílio contribuiu regularmente 
com caderno anual especial de Econo- 
mia do GLOBO (o Panorama Econâmi- 
co,0"Paneco”) nos anos 1970, 
Em maio de 1975, em artigo no 

GLOBO (da série “Brasil numa hora 
de mudança”), escreveu: "O regime, 
embora bem-sucedido numa fase, 
acabou se transformando num passi- 
vo oneroso para a sociedade”. 
Noutras entrevistas, defendeu a li- 

berdade sindical e a abertura política, 
isso em reunião com políticos da Are- 

na, o partido governista. Em maio de 
1978, O GLOBO noticiou a defesa de 
Marcílio em prol do aumento salarial, 
por beneficiar a produtividade. 
Marcílio insistiu sempre “na exi- 

gência de repensar, de reformular e 
reorientar o arcabouço institucio- 
nal e político nacional” e em supe- 

raro que San Tiago Dantas chamava 
de“inatualidade nacional”:* Parece 
que optamos livremente pela dis- 
cussão dos detalhes, das mesqui- 
nharias enos esquecemos dos 'gran- 
des desenhos, das objetivos maio- 
res dasociedade”. 
Sua capacidade profissional, associada 

à honestidade intelectual e pessoal, le- 
vou-a ser ernbaixador em Washington 

(em 1986) e ministro da Economia, Fa- 
zenda e Planejamento, em 1991, 

Horroriza-o 0 

insensatez, 

mostrando-se 
preocupado 
“pelo nte 

li lideres e 

povos podem 
desviar-se” 

Pedro Luiz Rodrigues, jornalista 

e diplomata assessorou Marcio 

Marques Moreira na embaixada em 
Washington e no Min stério da Economia 



TIRO N'ÁGUA 
Judiciário reage à PEC da Vingança 
e Lira diz que proposta não avança 

E 

“Quando esse 

Hpo de coisa 
ACOMeDe, 

titulo de 

retaliação, 
vETTOS CjLir 

noo 

evolulmãs 
como Nação 

Marco Aurélio 

Mello, sobre 

iniciativa da 

CCJ da 

Câmara 

“Parece ale 

que é uma 

vingança 

contro à 

mumisira 

Rosa Weber” 

Carlos 

Velloso, 

lembrando 

decisão contra 

orçamento 

SECTELD 

MARIANA MISTA E RERSARDO 

MELLO 
sonhe a Dugisto tam br 

À aprovação pela Comis- 
são de Constituição de 

Justiça (CCJ) da Câmara da 

posposta que antecipa a 
aposentadoria de minis- 
tros do Supremo Tribunal 

Federal (STE) gerou rea- 
ções no próprio Judiciário 
eno Legislativo, À chama- 

da “PEC da Vingança” pas- 

sou pelo colegiado com 
apoio maciço de bolsona- 

ristas e de partidos do Cen- 

trão. Ainda assim, o presi- 

dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), aliado do Pla- 

nalto e um dos lideres do 

Centrão, já adiantou que 
não hã viabilidade de o pro- 

jeto prosperar na Casa. 

Na prática, à proposta 

anula a lei que, em 2015, 
amplioude 70 para 75anosa 

idade máxima de integran- 

tes do STE. Se aprovada, a 

PEC, deautoriada deputada 
Ria Kicis (PSL-DE), restabe 
lece o teto em 70 anos. 

Como foi elaborada por 
uma das principais aliadas 

do presidente Jair Bolsona- 

ro no Congresso e saiu da 
comissão graças ao esforço 
da parte significativa da ba 

se aliada do governo, à me- 

dida foi recebida no tribu- 
nal como uma retaliação à 

decisão tomada pela Supre- 

mo, no início do més, de sus- 

pender o pagamento das 
emendas do orçamento se 

creto, um instrumento pelo 

qualos parlamentares desti- 
nam recursos da União para 

seus estados sem que preci- 

em expor suas digitais. 

Além disso, o presidente 
da República já travou di- 
versos embates públicos 

com o Judiciário, rivalizan- 

dosobretudo com membros 

do próprio STF. Desde se 

tembro, contudo, a relação 
entre os dois Poderes não 
tem grandes turbulências. 

Us ministros evitaram tra- 

tar do tema publicamente, 
por duas razões primordiais. 

Primeiro, por não querem 

abrir uma trincheira contra o 

Legislativo. Além disso, caso 

avance, o tema pode ser judi- 

cializado, ou seja, à legalida- 
de da PEC deverá ser questio- 
nada no Supremo, Opinar 

apora seria antecipar o posi- 

cionamento que poderá em- 
basar votos dos magistrados 

em algum momento. 

PACHECO: SEM “HIPÓTESE” 
Reservadamente, porém, 

os integrantes da Corte acre- 

ditam que à projeto vai esta- 

cionarna comissão especiala 
ser instalada na Câmara para 

debater o mérito e nem che- 

gará ao plenário. Em conse- 
quência dessa avaliação, de 

modo geral, os ministros mi- 

nimizaramo potencial deris- 

cos do movimento capitane- 
ado pela consórcio parla 

mentar formado por bolso- 

naristas e representantes do 

Centrão, Segundo um deles, 

aaprovação nacomissão é ve- 
sultado de um processo “que 

faz parte do jogo político em 
razão de uma suposta “difi- 

culdade de diálogo” entre os 
Poderes. 
Mesmo na hipótese de q 

projeto virar lei, ministros 

avaliam que o texto não po- 

deria alcançar os atuais com- 
ponentes do STF, apenas fu- 

turos ministros. À tese gerou 

divergências durante a dis- 
cussão na CC]. A própria Bia 
Kicis admitiu que, na comis- 

são especial, poderiam ser 
criadas regras de transição. 
Atualmente, dois nomes da 

Corte têm mais de 70 anos: 

Ricardo Lewandowski e Ro- 

sa Weber, ambos com 73 

anos. A ministra foia relatora 

| 

| Há WEB 

VOTAÇÃO NA 

pa CPIDACOVID 
ts? Tribunal Penal Internacional terá relatório 

Anúncio da entrega foi leito pe o senador Randolte Rodrigues nas redes sociais 
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do processo do Orçamento 
secreto no tribunal e expedio 
uma liminar pela interrup- 

ção dos pagamento das 

emendas. De acordo com a 
legislação vigente, o Lewan- 

dowski, que foi indicado pelo 

ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, se aposenta em 
maio de 2023 e Rosa, indica- 

da por Dilma Rousseff, em 

julho de 2023. A ministra. 
Presidente da Câmaraecum 

dos parlamentares que mais 

têm defendido publicamen- 

Le Os repasses do Urçamento 

secreto, Arthur Lira confir- 

ma a percepção dos magis- 

trados. Ele afirmou quea pro- 

posta de Bia Kicis só avançou 
na CC] como parte de um 

Edtotia de Arie 

acordo entre deputados para 

que à € GIIESÃO aprovasse 

umaoutra PEC, deautoriado 

deputado Cacá Leão (PP-BA. 

Esta vai no sentido contrário 
da “PEC da Vingança”: am- 

plia de 65 para 70 anos a ida- 

de máxima para ministros se- 

rem indicados para outro tri- 

bunal, o Superior Tribunal 

Justiça (STJ). 

— Num acordo de procedi- 
mentos, tão somentena CC], 

a PEC da deputada Bia foi 

pautada também, para redu- 

zir de 75 para 70 (anos). À 
PEC do deputado Cacá já foi 
criada a comissão (especial 

que irá analisá-la). À outra 
não tem acordo na Casa para 

prosseguir — resumiu Lira, o 

Quintadeira 2511.2021 | O GLOBO 

principal expoente do Cen- 

trão na Câmara. 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD- 

MG), também afirmou, em 
entrevista à Globaonews, 
quendo viaespaço para 0 as- 

sunto avançar em “hipótese 

alguma”. 

— Eu não acredito em hi- 

pótese alguma que possa 
acontecer a evolução disso 
nem na Câmara dos Depu- 

tados. Eu acho que foi uma 
aprovaçãona CC] — disse 20 

programa “Em Foco”. 

JURISTAS REAGEM 
Aposentado no Corte em ju- 

lho, Marco Aurélio Mello 

toi InCIsivo ada fi Emar que a 

medida tomada pela CC] da 

Câmara revela que o Brasil 

ainda tem muito a evoluir. 
— Quando esse tipo de 

coisa acontece, a titulo de 

retaliação, vemos que não 

evoluiímos como Nação. Na 
verdade, éo contrário. Não é 

viável, nem desejável, que 

esse tipo de discussão ocor- 
ramovido pelas vontades e 

paixões políticas. Vejo essa 

proposta com muito espan- 
to. mas não acredito que 

prospere —previu. 
Outro quadro aposentado 

do STE, em 2006, portanto, 

antes da extensão da idade 
para 75 anos, Carlos Velloso 

observa que a nova PEC vai 

na contramão de iniciativas 

como a reforma da Previ- 

dência, que ampliou o tem- 

pode trabalho do brasileiro. 

— Na verdade, quer se fazer 
redução para efetivar um apa 

relhamento de órgãos públi- 

cos. E vem num momento em 

que o STF manda cumprir a 

Constituição e impede que di- 

nheiro público sejadistribuido 

secretamente. Pareceatbe CJL E 

uma vingança contra a minis- 
tra (Rosa Weber) — disse, 

Na opinião do constitucio- 
nalista e professor da Univer- 

sidade do Estado do Rio de Ja- 

neiro (Uer|) Gustavo Binen- 

bojm,a PEC representa usur- 
pação de direito adquirido: 

— Em relação a ministros 

que já tenham passado dos 70 
anos, me parece que haveria 
violação de direito adquirido. 

É talvez se considere que mi- 

nistros que ainda não chega- 
ram a essa idade, mas já estão 
no exercicio do carpo, têm 
uma expectativa legitima, e 

q a norma também não po- 
eria alcançá-los, 

Pai, 
ACESSAR 
APL MTE 
O CELULAR 

PARA 
OQRECCL 

Alvo. Ministros 

nos cornedores 

do STF. R0sa 

Weber. que tem 

Fã anos. poderia 

terdese 

aposentar de 

medato caso a 

FEL losse 

aprovada 



Õ GLOBO | Quinta-fe rá 25 11.202] 

Maioria da CCJ diz ser 
favorável à indicação de 
Mendonça para o ST 
Dos 27 integrantes, 14 disseram ao GLOBO que aprovarão o 

nome. Já em plenário, os dois lados da disputa preveem vitória 

JULIA LINDNER E CAMILA ZARUE 

polido zDnglhaba ese be 

Reagihyd 

Comissão de Constituição 

Â e Justiça (CC]) do Senado 
to mara pa Ta pr rar da m- 

dic: ação ido ex-ady agado- geral 

da União André Mendo ça 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF). OGLOBO perguntou 

ads integrantes do legiado 

como votarão, e 14 dos 27 dis- 

seram pretender aprovar |] 

nome, encuanta HETDE CONTA 

rio e 1 estão indecisos ou não 

quiseram responder, O nú- 

mero de votos garantidos de- 
VE chegai al5 com a adesão, 

informada por aliados, da se- 
nadora Simone Tebet (MD B- 

MS). Cedendo às pressões, O 

presidente do CC]. Davi Alco- 

hambre (DEM-AP), anunciou 
ontem que asahatina vai ocor- 

per na próxima semana, após 
trésr Em ta de e ria ul, 

A Aprov ação na CC]se dá 
porn io ria simples das vo- 
tos. O placar fin al, porém, é 

incerto, pois a votação é se- 
creta e pode haver traições. 

A sondagem atual mostra 

uma pequena mudança po- 
sitiva para Mendonça em 
Com par | ção dO Mesmo le 

vantamento feito pelo 

GLOBO em agosto — na 
epoca, 13 senadores da co- 

missão afirmaram que vota- 

riam a favor, enquanto dois 
disseram ser contra. Men» 

donça foi indicado pelo pre: 

sidente Jair Bolsonaro para 

a vaga do ministro Marca 

Aurélio Mello, que se apo- 

sentou em julho. 

Segundo os colunistas Lau- 

ro Jardim e Bela Megale, do 
GLOBO, o Palácio do Planal- 

LO 050 Esta SEPuro da Aprova 

ção do nome de Mendonça 
no plenário do Senado, eta pa 

posterior à CC) Jánoentomo 

do ex-AGU, o que inclui al- 

guns senadores, a conta, se- 

gundo o colunista Lauro Jar: 

dim, é qe ele terá entre 45 e 

50 votos de um minimo de 41 

necessanos par a SET CSI ui fit= 

do ministro do STE. Aleolum- 

bre, por sua vez, que segurou a 
sabatina por tr ES meses, acre- 

dita que há 50 votos para re- 

provar Me ndonça, segundo a 

colunista Bela Megale. 
Antes do anúncio da data 

da sabatina, Alcolumbre fez 

ontem um desabafo sobre as 

cobranças que vinha rece- 
bendo para pautar a indica- 

Votos declarados 
pelos integrantes 
da comissão 

> Atavorda Davi Alcolum» 

indicação de bre, Fabiano 

Mendonça: Contarato, 

> Ártonio Paulo Paim 

Anastasia, Rogério Carva- 

Esperidião ho, Weverton 

Amin. Fernan- Rocha e Simo- 

do Bezerra ne Tebet" 

Coelho, Jorgi- 

nho Melia, > Ndores- 
Lucas Barreto,  ponderam: 

MarcosdoVal, > Chiquinho 

Marcos Ropé- 

ro, Mecias de do Braga, 

Jesus Orioas- Eliane Noguei- 

to Guimarães ra, Jader Bar- 

Plínio Valério balho. Omar 

Aziz e Renan 

Calheiros, 

Soraya Thro- 

nicke, Telmário 

Mota. Vander» 

lan Cardoso, * Asenadora 

Alessandro não revelou o 

Vieira voto, ma 

aliados sinal 
> Contra: zamqueela 

> JorgeKajuu  deveapoiara 

Indicação de 

> Indefinidos: Mendonça 

ealdeia é 
urtir a natureza, 

a 

ede le Mau 

Já 

J 

Feitosa, Eduar- 

ad 

Trégua. Senadores abraçam Aleolumbre. que após três meses marcou a sabatina de Andre Mendonça para a STF 

ção de Mendonça, Ele disse 

que sofreu ataques religiosos 

e alien tu todas as indi- 

cações de autoridades são 

igualmente importantes. 

— Contesso que pe ss0al- 

mente me senti o te did a 

À "hegar ati d Envy olv er a mi- 

nha religião Ches param ao 

cúmulo de ley antar A ques- 

tão religiosa sobre a sabati- 

na de uma autoridade na 
CC], que nunca teve o crité- 

rio religioso. Um judeu per- 
seguindo um evangélico? 

Essa narrativa chegou ao 

meu estado, e eu tenho uma 

relação com todas as igrejas 

O Estado brasileiro é laico, 

QUESTÕES POLÊMICAS 
Na CC], a senadora Simone 

Tebet (MDEB-MS) preferiu 

não revelar seu voto ao GLO- 

BO, No entanto, aliados sina- 

lizam que ela deve apoiar a in- 

dicação do ex-AGU, Já a sena: 
dora Eliane Nogueira (PP. 

Pi). mãe e suplente do minis- 

tro Ciro Nogueira (Casa Ci 
vil), deve seguir a posição do 

filho é também apoiar Men- 

donça, embora não tenha res- 
pondido ao levantamento 

ACC] éa primeira etapa da 

tramitação no Senado da indi- 

cação de Mendonça ao Supre- 

EO Ini jalmente O DX ad p= 

gado-geral da União deve pas- 

sar pela sabatina, quando os 
parlamentares terana ( HEAT 

nidade de indagá-lo sobre di- 

versos assuntos. A última saba- 

tina realizada pelo colegiado, 
do atual ministro do STF Kas- 

sia Nunes Marques, em 2020, 

durou mais de dez horas. 
Uma das questões mais 

polêmicas para os senado- 

reséa abertura de inquéri- 
tos pela Polícia Federal para 

investigar pessoas que cr it 
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ESEC CSUSÇA GÊ NIA SEMDE 

caram o presidente Jair Bol- 

sonaro. O procedimento foi 
adotado no período em que 
Mendonça era ministro da 

Justiça, no inte 

Outro ponto que deve ser 

questionado são as ações da 
Lava-Jato, que "olocou na 

mira dezenas de políticos, 

no deste ALIRO. 

entre eles membros do Se- 
nado. O apoio de Me ndonça 

doperação é fator de dificul 

dade paraele EO Legislative ). 

A indicação de Mendonça 
enfrentou resistência 

inédita no Senado. Na CC], à 

senador Renan Calheiros 

(MDB-AL) faz parte do grupo 

o NO CTLHCE ha [rar sua norneação 

para o STF. Apesar disso, Re- 

nan não respondeu sobre a sua 
posição oficialmente — no be- 

vantamento feito em agosto, O 

senador disse ser contrário à 

aprovação de Mendonça. (Co- 

laborou Geralda Doca) 

Lira 

Você estã preparado para se encantar com 

paisagens, experimentar sabores, entrar em contato 
com à natureza & 

por uma vida 

ter seus sentidos chacoalhados 

cultural cheia de charme” 

Se a resposta for sim, você estã preparado para 
MJ EJE [eli [0B = To [oo [o] Tolo [MFA To] [do 

E a boa noticia é quen nós também estamos 

preparados para você. O avanço da vacinação 
permitiu a retomada do turismo eaabertura de 

novos postos de trabalho. E estamos seguindo os 

protocolos para que todos possam se sentir seguros 

Faça a sua parte, vacine-se 

Prepare-se para o Rio de Janeiro. 
Porque o Rio de Janeiro já tá preparado pra você. 

Secretaria de 
Turismo a GOVERNO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 
SEM TEMPO à PERDER 



6 | Política Quintadeira 2511.2021] O GLOBO 

Valdemar promete a Bolsonaro rever acordos locais 
Em reunião no Planalto que aparou últimas arestas para filiação do presidente ao PL, chefe do partido garantiu que vai desfazer 

compromissos assumidos nos estados com adversários como Doria e Rodrigo Garcia em São Paulo e ACM Neto na Bahia 

MATÁLIA PORTINARI 

E ILSSARA SOARES 

palieringiobo cas br 

ER 

ja reunião que selou o 

MN compromisso para a en- 
trada de Jair Relsonaro no 

PL, o presidente do par tido, 

Valdemar Costa Neto, des- 

cumprito primeiro manda- 
mento do Centrão — nunca 

quebrar um acordo —e deu 

apalavraa Bolsonaro de que 

deixaria na mão dois alia- 
dos: João Dória em São Pau- 

lo e ACM Neto na Bahia. 

O encontro ocorreu na 

tarde de terça-feira no Palá- 

cio do Planalto. Em seguida, 

o PLanunciou queacerimo- 

nia de filiação ocorrerá no 
dia 30. Bolsonaro pediu que 

o evento fosse discreto, sem 

exuberância. 
Para Doria, Valdemar havia 

prometido apoiar a campa- 
nha de Rodrigo Garcia 

(PSDB), seu vice-governador 
que deve concorrer ao gover- 
no do estado. Na Assembleia 

Legislativa, o PL é aliado dos 
tucanos. Em troca de sua filia- 

ção, Bolsonaro pediu que seu 

novo partido não fizesse qual- 

quer gesto de apoio ão candi- 
dato do PSDB em 2022, 

Ainda não está definido se o 

punistro da Infraestrutura, 

Tarcisio de Freitas, serão can- 
didato de Bolsonaro. Mas Val- 

demar disse explicitamente 

que estará com o projeto de 
Bolsonaro em São Paulo, 

Diferenças, Bolsonaro recebe de Arthur Lira a medalha de Mério Legis'at vo: presidente toi recebido com va:as e aplausos e grtos de “penocida” e “mto 

Na Bahia, o PL estava já fe- 

chado com ACM Neto, can- 
didato ao governo. O ex-pre- 

feito e vice-presidente do 

União Brasil se encontrou 

com Valdemar há alguns 
meses e selou o acordo. O 

principal concorrente de 

Neto é Jaques Wagner (PT). 
Na conversa com Balsona- 

ro, porém, o cacique do 
Centrão prometeu apoiar 
joão Roma, ministro da Ci- 

dadania, ao governo, 

Um aliado de ACM Neto 

define a situação: Valdemar 
se apalavrou com duas pesso- 

as em sentidos distintos, O 

que agúra virou “uma ques- 

tão do tamanho de quem fez 
pedido”. A insistência de Bol- 

sonaro na candidatura de Jo- 

do Roma é vista como uma 

forma de pressionar Neto a 
apoiaro presidente, o que ali- 

ados próximos garantem que 

não val acontecer. 
Além de dizer que Bolso- 

s 

naro é “radioativo”, Neto |á 

havia articulado para que o 
União Brasil declarasse 

apoio à reeleição de Cláudio 

Castro no Rio de Janelro co- 

mo um gesto em relação a 
Valdemar. Ele ameaça rom- 

per essa aliança e proibir os 

candidatos do União Brasil 
de apoiare m Bolsonaro caso 

ele atrapalhe o seu projeto 
ao governo, 
O Republicanos, partido 

emqueestá hoje joão Roma, 

ainda não está certo de que 

irá lançar sua candidatura. 
Pesquisas internas apontam 

que o ministro tem 1% das 

intenções de votos e sobe a 
5% com Bolsonaro. A sigla 
cogita uma eventual aliança 

com Neto, o que inviabiliza. 

ria lançar Roma até para ou- 
tro cargo, como senador. 

Quando João Roma en: 
trou no governo Bolsonaro, 
rompeu com ACM Neto, de 

quem foi chefe de gabinete. 

CASTELO SAINT ANDREWS 
ÚNICO RELAIS & CHATEAUX DE MONTANHA DO BRASIL 

O Castelo Saint Andrews em Grunáado-RS, é referencia em hoteluria de alto polrão ma América Lotitua, Possi 22 suites sendo; dl no Castelo, & mo 

Vento, um espetáculo da natureza que deixa à Serra Guicha toda florida, Vide site para sugestões do que fazer na Serra Gatcho 

Neto já antevia que ter um 

aliado bolsonarista o des- 

gastaria na eleição. Ágora, 
Roma tem conversado com 
Valdemar Costa Neto e não 

descarta eventualmente se 

filiar ao PL 

ONYX EMARINHO NO PL 

Hã outros ministros do go- 

verno Bolsonaro que estu- 
dam entrar no PL. Rogério 

Marinho, do Desenvolvi- 
mento Regional, devese fili- 
arao partido para concorrer 

ao Senado no Rio Grande do 

Norte. Onyx Lorenzoni 
quer entrar no PL para con- 

correr ao poverno do Rio 
Grande do Sul. 

Nas últimas semanas, a 
possibilidade de o PL fazer 

alianças locais com partidos 

de esquerda atrasou a negoci- 
ação para filiar Bolsonaro, 

Segundo integrantes do par 

tido, há conflitos no Piaui, 

Ceará, Pernambuco, Alago- 
as, Parã e Roraima. Valdemar 

trabalha para conciliar os in- 

teresses, porém, e evitar de- 
tecções no partido 

Interlocutores de Bolso 

naro dizem que o presiden- 

te está consciente de que 
não terá um apoio irrestrito 

e terá que engolir as “trai- 

ções” nos estados. Sua in- 
tenção é evitar apoios expli- 
citos, como ocorreria com 
Rodrigo Garcia em 5P, mas 

ele deve fazer vista grossa 
para situações isoladas. 

Montado 3 mo Mounhata House - Casa completa, uma nova teridéncia mundial, O Castelo conta com proyramações especiais pára Primuvera é 

REL dis d 
CATE AUA 

Em dezembro teremis o Espetáculo de Som e Luz nos jardins do Costeto para cetehrar tombém o Natal Luz, época em que a cidade garha uma decoração é atrativos natalinos 

dembois pu rrucrudo, Juca muês che janeiro, havera o Més das Horténsias no Castelo, um mês inteiro dedicado à essa for carveteristica da região, que enfetira todo o hotel e vs jardins 

em paisagem preparado especialmente pára a ocasião, Fevereiro é época do Especial Vindima no Castelo, periodo entre a colheita das uvas 00 inicio da produção do vinho, onde 

send possteel inclusive participar de pelestras e praticar a tradição che pesar cs uucis pura ea fubrtcação do vinho. Confira nossa programação qo site é faça sua reserpal 

Nas reseroas pára 2 noites (final de semana) ou 3, de 7 noites incluímos: testado privativo (aeroporto /hotel Marróporto = Porto Alegre = bois regulares e privcdics ou 

Canela = voos privados) melcommne drink va cheguda, serviços de mordomos, café do manhã completo e com horário lore, chá da rede treglês*, O portar reis Surprise 

do Chefe 0 jantar harmonizado com 05 melhores vinhos do mundo*, noite de pizzas quurmet na boulangenie**, terópia relaxante”, visitas à Vintodta Joliment com 

Encante-se com os lindos espetáculos 

“Sonho de Natal” = Comedia ati (Jony 

(* Surdo de 7 ileso 4 7 papas | 'rinha Es 

degustação é no Geo Muse O muniviliáso mudo das pedras prociógas 

iu Limfaimo mois edddiiio dá iobidonda E riieséh ) 

Confira as experiências gastronômicas inclusas nas programações com 2, 3e 7 noites (4 noites vide sitej: 

FEVEREIRO JANEIRO 

* Vindima Experience (05,/fev) 

* Festival Trufas Negras (12 /fev) 

* Experience Vinhos Brancos E Rosés (18,/ev) 

* Férias de Verão na Serra Gaúcha (lan /Fov) 

* Festival Casa Valedluga (08/fm) 
Nossa hospitalidade e comedidade de pempre com 

Natal Luz" — Grando (ave 4) Man), todos 05 protacatas aficims para Eua saúdo é segurança. 

E! 

E CMumgagra ES à Mountain House estu q 

com disponibnilidade pura 

Natal é Reveillon. Reserve ja! 

* Sabores do Brasil (15,/jan) 

* Verão Rômântico no Castelo (22 /jan) VESENVAS E INFORMAÇÕES: saintandrews.com.br Carnaval Veneziano (26/ev a 05/mar) 
(544 3295-7700 , 999574220 ou “O SEL AGENTE DE VIAGENS * Expe néncia Costelão Ciauçho [OH qa) Com exclusivo Baile de Máscaras 

E - E = 
— O Cs 
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Prévias: testes falham ESSE 2 

e PSDB aciona plano C€ 
Novo aplicativo analisado apresentou resultados insatisfatórios, 

e sigla iniciou avaliação de outras duas ferramentas de votação 

Bumno andar porta, ris dot 

Atraso. Votação para escolher candidato do partido à Pres dência to: suspensa domingo: Dona e Leite estão no páreo 

e questionamentos dos re: volvedora apta a fornecer 
A ENS Ena presentantes das campa- um aplicativo no prazo. 
AnAsiiá 

O dino BR para a Comntiria- 

ção das prévias presi- 
denciais do PSDB, paralisa- 
das no último domingo, fra- 

cassoueo partido ainda bus- 

Ca una empresa para lorne- 

Cer um aplicativo que possi- 

nhas de João Doria, gover- 
nador de São Paulo, Eduar- 

do Leite, governador do Rio 

Grande do Sul, e Arthur Vir- 

gílio, ex-prefeito de Ma- 
naus. Às perguntas giram 
em torno de protocolos e 

dispositivos utilizados. 
A segunda etapa é feita 

— Nús operamos com to- 
do o vigor para terminar no 

domingo, mas dependemos 

de cumprir todos os proces- 
sos de segurança — afirmou 
Araújo a jorn alistas. 

EXPLICAÇÕES AO TSE 

O ministro do Tribunal Su- 

Trabalho que valoriza o Bras | 

CNC DEBATE IMPACTOS DA PANDEMIA 
NAS NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

ara avaliar as mudan- 

ças que surgiram ou 
foram impolstonadas 

pela covid-19, a Confe- 

deração Nacional do Co- 

mércio de Bens, Serviços 

é Cursmo (CNC) realizou 

um workshop on-line no 

dia 18 de novembro, com 

a participação de juizes, 

especialistas em Direito 

do Trabalho é empresarios 

como Luiza Helena Tra- 
jano c Armando Ahmed, 

presidente das Drogarias 

Venâncio. Entre os temas, 
a necessidade de vacinação 

do empregado, trabalho hi- 

brido e uso de aplicativos 

de mensagens pelas com- 

panhias, visando responder 
a dúvidas comuns ao setor 

O presidente da CNC, José 

Roberio Tadros, incenti- 

vou os empregadores à 

investir no dialogo para a 

obtenção de um ambiente 

de trabalho mais saudavel. 

“A pandemia afetou mui- 
to as relações sindicais e 

de trabalho. O objetivo do 

evento é comimbuir para 

ampliar ainda mais esse 

entendimento dos empre- 

sarios da area, para Es 

tarmos cientes de que um 

ambiente negociado é o 

melhor cenário”, afirmou 

O workshop Os Impactos 

da Pandemia nas Relações 

de Trabalho fo organizado 

pela Comissão de Negocia- 

ção Coletiva do Comércio 

(CNCC), grupo de traha- 

lho da CNC, e contou com 

as participações de Vólia 

Bomfim, professora é con- 

sultora da área trabalhista, 

lum Pinheiro, juiz do Tra- 

balho do TRT — 3º Região, 

Crávio Calvet, juiz do Tra- 

balho do TRT — 1º Região, 

e Mana Cristina Matoll, 

desembargadora aposenta- 

da da 15º Região 

Encontro realizado em formato hibrido teve à participação de empresários, puizes é espectalttas 

DOCUMENTÁRIO DO SESC MOSTRA RECUPERAÇÃO 
DO PANTANAL APÓS OS INCÊNDIOS DE 2020 

mobilização de pes- dos pelos primeiros passos atingiu 93% da área da 

bilite a votação virtual de com profissionais de tecno-  perior Eleitoral (TSE) Be- quisadores, comuni- da recuperação da região e Reserva Particular do Pa- 
cerca de 40 milfiliados. On- logia da informação que nedito Gonçalves deu on- dades, Us, ansti- pela união, com foco na pre- trmônio Natural (RPPN 
tem, a legenda informôu tentam invadir osistemaou tem um prazo de dez dias tuições e fazendeiros para venção e combate a incên- Sesc Pantanal), à maior do 
que mantém conversas com 

outras três empresas que 
olerecem soluções tecnoló- 
gicas paraeleições. 

Pela manhã, o PSDB infor- 

Erro que às testes Cum a plata- 

forma da RelataSoft, que ha- 
via sido contratada anteon- 

term, “não foram totalmente 

satisfatórios”, A companhia 
ofereceu à sigla um software 
chamado D-Vota, usado em 

eleições virtuais de sindicatos 
e outros tipos de associações 
nos últimos anos. 

Diante do fracasso dos tes- 

tes, entraram em campo 

três alternativas. Duas em- 
presas  disponibilizaram 

seus sistemas para o partido 
ontem: Beevoter e Eleja. Os 
testes, acompanhados pelas 

equipes dos três candidatos, 

continuariam ao longo da 

madrugada de hoje. Uma 
terceira empresa cotada pe- 

la sigla é a Novoweb. 

A testagem consiste em 

três fases que podem levar 

mais de 12 horas: a primeira 

é passar por uma série de 

derrubá-lo para atestar a sua 

segurança. É a terceira é 
uma simulação da votação. 

Testagem com 
apps seguiu pela 
madrugada. Plano 
de reiniciar votação 
hoje deve ser adiado 

A empresta Webvoto já 
havia sido descartada na se- 

gunda-feira porque, como 

estava fazendo a eleição de 
seções estaduais da OAB, 
não conseguiria fornecer à 

tempo uma terramenta ao 
PSDB. A eleição da OAB- 
DF, porexemplo, tem 38 mil 

inscritos, um múmero próxi- 

mo do total de filiados do 
PSDB que não conseguiram 
votar no domingo. 

O plano de Araújo era an- 

teciparo reinicioda votação 
parahoje oque podenãoser 
mais possível com a dificul- 

dade em achar uma desen- 

para que o PSDB explique a 

suspensão das prévias no úl- 
timo domingo. 
O despacho de Gonçalves 

toi dado em um processo 

movido pelo advogado Cauis- 

tavo Futagami, que é filiado 
ao PSDB em Mato Grosso. 

Ele entrou com um pedido 

de liminar para que as elei- 
ções fossem suspensas até 
que os problemas no aplica- 

tivo fossem resolvidos. 

Segundo o pedido do ad- 
vogado, as falhas técnicas 

“ferem direito líquido e cer- 

to do filiado de escolher, 
através do voto, o próximo 

presidenciável do PSDB”. 

A interrupção da votação 

aprofundou as brigas internas 
no partido. Nos últimos dias, 

Leite, Doria e Virgílio troca- 

ramacusações. Anteontem, os 
três disseram confiar em uma 
solução para o problema e pre- 

garam que o partido deve vol- 

tar a se unir após o resultado. 
Ontem, foia vez deodeputado 

Aécio Neves (MG) dizer que a 

sigla term que “juntar os cacos”. 

proteger o Panianal, logo 

após o pior imcéndio do 
bioma, ocomido em 2020, 

é o tema do documentário 

Heróis do Fogo 2 — Rede 

Unida pelo Pantanal, 

Produzido pelo Polo Socio- 

ambiental Sesc Pantanal, à 

video de 29 minutos traz 

13 depoimentos interliga- 

Heróis do Fogo 

dios Torestais A preparação 

e a articulação para evitar 
um novo desastre, num ano 

que se anunciava ainda mais 

seco, comirbuiram para a 

redução dos focos na tem- 

porada da seca 2021] 

Esse é o segundo registro 

realizado pelo Polo sobre 
a ocorrência do fogo, que 

pais. O primero documen- 

tário foi vencedor regional 

do Prêmio Aberje na cate- 

gona audiovisual. O filme 
fala do trabalho da Brigada 

Sesc Pantanal para comba- 

ter o incêndio e do grupo 

de pesquisadores que le- 

vantava dados sobre o im- 
pacto do evento 

2» Rede Lima pelo Pantanal tem como tema o mobilização para salvar o bioma 

BIBLIOTECA DIGITAL DO SENAC REGISTRA 
AUMENTO DE MAIS DE 200% NOS ACESSOS . 

Biblioteca Pigrial 

Senac — plataforma 

que coma com mais 

estudo por meio dos livros 

digitais. 

A Biblioteca Digital Se- 

leitura off-line, pode arma- 

zenar os livros no aplicalt- 

vo para ler, mesmo sem 

Responsável apos parecenarroras. Jintação porriata cabe especialmente à de LODO livros do selo ar Di qu conexão à internet 
por aplicativo Fundação, como prove- g ido PO cia caia Ac 
suspeita de >A apuraçãodaFaurgs > OPSDBinformouque  doradasoluçãocontra- Sé — teve aumento dE portal mam bibliotecadi-  =hire 25 sp E k ade 
ataque hacker apontou como causa cresce oalerta de que tada (aplicativo, sistema 227% de acessos durante piaisenaccombr ou por encontrados exempla- 

maisprovâvelumcon-  podetersidovitimadeum — devotação infraestrutu- o periodo da pandemia de meio do aplicativo para fes de treze áreas. Ciências 
gestionamentodeaces-  ataquede hacker Ex- raeoperação), realizar as covid-19. Esse crescimen- celular (JOS ou Android). Humanas, Saude, Bem-Es- 

> Responsável! pelo sosincompativelcomo presidentes da siglajá devidas ddigências para to expressivo confirma a A plataforma é intuitiva e Er HeleraO comunicação 

aplcatvodas prévias a  númerodeeleitores estdosearticulandopara esclarecer oocarmdo. efetividade das ações de de fácil navegação, pro- e Artes, Design, cmi Las 

Fundação de Apoio da cadastrados, Portanto a pedir investigação da nora a GrMendo: É deh a ra, Moda, Educação, tas 

Universidade Federaldo Faurgsconsideramulto PoliciaFederal Alegenda > Osistema já motivou a: H tronomia, Nutrição, Turis- 
Rio Grande do Sul plausivelaocorrência enfatiza noentanto quea outras polêmicas. O fato pela is e Senar em o protagonismo do aluno. mo e Hotelaria, Eventos € 
(Faurgsjinormouontem — deumataque de fundação precisaesclare-  deosoftwareter sido cada região, garantindo Nela, ele pode selecionar Desenvolvimento Social é 
queconsiderapiausívela hackersagaplicativo,a  ceroquecasouapame  tetono RioGrande do que os alunos da institui- seus livros favoritos, adi- Tecnologia da Informação, 
ocorrênciadeumataque partir das 8h15 — uma sulgerou atritos entre ção livessem O apoio ne-  cionar anotações sobre o O acesso é gratuito. Basta 

dehackersaosoltuare vezquedesdeas ho > Independente de grupos de Jodo Doria e cessário para o seu pro- conteudo, criar listas de que o aluno esteja matricu- 
do PSDB, cuja votação fo! sistema funcionou providências a serem do gaúcho Eduardo Leite, cesso de aprendizagem é lestura e, com o recurso de lado no Senac. 
suspensano domingo periertamente" diza toinadas pelo partido, (Gustavo Schmitt) 

Acesse O site 

“TRABALHO A FAVOR DO BRASIL 

Pair ualigpenç ato NE 

Errada una Par io para! 

a 

e conheça as ações que o Sistema | 
Espere perecer im ope Comércio vem realizando para ajudar o pais a superar a crise. | 

CMPJ nº 6d EA SAIMODI- to 

ANBO DE LEENÇA 
À Equanor Bram Energia Lida. pena pábbro que recebeu do TBAMA a Lisença de Operaçã 
DOS TOvElSÊ A! com validade nã [4/1 155034. parace Qntems de Prodoção e Escoame 
a da Pelrídec e G bs Metural dó Campo de Pesegano, na Esas de Cempos. Fio de anerE. 
Pao da Juno, 2d de ovas bro de 2021. varonca Rernndo Coelho - Vida Presdendo E oriuinra 

Áruncia gorro via 
Whotsãpp ou Telegrom 

eo 21 2534-4333 
assina | OOLOBO 

WrL Cho. Org. br 

aa CIO O) Esistemacne E) Esistemacno EM Blvenconline 
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PSD de Kassab lança Pacheco 
no jogo eleitoral pelo Planalto 
Presidente do Senado fez discurso de pré-candidato, com críticas indiretas a 
Bolsonaro, e busca ampliar espaço do partido a menos de um ano do pleito 

JULIA LINDMER 
pila hdna rPbo áglabo com & 
ES 

E” uma fala repleta de críticas indi- 
retas do presidente Jair Bolsonaro, 

o presidente do Senado, Rodrigo Pa- 
checo (PSD-MG), fez ontem um dis: 
curso de pré-candidato à Presidência 

da República durante a convenção de 
seu partido, em Brasília, Apesar deter 
evitado formalizar categoricamente 

sua entrada na disputa, ele disse que 
estará“a serviço do Brasil” em 2022 e 
prometeu a elaboração de um “plane- 
jamento de nação”. Após o evento, Pa- 
checo foi tratado como pré-candidato 
pelo presidente do PSD, Gilberto Kas- 
sab, e disse que a pré-candidatura será 

tormalizadano “momento oportuno”. 
Seconcretizada, acandidaturade Pa- 

checo aumenta o tráfego de nomes na 
terceira via. Paraalguns lideres partidá- 
rios, a pré-candidatura do presidente 

do Senado, idealizada por Kassah, é, 
atualmente, uma tentativa de fortale- 

cer o PSD em meio às articulações de 
alianças para as eleições de 2022, tanto 
no jogo presidencial como nos estados. 

Ao não assumir formalmente a pré- 
candidatura no momento, Pacheco 

também busca evitar criticas de que es- 
sacandição poderia gerar conflito com 
ade presidente do Senado e do Con- 

gresso. Por ora, o senador vem tendo 
uma postura dúbia. Se porum lado, ne- 
siste a oficializar sua entrada no páreo, 

por outro, dispara críticas ao Planalto. 

— Precisamos ter alternativas para 
que o Brasil possa se submeter a uma 

mudança tranquila — disse Pacheco, 
—Convocadoa essamissãodeserviro 

PSD, eu o faço na condição de presi- 
dente do Congresso, e em relação às 
eleições de 2022, reforço que estarei 

decorpo alma, mente e coração aser- 

viço do partido e a serviço do Brasil, 
O presidente do Senado afirmou que 

acoonomia brasileira está “contamina- 

da”, falou de educação mais inclusiva é 

na defesa do meia ambiente: 
— Que esse movimento do PSD pos- 

sa ser interpretado como uma contri- 

buição do partido à democracia brasi- 
leira. Vamos construir uma proposta. 
Pacheco disse que “embora alguns 

tenham sugerido que não houvesse 

eleição, o que foi prontamente repudi- 
ado, as eleições acontecerão”, 

O RIO TEM CRIATIVIDADE 

O RIO TEM TECNOLOGIA 

O RIO TEM NEGÓCIO 

O RIO TEM WIRED FESTIVAL BRASIL 
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FÉDEO SOME OFSENADO FEDERAL CAÇÃO 

Ha disputa. Pacheco discursa observado por Kassab [á esquerda). pressão para 'ançar candidatura 

— O que estamos vivendo no Brasil 
hoje são diversos problemas que seri- 

amevitâveisse fizéssemos política para 

buscar solução para a vida das pessoas, 
Estamos vivendo o radicalismo, o ex- 

tremismo ea politica da discórdia que 

estão acabando como Brasil. 
Antes do discurso, Kassab reforçou 

convite a Pacheco para ser candidato: 

— Quero ter a honra de formalizar 

aqui o convite do PSD para que você 
possa seronosso candidato à Presidên- 

cia da República nas eleições de 2022. 

às 0 evento, ao ser questionado se 
Pacheco é, de fato, o pré-candidato do 
PSD, Kassab brincou que para um mi- 

neiro, que term fama de falar pouco, as 

declarações do presidente do Senado 
mostram que ele é “candidatissimo”, 
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Moro e Bolsonaro 

disputam apoio 
de Zema em 2022 
Ex-juiz fez foto e propôs aliança a governador, que 
pode ficar 'neutro' para apoiar candidato do Novo 

RATANDERSON GUERRA 
E JUSSARA SOARES 
golticatigisho cor bo 

Rei E Rh nd 

m mais um movimento na 
direção de aliados do presi- 

dente Jair Bolsonaro, o exjuiz 

e ex-ministro da Justiça Sergio 

Moro se encontrou ontem 
com o governador de Minas 
Gerais, Romeu Zema (Novo), 

para discutir a construção de 
uma aliança para aseleições de 
2022 no estado, o segundo 
maior colégio eleitoral do pais. 

— Foi uma visita de cortesia 

par causa da relevância de Mi- 
nas. Viemos convidar o pover- 

nador para participar da cons- 

trução de um projeta — afir- 
mou ao GLOBO o deputado 
federal Igor Timo, presidente 

do Podemos mineiro, que in- 

tegra a base da gestão Zema. 
Após o encontro, Moro 

compartilhou nas redes soci- 

aisumatoto ao lado de Zema, 
acrescentando que conver- 

saram sobre “a importância 

de Minas no projeto Brasil”. 

Zema é um dos governado- 
res que mantêm hoa relação 

com Bolsonaro, e o presiden- 

tetem feitoafagos públicos ao 
governador, na esperança de 
contar com seu apoio no ano 
que vem. À proximidade do 

mineiro com Bolsonaro, po- 
rém, já foi maior, A queda de 

Aproximação. Moro e Zema em EM 

popularidade do presidente 

tem leito Zema se afastar, 

A aliados, como informou 
ontem a colunista Rela Mega- 

le, do GLOBO, o governador 

tem dito que não apoiará Bol- 

sonaro nem Moro. Seu parti- 
do, o Novo, tem um pré-can- 

didato ao Planalto, Felipe TA- 

vila. Além de manter a fideli- 
dade partidária, a posição é 
atraente para Zema porque 
um palanque “neutro” na dis- 

puta presidencial lhe permite 
receber diferentes apoios na 

própria reeleição em Minas. 

SANTOS CRUZ NO PODEMOS 

Nas articulações para cacifar 

sua candidatura ao Planalto, 

Moro vem também angari- 
ando apoios entre ex-aliados 

de Bolsonaro. Hoje, o ex-mi- 

nistro e general Santos Cruz 
oficializa seu ingresso no Po- 
demos. Às opções são con- 

correr ao Senado ou à Cârna- 

ra pelo Distrito Federal ou 
pelo Rio no ano que vem, 

MCESSE E SAIBA 
MAIS SOBRE A 

Nova PLATAFDRP A 

TEM NO RR. 

Um movimento: Apoio: 

| EDICÕES [GLOBO CONDE NA CÍRIO | invEsT.Rio EDIÇÕES | GLOBO CONDE NAST QU pnmora coro 



O GLOBO | quinas 25 1 ra. 
det do 

Investigação sobre 
rachadinha só seguirá 
com nova denúncia 
Ministro João Otávio Noronha, do STF, também decidiu que 

MP-RJ não poderá reaproveitar provas invalidadas pela Corte 

RATANDERSOS GUERRA 

emjuecharson nora bogiobe com Er 

O ministro João Otávio No- 

ronha, do Superior Tribur 
nal de Justiça (ST), decidiu 

que a ação perial que investiga 

o suposto esquema de rachadi- 

nha no gabinete de Flávio Bol 
somaro, à época em que ele era 

deputado estadual no Rio de 

janeiro, só poderá prosseguir 
caso o Ministério Público do 

Rio de Janeiro (MP-RJ) apre- 

sente uma nowa denúncia. 
A decisão, atendendo a um 

pedido da defesa de Fabrigo 

Queiroz, ex-assessor de Flávio 
apontado DOEEO O operador do 

esquema, foi tomada após O 

ministro assumir a relatoria de 

todos os processos envolven- 

do o caso no tribunal. 
“Acolho esta recla TRAÇÃO, dh 

terminando à autoridade re- 

clamada que dé prossegui- 
mento à Ação Penal, em destfa- 

vor de qualquer de seus réus, 

após apresentação de peça 

acusatória que não se ampare 
emelementos declarados ilici- 

tos pelo Superior Tribunal de 

justiça, na formado parecerdo 
Ministério Público Federal”, 

decidiu Noronha, 

BA= 

Q ministro passou à ser o 

relator das ações após a 

Quinta Turma do ST] deci- 
dir anular todas as decisões 

tomadas pelo juíz Flávio la- 
baiana, da 27º Vara Crimi- 

nal do Rio de Janeiro. Na 

prática, desde então. qual- 

quer recurso ou pedido no 
processo terã o primeiro vo- 
to conduzido por Noronha, 

Para que a caso prossiga, 
além de depender de uma 

nova denúncia do MP, ne- 

nhuma das provas julgadas 

ilegais pelo ST] no início de 
novembro poderá ser apro- 

veitada no processo. 

“Não há, em verdade. co- 

mo se preservar a denúncia 

com a exclusão das informa 

ções que se ancoram, direta 

ouindiretamente, nas provas 
anuladas: muito menos co- 

mo se DAIELE dos PÉLES que 

identifiquem os trechos rela- 

tivos a provas anuladas e os 
ignorem, apresentando de- 
fesa sobre o que entendam 

“sobrar daquela peça impres- 
tavel, argumenta Noronha 

Flávia é investigado porsus- 

peitas de que tuncionários de 

seu gahinete naépoca em que 
era deputado estadual no Rio 

de Janeiro tinham que devol- 

ver parte de seus salários. 
O primeiro a votar a favor 

de Flávio foi Noronha. Ele foi 

acompanhado por Reynaldo 
Soares da Fonseca, Ribeiro 

Dantas e Joel Tan Pactornik. 

Apenas Jesuíno Rissato foi 

contra o pedido da defesa. 

MUDANÇA DE VOTO 

Em fevereiro deste ano, pot 
quatro votos a um, a Quinta 

Turma já tinha anulado a que 
bra de sigilo fiscal e bancário 

de Flávio Bolsonaro no caso 
das rachadinhas, determina- 

da por Itabaiana. Em março, 

porém, por trés votos a dois, 
rejeitou pedido para amulal 

outras decisões tomadas pelo 

juiz. Agora, dois ministros 
que haviam se posicionado 
contra Flávio mudaram de 

ideia: Reynaldo Soares da 

Fonseca e Ribeiro Dantas. 

O ST] já tinha adiado o jul- 

gamento do recurso algumas 
vezes. O ministro João Otávio 

de Noronha destacou que há 
uma decisão do Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro 

CTIRJ) dizendo que o senador 

deve ser julgado lá, e não por 
um juizde primeira instância, 

Política | 9 

Alvos. F ávio é acusado de car com parte do saláro de seus ex-lunbionáros da Aler| e Queiroz, de operar O Esquema 

Investigação 
do MP 
contradiz 
Queiroz 

> Em entrevista na noite 
deterca-feiraao SBT o 

policial militar reformado 

Fabrício Queiroz, ex 

assessor do senador 

Flávio Bolsonaro (Patrio- 

ta-RJ), atribuiu o apelido 

Ano” aum empresário 

de Abbaia (5F e nego 

que a alcunha tosse usada 

para designar à advogado 

Frederick Wassei, que atua 

para o pariamentare 

caso de Flávio Habaiana 
Com a decisão do ST] de 

anular as deliberações toma- 
das pelo juízo de primeiro 
grau, os advogados de Flávio 

O FUTURO DA ENERGIA 
O MUNDO HOJE ATRAVESSA DIVERSAS TRANSFORMAÇÕES, E O 

GRANDE POTENCIAL NO SETOR, POSSUI UM BRASIL, COM SE 

IMPORTANTE PAPEL NA CHAMADA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA. NESTA 

LIVE, VAMOS DEBATER A CAPACIDADE DO SETOR EM INOVAR, 

ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS E COMO EMPRESAS COMPROMETIDAS 

COM UMA AGENDA ESG PODEM FAZER A DIFERENÇA. NÃO PERCA. 

LIT EL ET So Kcifo)-To 
A/NEo) eo lilo ulio(o] 

30/11 ÀS 17H 

representou o presidente 

Jair Bolsonaro. No entan- 

tocmersagens trocadas 

pelo próprio Queiroz e por 

sua mulher, apreendidas 

pelo Ministério Público do 

Rio (MP-RJj durante a 

investigação do caso da 

“rachadinha'. contradi- 

zem aversão apresentada 

pelo ex-assessor nesta 

semana, quase Jâmeses 

depoms da "Uperação 

Anjo queo prendeu no 

Escritório de Nassei no 

Interior pauisia 

> Queiroz, inicialmente 

pretendem agora invalidar 

toda a investigação. Um dos 
objetivos é demonstrar que o 
Relatório de Inteligência F- 

nanceira (RIF) foi produzido 

argumentou na entrevista 

que o termo anjo sera 

comumente usado por ele 

para designar pessoas 

fue O aqudlam, E retermi-se 

aumamigo queteria lhe 

prestado auxilio enquanto 

esteve em São Pao. Em 

aposto de 2015, arevista 

“Veja mostrouqueo 

ex-assessor faria, dépoca 

tratamento de um Cancer 

no Hospital Albert Eins- 
fem, na capita paulista 

> * Euchamo as pessoas 

que cuidam daminha 

famiãa de anjo. Quem 

cuida daminha família, da 

minha mulher. Em São 

Paulo, eu tive uma pessoa 

que me ajudou muto, que 

licourmudto amiga minha, 

no periodo de... Eu fiz três 

cirurgias Essa pessoame 

levava, Rcou minha amiga. 

É eu chamavaele deanjo. 

Eualmoçava Ele tem um 

restaurante... Para não dar 

NOTE à pessoa porque a 

partir do momento em 

que dã nome essa pessoa 

fica visada, é difamada 

tambem, eu chamava de 

Anjo disse ao negar que 
capelido erade Wassel. 

em desacordo coma lei—a 

peçado Conselho de Contro 

le de Atividades Flnanceiras 

(Coal) é uma das poucas que 
seguem de pé no caso. 

Le 
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NÃO ERA AMOR, ERA CILADA 

Achou que era Alessandra Ambrosio 
lHaliano pagou a polpista que por 15 anos usou fotos da mode 6 bras leirana internet 

O GLOBO 

ERAS RELIT/RÉUTERS 

Chaga sobre a água Canoas barcos e casas utuantes alinhadas em trecho do Ria Madeira que se tornou o novo ponta de garimpo legal no Amazonas; concentração assusta moradores do distrito prós me é aterta autoridades amis entais 

NARCOGARIMPO NO RIO 
Mourão diz que tráfico participa de 
nova frente de extração ilegal de ouro 
ADRIANA MENDES 

adrunsÉtes egioio com br 
BEagLIa 

DS: de invadir áreas in- 

digenas e deixar de ape- 
nas fornecer proteção para 

dominar pontos de minera- 

ção, o narcogarimpo está 
envolvido em uma nova 
frente de extração ilegal de 

ouro, na Amazônia — desta 

vez, no trecho do Rio Ma- 
deira próximo à comunida- 

de de Rosário, no municipio 

de Autazes, a 113 quilôme- 
tros de Manaus, O alerta foi 
feito pelo vice-presidente 

Hamilton Mourão, ao ser 

questionado sabre as ima- 
gens de balsas e dragas de 
garimpeiros atracadas lado 

a lado, formando uma ver- 
dadeiravila fluvial, em audi- 
ência pública na Câmara. 

— Volta e meia aparece 

um garimpo de aluvião ali 
na região. Pode ter certeza 

de que parcela disso aí está 

contratado por gente ligada 

ao narcotráfico porque o 
Madeira é rota do narcotrá- 

fico — disse Mourão na Co- 

missão de Relações Exterio- 
res da Câmara, onde foi dar 

esclarecimento aos deputa- 

dos sobre ações de tiscaliza- 
ção na região e seu trabalho 
como coordenador do Con- 

selho Nacional da Amazó- 

nia Legal (CNAL). 
As ha FCds COMEÇAPAam à Se 

reunir há 15 dias, depois que 

se espalhou a notícia de que 

haveria ouro no local. O vi- 
ce-presidente lembrou que 
o narcotráfico está muito 
mais ligado ao garimpo te- 

centemente. A associação 

começou a se fortalecer 
com a chegada na região de 

facções criminosas origina- 

das de outros estados. 
O ativista do Greenpeace 

Danicley Aguiar afirmou ao 

Gl que há mais de 300 bal- 

sas no Rio Madeira, sem li- 
cença ambiental para mine- 

ração. O aparato causou 

apreensão entre os motado- 

res da comunidade de Rosã- 
rio. Para procurar ouro, bal- 

sas, barcos empurradores e 
OLHTOS tipos he embarca- 

ções revolvem o fundo do 

rio, sugam à material para 

filtrar o ouro e devolvem a 
ápua em seguida, 
O trecho do Rio Madeira é 

usado por habitantes dos 

municipios de Nova Olinda 
do Norte, Borba e Novo Ari- 

puanã para viagens até Ma- 

naus por lanchas. A extra- 

ção de ouro ilegal no Madei- 
ra não é novidade. Em se- 

tembro, um grupo se insta- 
lou em outro trecho do rio, 
nomunicipio de Humaitá, a 

7D0 km de Manaus. 

O Instituto de Proteção 
Ambiental do Amazonas 
também informou, em no- 

ta, que o tráfico é uma das 

possiveis ilegalidades no ga- 
Fim po que devem ser inves- 

tigadas. Outras citadas pelo 

instituto do governo do 

UM “6 PANÉIA 
Conheça HUMSÓPLANETA = o maior 

monmento editorial brasileiro para 

promover práticas sustentáveis & 
enfrentar a mudança climática 

Acesse umsoplaneta.globo.com 

= = 

DEVASTAÇÃO FLUTUANTE 

“a Purugura 

Balsas e drsgas de garempo 
começaram ase aglamerar no Rio 
Madeira. portoda comunidade de 
Rosário, no mumncipio da Autazes, 
a 113 quilômetros da Manaus há 15 
dias, depor de se espalhar à 

| matizes de qua havia duro no beca 

Amazonassão o trabalho ES- 

cravo e contrabando. O Ipa- 

am confirmou a movimen- 

tação anormal de dragas e 
informou que será feito um 
diagnóstico para apurar à 

real situação no local. O ins- 

titutoacrescentou que ativi- 
dades de exploração mine- 

ral naquela região não estão 

licenciadas. 

O Ministério Público Fe- 
deral expediu uma rece 

mendação ontem pedindo a 
adoção emerpencial de 
ações para retirada de ga- 

rimpeiros ilegais. O MPF 

cobrou uma atuação inte- 

grada de órgãose autarquias 
tederais e estaduais compe- 
tentes contra a nova frente 

de extração de ouro, no pra- 
za de 30 dias. O Ministério 

Público já pediu aos órgãos 
competentes medidas para 

dy ambipar 

4 EDITORA GORRO 
is 
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Editoria da ária 

a interrupção imediata das 

atividades, e recomendou 
que, se necessário, sejam 

destruídos os equipamen- 
tos usados para a prática do 
crime. 
O Ibama informou que to- 

mou conhecimento do caso 

anteontem e entrou em 
contato com o Ipaam para 
coordenar uma fiscalização 
de garimpo na região, A Po- 
licia Federalafirmou em no- 
ta que trata do caso com ou- 
tros mstitutos com atuação 

na Amazônia. 

'NÃO MANDO EM NINGUÉM" 
Na audiência em que foi 
questionado sobre o novo 

ponto de garimpo ilegal, 

Mourão também reconhe- 

ceuos limites e dificaldades 
que enfrenta na coordena- 

ção da CNAL. O vice-presi- 

Braskem 
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dente voltou adizer quendo 
houve integração entre as 

Forças Armadas e órgãos de 
fiscalização ambiental no 

combate ao desmatamento 

da Amazônia e afirmou ser 
contra o uso de militares na 

região, mas foi a solução que 

“havia para o momento”. 
— Eu não mando em ntn- 

guém, se eu tivesse a condi- 
ção de dar ordem, o pessoal 
Cumprir e tivesse recurso na 

minha mão, teria muito 

mais Hexibilidade e capaci- 

dade decumprir ataretaque 
me foi dada — disse o vice- 
presidente na Comissão de 

Relações Exteriores. 
O trabalho de coordena- 

ção de Mourão no conselho 

foi várias vezes questionado 

pelos deputados. O governo 
Bolsonaro adotou as 
missões de cumprimento 

de Lei da Garantia e da Or- 
dem (GLO) como principal 
ação contra crimes ambien- 

tais na região. Mas em outu- 

bro, Mourão já havia dito 

que as GLOs não seriam re- 
novadas porque os órgãos 

fiscalizadores estavam com 

maior capacidade de ação. 
De putados destacaram que 

as GLOs custaram R$ 550 

milhões e não deram resul- 

tado, 
— Eu concordo que o me- 

canismomais adequado não 

é o emprego das Forças Ar- 
madas — disse Mourão, jus- 
tificando que os militares 

são importantes para dar 

no » - 

9) MICIATTVA VERDE 

apoio logístico. — Eu tenho 
cobrado do Ministério do 
Meio Ambienteum planeja- 

mento para recuperação da 
capacidade operacional das 
agências ambientais. 
Q vice-presidente tam» 

bém afirmou que não vai 

responder porerros nacoor- 

denação do conselho por- 
que não cometeu “penhum 

crime”. Mourão ressaltou 

Que Se 0 PoVEThO nao tivesse 

atuando, a situação “seria 

muito pior na Amazônia. 

Cobrado por não ter parti- 
cipado da delegação brasi- 
leira na Cúpula do Clima 

COP 26 no més passado, em 

Glasgow, Mourão respon- 
deu que “cumpre missões”. 

— O presidente ( Jair Bol- 

sonaro ) não me deu a mis- 
sao deiraCOP26, entãonão 
fui — afirmou. 

Mourão defendeu a parti- 

cipação do Brasil no encon- 
tro, classificando cómo 

“efetivo e eficiente”. So- 

mente na semana passada o 

governo divulgou os mais 
recentes dados de desmata- 

mento da Amazônia Legal 

medidos pelo Inpe, apesar 
de-o documento com o re- 

sultado ter data anterior à 

de início da conferência em 

Glasgow. O adiamento evi- 
tou cobranças ao governo 
brasileiro. A área desmata- 

da no período 2020/2021 
foi de 13.235 km”, a pior em 
15 anos, numa tendência de 

alta que já dura quatro anos. 

Mm, 
natura 

Es 
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Abandono de mais de 
mil búfalos mobiliza 
polícia e ativistas em SP 
Descoberta em Brotas é considerada um dos piores casos 

de maus-tratos a animais do país, mas dono nega abandono 

IVAN MARTÍNEZ-VARGAS 
hear ria Ms recarga algo tos cas Em 
são Pis LS 

O abandono de ao menos 

1.056 búfalos no sítio 

Agua Sumida, em Brotas 
(SF), tem sido tratado por ad- 
Wo gados e ativistas Como um 

dos maiores casos de maus- 

tratos a animais já registra- 

dos na História do país. Ima- 

gens de animais do sítio es- 

quálidos, atolados e desespe- 
rados por comida têm des- 

pertado solidariedade de ati- 

vistas e celebridades, como 
Luisa Mell e Xuxa 

A maioria dos animais éde 

fêmeas e pelo menos 22 bú- 

falas já morreram de fome. 
No terreno, há animais em 

decomposição e muitos dos 
que estao vivos tem cost e! a& 

amostra, em estado de ina- 

nição. De acordo com a de- 

legado Douglas Brandão 
Amaral, que investiga o ca- 

sa, provas indicam que o 
proprietário e administra- 

dor da fazenda, Luiz Augus- 
to Pinheiro de Souza, teria 

deixado os búfalos definha- 

rem de propósito. 
A defesa do proprietário 

da fazenda afirma que os 

acontecimentos “se relacio- 

nam a uma infima parcela 
do rebanho, e apenas três 

vacas, mais debilitadas, que 

possuem idade avançada e 
que sofrem mais frente a 

agressiva estiagem”. A afir- 
mação, porém, é desmenti- 

da pelo inquérito policial, 

por ativistas e por fotos que 
circulam na internet. Os ad- 

vagados também alegam 
que os proprietários “ha 

anos cuidam dos animais e 

da propriedade com zelo, 
fornecendo suplemento ali- 

Alimentação. São necessários 1 mil litros de água e HO toneladas 

mentar durante al estiagem, 

o que não foi diferente no 

anocorrente. 

— Vimos um cenário de 

guerra quando chegamos ao 
local. As quase 500 cabeças 

que aínda estavam de pé co- 

meçariaoo dcarr em um ou 

dois dias. À força-tarefa 

conseguiu uma ardem judi- 

cial e começou a desatolar 
animais edar soro e comida 

a eles, mas O proprietário 
continua omisso — contra- 

pós o delegado Amaral. 

São necessários diaria- 
mente 1 mil litros de água e 

10 toneladas de alimentos 

como feno e farelo de milho 

para alimentaros animais, 

segundo ativistase informa- 

ções do inquérito. Todo q 

material, segundo a publici- 
tária e ativista Larissa Ma- 

Relator critica projeto que propõe volta de propaganda de armas 

BRUNO DOES 
Bruna pós sogloba gom Er 
massa 

[O des de combate 
a violência e o próprio 

relator do projeto que prev Ú 

a mudança, deputado Eli 

Corrêa Filho (DEM-SP), 
criticam uma iniciativa do 

deputado Eduardo Baolsona- 

ro (PSL-SP) para liberar a 
publicidade de armas de fo- 

go no Brasil, O deputado 
apresentou em dezembro a 
proposta, que é criticada 

também pela justificativa 
do filho do presidente Jair 

Bolsonaro para aprovação 
da matéria: a de que “o povo 

armado” não seria susceti- 

vel a ditaduras, O argumen- 

LIVE 
Dislolsialidid=IHo|= 

INFRAESTRUTURA 
É HOJE, ÀS 9H! 

to foi usado pelo pai do de- 

putado na campanha eleito- 

ralde 2018. 
Eduardo tenta aprovar o 

projeto na Comissão de Se- 

gurança Pública da Câmara. 
Mas o texto conta com a re- 
sistência do relator. 
— Sou contra csse projeto, 

parque o Eduardo Bolsona- 
roquer dar publicidade à ar- 

Arnaldo 
Mess 

" Jardim 
e) Loprtodo 

A discussão sobre a criação de uma 

nova modalidade de debênture de 

infraestrutura tem avançado no 

Legislativo, e recentemente fo! 

aprovado pela Câmara dos Deputados 

um PL que atualiza esse modelo. 

Vomos reunir outoridades pora debater 

o que o mercado financeiro 

e investidores podem esperar 

com essos mudanças. Não perca. 

(| Fodatol 

adm 

Natália 
Marcassa 

Spcretária de Fornento 

Pionejamento & 
Porcerios do Ministério 

do Inlroestuturo 

ma de fogo mas vai acabar 

estimulando a violência. As 

pessoas que até então não ti- 
nhamdesejodeterarmasde 
fogo podem ser influencia- 

das. Não vejo 0 tema como 

prioridade. Vamos fazer a 
audiência e quvir os dois la- 

dos. Mas minha inclinação 

é lazer um parecer pela re- 
jeição —disse Eli. 

à Felipe Prado 
Sócio do área 
De Mercodos 

Firancaró a de 

Copiado EMA 

A proposta será objeto de 

uma discussão no dia 30. Se- 

rão ouvidas associações de 
policiais, uma empresa do 
ramo, à Taurus, e à ONG 

Sou da Paz. Segundo Caroli- 
na Ricardo, diretora do Sou 
da Paz, o instituto vai refor- 

car a posição contrária à ini- 
ciativa e lembrar a motiva- 
ção daleique proibiu esse ti- 

A sin a. à a E AOvogUdos - 

Mediação 
Daniel Rittner 
Repórter especial do Valor 

Apontea câmera 
eassista 

debenturesinfraestrutura.combr 

E = 
— = 

Redircõã: alor 

Percy 
Soares Neto 

Biretor 

Executivo do 

SECOM SINDOOM 

FU 
ce tenoemlho para sustentar os bútaros em Brotas 

11 Brasil 

luf, vem de doações. 
— Podemos ter mortalida- 

de em massa das búfalas [o- 

meas grávidas, o inquérito 

mostra um horror, Pelo que 
se sabe, passaram trator pe- 
lo pasto para que os animais 

não tivessem o GUue Con er 

— afirma o presidente da 

Comissão de Proteção e De- 

lesa dos Animais da OAB, 
Reynaldo Velloso, 

po de publicidade. 

—Nãoé atoa queo estatu- 

to proíbe a publicidade de 
armas de fogo. Temos uma 

regulação sobre venda de 

bebida e cigarro também, 

Não tem por a não ter so- 

bre armas de fogo. Às armas 

geram consequencias. Por 

exemplo, o risco de acesso 

de crianças à arma em casa, 
Pode ser um fetiche de jo- 
vens. Não é uma coisaquese 

estimula em publicidade, 

para compra por impulso, 

Martha Selllier 
secretono Especial 
do Frograro 

dé Porcernos de 
Investimentos 

do Ministório da 

Ecoromia= SEPPI/ME 

Wellington Fagundes Sernodor 

do Republica 

Transmissão 

000 Valor Econômico 

Polróc mio 
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PRESSÃO NO ORÇAMENTO 

CUSTO DA 
EDUCAÇÃO 
Mensalidade escolar 
deve ter em 2022 maior 
reajuste em 5 anos 
JULIA MIA 
psoiragisdo tom e 

De de quase dois anos 
conciliando aulas remotas 

ehibridas avoltaá rotina esco- 
lar em 2022 virá acompanha- 

da, para muitas tamílias, de 

um reajuste de mensalidade 
que deve ser o maior dos últi- 
mos cinco anos. O presidente 

da Federação Nacional das Es- 

colas Particulares (Fenep), 
Bruno Eizerik, estima que o 
aumento médio do setor deve 

chegar a dois digitos. Desde 
201705 preços vinham subin- 
do menos que isso. 
As instituições de ensino 

afirmam que sofrem pressão 
de custos pelo cenário econá- 
mico adverso € pur pastos BX- 

tras realizados na pandemia, 
Entre os fatores para o aumen- 
ta citam despesas para adapta- 

cão ao ensino remoto, mernsa- 
lidades reduzidas em 2020 pa- 
ra reter alunos, perspectiva de 
reajuste salarial de professores 
ea pressão da inflação, que abe- 
tou inclusive aluguéis. 
A própria perspectiva de 

aceleração da inflação pressio- 

nas reajustes. As escolas ten- 
dem a tentar se proteger de al. 
ta mais vigorosa dos preços ao 

longo do próximo ano. 
Nas escolas do Rio e de São 

Paulo, os reajustes variam de 

6,5! a 14%. E devem apertar o 
orçamento das famílias no 
momento em que a inflação já 
reduz o poder de compra. Nos 

últimos 12 meses até outubro, 

ela acumulaalta de 10,67% pe- 
lo IPCA, indice oficial. 

CUSTO DO ENSINO REMOTO 
A dona de casa Fernanda La- 
Es Não chegou ase SAUTPADESE = 

der com o reajuste de 9% na 

mensalidade escolar dos dois 
filhos, um deles no ensino fun- 
damental e o outro no médio 

do colégio Qi. Mas, mesmo 
tendodbtidadestontode 40% 
na mensalidade por ter dois hi 

lhos matriculados na mesma 

instituição, precisou cortar 
despesas para pagar a conta. 
— Tivemos que começar à 

comprar came de sepunda, 
optar eo frango e por marcas 

a mais baratas. Agora, não va- 

PREÇOS EM ALTA NO SETOR DE ENSINO 

Veja a comparação do Índice Geral cam os níveis de educação (em %) 

Le Escolas-do Rlae de São 

o”: Paulo preveem aumentos 

&/ entre 5,5% e 145% 

Instltuições de ensino argumentam 
que Liveram ália de custos durante 
a pandemia Veja às principas 
tálores citados por sas 

* Adaptação do ensina 
remoto 

* Redução da 
mensalidades em 2020 
para deter aline 

- Perspectiva de reajuste 
salarial dos professores 

* Progsão da infiação 

Fonte: IHGE 

EDUCAÇÃO 

55 
2019 ERRRSE 

“12 meses até puteiro de 2021 

JE B 

mãos mais ão salão, fazemos tu- 

doem casa, e evitamos progra- 
mas.caros, como irao cinema. 
Tudo para mantê-los em uma 

bos escola particular —conta. 
No Rio, colégios tradício- 

nais já divulgaram seu reajus 
te para 2022. Na escola bilin- 

gue Maple Bear, aalta será de 
14%. O ColégioCruzeiroterá 
aumento de 11,5%, e o Liceu 

Franco-Brasileiro, de 10,9%. 

No Santo Agostinho, o valor 
subirá 9,8%, eno Logosófico, 
6,5%. O Miraflores de Nite- 

róival elevar o valor em 8%. 
Não se trata de fenômeno 

isolado. Segundo a consultoria 

Meira Fernandes, especializa- 

da em estudos edneaciimiáie, 
16% das escolas que preten- 

dem aumentar à mensalidade 

em 2022 farão aumentos na 
casa dos dois digitos, conside- 
rando dades de cinco estados. 

Em São Paulo, o Colégio 
Agostiniano Mendel prevé re- 
ajuste de 8% em todas as séri- 
es, enquanto o Colégio Etapa 

prevê reajuste de 8,25% para o 
ensino fundamental e de 
9,35% parao ensino médio, 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

=» PE 

a Sa SARA NRRE 

ATÉ 2031 O 

FGqrT=—H 
t 

irmao 

Pré-sal deve gerar R$ 285 bi para União 
MAWES Estimativa da estatal PPSA é mbuenciada por valorização do petróleo e dólar 

Menos lazer e cardápio enxuto. Fernanda Lanes reviu despesas em casa para manter os bilhos emescoia parbeuiar 

Q 
“O setor educacional 
não está em uma bolha, 
imune ao que está 
acontecendo no país. 
Imaginamos que vai ser 
muito difícil fugir de um 
aumento de dois dígitos, 
em média” 

Benjamin Ribeiro, presidente do 

Sindicato Estadual das Escolas 

Particulares de São Paulo 

“As escolas vão ter uma 

queda na sua margem 

porque, se reajustar 

No Colégio Oswald de An- 

drade, por outro lado, o rea- 
juste será de 10,4%. E no Co- 
légio Santa Cruz a correção 

vai ficar entre 9,5% e 10%, 

segundo a escola. 
O presidente do Sindicato 

Estadual das Escolas Particula- 

res de São Paulo, Benjamin Ri- 
beiro, prevê reajuste entre 
10% e 13% em 2022. Ele lem- 

bra que, para reter alunos no 

ano passado, muitas escolas 
reduziram o valor da mensaki- 
dade na esteira da crise causa- 

da pela pandemia. 

Além disso, coube aos colé- 
gios arcar com os custos de 
adaptação ao ensino remoto. 

Em 2021, nova reviravolta 

com a adaptação ao modelo de 
regime hibrido, além do im- 

tecendo no país. Imaginamos 

Te vai ser muito di ficil fugir 

e um aumento de dois digi- 
tos, em média — diz Ribeim, 

O economista Fabio Romão, 

da LCA Consultores, lembra 
que o reajuste salarial dos pro- 
lessores pressiona custos. O 

indice de referência é o INPC, 
que subiu 11,08% em 12 me- 

ses até outubro. Mas à recom- 

posição nem sempre acompa- 
nhao indicador. No Estado do 
Ria, por exemplo, foi acordado 
aumento de 6% este ano, divi- 

didosem três parcelas. Um pa- 
tamar abaixo do INPC acumu- 
lado em 12. meses até abril, da- 

tade referência para à negocia- 

ção, de 7,59%. 
Segundo o diretor do Sindi- 

cato de Estabelecimentos de 

muito, vão perder pacto adicional da inflação, Ensinodo Rio, Frederico Ven- 
alunos, que com destaque paraaaltadeal- turini, 70% das escolas da ci- 
simplesmente saem da pes inein >: “ms ie e apo ini Pe 
ço k — Temos convicção de que não reajusta pela inflação: 

1 t E 

escola ; is pa de (osdiretores)levamemconta  —ÀAsescolas vão ter uma 
mais barata corçamento etambémaco- queda na sua margem por- 
sp munidade em que estão inse. que, se reajustar muita, vão 
Frederico Venturini, diretordo  ridos. Entretanto osetoredu- perder alunos, que simples- 
Sindicato de Estabelecimentos cacional não estáem uma bo- mente saem da escola e vão 
de Ensino do Rio lha, imune ac que está acon- paraumamais barata, 

Índice Geral — Índice de educação 
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Ser Educacional é 1º grupo de ensino a lançar fintech 
Foco é a oferta de conta digital, crédito e cartão pré-pago a universitários. Quem pagar mensalidade em dia terá direito a cashback' 

IVAN MARTINES- VARGAS 
bear mia fe dE ceigiaho ot Ee 
ii 

O grupo Ser Educacional, 
dono de dez instituições 

de ensino superior no pais, 
anunciou ontero a criação de 

um banco digital, o b.Umi, vol- 
tado para o público universi- 
tário. É a primeira fintech, co- 

mo são chamadas as stari-ups 
Financeiras, lançada por um 
grupo educacional no pais, 
Em nota, Janguiê Diniz, fun- 

dador e presidente do Conse- 
lho de Administração da com- 
panhia, afirma que a empresa 

vai oferecer “produtos e servi- 
ços financeiros pensados para 
alunos, incentivando sua vin- 

da ao mercado financeiro”. A 
Ser Educacional tem atual- 
mente 240 mil alunos. 

lányo Diniz, presidente do 

grupo Ser, afirma em nota 
que a fintech, “será impor- 
tante para a consolidação do 

ecossistema de educação 
continuada (...), Queremos 

possibilitar aos estudantes o 
acesso d produtos E serviços 

financeiros, razendo benefi- 

cias que visam facilitar sua 
vida educacional, como 

coshhack para aqueles que 
pagam suas monica 
pontualmente”. 

A empresa também deve fa- 
zer a emissão dos boletos de 
mensalidades das instituições 

controladas pela Ser e o paga- 

mento de salários a seus 13 mil 

funcionários. A ambição da 
Ser é, ainda, firmar parcerias 

com outras instituições. 

“Oferecer beneficios tam- 

bém ao funcionário é sempre 

uma ótima alternativa de tor- 

ná-lo engajado dentro da em- 
presa, resultando na retenção 
de talentos. Do ponto de vista 

geral, com o b.Uni, estamos 
oferecendo aos usuários um 
portfólio de produtos e servi- 

ços financeiros de forma dipi- 
tal. Alunos agora poderão 
substituir uma conta bancã- 

ria tradicional por uma conta 

digital” diza nota. 
As próximas etapas do b.U- 

ni envolvem o lançamento de 

cartões de crédito e seguros. 

Segundo o diretor finan- 
ceiro da Ser Educional, João 

Aguiar, a fintech requereu 

hã dois meses ao Banco 

Central a autorização para 
obter a licença para operar 

como Sociedade de Crédito 
Direto, que já estaria habili- 
tada a prover crédito de até 

R$ 500 milhões ao ano. 
— Enquanto não sai à auto- 

rização, iniciamos o projeto 

com um parceiro ejdoperare- 

mos em dezembro. O início 

será gradual, mas já com a 
uperação de conta digital e 

serviços de crédito. À parte de 

emissão de boletos será im 
plementada mais adiante, Te- 

remos também um cartão 

pré-pago —alirmou Aguiar. 
O serviço de cashback a ahu- 

nos que pagarem a mensalida- 

Editora de Arte 

de em dia será uma das princi- 
pais ferramentas de atração 
dos clientes, segundo Aguiar. 

A taxa média de inadimplên- 
ciana Ser é de 8%, 
O mercado reagiu bem, As 

ações da Ser lecharam em 

alta de 5,12%, a R$ 10,95. 
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Com Álvaro Cribes (de São Paulo) | 

Momento errado 
para a confusão 

ão existe bom momento para 0 governo cri- 
ar mais uma incerteza econômica, mas €s- 

te é certamente um dos piores. A PEC dos Pre- 
catórios, se for confirmada como está, será uma 

insensatez porque dissolverá limites fiscais, A 
inflação parcial de novembro que será divulpa- 
da hoje manterá o indice acima de 10%. Alguns 
paises da Europa vivem o começo de uma nova 
onda de Covid, enos EUA os juros delongo pra- 
zo estão subindo, o que fortalece o dólar. 

Os governistas abusam do eufemismo. "Espa- 
ço fiscal”, “Hexibilização da hei de responsabili- 
dade fiscal + “subteto para os precatórios”. Fale- 

mos português claro. O relatório do senador 

Fernando Bezerra é um ataque triplo ao orde- 

ÚLTIMOS 
» DIAS ETA 4 

GARANTIA 13 ANOS O rerem 

namento fiscal do país, em nome do qual, é 
sempre bom que se repita, a ex-presidente Dil- 

ma sofreu impeachment. Felizmente alguns 
senadores tentam ainda um texto altemativo. 
A coluna conversou com alguns econo- 

mistas sobre o contexto econômico do 
mundo. Eo queeles relatam não étranquili- 
zador. Um deles é o economista-chefe do 
banco suíço Lombard Odier, Samy Chaar. 
Ele vive na Suiça e de lá falou sobre a crise 
global a inflação. 

— Na minha visão, o ano que vem pode ser 

um pouco melhor, mas à pior momento é ago- 
ra O pico é agora, Pelo menos na Europa e nos 
Estados Unidos. Quando olho paraos contéine- 
res, gargalos na produção, semicondutores. Va- 
mos continuar tendo problemas no primeiro 
semestre, mas estamos vendo o pior momento. 

Ele fala do estrangulamento de produção, 

por falta de componentes, uma das razões 

da inflação global. Os preços estão em alta 
Domundo, mas no Brasil sobem mais. 

O economista Luiz Roberto Cunha, da PUC- 
Rio, acha que o IPCA-I5 a ser divulgado hoje fi- 
cará acima de 1% de novo, levando o acumula- 
do de 12 meses para 10,78%. Em dezembro ele 

espera pequena queda, no acumulado de 12 

meses, porque no ano passado dezembro foi 
1,35%. De todo modo, 2021 termina com dois 

digitos. Um dos motivos é o dólar. 
É quanto ao câmbio, é o seguinte. Ele poderia 

estar bemmais haixo, naopinião de Roberto Pa- 
dovani, economista-chete do BV. Ele alerta pa- 

ra o início de um ciclo que pode levar o dólar 

ainda mais para cima: 
— (| câmbio deveria estar em R$ 4,70 e estã 

em R$ 5,60. Entre os motivos, a incerteza fiscal 
ea perda de reputação por mudar a âncora fis- 
cal. Depois que você perde reputação fica mais 

dificil reconquistar. Ele está descolado dos fun- 

damentos. O Brasil tema 
Mundo vive novo moeda mais desvaloriza- 
momento de daemais instável, ca bol- 

incerteza, com sa também está descola- 

inflação elevadoe da dos seus pares, Fica- 
alta do dólur. Esse é mos paratrás. 
o pior momento O govemo criou incer- 

para enfraquecer  tezas de todos es tipos e 
as regras fiscais essa PEC dos precatórios 

tem sido um show de im- 

proviso. À proposta já começou errada e a cada 
tentativa de consertar criam-se mais desequili- 
brios. Era um calote, depois agregou-se o furo 

no teto de gastos e agora foi proposta por Bezer- 

ra a suspensão da LRF para despesas sociais. 
Bem que o ministro Paulo Guedes tinha avisa- 
do que queria "licença para gastar”. Terá, se essa 

PEC for aprovada assim. 
E justamente agora está começando, aler- 

ta Padovani, uma mudança na direção de 

para onde vaio capital: 
— A variável central (da economia global) é o 
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preço dos titulosamericanos dedezanos. À isso 
estamos expostos. Ele está subindo. O cenárioé 

de uma reprecificação nos juros americanos e, 
portanto, no preço detodos os outrosativos. Por 
outro lado, temos Austria, Grécia e Alemanha 
com novas medidas de lockdawn. 
Enquanto isso, o Brasil vive um quadro de in- 

Ração alta, juros altos, baixo crescimento e in- 
certeza fiscal. Em outras palavras, Samy Chaar 
entende que apenas a economia brasileira vive- 
ráum ano deestaglação em 2022. 
—NVamos ter juros muito altos no Brasil. para 

lidar com a inflação, e isso vai colocar muita 
pressão na economia. Uma Selic que pode che- 
gar a 11,5% é um nível muito alto para os pa- 

drões internacionais. Essa é a principal diferer- 
çaentreo Brasil, a Europa, Estados Unidose ou- 
tros paises. Nos outros paises, a mflação eum 

problema, mas não na mesma dimensão —diz, 

No Brasil a maneira atrapalhada com que 0 
governo lida com tudo, da política à economia, 
tem se refletido no dólar e no nivel da inflação, 

Padevanie Sammy Chaar acham que seo mundo 
crescer fortemente no ano que vem há umaboa 
chance de o Brasil escapar da recessão, E tndos 
os economistas ouvidos sempre dizem que no 
ano que vema inflação cairá. 
O recado é: o mundo vive novo momento de 

incertezas, com inflação elevada e juros em al- 

ta. O dinheiro vai procurar lugar seguro. Isso 
tornará mais dificil para o Brasil sair da crise. 

Fale com um consultoi 

Pacheco quer votação rápida para desoneração 
O nome do relator do projeto, que é considerado prioritário pelo presidente do Senado devido ao impacto no 

emprego, deverá ser formalizado na próxima semana, quando texto chegar formalmente da Câmara 

JULIA LINDMER 
uia mei nes tas agloto com im 
coa 

0) presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD- 

MG). reforçou ontem que 
deve levar direta ao plená- 
rio O projeto que prorroga 
até 2023 a desoneração da 
folha de pagamento das em- 
presas dos 17 setores da eco- 
nomia que mais empregam 
no país. Pacheco afirmou 
que é detensor da proposta 
no Congresso, 

Em conversa com jorna- 
listas, ele revelou que deve 
escolher o vice-presidente 
da Casa, Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB-PB), como re- 
lator da matéria. À decisão 
deve ser formalizadana pró- 

xima semana, após o texto 

chegar formalmente ao Se- 

nado. À proposta foi aprova- 

da na semana passada em 
caráter terminativo pela 

Comissão de Constituição e 

Justiça (CC)) da Câmara. 
— E muito provável que 

ele (projeto) vá direto ao 
plenário do Senado e já há 
uma tendência para que o 
relator seja o senador Ve- 

neziano Vital do Rêgo, que 

évice-presidente do Sena- 
do, preparado e certamen- 
te vai fazerum ótimo traba- 

lho — disse. 

A medida prevê aliquotas 
previdenciárias que vão de 

1% a 4,5% sobre o fatura- 

mento bruto das empresas, 
em substituição aos 20% in- Detesa. Para Pachéco, prorrogar desoneração é uma medica inteligente 

cidentes sobre a folha de pa- 
Erro fios. 

Na semana passada, Pa- 

checo já havia indicado que 
iria acelerar a tramitação, 

evitando que a proposta 

fado enesriinhada inicial- 
mente a uma das co- 
missões da Casa, como cos- 

tuma acontecer. 

— Considero uma maté- 
ria importante, sempre fui 

detensor dessa desonera- 

ção da folha de pagamento, 
especialmente para esses 
setores que têm alto Índice 

de empregabilidade no 

momento que o Brasil pre- 
cCIisa EErar EMPprepo, precis: E 

garantir e manutenção de 

empregos. Eu considero 
uma medida inteligente 

Após chamar de “parasitas” Guedes diz que nunca ofendeu servidores 

MANDEL VENTIMRA 
e Ene Da A or ra pa e verem dr 

EETT 

ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse on- 

tem que nunca xingou servi- 
dores públicos e pediu apoio 

deles para aprovação da refor- 

ma administrativa, que muda 

as regras do funcionalismo, 
Guedes participou de even- 

to organizado pela Correge- 

doria do Ministério da Eco- 

nomia. Ele citou um episódio 
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do inícia de 2020, quando 

usqua palavra”parasita” ao fa- 
lar de servidores públicos. 
— Eu nunca xinguei (servi- 

dores). Aminha mãe é funcio- 

nária pública, está viva aínda 

pública a vida toda, dedicada, 

uma boa servidora. Eu estou 

experimentando aqui o conví- 
vio aqui com gente extraordi- 

nária — disse Guedes. 

Na época, em um evento 

amplas mudanças no funci- 

onalismo público: 

— 0 funcionalismo teve au- 
mento de 50% acima da infla- 
ção. Além disso, tem estahili- 

dade na carreira e aposenta- 

essa prorrogação — disse 
na ocasião. 
Pacheco também justifi- 

Comu que encamin har a Ma- 

téria ao plenário seria “ras 

zoável, dada à relevância 

da matéria e a importância 
de vê-la aprovada o quanto 
antes”. 

Entre os 17 setores, que 

juntos empregam cerca de 
seis milhões de pessoas, cujas 
empresas podem aderir à re- 

dução da folha estão segmen- 
tos como calçados, call cen- 
ter; vestuário, construção ci- 

vil, fabricação de veículos, 
proteina animal, transporte 
metroferroviário de passa- 
geiros, transporte rodoviário 

coletivo e transporte rodovi- 
ário de cargas. 

estã morrendo, o cara (servi- 
dor) virou um parasita. O di- 
uheiro não chega no povo e 
ele (servidor) quer reajuste 
automático — disse Guedes 
em fevereiro de 2020. 
O ministro afirmou que 

suas declarações foram reti- 
radas de contexto e que se 
reteria a estados e municipi- 

com 99 anos, foi funcionária no Ria, Guedes defendia doria generosa. O hospedeiro osemcasos extremos, 
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Governo tenta acelerar, 

mas PEC dos Precatórios 
pode ficar para dezembro 
Apesar de articulação no Senado para apreciar o texto em 

um dia, oposição e sabatinas tornarão processo mais lento 

GERALDA DOCA 

EFERNANDA TEISOTTO 

ecoemrido odor quer ter 

gansias 

0 PUVErDO intensificou on- 
tem os estorços para 

aprovar a Proposta de Emen- 

da Constitucional (PEC) dos 
Precatórios no Senado, masa 

votação pode ficar para de- 

zembro. O lider do governo é 

relator do projeto, Fernando 
Bezerra (MDB-PE), prome- 
teu transparência dos núme- 

ros do projeto a parlamenta- 
res do PSD e do MDB para 
tentar angariar mais votos & 

liquicas a votação no cia 30, 

tanto na Comissão de Consti- 
tuição e Justiça (CC]) quanto 
no plenário, mas dificulda- 

des com alguns senadorese a 

agenda cheia da Casa podem 
jogar a análise da proposta 

para o dia 6. 

O plano do govemo — que 

conta com a PEC para abrir 
o fiscal de R$ 106 hi- 

lhô es em 2022, suficiente pa- 

ra pagar R$ 400 mensais do 

Auxiho Brasil —, é fecharam 
acordo para apreciar o texto 
emunúnico dia, masa oposi- 
ção pode arrastar O proce: 
Ea esforço concentrado de- 

Escaneie o código 

terminado por Rodrigo Pa- 
checo ( PSD-MG) para a reali- 
zação das sahatinas de autori- 

dades, como a de André Men- 

doença para uma vaga no Su- 

premo Tribunal Federal 
(STF), também pode prejudi- 

car, pais não haveria datá para 

conchuir a análise da proposta 

na próxima semana. 

MDEDA DE TROCA 

E mesmo que a PEC sejaapro- 
vada pela CC] na terça- feira, 

os senadores que não fazem 

parte do colegiado vão querer 
mais tempo analisar a propos- 

ta e apresentar emendas, dis- 

se o senador Renan Calheiros 
(MDE-AL). 

-— Haverã muita resistên- 

cia do plenário (para votar a 

PEC jnaterça-teira — disse o 
lider do MDE, senador Edu- 

ardo Braga (AM). 
Lideres do governo afirmam 

que não há preocupação em 
aprovar o texto na CC], o que 

exige maioria simples. Má [ra 

plenário, ainda não há uma 

margem de segurança confor- 
tável paraobter os 49 votos ne: 

cessários. Bezerra diz ter ma- 

peado 51 apoios entre os 81 se- 
nadores. Levantamento do 

GLOBO na semana passada 

indicou que o governo não ti- 

nha os votos necessários, mas, 
desde então, orelator tem feito 

concessões em sua proposta 
para angariar apoios. 

— Agora, como documento 

namão, núsvamos sentar, ana- 
lisar. Vamos apresentar uma 
PEC substitutiva. Se não hou- 

ver acordo, vamos reunir voto. 
O mercado pode ficar calmo. 

Tudo o que queremos é me- 
lhorar a situação fiscal, O pia 

que pode acontecer é a propos- 
ta do govema ser aprovada — 
disse-q senador Oriovisto Gui- 

marães (Podemos-FR). 

A senadora Simone Tebet 

(MDB-MS ) disse que o texto 
está muito aberto. Para ela, é 

preciso evitar que o espaço 

fiscal das mudanças possibi- 
lite, de alguma forma, a am- 

pliação das chamadas emen 

das de relator ao orçamento, 
que são utilizadas como mo- 
eda de troca para obter apoio 

de parlamentares. 

À preocupação com novas 
destinações ao espaço aber- 

to com a PEC foi a tônica do 

encontro de Bezerra com a 
bancada do PSD, a segunda 
maior da Casa, para debater 

Samsung 
Galaxy AbZ2s 5G 

Economia | 15 

Lider. Ú senador Fernando Bezerra (MDE-PE) trabalha para convencer colêgas de partido é do PSD a votar a PEC 

o projeto. O relator se com- 

prometeu a atualizar dados 

sobreoespaço fiscal ea utili- 
zação dos recursos para an- 
gariaro apoio do partido. 

— À demanda principal 

ue recebi é a atualização 
do s números sobre tama- 

nho doespaço, utilização do 

espaço, ea programação dos 

pagamentos do Funde para 

que na segunda-feira, em 
novo encontro, à pente pos- 

sa voltar a conversar ecriar, 
port anta, O am biente de 

apoio para que matéria seja 
apreciada na terça-leira — 

declarou Bezerra. 

O JUÍZO FINAL' DO PSD 
O governo tem dito queo es- 

paço fiscal da PEC será sufi- 
ciente apenas parao Auxílio 

Brasil, a desoneração da to- 
lha de pagamento e para ou- 
tras despesas obrigatórias 

Plano Vivo Família cod 
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o Vivo. rr 

At MA TLIU TT 

à BO RL 

Tinlaxy AfZs 
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mecane 

! AZ Entka a |- à 8/11/2021 a cupeita à 

Hustratira 

dsporahilodade e 

que serão reajustadas coma 
alta da inflação. como salá- 

rios e aposentadorias. O se- 

nador disse que vai se con- 
centrar na revisão desses 

números. 

Lider do PSD, o senador 
Nelsinho Trad (MS), afir- 

mou que a próxima segun- 

da-feira serão dia do “juízo 

final” a respeito do apoio do 
partido ao texto: 

— Estamos convictos de 

dois pontos que têm o acor- 
do detodaa hancada: o auxi- 

lo de R$ 400 de forma per- 

manentee adesoneração da 

folha de 17 setores para aju- 
dar na retomada do desen- 

volvimento econômico. 

Nos últimos dias, Bezerra 
jã ACEIou p ontos Domo for- 

nar o valor dos R$ 400 men- 

sais do Auxilio Brasil definiti- 

VOS, CNter tando a propa Eta 

do governo de pagar este va- 

alturações OE dVIDo pra 

lar somente até dezembro de 

2022, quando baixaria para 

R$ 220. Também toi acerta- 

do que o Auxilio Brasil terão 
mesmo tratamento de des- 

pesas como aposentadoria, 
sem pe demonstrar 

fiscal para 

eventuais aumentos. 
Na noite de ontem, o minis- 

tro da Economia, Paulo Gue- 
des, disse que houve uma “cri 

se infantil” jogandoo governo 
contra si mesmo quando foi 
proposta a mudança no teto 

de gastos para bancar o Auxi 

lio Brasil de R$ 400, que re- 

sultou na saída de dois inte- 

grantes de sua equipe 
— Temos que pensar que o 

Brasil é um pouco maior que 

essa crise infantil de polari- 
zação política, de jogar um 

pedaço do governo contra o 

outro — disse o ministro, 

(Colaborou Manoel Ventura) 
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Auxilio: relator desiste de reajuste automático 
Marcelo Aro (PP-MG) disse que trabalharia até os '48 do segundo tempo para incluir correção pela inflação 

do benefício que substitui o Bolsa Família, mas apresentou ontem relatório sem a proposta que defendia 

FERNANDA TRROTTO 

EGARRIEL SHINOHARA 

aceenerd a egg per or 
Enasa 

O relator da medida pro- 

visória (MP) que cria o 
Auxilio Brasil, o deputado 

Marcelo Aro (PP-MG), de- 

sistiu na noite de ontem de 

criar um mecanismo de 
COFTE ção automáticado be- 

nefício pela inflação do 

principal programa social 
em seu parecer. Embora te- 
nha dito que lutaria pela 

medida, o deputado proto- 

colou, por voita das 21h, 
seu relatório sem esse me- 
canismo de correção. 
Assim, Aro acatou o en- 

tendimenta do governo, 
que vê a indexação como 

um problema. Embora te- 

nha dito que iria manter 
sua proposta, crescia on- 

tem a sensação, entre os 

deputados. de que a corre- 
ção automática de valores 
não contava com o apoio 
da maioria da Casa. 

— Eu quero manter e vou 
trabalhar para manter (a 

indexação) até os 48 do se- 
gundo tempo. Eu só retiro 

do texto se eu vir que a gen- 
te não tem voto para ga- 

nhar — afirmou ao GLO- 

BO, antes de apresentar o 

seu relatório final 
Mas, em vez disso, Áro pu- 

blicou relatório determi- 

nando que a correção dos 
beneficios e dos parâmetros 

de concessão do programa, 
como linha da pobreza e da 

extrema pobreza, “poderão 
ser ampliados por ato do Po- 

der Executivo”. 

Q govemo já havia se ma- 
nifestado contra a indexa- 

ção do benefício, Integran- 

tes do Ministério da Econo- 

mia apontam que a medida 
traria ainda mais rigidez ao 

Úrçamento. 

SEM FILA DE ESPERA 

O ministro da Cidadania, 

joão Roma, também disse 

nãoconcordar coma corre- 
ção automática do benefi- 

cio. Aro diz que, em relação 

aos demais pontos sugeri- 

dos por ele, que alteram o 
texto do governo, há mais 

chance de entendimento. 

Ele destaca que a principal 
mudança é a proibição da 

tormação de fila de espera 

parao benefício. 

— Eu proibi fila. Isso é um 
avanço sem tamanho —dis- 

P =. 

se o parlamentar. 
Essa mudança oficializa 

o entendimento do Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF), que determinou 6 
pagamento da renda bási- 

ca para todos os brasilei- 
ras que se enquadrem nos 

critérios oficiais de po- 

breza. 

O relator também modi- 
ficou as linhas de renda 

que caracterizam pobreza 
e pobreza extrema em re- 

lação ao decreto do gover- 
no que regulamentou o 

PRECO ECONÔMICO! 

a 
Ajuste. O deputado Marcelo Aro, do FF de Minas, modificou |nhas de renda de pobreza e extrema pobreza no texto 

Auxílio Brasil. 

Em sua proposta, a linha 

de extrema pobreza passa 
de R$ 89 para R$ 105 per ca- 

pitae a de pobreza, de R$ 
178 para R$ 210. 

— Setinha 17 milhões de 
beneficiários vai ter muito 

Ear ee Pa ctes Eeniteeen | do 

E 

mais com a nova linha de 

pobreza —argumenta Aro. 

Alem dessas mudanças, 
Aro retirou a limitação de 

acúmulo de até cinco be- 

nefícios por família e in- 
cluiu uma lei de responsa- 

bilidade social no texto, 

em que o ministro terá 

metas para cumprir e de- 
verávira público todo ano 

para fazer um balanço. 

VOTAÇÃO HOJE 
Na noite deontem, o presi 

dente da Câmara, Arthui 

Lira (PP-AL), afirmou que 

a MP do Auxílio Brasil en- 

trará na pauta de votações 
da manhã de hoje. Se apro- 
vada, a MP ainda precisará 
ser avaliada pelos senado- 

res antes de 7 de dezembro, 

quando perderá validade 
Além da MP que cria as 

repras dao benefício, o Se- 

nado analisa na próxima 

semana a PEC dos Preca- 

tórios, que com o adia 
mento do pagamento de 

parte das decisões judici- 
ais contra a União ea revi- 

são do teto dos gastos, 

abre espaço fiscal de R$ 
106 bilhões, para absor- 
vero Auxílio Brasil. 

Arrecadação 
tem melhor 

outubro 

desde 2016 

À arrecadação federal ha- 
teu R$ 178,742 bilhões 

em outubro, segundo a Re- 

ceita Federal, uma alta de 
4.92% em relação a igual 
mês de 2020, já descontada 

a inflação, é o melhor resul- 

tado deoutubro desde 2016, 
Nos dez primeiros meses do 

ano, a arrecadação federal so- 

mou R$ 1,527 trilhão, valor 

20,06% maior que no mesmo 

periodo do ano passado. 

— À arrecadação tributária 
de 2021 deve ser a maior já al- 
cançada em qualquer ano — 

afirmouo secretário da Recei- 

ta Federal, José Tostes Neto. 

O resultado retlete recolhi- 

mentos extraordinários de R$ 

36 bilhões do Imposto de Ren- 

dada Pessoa Juridicae CSLL, a 
base de comparação afetada 
pela pandemia e a alta do JOF. 

A lider em gestao 

dmibiental, 

ambipar.com 
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Black Friday: a melhor oferta tem hora certa 
Principais descontos do comércio começam hoje e podem ser melhores do que os de sexta-feira, data que seria 
a oficial das grandes promoções. Momento adequado para cada compra varia de acordo com categoria de produto 

CAROLINA MALES 
corola saindo cos he 

e você planeja comprar na 
Black Friday, saiba que 

não é preciso aguardar até 
amanhã para aproveitar os 
melhores descontos. Levan- 

tamento feito pelo Promobit, 

plataforma especializada em 
promoções e descontos, 
aponta Le menos de um ter- 

co das ofertas (10,73%) ocor- 
re durante a madrugada de 
sexta, entre Qhe 6h. 

A plataforma avaliou os 

horários em que foram 
postados os anúncios ao 
longo da quinta-feira pré- 

Black Friday em 2019 e 
2020 e identificou que os 
valores efetivamente mais 

bai OS COMEÇ dito d a pare- 

cerbemantesdo inicio ofi- 
cialda data. 

RESULTADOS INFLUENCIAM 

Fabio Carneiro, CEO do 
Promobit, explica que as 

empresas adotam diferen- 

tes estratégias de concor- 
rência e, portanto, é reco- 

mendado que os interessa- 

dos em abrir a carteira no 

fim de novembro não 
agua rdem um único horá- 

rio específico para obter 

todas as possíveis promo- 
ções de diferentes catego- 
rias uma sO vez. 

— Se o consumidor traba- 

lhar olhando somente um 
horário, pode ser que ele 

LIVE 4. 

CONFIRA AS DICAS 

Os melhores horários por tipo de produto 
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quinta. voltando a de quinta ra de quinta e encontrar promoção podem variar mais entre as ofertas imprevisível! 
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perca alguma promoção in- 
teressante — avalia Carnei- 

ro, que recomenda o uso de 
sites agregadores de ofertas 
elistade desejoscomalertas 
de mudança dos preços. 

Para facilitar a vida do 
consumidor, o levanta- 

E 

|, E 

mento do Promobit identi- 
ficou às principais horári- 
os em que ocorrem as pro- 
moções para cada uma das 
categorias. Apesar de ser 

possivel estimar os melho- 
res horários para conseguir 
boas ofertas na véspera da 

A CONTRIBUIÇÃO DO AÇO 
NA INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Black Friday, a concentra- 
ção de anúncios na sexta- 

feira costuma variar de um 
ano para o outro, diz Car- 
neiro (confira todos os deta- 

lhes no infográfico acima ). 
Oexecutivo explica que as 

promoções da sexta-feira 

A produtividade na construção civil é um dos temas mais relevantes 
para as empresas do setor no Brasil. Há um grande interesse em 

desenvolver e conhecer estratégias que permitam reduzir o ciclo dos 

empreendimentos imobiliários por meio da industrialização dos 
processos construtivos. 

Nesta live, vamos debater os desafios do setor, o papel do aço na 
industrialização, seus benefícios para a construção civil, Os ganhos para 
o meio ambiente e sua importância para o país. 

Editoria de Arie 

dependem dos resultados 

de vendas feitas durante a 

quinta-feira e a madrugada 
L sexta-feira, 
— O periodo mais forte 

costuma ser de quinta para 
sexta de madrugada, mas a 
quantidade e a qualidade 

Propaganda com 
Pix envolve riscos 

> Lim quarto de descontos 

dos corsumido muito significa 

res pretende tivos para 

usaroPixna pagamentos 

Black Friday, é instantâneos. À 

especialistas avaliação é que 

alertam queé aredução de 

brar 05 cuida- ser tão discre- 

dos Estimatna ponte, 
daClearSale, 
empresa de > Links que 

cibersegirança, chegamde 

aponta que desconhecidos 
taniaiivas de porredes, 

fraudes.comou NihatsÃpo. 

sem Pxpodem  e-malouSMS 
aumentar 52% pedindo cadas- 

entre hoje e tro ou olerecen- 

seria. dobrindes 

devem ser 

> Sites que só evitados. E, seo 

oterecemoPix vendedor pedir 

comoformade  parafinalizara 
pagamento transação em 

devemseralvo  outroambiente 

demaoraten-  ouparatranse- 

çãoOmesmo  rirodinhemo, 
vale paraoúcaso  desconte 

das promoções variam de 
acordo com a estratépia e os 

resultados alcançados, que 
são acompanhados e refina- 
dos (pelas empresas) cons- 
tantemente durante o even- 

to — completa o CEO do 
Promobit. 
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Enel, maior geradora de 
energia eólica e solar, 
investirá R$ 31 bi no país 
Empresa pretende triplicar giobalmente a capacidade para 

fontes renováveis e vai abandonar segmentos como gás e carvão 

BRUNO ROSA 

Beina ssnarioghadon poser dor 

Enel, maior empresa de 

À distribuição deenergiae 
geração solar e eólica no 
Brasil, anunciou que pre- 

tende investir € 5 bilhões 

(ou cerca de R$ 31 bilhões) 
no Brasilentre 2022 e 2024, 
Õ valor rep resenta pouco 

mais da metade do total de 

recursos que serão destina- 
das para a América Latina no 
período pelo grupo italiano. 

Em  videoconterência, 

executivos da empresa des- 
tacaram que os investimen- 

tos globais para os próximos 
três anos em todo o mundo 

somam € 42,6 bilhões (cer- 
cade R$ 282 bilhões), volu- 
me que vai triplicar acapa- 

cidade renovável do grupo 

no mundo até 2030, che- 
gando a 154GW, 
A empresa anunciou ain- 

da a saída de segmentos de 

geração de energia a partir 
dogasnaturaledocarvão no 
mundo até 2040. Com isso, 

pretende antecipar em dez 
anos a meta de zerar suas 
emissões de carbono, que 
passou de 2050 para 2040. 

PIOR DA CRISE JÁ PASSOU 

No Brasil, a Enel tem mais 

de 18 milhões de clientes fi- 

nais nos estados de São Pau- 

lo, Ceará, Rio de Janeiro e 

Goiás por meio de suas dis- 
tribuidoras locais de ener- 
gia. E ainda a maior opera- 

dora de energia solar e eóli- 
ca do Brasil em termos de 
capacidade instalada. 
O anúncio do investimento 

da companhia para o Brasil 
ocorre diante do cenário da 
maior crise hídrica do pais 

nos últimos 91 anos, que limi- 
ta a geração de hidrelétricas. 
No evento, ao destacar que o 

Brasil |á passou por outros 

momentos de falta de chuvas, 
o CEO global da Enel, Fran- 
cesca Starace, disse acreditar 

que o pior já passou. 
— A atual crise hidrica no 

país não éa primeira, E acre- 
ditamos que o pior tenha 

passado. As autoridades re- 
gulatórias têm gerenciado 
bem o tema cajudado as dis- 
tribuidoras a superar os de- 
safios. Em relação a como o 
pais pode mitigar os eleitos 
da seca, quanto mais ener- 
gia renovável eólica e solar 
nós colocarmos neste mix 

de geração, mais livre o Bra- 
silse torna desta dependên- 
cia do ciclo hidrológica — 
afirmou Starace. 
Hoje, a companhia inau- 

gura na Bahia o parque cóli- 
co Morro do Chapéu Sul II, 

que vai ser capaz de gerar 
1.800 GWh de energia por 
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ano, o que equivale ao con- 

sumo decercade 500 mil re- 

sidências brasileiras. 
— O que estamos fazendo 

é colocar cada vez mais re- 

nováveis com diferentes 
tecnologias, reduzindo o 

risco de novas secas no futu- 

ro — afirmou Starace. 

DÉCADA DA ELETRIFICAÇÃO 
No evento, o diretor linan- 

cetro da Enel, Albertode Pa- 
olicomentou que os investi- 

mentos prev istos para Ú 

Brasil estão em linha como 
plano estratégico anterior, 
mas podem sofrer algumas 
variações por se tratarem 

apenas de uma indicação de 

Aporte, 

Companha 

inaugura ho 20 

parque edicao 

Morro do Chapéu 

Sud ll ra Bahia, 

Que será Capaz 

da gerar LADO 

Ginih 

investimento. 

Até 2030, a companhia 
pretende investir ao todo E 

210 bilhões. dos quais € 

1W0 bilhões investidos di- 
retamente pelo Grupo 
Enel, o que representa alta 

de 6% sobre o plano anteri- 

or. Outros € 40 bilhões se- 
rão feitos porterceiros. 

segun do Starace, à próxi- 

ma década será a da eletrifi- 

cação. Segundo ele, o foco 
no próximos dez anosserãa 

substituição de outras fon- 

tes de energia, como o pe- 
tróleo, para fontes mais lim- 
pas para perar energia elé- 

trica, inclusive em setores 

como de tram sportes. 

Petrobras planeja reforçar atuação em pré-sal e venda de ativos até 2026 

Ro. pretende inves- 
tir US$ 68 bilhões para o 

periodo de 2022a 2026. Des- 
sevalor, USS 57 bilhõesserão 
destinados ao segmento de 

explora doe produção de pe- 

tróleo, dos quais 67% serão 
destinados para os ativos do 

pré-sal. Ovaloré maior que o 

plano de negócios 2021 

2025. que previa recursos de 
US$ 55 bilhões. E ainda su- 
perior ao plano de 2020- 

2024, de USS 64 bilhões. 
A empresa continua com 

foco na venda de ativos. À 

ÂÃ s doenças cardiovas- 
culares são as lide- 

res de mortalidade entre 
os brasileiros, correspon- 
dendo a 30% dos óbitos de 
acordo com a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia 

(SBC). “Cerca de 20% desses 
casos poderiam ser evita- 
dos com o implante de um 
marca-passo, uma vez que 
sua principal indicação é 

o diagnóstico de bradicar- 
dia (coração lento), princi- 
palmente nos pacientes em 
que a frequência cardiaca 
é menor que so batimen- 

tos por minuto”, afirma 

Carlos Eduardo Duarte, 

cardiologista especialista 
em Estimulação Cardiaca 

Artificial e Eletrofisiologia 

do Care (Centro Avançado 

de Ritmologia e Eletro- 
fisiologia de São Paulo) e 
dos hospitais BP - A Bene- 

ficência Portuguesa de São 
Pauloe Samaritano Paulista. 
O número de implantes 

de márca-passos no Pais 
passou de 23.071 em 2010 
para 24.012 noano de 2018, 
segundo o último levanta- 

mento do Departamento 

de Estimulação Cardíaca 
Artificial (DECA) da Socie- 
dade Brasileira de Cirurgia 

Cardiovascular (SBCCV). 
Dai a importância de um 

check-upanual comexames 

e de se atentar a sintomas 

pouco relacionados à essas 

doenças, como fraqueza 

ou cansaço desproporcio- 
nal à condição fisica ou à 

idade, dores nas pernas, 

convulsões, tonturas é 

perda de consciência (des- 
maios ou apagões). 

Bradicardia foi o diag- 

nóstico que a enfermeira 
Cinthya Andrade, 47 anos, 
recebeu após 15 anos de idas 

e vindas a vários médicos. 

Aos 13 anós, começou 

a sofrer com desmaios E 

perda de consciência na 

escola. “Ouvia que as causas 
eram emocionais.” Foi 

somente dos 2ganos, depois 

de perder a consciência no 

meio de uma prova é ser 
monitorada por seis meses, 
querecebeuo diagnóstico e 

a indicação do implante de 

marca-passo. 
Quando percebeu que 

o dispositivo seria seu 

fiel companheiro de vida, 
Cinthya decidiu voltar a ter 
uma vida ativa c saudável. 

meta é fazer desinvestimen- 

tos entre US$ 15 bilhões e 

USS 25 bilhões, como refi- 
narias e ativos na área de 
gás. Segundo a estatal, isso 

vai contribuir “para melho- 

rar a eficiência operacional, 
o retorno sobre o capital e a 

geração de caixa necessária 

para manter a divida em pa- 

tamar adequado. 
Em comunicado enviado 

à Comissão de Valores Mo- 

biliários (CVM), o presi- 
dente da Petrobras, Joa- 

quim Silva e Luna, disse que 

aemesemmoo ron Mecttronic 

Menor marca-passo do mundo chega ao Brasil 
Tecnologia sem eletrodo dispensa a cirurgia tradicional e oferece menos riscos 

Novo METCa-pesso É 

tem o taminho do uma H 

cápsula de vitamina 

- — == ? 

“Hoje, cucorro diariamente. 

Já participei de duas meias- 

“maratonas e dé uma prova 
de rriátion, Agora, estou me 
preparando para fazer uma 

maratona completa”, fala. 

A EVOLUÇÃO 
DA TECNOLOGIA 

Desde que foi criado, na dé- 
cada de 1950, 0 marca-passo 

veio se modernizando. Não 

A EVOLUÇÃO DO MARGA-PASSO 

só reduziu seu tamanho 

como saiu de uma tecno- 

logia analógica para uma 
digital e teve os materiais 
modificados, possibili- 

tando aos pacientes realiza- 

remo exame de ressonância 

magnética, 
Mas à evolução não parou 

poraí O equipamento tradi- 
cional, que até então condu- 
zia os impulsos elétricos ao 

a empresa “mantém sua es- 

tratégia de focar em proje- 

tas com pleno potencial de 
gerar recursos”, 

Dos recursos para os próxi- 

mos anos, a estatal prevé USS 

H bilhões em 2022, além de 
USS 15 bilhões anuais até 

2025, número que cai para 
US$ 12 bilhões em 2026. 
Com foco no pré-sal, co- 

mo já vem ocorrendo há al- 
guns anos, a estatal não pre- 

vê investimentos em ener- 

gia renovável. Mas ressal- 
tou que está criando uma 
EO FELDANÇ A de E Poe ação 

para entrada em novos De- 

gócios focados em diversifi- 
caro portfólio. (Bruno Rosa) 

coração por meo de cabos, 

tem um substituto com 

dimensões muito reduzidas 
e sem eletrodos. 

Com apenas 20 mili- 
metros e menos de dois 
gramas o Micra da empresa 

Medtronic, acaba de chegar 

ao Brasil e promete fazer 
uma revolução na área da 
estimulação cardíaca. 

Implantada em mais de 

100 mil pessoas no mundo, 
a tecnologia norte-ameri- 

cana oferece vantagens é 
mais segurançãão paciente. 

Deacordo como Dr. Duarte, 
ela elimina os riscos de 

complicações, como infec- 

ção da área onde é implan- 
tadoo marca-passo, hema- 
tomas, deslocamentos, 

rupturas do cabo do ele- 

trodo é uma possível este- 
nose venosa, reação infla- 
marória gerada pelo cabo 

que leva à trombose da veia 
em 40% dos implantados, 
A partir de um procedi- 

mento minimamente inva- 

sivo via veia femoral, o 
Micra é guiado por radios- 

copia, como em um catete- 

rismo, até ser implantado 
dentro do coração. Dessa 

maneirá, não deixa cicatri- 

gesno tóraxe saliências sob 

a pele, oferecendo menos 
restrições a atividades fisi- 
cas após o implante. 

Alem de possuir melhor 
acurácia para identificar 
a movimentação do corpo 

e entregar à frequência 

compatível com a necessi- 

dade do coração, o Micra 
conta com uma bateria 

de melhor performance 

com duração de até 12 
anos, comparados à média 
de cinco anos dos mo- 

delos tradicionais. 

Renomados cirurgiões 
cardíacos brasileiros foram 
recentemente treinados 

para utilizar a nova tecno- 
logia e estão realizando os 
primeiros implantes. 

O primeiro marca-passo externo foi lançado em 1957 pela Medtromie. 

Desenvolvido para rogular o ritmo cardaco, o dispositivo sofreu 

evoluções significabivas do longo dos anos. 

CONTEUDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLORO COM 
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? Três brancos condenados por matar negro 
Ahmad Arbery foi perseguido e assassinado em 2020 enquanto fazia txércicios Ná WEB 

Saindo de cena. A chanceler da Alemanha, hi a Merkel. se posiciona com seus mn stros, em Benim, para uma foto da que pode ter co a última reunião de Galenebe Ce seu poverno a da passapem de poder para à nova coalizão 

SCHOLZ NO COMANDO 
Social-democratas, liberais e 
verdes selam nova coalizão alemã 

AMA ROSA ALVES 
ana posenbisfogiolo com tr 

Partido Secial-Democrata 

(SPD) alemão chegou à 
um acordoontem com Os Ver- 
des e o Partido Democrático 

Liberal (FDP) para formar o 

primeiro governo tripartitedo 
pos-guerra nopais. O pacto pa- 

vimenta o caminho para que, 

após 16 anos, a chanceler An- 

pela Merkel e a sua conserva- 
dora União Democrata Cristã 

(CDU) deixem o comando da 
maior economia europeia em 
dezembro. Seu sucessor serão 
ministro das Finanças, Olaf 
Scholz, depois que seu SPD, 

de centro-esquerda, FERNCEu 

por uma estreita margem as 

eleições parlamentares de 26 

de setembro. 

MEIO AMBIENTE É PRIORIDADE 

Scholz anunciou o consen- 

so em uma entrevista coleti- 
va, ao lado dos colideres dos 

verdes, Annalena Bacrbock e 

Robert Habeck, e do lider dos 
liberais, Christian Lindner. 

— Estamos unidos pela 

vontade de melhorar este 
país — disse Scholz, afir- 
mando que o objetivo da co- 

alizão é realizar “políticas 

de grande impacto. —Que- 

FeEmnoOs ousar para CONQqUuIs- 

tar mais progresso, 

O novo governo, de acordo 

como documento de 177 pági- 

PORTSCHRITT WAGEn 
S FUR FREIHEIT, GERECHTIGKEIT UND NACHHALTIGKEIT 

Subindo ao palco. Lindner (FDP esquerda). Scho 2, Eserbock e Habeck (Verdes) apresentam o programa de governo 

nas que sela o pacto, terá como 
prioridade, entre outras coi- 

sas, combater o aquecimento 
global, acelerando a transição 
verde alemã. Às desavenças 
internas entre as três partes 

que o compõem, contudo, po- 

dem ser um obstáculo signihi- 

cativo, Segundo informações 
antecipadas pela imprensa 

alemã, mas ainda não anunci- 

adas oficialmente, Lindner se- 
rão novo ministro das Finan- 

ças. Baerbock e Habeck deve- 

tão Ler papéis-chave nO RúVO 

Gabinete: ela será a primeira 
mulher à comandar o Minis- 

tério das Relações Exteriores, 

e ele, além de vice-chanceler, 

comandará um superministé- 
rio ambiental, supervisionan- 

do as políticas climáticas. 

A tendência é que os social- 

democratas tenham Se15 PM- 

nistérios, além do cargo de 

chanceler: Interior, Defesa, 

Construção, Saúde e Traba- 
lho. Os verdes devem ter cin- 
co pastas, eos liberais, quatro. 

A coalizão “sinal de trânsito” 

— uma referência à corverme- 
lha que identifica os social-de- 

mocratas, ao amarelo dos libe- 

raise ao verde do partido ho- 

mânimo — ainda precisa da 
aprovação formal de seus inte- 

grantes: o SPDeo FDP farão 
conferências partidárias para 

dar seu aval ao acordo, eos ver- 
des, um voto entre os seus 125 

mil membros. Em seguida, o 

novo governo deverá ir a voto 

no Parlamento na primeira 
quinzena de dezembro, 

U cenário que o pouco ca- 

rismático Scholz — que é vi- 
ce-chanceler da coalizão atu- 
alentreconservadores e soci- 

al-democratas — terá pela 

frente não é dos mais fáceis, 

no entanto. À Alemanha pas- 

sa por uma quarta onda da 

Covd-19, com recorde de ca- 

sos desde o início da pande- 
mia, ca União Europeia atra- 

vessa uma crise na fronteira 
da Polônia com à Bielorrús- 

sia, além das tensões entre a 
Ucrânia e à Rússia. 

Para combater à crise sani- 

tária, o futuro chanceler de- 
fendeu a vacinação obrigató- 

ria para alguns grupos, sem 

especificá-los, atinmando que 
a imunização coletiva é o úmi- 

co jeito de pôr um fim à pan- 

demia. Ontem, o pais regis- 

trou pela primeira vez uma 
incidência semanal da doen- 

ça superior à 400 casos por 

100 mil habitantes, e o pover- 
no cogik a TIA eua rentena, 

Os verdes, que terminaram 
acleição como a terceira força 

política do país, defendiam in- 
vestimentos maciços para fa- 

2er frente ao aquecimento glo- 

bal e reformular a decadente 
infraestrutura pública alemã. 
Para custear a reformulação 

econômica, queriam aumen- 
tar os impostos e Hesibilizar a 
regra constitucional que 
impõe um freio ao endivida- 

mento, impedindo o Estado 

de tomar emprestado Ras de 

0,35% do PIB a cada ano. 

Os social-democratas tam- 

bém defendiam, em escala 
menor, à Hexibilização dome- 
canismo Sea prodmidade en- 

tre os dois partidos [az com 

qe sejam parceiros naturais,a 
efesa liberal do livre mercado 

e da ortodoxia orçamentária 

sempre seria o maior obstácu- 
lo. Para que houvesse acorda, 

os três partidos concordaram 

em não aumentar os impostos 

já existentes ou alterar o freio 
ao endividamento. Lindner à 

frente das Finanças também é 

uma concessão e um sirial 

concreto de que a Alemanha 
voltará a impor controles rigi- 

dos aus seus gastos públicos a 

partir de 2023, política que 
Scholz, à frente da pasta das F- 

nanças, deixou de lado duran- 

te à pandemia, abrindo os co- 

fres para programas de auxílio. 
Segundo a imprensa local, o 

maior obstáculo nas negocia- 
ções dos Ultimos meses era 00- 

O programa 
do novo 
governo 

> Meio ambiente. O combate ao 
aquecimento global estáno centro 

do pacto. que lista medidas para 

garantir que 05 alemães cumprama 

promessa de neutralizar suas 

amissões de carbono até 2045 A 

coalizão diz estar aberta a todos os 

tipos de novas tecnologias, exceto à 

nuclear, À aliança se comprometerã 

aabandonar ouso do carvão “até 

2030, idealmente” oftoanos antes 
do planejado Concordou'também 
em acelerar a transição para veicu- 

los elétricos, pondo pelo menos 15 
milhões novos automúveis deste 

tponarua até ofim da década, 

constrinndo simidtaneamente um 

milhão-de pontos de abastecimento 

pelo pais. Tarnbêm neste sentido, 

desejam gobrar o trafego de passa- 
geiros ferroviários e aumentar em 

25% 0 transporte cargueiro pelo 

modal ate 2030. 

> Investimentos. Aumenta 05 

gastos públicos em tecnologias 

verdes e na digitatização, mas sem 

aumentar impostos ou flexibilizar o 

teto de endividamento do Estado de 

0,35% do PIB a cada ano, atender» 
do aos liberais. À partir de 2023,0 

limit aos gastos voltará a ser adota- 

do, após ser temporariamente 

suspenso na pandemia 

> Sociedade. O salário minimo vai 

de £ 9,60/hora para € 1? euros/ 

hora beneficiando cerca de 0 

milhões de pessoas. Quira platafor- 
made Scholz também ser contem: 

plada com a prúmessa de construir 

anualmente 400 mil casas, 100 mil 
delas financiadas pelo govema O 
acordo prevê a legalização da venda 

de maconha para uso recreadornal 

em ojas licenciadas. 

> União Europeia. Fortalecimento 

da VE política e economicamente, 

preservar os valores e cestadode 

Direito, “interna eextemamente” = 

Lima referência à erosão democráli- 

caem paises comoa Hungriaea 

Polônia e aos desafios que impõem 

à Bruxelas Há também menções ao 
fortalecimento da política econômi- 

caedaunão monetaria. 

> Politica externa. Os verdes. em 
particular, cobravam uma linha 

mais duradiantedaChinae da 

Rússia. principalmente sobre os 

direitos humanos. algo que deverá 
sê concretizar parcialmente com à 

escolha de Annalena Baerbock, 

colider dos Verdes. para comandar 

apasta O acordo de coalizão diz 

que Berlim buscará cooperar com 

aChina sempreque possivel”, 
levando em conta 05 diretos hu- 
manos ea lei internacional Com 

Moscou, disseram estar prontos 
para” dialógos construtivos , mas 

que levarão em conta “diferentes 

percepções de ameaça”. 

> Saúde, O combate a quarta 

mo financiar a transação para 
uma economia limpa e em 
qual ritmo prosseguir, com às 

verdes defendendo maior am- 
bição e os liberais, a cautela. 

Não está claro como as agen- 

das serão condiliadas ou como 
os investimentos necessirios à 

transição verde serão financia- 

dos, mas modernizar o pais, 

disse Scholz, “não será barata” 
Parao modelo alemão, onde 

aformação de governo habitu- 

almente leva vários meses — 
em 2017 foram mais de cinco 

—g acordo deste ano velocam 

uma relativa rapidez. Para à 

CDU de Merkel, que ontem 
comandou aquela que pode 

ter sido sua última reunião de 

Gabinete, isso significará ser 
relegada ainda antes à oposi- 
ção apenas pela terceira vez 

desde a Segunda Guerra. 

FRAGMENTAÇÃO POLÍTICA 
O partido havia lançado o mo- 

derado Armin Laschet como 

candidato, também apostan- 
do na popularidade de 

Merkel, que em 2018 decidiu 

não concorrer à reeleição, mas 

uma série de gafes e escânda- 
los internos lhe custaram a vi- 

tória. Scholz, que também é 

próximo da chanceler, foi 
quem conseguiu se promover 
melhor como o mais capacita- 

do para dar continuidade aos 

últimos 16 anos. 
Oineditismo do governo tri- 

partite, por si só, é resultado de 
uma gradual fragmentação 
política: desde o pós-guerra, 

CDU e SPDsealternamno po- 

der ou governam em conjun- 
ta, apostando na moderação e 
no consenso para tentar supe- 

car os traumas do nazismo. Os 

dois partidos hegemônicos, 
contudo, perdem cada vez 

mais apoio, vendo-se obriga- 

dos a negociar com siglas me- 

nores. Há cinco anos, 08 con- 
servadores já haviam tentado 

tormar uma coalizão tripla, 

mas [racassaram. 

onda Covd-19, que baterscorde de 
casos na Alemanha, será priorida: 

de. Scholz indicou que irá apolar a 

vacinação compulsória para al- 

guns setores da sociedade. À 

promessa também não está lista- 

dano documento 

> Imigração. Concessãode 

permissões para que 05 ale: 

mães tenham mais de uma 
cidadania e simplifiçam o pro- 
cesso de adquirir naturalidade 

alema. Os imigrantes poderão 

se candidatar após cinco anos 

morando no pais.menos que os 

dito anos atuais. Em casos es» 

peciais, O prazo poderáser 

reduzido atrês anos. (A.R.A.) 
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Ditaduras de 
estimação 

has ameniza as ditaduras de Cuba e da Ni- 

carágua. Bolsonaro ameniza as ditadu- 

tas dos Emirados Árabes e de Bahrein. O ex 
presidente elogia avanços cubanos na área 
da saúde. O atual presidente elogiosa os 

avanços dos Emirados na área econômica. 
Havana é ainda o sonho de alguns eleitores 
do petista, Dubai se tornou o sonho de al- 

guns eleitores bolsonaristas, 
Para ficar claro, é óbvio que Lula não quer 

transtormar o Brasil em uma nova Cuba. 
Assim como é óbvio que Bolsonaro não 
quer transformar o Brasil nos Emirados. Os 
paises caribenhos e os de Golfo Pérsico têm 
seus próprios contextos sociais, políticos e 
ECONÓMICOS. 

Mas não podemos tolerar que os dois fa- 
voritos nas eleições presidenciais brasilei- 
ras sigam com um discurso no qual sempre 
buscam relativizar as suas ditaduras prefe- 
ridas. As atrocidades cometidas pelos regi- 
mes cubano e emirati devem ser condena- 
das, assim como as das ditaduras de Venezu- 

ela, Nicarágua, Arábia Saudita, Bahrein e 
de outros países ao redor do mundo, 
Caso queiram ter uma ideiados crimes desses 

regimes ditatoriais, basta ler relatórios de ór- 
gãos como Human Rights Watch, Anistia Inter- 
nacional, Repórteres Sem Fronteiras, Freedom 
House entre outros. São descritas uma série de 
violações perpetradas por essasclitaciuras. 
Em vez de perder tempo com a defesa de 

Cuba, Lula deveria ter aproveitado a sua via- 

gem à Europa para mostrar-se em sintonia 
comacentro-esquerda europeia, queo admi- 

ra. Deveria tentar mostrar que busca um po- 
verno não muito diferenteda coalizão forma- 
da ontem entre social- democratas, verdes e 
mesmo liberais na Alemanha. Deveria citar 0 

sucesso de governos de centro-esquerda na 
Nova Zelândia e na Coreia do Sul. Lembrar 
que Portugal, tão celebrado pela elite brasi- 

leira nos últimos anos, 
Não interessa tinha até semanas atrás 

se os ditadores uma coalizão de esquer- 
sejam de dano poder. 
esquerda Emvezdeelogiar dita- 
ou de direita. duras do Golfo e lideres 
Democracia daextrema direita euro- 
sempre peia e Tramp, Bolsona- 
será melhor ro deveria se espelhar 

em governos e partidos 

conservadores europeus — embora, clara- 
mente, o presidente brasileiro seja ideologi- 
camente visto no Ocidente como um extre- 

mista de direita, enquanto Lula ainda é vista 
como centro-esquerda, como ficou claro na 
sua viagem pela Europa. 
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Não estou, neste texto, fazendo uma com- 
paração entre Lula e Bolsonaro. Apenas fri- 

sando que os dois mais populares lideres de 

uma nação democrática como o Brasil não 
deveriam ficar defendendo ditaduras. Isso 
não os impede decriticar o enbargo america- 

noa Cuba, assim como a hipocrisia dessa es- 
tratégia, já que os EUA doam bilhões de dóla- 
res à ditadura de Sisi no Egito. Assim coma 
nada impede de negociar acordos comerciais 
com ditaduras do Golfo, sem a necessidade 

depaparicaro ditador dos Emirados. Afinal, o 

Brasil tem como principal parceiro comerci- 
aladitadurachinesa, esabemos que Bolsona- 
ro está lonpe de ser um entusiasta da China. 

Numa ditadura, opositores aa regime são al- 
vo de perseguição, prisão e mesmo assassinato 
por parte das forças no poder. Não há liberdade 

de imprensa. As pessoas não podem emitir o 

niões que desagradam aos ditadores. Não Pê 
ressa se os ditadores sejam de esquerda, como 
Cuba, ou de direita, como nos Emirados. De- 

mocracia sempre será melhor. Vejam o exem- 
pla da Alemanha nos dias de hoje, assim como 
do Reino Unido, do Canadá e do Uruguai, 

Biden convida Brasil para Cúpula pela Democracia 
Objetivo do presidente é isolar China e Rússia, países que têm relação de rivalidade com os EUA; lista de 110 convidados é 

razão de controvérsia por incluir outras nações com governos acusados de minar Estado de direito, como Polônia e India 

dz es americano, 
joe Biden, anunciou 

umalistacom 10 países con- 
vidados para a Cúpula pela 
Democracia, uma promessa 
dos primeiros dias do demo- 
crata na Casa Branca e que se 

encaixa na atual doutrina de 
política externa dos EUA, 
que apo nta à promoção de 

valores democráticos e dos 
direitos humanos como pila- 
res fundamentais. 
A cúpula também tem co- 

mo objetivo contrapor os 
EUA à China, que Biden con- 
sidera o principal rival estra- 
tégico dos EUA, e à Rússia — 
os dois países não foram con- 
vidados. O convite a Taiwan, 
que a China considera uma 
província rebelde, provocou 
uma dura reação de Pequim. 

BOLSONARO PARTICIPARÁ 
A composição da lista de parti 
cipantes —seja pelas inclusões 
ou pelas ausências — provo- 
cou questionamentos. Ali apa- 

recem nações como Brasil, Po- 
lânia e Índia, declaradas re- 
centemente pelo Instituto In- 

ternacional para a Democra- 
cia e a Assistência Eleitoral 
(Idea) como “democracias em 
retrocesso”, além de aliados 
americanos como o lraque, 
hajeem meioa turbulências li- 
gadas ao recente processo elei- 

toral. O presidente Jair Bolso- 
naro confirmou que vai parri- 
cipar da cúpula, em 9e 10 de 

dezembro, 

Meias democracias. Biden discursa na Casa Branca: levantamento indica que dos VD cóomidados. 31 são considerados * 

Noestado do Idea, os própri- 
os EUA apareceram pela pri- 

meira vez como democracia 

em recuo, por causa dos ques- 
tiomamentos de Donald 

Trump ao resultado da eleição 

presidencial de 2020 e de leis 
aprovadas em estados gover- 
nados por republicanos que 

cercetam o direito de voto, em 
especial das minorias. 
Segundo levantamento do 

Fundo Carnegie para a Paz In- 

ternacional, dos 10 convida- 
dos 77 são considerados “li- 
vTes”, com base em estudo da 

organização Freedom House 

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 

(Brasil e Polônia estão nessa 
classificação), 31 são conside- 
tados “parcialmente livres” 

(Índia e Paquistão, por exem- 
pla), e três deles, “não livres”; 
lraque, Angola e República 

Democrática do Congo 

CHINA CRITICA 
Não foram apresentados os 
critérios para a escolha dos 
participantes, mas analistas 
apontam que eles não passa- 
ram apenas pelos alegados 
compromissos com a demo- 
cracia, mas incluíram fatores 

políticos e interesses geopoll- 

Premier da Suécia renuncia 

oito horas depois de ser eleita 
Magdalena Andersson tomou decisão após perder apoio dos Verdes 

social-democrata Magda- 
lena Andersson renunci- 

ou à chefia do governo sueco 
ontem, oito horas após ser 
eleita pelo Parlamento para 
substituir o premier demissio- 

nário Stefan Lótven, que re- 

nunciou este mês após sete 
«LEMOS PRO CAT. 

A renúncia de Andersson, 

economista de 54 anos, acon- 
teceu após ela perder apoio 
dos Verdes, uma das três siglas 

que formariam a sua coalizão, 
ao lado dos social-democratas 
e do Partido de Esquerda. An- 

dersson disse que tentará for- 

mar um novo Gabinete ape- 
nas com sua legenda, que tem 
a maior bancada, com 100 de- 

putados, mas é minoritária no 

Parlamento de 349 cadeiras. 
-— Há uma prática constitu- 

ctonal segundo à qual um po- 

vermo de coalizão renuncia 

quando um partido sai, Não 
quero liderar LEA BUVEIMA cuja 

legitimidade esteja em ques- 
tão — declarou ela, acrescen- 
tando que espera ser reeleita 
er uma votação futura. 

O Partido Verde anunciou a 

saída da coalizão depois que o 
Orçamento para 2022 propos- 

to por Andersson foi rejeitado 

pelos parlamentares em vota- 
ção logo após sua eleição. A lei 
orçamentária, que precisa da 

aprovação da maioria dos de- 
putados, não passou porque o 
Partido de Centro, que atua 

como fiel da balança no Parla- 

mento, decidiu votar contra, 
em protesto contra a presença 
do Partido de nacoa- 

lizão de Andersson. 
A nova primeira-ministra 

recebera 144 votos a favor e 
174 contra, com 31 abstenções 

dos legisladores do Partido de 
Centro. Na Suécia, um candi- 
dato a premier não precisa do 

ticos do governo americano. 
Além das governos, serão 

consultados especialistas de 

organizações multilaterais, 
filantrópicas, da sociedade 

civil e do setor privado, com 

as discussões concentradas 

em três temas centrais: a de- 
fesa contra o autoritarismo, a 

luta contra a corrupção e a 
promoção do respeito pelos 

direitos humanos. 
As pautas relacionadas à 

defesa de valores democrá- 
ticos estavam presentes no 
plano de governo do então 

candidato Biden, e hoje ba- 

parcialmente livres” é 3, “não lhmes” 

lizam algumas das ações de 
política externa do presi- 

dente democrata. 

— Essa é uma batalha en- 
tre autilidade das democra- 

cias no século XX] e as auto- 

cracias — afirmou Biden, 

em sua primeira entrevista 
coletiva no cargo, em mar- 

ço. — Temos que provar que 
ademocracia funciona. 

Issoajudaa explicar algumas 
das principais ausências da lis- 

ta: a começar pela China, 
apontada em Washington co- 
sou um simbolo do autoritaris- 

mo. A inclusão de Taiwan 

LER 

RIKS 

Elâmera. Andersson va se candidatar de novo, agoraa governo demnara 

apoioda maioria do Pariamen- 
to para ser eleito; necessita 
apenas que a maioria (175) 
não vote contra seu nome. 

Depois da renúncia de An- 
dersson, os Verdes co Partido 

de Esquerda disseram que 
apoiarão sua nova postulação, 
enquanto o Partido de Centro 
anunciou que irá se abster no- 
vamente, na prática abrindo 
caminho para a segunda con 

ocorre uma semana depois da 
cúpula virtual entre Biden e o 

presidente chinês, Xi finping. 
No encontro, o americano dis- 

seque os EUA não haviam mu- 

dado sua política para a ilha, 
— A China mostra sua fir- 

me oposição a este convite 

americano às autoridades 

de Taiwan — afirmou em 
Pequim o porta-voz da 
Chancelaria, Zhao Lijian. 

“DIVISÃO ENTRE BONS E MAUS' 

Coma Rússia, também ausen- 
te da lista, os EUA mantêm 

uma relação adversa, em espe- 
cial na Europa, onde os ameri- 
Cânos acusam Os MIgs0S che 

ameaçarem a segurança regio- 
nal. Ao comentar a lista, o por- 
tavoz do Kremlin, Dmitry 
Peskov. disse que Washington 

“prefere criar novas linhas di- 
visórias, dividindo os países 
entre, em sua opinião, os bons 

eosmaus” 
— [Washington | está ten- 

tando privatizar o termo 
“democracia” — declarou. 

Na União Europeia, apenas 
a Hungria, comandada pelo 
nacionalista de ultradireita 
Viktor Orbán, não foi convida- 

do. Na América Latina, nem 
Venezuela nem Cuba estão na 
lista, mas ela inclui Arpentina, 

México, Peru, Colômbia e 
Chile. No estudo do Idea sobre 

o “estado global das democra- 
cias; 0 Brasil foi o país que re- 

gistrou o maior retrocesso de- 
mocrático em 2020, por causa 
dos ataques de Bolsonaro à 

Justiça e ao sistema eleitoral. 

firmação da breve premier. 
Apesar de os três partidos te- 

rem divergido na votação do 

Orçamento, eles estão unidos 
na intenção de manter os De- 
mocratas Suecos, sigla da ex- 
trema direita, fora do governo. 

A oposição da direita tradicio- 
nal, formada idos Li- 
beral, proa soa 
Cristão, não tem votos sufici- 

entes para superar a rejeição 
dassiglasde centroees 
Uma coalizão da direita tradi 
cional com a ultradireita che- 
garia a 174 deputados, mas es- 
barraria no bloqueio de todos 
os demais ps sem 

As eleições legislativas da 
Suécia, previstas para setem- 
bro de 2022, devem ser muito 

acirradas, refletindo a [rap- 
mentação partidária. Embora 
o país seja hã muito tempo 
uma referência em igualdade 
de gênero, nunca teve uma 
mulher como premier, ao con- 
trário dos vizinhos nórdicos. 
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Itália restringe 
acesso de não 
vacinados a 
locais fechados 
Pais val estender vacinação obrigatória, 

já em vigor para profissionais de saúde, a 

professores e policiais no mês que vem 

mena 

| tália vai restringir o acesso 

de pessoas não vacinadas 
contra a Covid-19 a vários lo- 

cais fechados, em um esfúrço 

para evitar um aumento nas 

infecções, no momento em 
quea Europa enfrenta a quarta 

onda da pandemia. O governo 

APELO ontem um decreto 

permitindo que apenas aque- 
les que foram vacinados ou se 

recuperaram recentemente 

do coronavirus entrem em es- 

paços como cinemas, restau- 
rantes e hotéis a partir de 6 de 

dezembro. Além disso, qual- 
quer pessoa que usar transpor- 

te público terá que ser vacina- 

da ou apresentar teste negati- 

vo. As medidas têm duração 
prevista até 15 de janeiro. 
O país também deve esten- 

der a vacinação obrigatória, já 
em vigor para profissionais de 
saúde, a professores e policiais 

a partir de 15 de dezembro. A 

aplicação da dose de reforço 
sera compul sória para pr ofissi- 

q 

onais da saúde, À reunião de 
antem foi convocada pelo pri- 

me iro-ministro Mario Draphi 

para discutir cencurecimento 
das medidas sanitárias contra 
a pandemia, mas sem punir 
aqueles que se vacinaram — 

pouco mais de 84% do públi- 
co-alvo, de acordo com o Mi- 

nistério da Saúde. Apesar de 

apresentar um indice de imu- 

nização de 72,7% da popula- 
ção, acima da média da União 

Eurúpeia, a Itália tem cerca de 

7 milhões de pessoas aptas a se 
imunizar que não tomaram 
nem sequer a primeira dose, o 

que deixa espaço para 05 casos 
comtimiarem subindo, 

O pais registrou ontem mais 

12448 casos e 85 mortes por 

Covid-9, de acordo com bode- 
tim do Ministério da Saúde. A 

média múvel de contágias diá- 

riosem sete diassubiu pela 22º 
vez CONSecunva é atingau 

10.192, alta de 64% na compa- 

ração com duas semanas atrás, 

enquanto a de mortessubiu de 
62 para 64, cifra 38% maior do 

“BRR 

Passes sanitários. Funcionário checa os certificados digitais de vacinação da VE em Ela de teleférico no Morte da Iália, após a reabertura de estações de esqu 

que há 14 dias. O mimero de 
mortes de terça foi o maior 

desde 10 de junho. 
Com as movas medidas, O 

Gabinete de Draghi torna ain- 
da mais rígido o “passe verde”, 

certificado sanitário exigido 

para acesso à praticame THE 

todas as atividades no pais, ir- 

dlusive locais de trabalho. Atu- 

almente, o passaporte pode 
ser obtido por vacinados, re- 

cém-curados ou testados con 

traa Covid, mas o povermo vai 

restringi-lo às duas primeiras 
categorias, já que italianos an- 

tivacina preferem fazer de dois 

a três exames por SeEquaniA à SE 

Inunizar 

Apelidado agora de “super- 

E verde” pela imprensaita- 

iana, O passaporte que só ad- 
mite vacinados e curados vai 

valer para atividades de lazer. 
Domo academias, cinemas o 

eventos esportivos, mas não 

para locais de trabalho, que 
ainda admitirão individuos 
que tenham feito testes. 

ESLOVÁQUIA ENDURECE 
A Eslováquia também endure- 

ceu ontem as medidas para 

conter a pandemia é anunciou 
LM comb namento de 15 dias 

para conter a explosão nos no- 
vos casos, seguindo o modelo 
adotado pela vizinha Austria 
De acordo com o ministro 

da Economia, Richard Sulik, a 

medida entra em vigor hoje, 
apenas três dias depais deo pa- 
às ter iniciado um confina- 

mento de pessoas ndo vacina- 

das contra onovocoronavirus. 

A Eslováquia tem uma das ta- 

xas de vacinação mais baixas 
da União Europeia, com ape- 

nas 42,8% da população total- 
mente imunizados. 
Com o confinamento, nes- 

taurantes e lojas de artigos não 
essenciais serão fechados, ne 

dida semelhante âquela im- 
plantada pela Austria no início 

da semana. O pais contabiliza 

1 Imilhão de casos e 14,1 mil 
mortes desde o início da pan- 

demia, mas 224 mil contágios 

(20%) e 1050 ábitos (7,5%) 

OCOPTETam Apenas posiúltimos 

28 dias, de acordo com o mo- 

nitoramento da Universidade 

Jotims Hopkins. 
Na semana passada, a Ho- 

landa se tornou o primeiro 
pais europeu a voltar a impor 
q uarentena apos um duimmemn- 

to de casosde Covid19, A Eu- 

opa vive uma nova ond ds 

principalmenteentre não va- 

cinados, e as infecções bate- 
ram recordes em partes do 
continente ontem. O Centro 

Europeu para Prevenção e 

Controle de Doenças 
(ECDC), a agência de saúde 
pública da União Europeia, 

recomendou reforços de va- 

cinas para todos os adultos, 
com prioridade para maiores 

de 40 anos. 

Além da Eslováquia, Re- 

pública Tcheca, Holanda e 
Hungria relataram novos 

aumentos de infecções diá- 

rias, contorme o inverno 
atinge a Europa e as pessoas 
sereúnem em ambientes fe- 

chados antes do Natal, ter- 

reno tértil para a transmis- 
são da doença. 

25 de novembro, 

das 14h as 18h 
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Naufrágio deixa 27 imigrantes 
mortos no Canal da Mancha 
Incidente foi o maior do gênero na área; em 2021, 23 mil já fizeram a travessia 

Edo gi, Hb 

A menos 27 pessoas, incluindo cin- 
co mulheres e uma menina, mor- 

reram no naufrágio da embarcação em 

que tentavam atravessar o Canal da 
Mancha, que separa à Françãeo Reino 

Unido — um incidente chamado de 

“catástrofe” pelo premier francês, Jean 

Castex. Segundo o ministrodo Interior 
da França, Gerald Darmanin, duas pes- 

soas foram resgatadas com vida, mas 

seuestado égrave. Foto maior acidente 
com imigrantes nocanal. 

— E tuna catástrofe paraa França, pa- 

raa Europa, para a Humanidade, ver 

essas pessoas à mercé de traficantes 
morrerem no mar — disse o ministro, 

que inicialmente falara em 31 mortos, 

mas depois reduziu o número a 27. 
O alerta sobreo acidente foi dado por 

um pescador, que avisou as autorida- 
des marítimas francesas sobre um nau- 

frágiona mesma área, depois de avistar 
cerca de 15 corpos na água. O governo 

britânico realizou uma reunião de 

emergência após o naufrágio, e o pre- 
mier Boris Johnson se disse “chocado”, 

— Esse desastre mostra à quão pe- 

rigoso é cruzar o Canal da Mancha 

dessa forma — disse. 
Ó premier também afirmou ser 
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necessário fazer mais para acabar 

comas quadrilhas que levamos imi- 
grantes através das fronteiras, afir- 

mando que eles estavam “cometen- 
do homicídio e saindo livres. Qua- 
tro PESSDASs foram presas na Fra Eça. 

Hã cerca de dez dias, representantes 

de Londres e Paris chegaram a um 

acordo para tornar “inviável” a imigra- 
ção irregular para o Reino Unido atra- 

vês do Canal da Mancha, hoje terreno 
dedisputa sobre a atuação de embarca- 

ções pesqueiras entre as duas nações. 
Mas autoridades francesas e ativistas 

ar 

HERE LARA MARS 

culpam as repras de imigração do Rei- 
no Unido pelas mortes no mar: segun- 
do eles, as maiores restrições a imi- 

grantes levam as pessoas a buscar ca- 

minhos perigosos para chegar ao país. 
“Acusar apenas os traficantes é es- 

conder a responsabilidade das auto- 

ridades francesas e britânicas”, de- 

clarou a ONG francesa [Auberge 
des Migrants. De acordo com o jor- 

nal britânico Guardian, desde o co 

meço do ano, 23 mil imigrantes fi- 
zerama travessia, quase 9 milamais 
do que em 2020. 

Jog GRÁTIS | 
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Falta de mão de obra 
leva países ricos a 
cortejar estrangeiros 
Nações que envelhecem rapidamente produzem 

poucos novos trabalhadores, que sobram nas pobres 

DAMIEN CAVE E 

CHRISTOPHER SCHVETEZE 
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À medida que a pandemia 

ch epa dO terceiro ano, 

uma batalha global pelos jo- 

vens € capazes começou. 

Com vistos acelerados e 

promessas de residência 
permanente, muitas das na- 

ções ricas que impulsionam 

a economia global estão en- 
viando uma mensagem aos 
imigrantes qualificados de 

todo o mundo: procura-se 

gente para trabalhar. Agora. 
Na Alemanha, onde as auto- 

ridades alertaram recente 

mente que o país precisa de 
400 mil novos imigrantes poi 

ano para preencher vagas em 
áreas que vão da academia ao 

conserto do ar-condicionado, 
uma núva Lei de Imigração 

oferece vistos de trabalho ace- 

lerados e seis meses para visi- 
tare encontrar um emprego. 

O Canadá planeja dar resi- 
dência a 1,2 milhão de novos 

imigrantes até 2023. Israel fe- 
chou recentemente um acor- 

PEDE E 
Ernie 
TDR 

do para trazer profissionais de 

saúde do Nepal. E na Austrá- 

lia, onde minas, hospitais e ha- 
res estão com falta de mão de 

obra, o governo pretende pra- 

ticamente dobrar o niamerode 

jm igrantes autorizados a en- 

trar no pais no próximo ano. 

A investida global para atrair 
estrangeiros com habilidades, 
especialmente aqueles que se 

enquadram em algum lugar 

entre o trabalho braçal e um 
PhD em física, tem o objetivo 
de suavizar a recuperação irre- 

gular da pandemia. 

FACILIDADES AOS QUALIFICADOS 
As medidas contra a Covid-19 

levaram muitas pessoas à se 
aposentar, pedir demissão ou 

simplesmente não voltar ao 
trabalho. Mas seus eleitos são 

mais profundos. Ao manter 
tantas pessoas no lugar, a pan- 
dermia tornou o desequilibrio 

demográfico da Humanidade 
mais óbvio — nações ricas que 

envelhecem rapidamente 

produzem muito poucos no- 

vos trabalhadores, enquanto 
paises com um excedente de 

jovens muitas vezes não têm 

trabalho para todos. 
Novas abordagens para essa 

defasagem podem influenci- 

ar o debate mundial sobre a 

inugração, Us governos euro- 

peus continuam divididos so- 

bre como lidar com novas on- 

das de requerentes de asilo, 
Nos EUA, apoliticade imigra- 
ção permanece em grande 

parte travada, com foco na 

fronteira mexicana. Ainda as- 
sim, multas nações deserrvol- 

vidas estão criando progra- 

mas mais generosos, eficien- 

tese sofisticados para trazer 
estrangeiros e ajudá-los a se 

tomarem uma parte perma- 
rente de suas sociedades. 
— A Covidé fator acelerador 

de mudança — afirma o chefe 

de pesquisa de migração inter- 
nacional da Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi- 

mento Econômico (OCDE), 

Jean-Christophe Dumont. — 
Os países tiveram que perce- 

ber a importância da migração 

e dos imigrantes. 
A pandemia levou à várias 

mudanças importantes na 
mobilidade global. Ela desace- 

lerou a migração de mão de 
obra. Isso criou mais com peti- 

ção para os “núrmmades digitais” 

à medida que mais de 30 na- 

ões criaram programas para 

atrair trabalhadores que usam 

tecnologia móvel. E levou à 

flexibilização geral das regras 

de trabalho para estrangeiros 
que já haviam se mudado 

Muitos países, como Bélgica 

e Grécia, concederam direitos 
trabalhistas a estrangeiros que 

chegaram com visto de estu 

dante ou de outro tipo. Outros, 

como a Nova Zelândia, pror- 
rogaram vistos de trabalho 

temporário indefinidamente. 

Listadas mum relatório da OC- 
DE sobre migração plobal, es- 

sis medidas equivaleram a 

alertas precoces de desespero 

do mercado de trabalho. 
Nas economias desenvolvi- 

das, as medidas de imigração 

em implantação incluem re- 
dução das barreiras à entrada 
de imigrantes qualificados, di- 

gitalização de vistos para recu- 
zir a papelada, o aumento dos 
requisitos salariais para redu- 

zira exploração e à promessa 

dewm caminho para a residén- 

cia permanente para os traha- 
lhadores mais demandados. 
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MELISSA DUARTE E GIULIA VIDALE 
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À Agência Nacional de Vi- 
gilância Sanitária (Anvi- 

sa) aprovou na tarde de on- 
tema inclusãodadosedere- 

forçoda Pfizer nabula da va- 
cina para pessoas a partir de 

18 anos. À decisão toi publi- 
cada em edição extra do Di- 
ário Oficial da União 

(DOU). Além disso, a agén- 
cia recomendou o reforço 
homólogo, isto é com a 

mesma vacina, para quem 
tomou Janssen ou AstraZe- 

neca até que haja decisão so- 
bre os pedidos submetidos. 

Quando houver necessida- 
de de vacinação heteróloga, 
ou seja, de laboratório dibe- 
rente, a vacina da Pfizer deve 

ser usada em quem recebeu 

Janssen ou AstraZeneca. 

Também há a recomendação 

1sa aprova 
votação 

se extra na 

para que a vacina de platafor- 
mamENA, comoa Phizer, se- 
ja usada em quem tomou à 
CoronaVac, única ando apre- 
sentar pedido para inclusão 
do reforço em bula, A vota- 
ção foi unânime. 

RELAÇÃO DESGASTADA 
A pasta anunciou na terça- 

feira da semana passada que 

estenderá a dose de reforço 
atodas as pessoas a partir de 

18 anos que tenham com- 

pletado o ciclo de imuniza- 
ção hã, no mínimo, cinco 

meses, A orientação do mi- 

nistério dá preferência ao 

reforço com a vacina da Pfi- 
zer, tenha a pessoa tomado 

Inicialmente a mesma vaci- 

na, à CoronaVac ou a da As- 
traZeneca. À decisão já fai 
formalizada com a publica- 

ção de nota técnica. 
Como mostrou OCLORBO, 

a decisão unilateral sobre as 

doses de reforço abriu fissu- 
ras na relação coma Anvisa, 

que já estava desgastada. In- 
terlocutores disseram à re- 
portagem que houve descon- 

forto e irritação entre os dire- 

tores do órgão regulatório, 

que não foram consultados 
antes do anúncio. Diante 

desse cenário, a reunião da 

diretoria colegiada foi tida 
como uma saida técnica, 
Secretários de saúde, têc- 

nicos e integrantes da Cá- 

“A conclusão é de que 0 
beneficio da terceira 
dose supera os riscos” 

Gustavo Mendes, perente-geral 

de Medicamentos e Produtos 

Biológicos da Anvisa 

e: COCEIRA MISTERIOSA E 

O: 
ca 
al 

mara Técnica Assessora de 
Imunização Covid-19 (Ce- 

tai) também ficaram de fora 
do debate. A avaliação, nos 
bastidores do ministério, é 
de que o anúncio do minis- 

tro Marcelo Queiroga toi 
feito de forma precipitada. 
A Anvisa oficiou a pasta pa- 

rasaberosdadose os mútivos 

que embasaram as decisões. 
Outros pontos levantados 
pela agência são a demons- 

tração de eficácia ese haverá 
acompanhamento após a ad- 
ministração dessas doses. 

REFORÇO HETERÓLOGO 

A estratégia de aplicar imu- 
nizantes de diferentes pla- 

taformas, o chamado refor- 

ço heterólogo, começou a 
ser avaliada mundialmente 
no início deste ano em tes- 

tes clínicos e também na 

prática, quando muitos pai- 
ses europeus passaram a re- 

Surto de lesões acomete Pernambuco 
Estado bem mais de 200 casos repislrados: causas estão sendo investpadas 

comendar a segunda dose 
da Pfizer para quem rece- 

beu a primeira dose de Ox- 

tord-AstraZeneca, imuni- 
zante à base de vetor viral. 
A ideia parte do pressu- 

posto que ao se misturar pla- 
taformas que ativam o siste- 
ma imunológico de forma 

diferente, contra um mes- 

mo inimigo, a proteção au- 
menta. Um dos primeiros 
estudos sobre o assunto, fei- 

to pela Universidade de Ox- 

tord, no Reino Unido mos- 

trou que a misturada vacina 
Oxford-AstraZeneca com a 

Ptizer-BioNTech é segura e 

gera uma res posta imune 

robusta contra a Covid-19. 

Um deles, realizado na Su- 

écia com 100 mil pessoas, 
mostrou que, em compara- 

ção com pessõas não vacina- 
das, aqueles em um esque- 

ma vacinal mistó tinham 

68% menos probabilidade 

Covid-19: distância de 2 metros pode ser insuficiente 
Estudo de Cambridge aponta que medida precisa ser associada ao uso de máscara, boa ventilação do ambiente e vacinação 

esquisadores do departa- 

mento de Engenharia da 

Universidade de Cambrid- 
ge, no Reino Unido, conclu- 

iram que o distanciamento 
de dois metros para preve- 

niro contágio pelo corona- 
virus é uma medida arbitrá- 

ria. O estudo, publicado na 

revista cientifica Physics of 
Fluids, sugere que a trans- 

missão aérea do virus é vari- 

ável e pode ultrapassar até 
mesmo esta distância, 
De acordo com os cientis- 

tas britânicos, o distancia- 

mento de dois metros não 
pode ser considerado, de ma- 

neira isolada, uma medida 

eficaz para a redução da 

transmissão da Covid19. No 
entanto, à uso de máscara, à 

boa ventilação do ambiente e 

a vacinação são estratégias 

que, somadas ao distancia- 
mento, funcionam muito 

bem para evitar o contágio. 

VIAGEM DO VÍRUS 
A equipe de pesquisadores 

concluiu ainda que, se 

uma pessoa com Covid-19 
e sem máscara tossir, pode 

contaminar outra a dois 

metros de distância, mes- 

mo ambas estando aoar li- 
vre. O resultado foi encon- 

trado por meio de um mé- 

todo de modelagem poi 

computador, com o objeti- 
vo de analisar como as go- 

ticulas contaminadas com 

coronavirus se espalham 
quando tossimos. 

Ls sil 

Contaminação. À loss de uma pessoa contamynada contém poticu'as pequenas que se espaiham pará longe 
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de desenvolver uma infec- 

ção sintomática, Para quem 
recebeu duas doses de Às- 

traZeneca a redução no ris- 
co foi de 50%, Um estudo 
feito na Dinamarca mos- 

trou que a mistura toi 88% 

eficaz na prevenção da in- 
fecção por SARS-CoV-2, 

eficácia semelhante à de du- 

as doses de Pfizer, segundo 

informações da Nature. 
No entanto, esses dados se 

referem à vacinação “pa- 

drão"enão ao reforço. O pri- 
meiro dado sobre isso vem 

dos Institutos Nacionais de 

Saúde dos EUA (NIH). Um 

estudo reduzido apresenta- 
doi FDA, agência que regu- 

la medicamentos no país, 

mostrou que aplicar um re- 
forço diferente da vacina re- 

cebida no esquema primá- 

rio aumenta o nivel de anti- 

corpos contra o coronavi- 

rus, independentemente da 

combinação recebida. 
Nos Estados Unidos, é 

permitido o uso de qual- 

quer uma das três vacinas 
disponíveis no pais como 

reforço —Janssen, Moder- 
nae Pfizer —, independen- 

temente da injeção recebi- 
da antes. A escolha fica a 
cargo do paciente. Lem- 

brando que as vacinas da 

Moderna e da Plizer são da 

mesma plataforma. 

APROVAÇÃO CONDICIONAL 

Segundo o gerente-geral de 
Medicamentos e Produtos 
Biológicos da Anvisa, Gusta- 

vo Mendes, há incertezas 

quanto à eficácia e à duração 
da proteção do reforça. A 
aprovação em relação à bula, 

nesse sentido, é condicional: 

— A conclusão é de que o 
benefício supera os riscos €, 

por isso, claro, dependendo 

do contexto epidemiológico, 
na tendência de queda de 
efetividade e esses dados li- 

mitados de segurança, é que 
ouso dessa terceiradosedeve 
ser considerado — afirma. — 

Fizemos termo de compro- 

misso com a Pfizer para que 
apresentem dados adicionais 
sobre eficácia, imunogenici- 

dade e segurança, gerencia- 

mento de risco e monitora- 

mento em larga escala. 

Através de simulações, os 

pesquisadores quem 
medir quantas das gotículas 
emitidas inicialmente atin- 

giriam outra pessoa, & se elas 

mudaram de tamanho con- 
forme o tempo deemissãoeo 
espaço perco rrido no ar. Se- 

gundo esse estudo, gotas 

maiores caem nas superfici- 
es mais próximas, porém as 
menores, 0s aerossóis. po- 
dem se espalhar além dessa 

distância, a depender da qua- 
lidade de ventilação da lugar, 

— Estamos todos desespe- 

rados para nos vermos livres 
destá pandemia, mas acon- 

selhamos que as pessoas 

continuem a usar máscaras 

em espaços fechados como 
escritórios, salas de aula e 
lojas — recomendou Epa- 

minondas Mastorakos, pro- 
fessor do departamento de 

engenharia de Cambridge 

— Não há razão para se ex- 

por ao virus enquanto ele 

ainda está entre nós. 

QUEM PODE RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 

SE VACINAR Reforço para Pessoas com 18 anos ou mais que DZ paraadolescentesde CURITIBA(PR) DAVACINAÇÃO 
pessoas com tomaram a segunda dose ou dose lb anos e pessoas de 29, Apontea câmera 
60 anos ou mais única há pelo menos 5 meses 26,25,24,22,21e20 anos BRASÍLIA do seu cetular 

paraoyReveja 

SEG. 29/11 — Reforço SEXTA — D2 para adolescentes de 15 ocalendário 
para pessoas de 59 anos anos edose de reforço para de algumas cidades 

trabalhadores da saúde 
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Dieta: projeto 
veremos' 

Fo exatamente um mês para o início do 
periodo mais esperado do ano: verão, féri- 

as escolares e festas de Natal e Ano Novo. O 
corre-corre das compras de presentes, a lota- 
ção dos shoppings, o temido amigo secreto 
(ou amigo oculto), a divisão da preparação 

dos pratos entre as famílias, a árvore com en- 
feites, Papai Noel e a escolha de figurinos es- 
peciais (uma para cada ocasião — preferenci- 

almente branco para o começo do novo ano). 

juntam-se a 15500 die tio: da temperarura E 

a molecada em casa, motivos para as praias 

piscinas se encherem de banhistas em busca 
de diversão, bronzeado e descanso. 

Nas redes sociais, explodem propagandas 
do“Projeto verão 2022", ou como costumo 
chamar, “Projeto veremos 2022”, Profissio- 

nais que oterecem dietas malucas e treinos 
físicos incessantes em troca do corpo per- 
feito, associado a uma descoberta milagro- 
sa, um segredo nunca antes revelado, 

Na minha prática clínica não é diferente, 
é o período em que o consultório se trans- 
lorma: na cabeça dos pacientes, na Tenda 
dos Milagres. Percebemos que é a época de 
maior procura para emagrecer, O discurso 

que ouço com frequêricia é“doutora, quero 

começar o projeto verão porque te nho uma 

viagem marcada para inícia de janeiro”, Se 
noano passado, com à pandemia ainda des 

controlada e as restrições ao acesso a praias 
e piscinas, poucas pessoas se preocupavam 
em exibir o corpo, neste ano, percebo que a 
disposição a quase tudo para alcançar o pe- 

so desejado ultrapassa os limites da saúde. 

Outro motivo de desespero é que, ao con- 
trário do hemisfério norte, onde as celebra- 

ções de Natal e Ano Novo acontecem no in- 
VERDI, Epoca em que hosStra-se pnpenos O CiT- 

poem razão do frioe das roupas pesadas, aqui 

no Brasil, pais tropical com quase 11 mil km 
de costa e praias paradisiacas, o início do ve- 

rão coincide com as mesas recheadas de pa- 
netone, tender, bacalhau, pavé e rabanada. 

Eu não acredito em projeto verão, projeto 

férias, projeto carnaval, projeto fitness, pro- 
jeto sei-lá-o-quê, Expli- 

O segredo para co dos pacientes que 

mudar hábitos quando associamos à 

é a repetição alimentação balancea- 

com disciplina. da e saudável a um de- 

É impossivel obter terminado espaço de 

qualquer mudança tempo, a mudança de 
definitiva em 30 hábitos pressupõe um 

dias de trutomento término, ou seja, à ado- 

cão de uma alimentação 
equilibrada terá um fim, até queoobjetivo se- 
jaalcançado, e depois abandonada, 

Além disso. é necessário avaliar a perda de 

peso corporal em relação ao tempo, para que 
o emagrecimento não afete a saúde global e 
não aumente as chances de reganho de peso. 

Estudos apontam que individuos submetidos 

a dietas muito restritivas, com perda rápida 
de peso num curto espaço de tempo, perdem 

mais massa magra do que gordura corporal, 

levando à diminuição do metabolismo, que- 
da na imunidade, deficiência de nutrientes e 

Quimta-fnra 25 20.20 

têm maior chance de sofrer o efeito sanfona, 
Uma amiga nutricionista de Niterói, Ligia 

Gonçalves, fala que muitas vezes o paciente 
jus tifica O COMET ExDESSIVO pelo METecionen- 

ta. Merecimento por estar feliz, porestar tris- 

te, porque é aniversário de alguém, porque é 

Natal, porque a gasolina está cara ou seja, vai 
arrumar qualquer desculpa para abandonar o 

plano de ter uma alimentação saudável. 

Mais do que planejamento alimentar ba- 
seado nas especificidades de cada paciente, 

para emagrecer é necessário motivação, 

disciplina, foco, equilíbrio e persistência. 
O que engorda não é a comida, nem as fes- 

tas de final de ano, nem o que se faz na menor 

parte do tempo. O que engorda ou emagrece 
são as atitudes que temos no “piloto autormá- 
tico”, o chamado hábito alimentar, Por isso, 

qualquer alteração . sem que haja raciocinio e 

escolha, édifícil, pois requer estorço, gastode 
energia e muitas vezes, exaustão. 
O segredo para mudar hábitos é a repeti- 

ção, e isso depende de disciplina. É impossi- 
vel conseguir qualquer mudança definitiva 
em 30 dias de tratamento, Adote, a partir de 

hoje, o projeto viver com saúde, sem data 
para terminar e a consequência será a lon- 
gevidade com qualidade de vida. 

Morar perto de academias reduz risco de doenças 
Levantamento feito por epidemiologista mostrou que regiões com menos centros esportivos em Madri, na Espanha, têm 22% 
mais pessoas obesas e 38% mais casos de diabetes tipo 2 do que os bairros com mais recursos para a prática de exercício 

ISA REL VALDES 
lida El Pads 

Esperanza, no bairro 

Acacias, em Madri, conse- 

gue chegar, em cinco minu- 

tos, em uma dezena de dca- 

demias, estúdios de crossfit e 

de ioga, além de uma quadra 
de basquete pública, campos 
de futebol e um skatepark. Se 

andar mais cinco minutos, 

chega a uma área de remo. 

Mais um pouco, há uma aca- 
demia de artes marciais eum 

centro ia as muntcipal. 
— Pela lópica, onde é mais 

provável que você faça ERET- 

cicios? —questionaoepide- 

miologista Manuel Franco. 

Em Acacias, é claro. Mas 
não setrata apenas de mais lu- 
gares para se exercitar. Há da- 

dos sólidos que demonstram 

A relação entre essa oferta 2 o 

risco para algumas doenças. 

— Não se tratava apenas de 

concluir que as instalações es- 
portivas importam, no senti- 

do de que você vai fazer mais 

atividade fisica e ter menos 
obesidade, menos diabetesou 
menos hipertensão e, portan- 

to, melhor saúde e menos do- 

enças cardiovasculares. Isso 
tinha que ser estudado e de- 

monstrado — explica o espe- 

cialista em saúde pública, um 

dos pesquisadores da Univer- 
sidade de Alcalá, que cruzou 

dados sobre recursos esporti- 
vos e a prevalência de diabe- 
tese obesidade na população 

de 40 a 75 anosde Madrl. 

O resultado é que as regiões 

com menos academias € cen- 

tros esportivos têm 22% mais 

casos de obesidade e 38% 

mais casos de diabetes tipo 2 
(o mais comum) do que 05 

bairros que tinham maior 

oterta dessas instalações. 
Por outro lado, bairros com 

menor nivel socioeconômico 

apresentam maior prevalên- 

cia de obesidade (13%) e dia- 
betes (17%) do que aqueles 
que, também tendo poucas 

instalações, apresentam mai- 

or nivel socioeconâmico. 

Q:: mota no Paseo dela 

PESQUISA AMPLA 

Os números utilizados para 

chegar a essa conclusão não 
são uma amostra pequena, 

mas, sim, Os prontuários 

médicos de 1.270.512 pes- 
soas, 91% dos madrilenhos 

na faixa etária observada. 

— São dados de atenção 
primária É, LET ACESSO à BSSES 

prontuários é ter auma fonte 

Sedentarismo, O número de jovens que praticam esportes não muda desde 2012, e 80% deles não seguem as recomendações da OMS; instalações próprias proporcionam mas gasto metabó! co 

Q 
“Aatividade fisica 
praticada em instalações 
esportivas está associada 
a um gasto metabólico 
maior do que outros tipos 

de atividade física e está 

correlacionada a matores 
benefícios na saúde” 

“É sabido que a falta de 
exercício físico aumenta 

o risco de sofrer de 
doenças 
cardiovasculares” 

“As prefeituras têm que 
abandonar a política 
esportiva sob a ótica do 
lazer e do tempo livres, 

por isso existem 
desigualdades na saúde 
e a nossa saude está 
como está” 

Luis Cereijo, pesquisador 

de informação impressio- 
nante que dá uma imagem 
exata do que acontece na saú- 

de das pessoas — explica o 
epidemiologista, também 
porta-voz da Sociedade Espa- 

nhola de Saúde Pública. 

O estudo foi realizado em 

2017 em colaboração com pes- 
quisadores australianos e 

americanos e já foi publicado 
na revista Diabetologia. 
— À atividade fisica prati- 

cada em instalações esporti- 

vas está associada a um gasto 

metabólico maior do que ou- 
trostipos de atividade fisica e 

está correlacionada à maáio- 

res beneficios na saúde e na 
prevenção de doenças como 

obesidade ou diabetes. Além 

disso, a presença de pessoal 

qualificado também leva a 
práticas de exercicios físicos 
mais benéficas — explica o 

pesquisador Luis Cereijo. 
O estudo anterior do qual 

partiram já mostrava que os 

vieses econômicos dos mais 

desfavorecidos apontavam 
para uma menor disponibi- 

lidade desses recursos. 

—E nos parecia interessan- 

te como isso poderia afetar a 
prevalência de doenças que 

estão diretamente relaciona- 

das à práticade exercícios. 
A diferença que eles en- 

contraram agora é alta. 

— Esse aumento [Tas pre- 

valências) é alto, são percen- 

tuais bastante elevados, 

principalmente falando do 

mesmo lugar, de bairros da 
mesma cidade, 

SEDENTARISMO 
Hã anos, a Organização Man- 

dial da Saúde (OMS) já afir- 
mava queo diabetestipo 2“em 
grande parte se deve ao exces- 
sode peso e à falta de atividade 
física”. E Cereijo insiste: 

— É sabido que a falta de 
exercicio físico aumenta o 
risco de sofrer de doenças 
cardiovasculares. 

Ele fala de uma pandemia, 
mas não se refere 20 corona: 
virus, mas ao sedentarismo. 
O número de jovens que 

praticam esportes não aumen- 
toudesde 2012, e 80% não se 
guem as recomendações da 
ÚMS para essa área. Em 2019, 
segundo a organização, essas 
doenças causaram diretamen- 
te 1.5 milhão de mortes no 
mundo —na Espanha, foram 
11.297 pessoas em 2020, 721 

delas em Madri, segundo os 

últimos dados do Instituto Na- 
cionalde Estatística. Mas essas 

são apenas as mortes diretas 
dessas patologias. Mais de 
quatro milhões de mortes por 
ano são atribuídas à obesidade 

e-em Madri, estima-se que 

cerca de metade da população 
esteja com excesso de pesa. 

Para abrir um caminho 

que modifique esses múme- 
ros, Cercijo pensa nas con- 

clusões da análise. 

— Às prefeituras têm que 

abandonar a política espor- 
tiva sob a útica do lazer e do 

tempo livres, por isso exis- 

tem desigualdades na saúde 
e a nossa Saúde estã como 
estã —afirmaele, 

O pesquisador diz que não 

se refere apenas à cidade de 
Madri, mas a “qualquer outra 

cidade grande”, onde “quem 

tem menos recursos também 

faz menos exercicio físico” 

AUMENTO DA DFERTA 

O pesquisador, juntamente 
com os demais investigado- 

res, propõe um aumento de 
oferta nas regiões mais des- 
favorecidas, “sob a forma de 
novas instalações desporti- 

Vas gratuitas ou com um 

preço mensal baixo; pois há 
evidências de que as instala- 

ções esportivas com preços 

variáveis (como o pagamen- 
to por sessão) representam 

uma barreira de acesso para 
populações de menor nível 
socioeconômico” 

E também não pede ser 

“de qualquer maneira”, ele 

avisa. À abordagem da ativi- 
dade fisica nos bairros e os 

programas pelos quais ela é 

realizada “devem ser desen- 

volvidos com uma perspec- 
tiva de gênero e levando em 

conta a cultura do esporte e 

os gostos da população, por- 
que quanto mais próximos 

do gosto das pessoas onde 

eles são desenvolvidos, mais 
gente se beneficia e há mai- 
oraderência (capacidade de 
cumprir essas rotinas)". 
Em Madri, como em gran- 

de parte do Ocidente e tam- 
bém nos paises em desenvol 

vimento, o excesso de peso é 

uma onda que só tem cresci- 
do. Ela triplicou desde 1975 e 

já afeta mais de 1,9 bilhão de 
pessoas. À obesidade, diz 
Manuel Franco, “é o fracasso 

do mundo moderno”. 
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Comissão Europeia 
ressalta relação entre 
vacinação e mortes 
Estudo feito com paises do continente mediu índices de 
imunização e óbitos por Covid-19 em 1 milhão de habitantes 
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Lider. À lrianda teve à maior taxa de vacinação ca reg do. de 92%, e repistrou 15 mortes por milhão de habitantes 

EVELIM AZEVEDO 
presa mm psi glam ope or 

ados internacionais e do 
Brasilcomprovamoque 

os infectologistas já previ- 
am: o avanço da vacinação 
contra a Covid-19 impacta 

diretamente na redução de 
mortes pela doença. On- 
tem, o Brasil apresentou 

uma média móvel de 217 
óbitos, dia em que chegou a 
61,11% da população com o 

esquema vacinal completo. 

Mas, nem sempre foi assim. 
Em 24 de main de 2021,0 

Brasil tinha apenas 9,89% 

da população com o esque- 
ma vacinal completo contra 
ocoronavirus, Nesse dia, O 
país chegou a 450 mil mor- 

tes por Covid-19 e apresen- 
tava uma média móvel de 
1.881 óbitos. Três meses de- 

pois, em 24 de ee to, com 

26,83% da população com- 
pletamente vacinada, a mé- 

dia móvel de mortes redu- 
ziu para 730. 
A Comissão Europeia di- 

vulgou, na terça-feira, 0 

mais completo relatório 
que mostra essa relação en- 
tre os indices de vacinação 
contra a Covid-19. as taxas 
de mortes por milhão de 
pessoas nos últimos 14 dias. 

AVANÇOS E ATRASOS 
Alrlanda, que lideraastaxas 
de vacinação com 93% da 

Estado de SP vai liberar uso de 
máscaras a partir de dezembro 
No DF, passaporte de imunização será exigido em eventos como shows 

À partir de 11 de dezembro, 
o uso de máscaras será 

dispensado em ambientes 
abertos sem aglomeração no 
estado de São Paulo. A deci- 
são foi anunciada em coleti- 

va de imprensa ontem no Pa- 
lácia dos Bandeirantes. 
A medida foi anunciada 

mesmo sem o estado atin- 
gir todos os indicadores de 
redução de casos, interna- 

ções e mortes por Covid 

ue tinham sido estipula- 
dos pelo próprio governo 
para a Hexibilização. 

— À partir de 11 de de- 
zembro nao será mais obri- 

gatório o uso de máscaras 
no estado avarlivre,mas(o 
uso) continuará obrigató- 
rio nas áreas internas e pa- 
ra as esta ções e cent rais de 

transporte público no esta- 

do, mesmo que a céu aber- 

ta, Obviamente em trens, 
ómibus e serviços de trans- 
porte coletivo a obrigatori- 

edade permanece — afir- 
mou o governador de São 
Paulo, João Doria. 

A Nexibilização valerá para 

locais abertos que permitem 
distanciamento, como par- 
ques e ruas. Mas as máscaras 

continuarão obrigatórias em 
locais abertos com aglomera- 
ção (como as estações de 

transporte público) e em lo- 

cais fechados. Ainda não há 
previsão de quando poderá 
ocorrer dispensa do item de 

precaução nestes casos. 
A liberação do uso de 

máscaras emlocais abertos 
pelo governo do estado já 
era ensaiada há várias se- 

manas. Dependia da me- 
lhora dos indicadores de 

casos, internações e mor- 
tes por Covid. Ametaainda 

não foi alcançada, apesar 

da flexibilização anuncia- 
da pela gestão estadual, 
A expectativa era de que a 

média móvel de casos ficas- 

se abaixo de 1.100 por dia; a 
de internações fosse inferi- 

ora 300 diárias;ca deúbitos 

menor de 50 por dia. O go- 
verno afirma esperarque es- 
ses indicadores sejam atin- 

gidos até dezembro. 
Atualmente, a média mó- 

vel diária de casos de Covid 

está em 1.289, ca de inter- 

nações, em 318. Já a média 
móvel de mortes estã em 

61, indicando uma tendén- 

cia de alta no estado. 
Na coletiva, Doria ressal- 

teu que as internações € 

mortes já tiveram uma que- 
da de 90% em relação ao pi- 
co da pandemia, Atualmen- 
te, a taxa de ocupação de 

UTIs é de 21,6% no estado 

de São Paulo e de 27,9% na 
Grande São Paulo. 

PASSAPORTE NO DF 
Ontem, o governo do Distri- 
to Federal (GDF) editou de- 
creto que passa aexigir passa- 
porte de vacinação contra a 
Covid-19 para a entrada de 
público em shows, festivais e 

competições esportivas. O 

text toi publicado no Diário 
Oficial. Com a decisão, fica 

inviável a participação des- 
Ses PETS apenas Com O Pe- 

sultado do teste RT-PCR. 
O decreto esclarece tam- 

bém que pessoas que não 
podem tomar a vacina estão 
excluídas da exigência. 

RELAÇÃO ENTRE VACINAÇÃO E MORTES 
NA UNIÃO EUROPEIA 

Vacinação Mortes 

dh da população adulta goé milhão de habitantes 
compietamento AGIA RAS da Jango da-14 dlir 
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população completamente 
imunizada, registrou ape- 

nas 15 mortes por milhão de 

habitantes nos últimos 14 
dias. Portugal, com 92% da 
população imunizada, teve 
LO mortes por milhão de 

ssoas. Malta, que tam- 

imestácom 92% dos habi- 
tantes, não registroumortes 
por milhão de habitantes 

nos últimos 14 dias. 

Em contrapartida, É ny 
do Leste Europeu, onde a va- 
cinação está atrasada, regis- 

traram números mais altos, 

Na Bulgária, que tem apenas 
29% da população imuniza- 

da, o indice de morte por mi- 

Brasil também obteve 
resultados concretos 
da vacina nos números 

de mortes pela doença 

lhão de habitantes nos últi- 

mos 14 dias foi de 325. A Ro- 

méênia, por sua vez, registrou 
267 mortes por milhão de ha- 
bitantes com 43% de sua po- 

pulação vacinada. ; 
— Esses números só refor- 

çam a necessidade de vaci- 

narmos em massa — afirma 

o infectologista Leonardo 
Weissmann, conselheiro da 
Sociedade Brasileira de In- 

fectologia (SB1). — No en- 
tanto, é importante lem- 
brarmos que as vacinas iso- 

ladamente não controlarão 

a pandemia. É necessário 
manter as demais medidas 
de prevenção, como evitar 

aglomerações, usar másca- 
ra, higienizar frequente- 
mente as mãos. Estas estra- 

tégias, juntamente com as 

vacinas, ajudam a reduzir a 
circulação viral, 

DaVita Tratamento Renal 
estabelece padrão internacional 

de cuidado a mais de 15 mil 
pacientes no Brasil. 

Desde sua primeira 

aquisição, há cinco 

anos, a empresa firma 

sua assistência clínica e 

liderança nacional no 

setor, com presença 

atual em 12 estados, 

além do Distrito Federal. 

Isso atinge a importante 

marca de 15 mil pacientes 

assistidos, atendimento a 

mais de 360 hospitais, 

totalizando 91 operações 

no país. 

DaVita. 
Tratamento Renal 

MAIS DE 300 MIL 

PROCEDIMENTOS 

DE DIALISE 

INTRA-HOSPITALAR 

MAIS DE 3 MIL 

COLABORADORES 

E B00 MÉDICOS 

PARCEIROS 

ATENDIMENTO 

INTRA-HOSPITALAR 
A 360 HOSPITAIS 
EM TODO O PAÍS 

MAIS DE 

2 MILHÕES DE 

TRATAMENTOS 

A gente ama cuidar dos rins. 
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TROPA DE 75 HOMENS 
Re 

PARA 
ACESSAR 
APENTE 
DLELL AR 
PuRf 
IQRECDE 

atório mostra quantos policiais foram 
ao Salgueiro, mas PM só entrega oito fuzis 

FPADLLA SERRA E RAFAEL 

MASCIMENTO DE SULZA 

amido agioso com br 

m relatório interno, a Po- 

licia Militar registrou 
que 75 agentes do Batalhão 
de Operações Especiais 

(Bope) participaram da 
ação que culmino una mor- 

te de nove homens no últi- 

mo fim de semana no Com- 

plexo do Salgueiro, em São 

Gonçalo. No entanto, a cor- 
poração informou à Polícia 

Civil, responsável pela in- 

vestigação, que apenas oito 
deles participaram do con- 
fronto. Por isso, oito fuzis fo- 

ram entregues à Delegacia 

de Homicídios de Niterói, 
São Gonçalo, Itaborai e Ma- 
ricá ontem à tarde, cerca de 

72 horas após as mortes. Já 
laudos do Instituto Médico- 
Legal (IML) mostram que 
as nove vitimas toram atin- 

gidas por 47 tiros. 
O documento de número 

3239, intitulado “Relatório 

de Término de Operação 
Policial em Área Sensível 
Durante a Pandemia de Co- 

vid-19", foi assinado eletro- 

nicamente pelo major Cat- 

los Eduardo da Silveira 

Monteiro, do Bope, às 7h1Q 

de domingo, ou seja, ainda 

durante a operação policial 
que terminou às 19h. Esse 

registro só chegou ao Co- 

mando de Operações Espe- 

ciais (COE), unidade à qual 
o Bope está subordinado, na 

terça-feira, por volta das 9h, 

O relatório tem três pági- 
nas, metade ocupada por fo- 
tos de material apreendido 

no Salgueiro. Num trecho, 

sob o titulo “Justificativa da 
absoluta excepcionalidade 

da operação”, o major escre- 

ve que o objetivo foi “repri- 
mir ações de ataque às viatu- 
ras", se referindo âembosca- 

da que culminou na morte 

do sargento Leandro Rum- 
belsperger da Silva, de 38 
anos, no último sábado. O 

aficial destaca ainda que, di- 

ante daquela situação, tor- 
nou-se “imperiosa a atua- 

ção” do Bope para “restabe- 

lecer a ordem na área con- 
flagrada” e “buscar identifi- 
car e prender às responsá- 
veis pela morte do agente”. 

STF JULGA AÇÃO HOJE 
Esse documento é, normal- 

mente, enviado ao Ministério 
Público, que deve ser informa- 
do de todas as operações reali- 

zadas no Rio com antecedên- 

cia ou em até 24 horas por de- 
terminação de uma liminar do 

ministro Edson Fachin, Su- 

premo Tribunal Federal 

(STF), de agosto do ano passa- 
do. De acordo com a medida 

TRECHOS DO 
DOCUMENTO DA PM 

LES PET OO ET ALIADO RO ITD TR AMT 
CER EO E DA PD 

da Tai didi ma PÇ fi Add do det 

ATÓRIO DE TÉRMINO DE OPERAÇÃO POLICIAL EM AREA SENSIVEL, DURANTE A PANDEMIA 
CONTRA. 

munidade oade ecerres a operação; Complexo do Salgueiro, AF!” BPM 
ta: DOT LQODL Hora de Enfehas ho Hora de término: Deciih 
Dna Mare de infelm: PROA Hera de términa | 9:06 

a o [0] e 

ion da aleseilata excopeiialidade do mpreração 

judicial, durante a pandemia, 
a polícia só pode atuar em co- 

munidades em casos “absolu- 

tamente excepcionais . Hoje o 
Supremo deve julgar o mérito 
dessa Arguição de Descumpri- 

mento de Preceito Funda- 

mental (ADPF). 

São listados ainda no docu- 

mento da PM os “cuidados 

adotados para reclução do ris- 
co da operação”. Entre eles, O 
uso de dois veiculos blindados 

e de uma ambulância, além 

do emprego de“policiais com 
o conhecimento de primeiros 

socorros” para realizarem 

atendimentos pré-hospitala- 

res, “salvaguardando a vida 
sermpre”. Nos relatos registra- 

dos pelas equipes de policiais 
Charlie e Delta, não há men- 
ção a feridos, apesar de uma 

moradora de 71 anos ter sido 
atingida e Ipor da Costa Cou- 
tinho, de 24 anos, apontado 

como um dos envolvidos no 

ataque ao sargento Rumbels- 
perger, ter morrido na tarde 

dedomingo. Além disso, oitos 

corpos foram encontrados 
num manguezal por morado- 
res logo após a saída do Bope 

da comunidade. 

Os nove mortos que não 
aparecem no relatório fo- 

ram atingidos por tiros de 

fuzil na cabeça e no tórax. 

Diferentemente do que dis- 
seram alguns parentes, os 

ss da Corta Mogno JR Sad PSA RN ER torarda-se impercia a 
romero anerod pues ido io oro vo rag gi ir 

mespormsdveis pola ae PES A 
em questão, buscar idenffca e 

Editora de Anta 

laudos não apontam sinais 
de tortura nem de ferimen- 
tos à faca. Seis deles vestiam 

roupas camulladas, 
Ítalo George Barbosa le- 

vou sete tiros, principal. 

mente na cabeça. Ele res- 
pondia por porte ilegal de 
arma, homicídio qui alifica- 
do, tráfico, associação e cor- 

rupção ativa. Sete disparos 
também atingiram Carlos 
Eduardo Curado de Almei- 

da, todos na cabeça e no tó- 
rax. Ele tinha anotações cri- 
minais por tráfico, recepta- 

ção, falsa identidade, deso- 
bediênciae ameaça. 

Outra vitima, Elia da Silva 
Araujo, foi atingida por três 

Acabou o sonho este ano, diz jovem que perdeu Enem 
Candidata não foi fazer prova por causa de tiroteio no Salgueiro; abaixo-assinado de moradores pede chance para fazer segunda chamada 

RODRIGO DE SOUZA 
ecocbigpos separa (enpeiing cem (as 

De do primeiro dia de pro- 

ras do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), o últi- 
mo domingo, 21 de novembro, 
jáse mostrava tenso o hastante 

para todas aqueles que esta- 
vam prestes | realizar F.| PURA 

Naquela manhã, porém, avio- 

lência atravessou o caminho 

da candidata Fernanda (nome 
fictício), impedindo-a de ten- 
tar uma vaga na universidade. 

Moradora do Complexo do 

Salgueiro, em São Gonçalo, a 
estudante de 18 anos foi obri- 
gada a desistir do vestibular 

por causa da operação policial 

que resultou em ao menos no- 

ve mortes. 

— Me senti frustrada, por- 

que isso é uma coisa para à 

qual a gente se prepara o ana 
inteiro para chegar odiae uma 

infelicidade pode atrapalhar e 

acabar com todo o nosso pla- 
nejamento. Ainda mais um 
exame de nível nacional, uma 

das únicas formas que uma 

pessoa pobre tem de entrar 

numa universidade. Com isso, 

praticamente acabou o sonho 

este ano — desabafa. 

A candidata conta que era 
intensa a movimentação de 
policiais no complexo no dia. 

Ela aguardou até que a situa- 

ção se acalmasse um pouco pa- 
ra sair de casa a tempo do int- 

cio do exame. Na rua, depa- 

rou-se, segundo narra, com ce- 
nas da guerra que se desenro- 
lava no local: paliciais revista- 

vam motadores 
agressões e gritos. 

— Em toda operação, ôni- 
bus nunca circula. Muitas 

vezes as pessoas se arriscam 

andando em meio à troca de 
TIEOS, EM trajetos que che- 

gam a dois quilômetros — 

atirma à jovem, que cogita 
cursar enfermagem, medi- 
cina ou matemática ou ain- 

da entrar para a Marinha. 

O relato de Fernanda ilus- 
tra a dificuldade de outros 
estudantes do complexo 

pala id! que não conseguiram parti- 

cipar do primeiro dia do 

Enem. Moradores chega- 
ram a criar um abaixo-assi- 
nado para solicitar ao Mi- 

nistério da Educação 
(MEC) que permita a esses 
vestibulandos realizarem a 

prova na data de sua reapli- 
cação, que acontecerá em 9 
e 16 de dezembro. O pleito 

já contava ontem com mais 

detrês milassinaturas. 

Segundo dados da Fundação 
Cesgranrio, responsável pela 

Operação da 
Policia Mi tar 

no Complexo 

do Salgueiro, 

em São Gonçalo, 

demon pelo 

mEncS nove 

mortos. mas 

relatórios dos 

agentes não 

apontaram 

feridos. 

(usbif cam 

absoluta 

excepcionalidade 

da operação 

e referem-se 

a enjusta 

agressan 

ticos: um na cabeça e dois no 

tórax. Já David Wilson Oli- 
veira Antunes foi baleado na 
cabeça. Rafael Menezes Al- 

ves, citado numa investiga- 

ção que apurava tráfico de 
drogas e corrupção de meno- 
res, foi atingido por seis dis- 

paros, sendo um na cabeça, 
três no tórax e dois no braço. 
Igor Costa Coutinho levou 

três tiros, um na cabeça, um 

no braço e um no ghúteo. 
Sem antecedentes crimi- 

nais, Kauã Brener Gonçal- 

ves, de 17 anos. levou nove ti- 

ros. Ele era o único menor de 
idade. Jhonata Klando Pa- 
checo Sodré, acusado de rou- 

bo etráfico no Pará, foi balea- 

do cinco vezes. Seis tiros 
atingiram um homem que 

ainda não foi identificado. 

A Polícia Civil informou 
que foram encontradas ba- 
las nos corpos de três das vi- 

timas. Osprojéteis foram ar- 
recadados e passarão por 
confronto balístico, sendo 

comparados com os oito fu- 

zis entregues ontem pela 

PM. Após analisar os lau- 
dos, o perito Nelson Massi- 

ni, protessor titular de Me- 

dicina Legal da Universida- 
de do Estado do Rio de Janei- 

ro (Uerj), conclui que ne- 

nhum dossuspeitos foi mor- 

to com tiros dados de curta 
distância. 

aplicação das provas nó Estado 

do Ria, 501 candidatos inscri- 

tos e direcionados para os seis 
locais mais próximos ao Com- 

plexo do Salgueiro não com- 

pareceram ao exame. O total 
de inscritos dessas unidades 
foi de 2,054 candidatos. 

De acordo com o edital do 

exame, à reaplicação é permi- 
tida a pessoas diagnosticadas 

com alguma doença infecto- 

contagiosa é etambém em” Cd- 

sos fortuitos” ou acidentes, 
Procurado, o Instituto Nacio- 

nal de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), autarquia vinculada 
ao MEC responsável pelo 

Enem, não esclareceu se es- 

ses alunos poderiam fazer a 
segunda chamada. 
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Carnaval do Rio está na mira de MP e Defensoria 
Representantes das instituições recomendam que a prefeitura reavalie seus critérios sanitários para grandes eventos 
neste verão, mas Secretaria municipal de Saúde diz que cenário epidemiológico é favorável e que festas estão mantidas 

RODRIGO DE SOLZA 
podipo sous áglabo com Br 

5 planos da prefeitura do 

Rio para o carnaval do 

ano que vem estão na mira do 
Ministério Público e da De- 
fensoria Pública, que na sex- 

ta-leira passada entregaram 

ao UNA pro tuna recomen- 

dação conjunta em que pe- 
dem ao Comitê Científico de 

Enfrentamento à Covid-l9 

(CEEC) que reveja seus crité- 
rios sanitários para a realiza- 

ção das grandes festas previs- 

tas para este verão. Em sua úl- 
tima discussão sobre o assun- 
to, osespecialistas do grupo li- 

beraram a realização do ré- 
veillon e do carnaval normal- 
mente, desde que a atual 

situação epidemiológica do 

municipio pe rmRaneça Como 

Esta, Sem TEVESCA. 

Um dos signatários do ofi- 

cioéadetensora Thaisa Guer- 

reiro, coordenadora de Saúde 
e Tutela Coletiva da Defenso- 

ria Pública. para quem o for- 

mato do carnaval de 2022 
concebido pela prefeitura po- 

de trazer riscos à população. 

— Outem, a diretora geral 

assistente da Organização 
Mundial da Saúde reiterou 

que a vacinação, de forma 

isolada, não é suficiente para 
evitar um novo surto de Co- 

vid-19 e que a abertura no 

carnaval é uma condição ex- 
tremamente propícia para 0 
aumento da transmissão co- 
munitária, Ou seja. o con- 

senso científico sobre a ne- 
cessidade de cautela no mo- 
mento atual está posto —diz. 

RELATÓRIO DA OMS 

O documento do MP e da De- 
fensoria cita um relatório ela- 

borado por especialistas não 

vinculados à prefeitura que 
traz uma visãodiferentesobre 

cassunto. À pedido da Comis- 

são Especial de Carnaval da 
Câmara de Vereadores, Ro- 
berto Medronho, professor ti- 

tular de Epidemiologia da 

LFR], e Hermano Castro, ex- 
diretor da Escola Nacional de 

Saúde Pública da Hocruz 

(Ensp/Fiocruz ), pro in 
cinco condições epidemiolo- 

vicas para à realização do car- 

naval. Entre elas, uma ainda 

não foi alcançada: a meta de 
vacinação, Segundo os espe- 

cialistas, para um carnaval se- 

guro, 80% das populações to- 
tais do município, do estado e 
do país terão de estar com o 

esquema vacinal completo. 

Na cidade, esse indice é hoje 
de 76,8%; no estado, de 

59,2%; eno país, de 60%. 

Incertezas rondam o carna- 

val de 2022 em vários cantos 
do país. Em São Paulo, pelo 
menos 7O-cidades cancelaram 

as tradicionais comemorações 
de rua por receio de que clas 
resultem mum aumento de in- 

fecções. Em Salvador, para que 

as multidões voltem a tomar as 
ruas nos cordões carnavales- 

cos, 90% da população total da 

cidade precisará estar com o 

10 /- 

esquema vacinal completa, de 

acordo com uma recomenda- 

ção da Rocruz da Bahia. 
Mas, no Rio, a prefeitura 

acredita que o atual cenário 

epidemiológico da cidade 

não traz qualquer evidência 
de que as comemorações 
não possam acontecer. Por 

isso, de acordocoma Riotur, 
o edital do carnaval, publi- 

cado no Diário Oficial em 6 

de agosto, continua valen- 

BRE 

do, sem qualquer mudança. 

Segundo o secretário muni- 

cipal de Saúde, Daniel So- 
ranz, a posição da pasta se 
baseia no entendimento do 

comitê científico. 

— Ja tivemos duas reuni- 
des do comitê sobre o assun- 

to. Não existe evidência ci- 

entífica que diga hoje que 
uma população com alta co- 

bertura vacinal e com baixo 

número de casos circaolan- 
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tes tenha que ter qualquer 

medida restritiva. Hoie, 

apenas 0,4% das interna- 
ções da cidade são por Co- 
vid-19. Nossos indicadores 

estão há 14 semanas em 
queda sustentada. Precisa- 
mos ser coerentes com a 
nossa realidade — afirma. 

jáa Secretaria estadual de 
Saúde sinaliza que não pre- 

tende, a principio, contrari- 

ar as planos da capital. Se- 
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Sinal verde para três bailarinas da Cidade de Deus 
Vencedoras de bolsas de estudo de dança em Nova York, Giovanna, Kemilly e Luana conseguiram no sinal de trânsito verba para viajar 

LARISSA MEDEIROS 
birissa medeiros Bagiase cam br 

pve: semana, com seus 
inconifundiveis salotes, 

três jovens fizeram piruetas 
no meto da rua, diante de lia] 

sinal de trânsito na Rua Ed- 
gard Werneck, em Jacarepa- 
gua. As bailarinas Giovanna 
Mendes, 12 anos, Kermillhy 
Lacerda, 15, e Luana Amara, 

18, atraíram muita curtosida- 

de e cumpriram sua missão, 
Alunas da Academia de Dan- 
ça Valéria Martins, acanhado 

espaço de 21 metros quadra- 
dos na Cidade de Deus, na 
Zona Oeste do Ria, aprovadas Nasinal Luana, Kemilly e Govanna: R$ 40 im evantados em uma semana 

com bolsa de estudos de 50 

dias na Companhia Ajkum 

Ballet Theatre, em Nova York. 
elas levantaram R$40 mil 

conseguirem viajar. 

Sob sole chuva, cercade 

três horas por dia, as meni- 
nas estenderam uma faixa 

pedindo ajuda financeira 
por PIX, e acabaram levan- 
tando a verha necessária. A 
audição para à bolsa na 

trupe nova-jorquina foi 

on-line, e a viagem estã 
marcada para 12 de janeiro, 

As passagens foram com- 
pradas e o passaporte já foi 
emitido, mas O visão ainda 

estásobanálise. Aidelade 

pedir apoio nosinal partiu 

da professora de balé do 

trio, Valéria Martins. A 
reação de motoristas e pe- 
destres misturou curiasida- 

dee incentivo. 

— A gente sabia que daria 
certo, sempre acreditamos, 
mas não que aconteceria 

tão rápido —diz Luana. 
— Tudo no balé é caro. Se 

não fosse a ajuda, não sei se 

conseguiriamos. O apolo da 
Valéria eo esforço da nossa 
familianos incentivam — 

conta Kemilly. 
Depois de dançar no si- 

nal, o trio já está novos fa- 
zendo planos, 

gundo Alexandre Chieppe, 

titular da pasta, o governo só 

estabelecerá restrições para 
o período do carnaval caso 
entenda, a partir da delibe- 

ração de seu grupo técnico 

de assessoramento (equiva- 
lente ao comitê científico 

do Rio). que as festas de rua 
trarão riscos à população. O 
assunto, no entanto, ainda 
terá de ser discutido inter- 

namente. 

Â prefeitura do Rio publi- 
cou ontem em suas redes 

sociais um chamamento à 

população para se vacinar 
contra a gripe, OQ objetivo Ê 

controlar o surto de Influen- 

za A que a cidade enfrenta. 

— O número de casos da 
doença está crescendo mui- 
to — disse o secretário de 

Saúde, Daniel Soranz, em 
entrevista ao RJ1, da Rede 
Globo. — Todas as pessoas 

que estão com sintomas de 

gripe precisam fazer o teste 
da Covid, Esses exames es- 

tão dando negativo, mas, na 

maioria dos casas, são posi- 
tivos para Influenza, 
Pessoas com 6 meses de 

idade ou mais podem se va- 
cinar contra a gripe, infor- 
maa SMS. Quem faz parte 
dos gi upos derisco — crian- 

ças, profissionais de Saúde, 

gestantes, puérperas e ido- 
sos — deve procurar um 

pústo imediatamente. 

Soranz lembra que não 
existe mais ai o mini- 
mo entre as aplicações das 

vacinas contra à Covid-lõ ea 

gripe, As duas podem até ser 
tomadas no mesmo dia, Se- 
gundo Dsecretário, à aumen- 

to da mimero de casos de In- 
Euenza, algo atípico para es- 
taépoca do ano, se deve à hai- 

xa cobertura vacinal, já que a 
campanha de imunização 
contra a gripe teve pouca 
adesão em 2021. Além disso, 

com o fim das medidas de 
isolamento contra a Co- 
vid-19. as pessoas ficaram 

mais expostas. Os 280 postos 
de saúde da cidade estão 
abertas das Bhàs 17h. 

— Se euconseguir ficar 

vai Ser perfeito. Vou morar 

tora, val ser uma experiên- 
ciamaravilhosa, Daqui a 

Cinco anos, me vejo contra- 

tada por uma grande com- 
panhia —projeta Luana. 

Valéria, mestra. e incenti- 

vadora das jovens hailari- 

nas, Sente-se realizada, mas 

também reflete sobre falta 
de apoio: 

— Como um projeto que 

dá esse tipo de oportunidade 
não consegue ajuda? Por que 
precisamos ir para os inal? 

A estadia em Nova Tork 
será paga pela companhia 
americana, mas hã outros 

custos a cobrir, como ali- 

mentação e necessidades 

básicas. Quem quiser con- 

tribuir não precisa dirigir 

até a Cidade de Deus: hasta 

fazerum PIX (21 
9/0791912). 
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Febeapá 2021 
O ex-presidente Lula resolveu 
imitar Bolsonaro e, em viagem 
pela Europa, resolveu também 

abrir a sua caixa de burrices ao 

comparar a Angela Merkel a 

Daniel Ortega. Será que para 
alguém ser presidente do Brasil 
precisa sair falando asneiras? 

Jáchegao atual, que nos enche 
de idiotices o tempo todo. 

EMERSOS RIOS 
NITERÓI R4 

Lula abriu a boca e revelou seus 

persamentos atuais. E O que 
descobrimos? Que o homem 

involuly. Comparou Ortega e 
Merkel e renovou seu apoio à 
ditadura cubana Recusando-se à 
admitir qualquer erro e insistindo 

no papel de vitima, o 
ex-presidente é barril de magoa & 

ressentimento e vê as insbituições 

brasileiras (das quais quer se 

vingar) como responsáveis por 

sua prisão. Se um dia acreditou 
na democracia, parece que não 
acredita mais. Triste futuro oque 

nos aguarda. Bolsonaro sonha 
com uma ditadura de direita 

Lula, com uma de esquerda. 

Estamos cercados de inimigos 
por todos os lados. 

FLAVIUS FRGDERREDO 

BARRA DO PIRAL RU 

Na Espanha, ao ser perguntado 
sobre a reeleição do ditador da 

Nicarágua. Daniel Ortega, em 
pleito de fachada, Lula pulou para 
o outro do balcão e passou à ser 0 
entrevistador, “Por que Angela 
Merkel pode ficar 16 anos no 

poder, e Daniel Ortega não? Por 
que Felipe Gonzalez pode ficar 14 

anos no poder? Qual é a lópica?” 
Falemos a sério. Lula se esqueceu 
de que a ditadura de Ortega 

ancarcerou sete candidatos de 
oposição antes da eleição? 
ERES A SCHEIGUETE 

NITERÓI BU 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oterece funções que 
tacilitam anavegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 

eimpresso. Baixe 
agora ou atualize 

caplicativo disponível 

na Apple Store e ná 

Google Play 

Menu de 
navegação 

Fiquei impactade pela brilhante 
análise do editorial “As piruetas 
de Lula para seduzir q eleitorado” 

(23 de novembro). De fato, “o 
impressionante no malabarismo 

retórico dele é a capacidade de 
ser contra ou a favor quando 

convém” Lula é réu confesso ao 
deturpar a citação de Raul Seixas 
“Prefiro ser considerado uma 
metamoriose ambulante . Não 
tenho vergonha, muito menos 

razão, para não dizer que mudo 

de posição” Na verdade, Lula se 
acha acima do bem e do mal, 
errados são sempre os outros. 

Incapaz de reconhecer uma 
minima falha, sua escancarada 

amoralidade é escandalosa 56 

não vê quem não quer. 

ANDERSON A. ZELBE 
NITERÉI, RU 

De escorpiões e togas 

Avida dá voltas, haja vista o 

retorno à pauta da PEC da 
Bengala. Depois de alguns 
ministros do STF defenderem 

clamorosamente alguns foras da 
lei congressuais, principalmente 
em segundas lurmas da vida, eis 

que. feitiço se volta contra os 

“eiticeiros de toga”. Afinal, seja 
de que lado estiver, um escorpião 
estará sempre pronta a lhe 

“ferroar”, bastando para isso um 
unico movimento que seja 

interpretado como contrário. 

Caso a lei se aplicasse de forma 
igualitária para todos e de fato, e 

o nivel de impunidade para 
impostores conpressuais fosse 

bem menor, é crivel supor que 
tais “ferroadas” não existiriam. 
CÉSAR BARROS 

RD 

Valores invertidos 

Numa entrevista esta semana, 0 
presidente da Câmara, Arthur 

Lira, declarou que à decisão da 

ministra Rosa Weber de 

suspender a execução das 
ementas de relator “não é 

normal” Os valores estão de tal 

forma inverbdos que Arthur Lira 

não percebe que oque não é 
normal é ele, que foi denunciado 

pela Procuradoria-Geral da 
República por ter recebido R$ LE 
milhão em propinas da Queiroz 
Galvão e acusado de comandar 
miliúnário esquema de 

rachadinhas em Alagoas, não 
poderia presudir a Câmara, mas, 
sim, ter 0 seu mandato cassado. 

IDAQUIM FRANCESCO DE CARVALHO 
RO 

Drama ianomâmi 

Leio e ouço com pesar as notícias 
que chegam dos nossos irmãos 
ianomâmis, brasileiros de raiz. À 
cobiça e ganância dos homens, 
ao longo de séculos, exterminam 
os povos indipenas e os expulsam 

de suas terras. E agora, por ironia 

do destino, humilhação maior, 
têm e precisam aceitar ajuda do 
“inimigo” que lhes roubam as 
Lerras para 6 garimpo e devastam 

suas florestas. Caro presidente da 
República, diga-me o que o 
senhor pode fazer a respeito, pois 

se que pode fazer muila coisa, 

principalmente as que lhe 
convém: faz vista grossa para o 
garimpo ilegal, para as 

queimadas, articula e ardila para 
ficar "bem na fita”. de olho nos 
votos. Faça uma boa ação 

também, senhor presidente 
Mande remédios contra malária 
para esse nosso povo, vacine-os, 
ervie médicos, assista-os, 

mesmo que não lhe renda votos. 
E.cápra nós, talvez o senhor 
“pose de bonzinho”, reforçando 

sua estratégia política. Sarcasmo 
à parte, pois assunto é muito 
sério, é sua obrigação salvar 
esses indios do abandono e desse 
horror, de séculos, que é à 

desamparo, 0 preconcerta e 0 
desrespeito! 
HITA BITTENDDUET 

RO 

Como navegar 
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rência em dermocos- 
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Delícias típicas 

da culi 
alemã 

10% 
desconto 

JU tal Experiment 

tar pratos típicos da culi- 

nária alemã em um res 

Prévias do PSDB 

Não entendi por que 0 fracasso 

das prévias do PSDB é trágico 
para a democracia, como diz 

editorial do GLOBO de 23 de 
novembro, Ao contrário, essas 
disputas, tenham o resultado que 
tiverem, são extremamente úteis, 
indisperisáveis mesma, à 

vitalidade democrática, Nada vai 
mudar, 0 planeta não deixará de 

girar nemo Sol de brilhar. O 
mesmo aconteceria se esse fosse 
o resultado da prévia de qualquer 
outro partido. Nenhuma 

agremiação é indispensável à 

cena política brasileira mesmo 
porque, nó duro, Os nossos 
partidos são mais aglomerações 

de imteresses pessoais ou de 

grupos, e nenhum abalo, nenhum 
revês, impedira que esses 
interesses se acomodem. 
recomponham -se para que tudo 

lua como sempre, sem nenhum 

solavanco. Como 
apropriadamente escreve 0 

signatário, o PSDE sofre de um 
processo grave de decadência, e 

o resultado dessa prévia apenas a 
assinala, a confirma, mas não 
tem o poder de aprofundar à que 
fá chegou ao fundo do poço. 
Embora reconheçamos à 
utilidade dessas consultas aos 
eleitores, à democracia não vive 

de prévias, mas de projetos 

transparentes, e que não estejam 

sujeitos a interesses de facções 
eventualmente majontárias. 

ELISABETO RIKETRO GONÇALVES 
BELO HOR ZONTE MO 

Balbúrdia geral 
Nossa imortal Fernanda 

Montenegro, com sua 
integridade moral, afirmou: 
“Tivemos uma ditadura com 
golpe: hoje temos uma ditadura 

com voto”. A verdade própalada 
na campanha do capitão virou 

fumaça. Começou a campanha 
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6) ACERVO sia 

O adeus a um astro da música pop Leitores 
MAWES Há lanos marao cantor Freddie Mercury da banda britânica Queen 

dereeleição, que condenava, 

logo as assumi a Presidência. 

Militares comandam o pais 
exercendo funções no lugar de 
experientes funcionários 
concursados. Um fantoche, há 30 

anos na política, tendo como 
único legado eleger sua prole, 

brinca e passeia pelo mundo, 
ervergonhando o respeito que O 
Brasil gozava no mundo 
democrático. 
seu tempo na Presidência 

passará à História como pior até 
que a abjeta ditadura. Desmante, 

naufrágio, desgoverno, familicia. 
negacionisma, genocídio, 
censura, sigihos de cem anos, 
orçamentos secretos, corrupção. 
em suma, destruição, mortes 
essas são algumas das marcas 

da balburdia peral 
Nossa esperança é que a 

Educação acabe com a eleição 
desses falsos mitos, 
CLARA DAVIDOVICH 
me 

Cronômetro ligado 

Deus, dai-me paciência ! Falta 
menos de um ano para que 
possamos nos ver livres do 

inguilino do Planalto et caterva! 
RONALDO KNEIPR 
RI 

“Traição! 
Li, Com imensa surpresa, a 

noticia de que o uso constante 

da aspirina é danoso à saúde 
cardiaca para idosos. O ova já 

foi crucificado e ressurgiu como 
um herói, & agora eu me 
pergunto: até tu, Aspirina? 

ROBERTO SOLANO 
E 

Sem identidade 

Com deis filhos menores de 
idade, já com necessidade de 
tirarem a primeira via de suas 

carteiras de identidade, imoiei o 

que deveria ser um trâmite 

rápido e simples. Pela internet, fui 
fazer meu agendamento no site 

do Detran, que disponibilizava 
para mim, morador da Lagoa, 

apenas vagas em Bangu e 
Belford Roso Resolvi tentar fazer 
oc agendamento pelo telefone, & 
fui esclarecido de que às vagas 

são limitadas, liberadas a 

conta-gotas e de que não 
podemos agendar uma vaga, 

mesmo numa data futura e 
longinqua, mas que fosse em 
meu próprio município, "O 

senhor pode retornar a ligação 
amanhã ou checar novamente 

outro dia no site do Detran que 
vagas serão disponibilizadas. 

Comecei a achar a infeliz marca 

de três milhões de pessoas sem 
registro civil até pequena! 

EDUARDO WAJNBERO 

ato 

Violência 

O leitor José de Anchieta N de 
Almeida, referindo-se à violência 

no Rio, escreveu: "Urge combater 
essa patologia social, para não 

termos uma explosiva patologia 

da violência entre nós” (“Chacina 

no Salgueiro”, 24 de novembro) 
Concordo. Mas gostaria de 
acrescentar que búa parte dessa 

wolência se deve à guerra contra 
as drogas dicitas ( todo mundo já 

sabe que essa guerra está 
perdida, já que O consumo e a 
venda se multmplicaram depois 

que ela começou) Estão 
eraugando gelo. O que fizeram 

com a nicotina & com o álcool foi 
bem mais produtivo. Boas 
campanhas de esclarecimento 
levaram, por exemplo, muitas 

pessoas a abandonar o cigarro À 
transgressão nasce da proibição 
desmedida Pensar em resolver 
todos 05 problemas somente por 

mei-do combate e da repressão 
pode produzir mais agressão 
MLARIÚZA PERALÇA 

MITERÓI RU 

HÁ 50 ANOS 
Não há risco de novo desabamento no elevado 
e ren 

A comissão técnica que apura as causas do 

desabamento do Elevado, em 20 de novembro, 
esteve ontermna Avenida Paulo de Frontin das 

9h as 16h e nada informou sobre as investigações, 
mas o secretário de Obras declarou, após uma 
vistoria. que não há perigo de novos acidentes 
O escoramento do elevado, nos pontos 
considerados críticos, com dormentes empilhados, 

será concluido amanhã. O canal do Rio Comprido 

jáfoi desobstruido, e dois carros, sem vitimas, 

foram retirados ontem de sobos escombros. 
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Filhos de Flordelis são condenados por assassinato 
Pena de um deles passou dos 33 anos, enquanto o outro terá que cumprir sete anos de prisão. Agora, 

defesa da deputada federal cassada vai tentar transferir julgamento do fórum de Niterói para o do Rio 

CAROLINA HERINGER 

EVERA ARAL PO 
grandendofieginho com lu 

pa cis filhos da ex-deputada 

federal Flordelis dos San- 
tos de Souza — Lucas Cézar 

dos Santos e Flávio dos San- 

tos Rodrigues —foram con- 

denados pela morte do pastor 
Anderson do Carmo em jul- 

gamento que terminou na 

manhã de ontem. Flávia, exe- 
cutor do crime, ficou em si- 
lêncio em seu depoimento, 

não mencionando qualquer 

participação da mãe na tra- 
ma, Flordelis é acusada de ser 
mandante da morte da viti- 

ma, seu marido, em 16 de ju- 
nho de 2019. Já Lucas admi- 
tiu, mais uma vez, ter ajuda- 

do o irmão a comprar a arma 
do crime, mas também não 
mencionou envolvimento da 

mãe em depo imento. 

JULGAMENTO ATÉ MARÇO 
Após o julgamento de Fla- 
vio é Lucas, à expectativa é 

pelo júri de Flordelis, que 
ainda não tem data marca- 
da. A defesa da deputada 
cassada acredita que o jul- 
gamento possa OCorrer ain- 

dano primeiro trimestre de 
2022. Os advogados já deci- 
diram que vão pedir a trans- 

terência do local do júri de 
Niterói para acapital. A pas- 
tora responde a processo na 
3ºVara Criminal de Niterói 

pelo assassinato de Ander- 
son. Os filhos de Flordelis 

toram condenados em júri 

popular realizado na mes- 

ma vara. 

De acordo com o advoga- 

do Rodrigo Faucz, um co 

que representam Flordelis, 
adefesa farão pedido após a 
marcação do juri pela juíza 

do caso, Nearis dos Santos 

Carvalho Arce, Os advoga- 
dosacreditam que na cidade 

de Niterói, onde o crime 

ocorreue também onde a fa- 

milia da ex-deputada reside, 
haja uma des) posição pa- 

ra condenar Flordelis. A ex- 
deputada será levada a júri 
popular e julgada por pesso- 
as comuns. 
— Ontem (terça-feira) Fi- 

cou demonstrado que toda a 
carga acusatória no decorrer 

do julgamento foi direciona- 

daparaa pastora Flordelis. Is- 
so no intuito de reforçar uma 
predisposição contra ela na 

comarca de Niterói. Dessa 

forma, viola-se frontalmente 
o princípio da imparcialida- 

de dos julgadores, do devido 
processa legal, do contradi- 

reações FERREIRO 

Bianco dos réus. Lucas é Flávio durante o julgamento: evidências de um crime lróe repugnante segundo a sentença 

tório e da plenitude de defesa 
— disse Faucz ao GLOBO. 

O próximo passo no pro- 

cesso da pastoraéa abertura 
de prazo para que defesa e 
acusação apresentem as tes- 
temunhas que desejam ou- 
vir no julgamento, além de 
poderem requerer algumas 

diligências antes que a ses- 

são ocorra. Também irão a 

júri popular outros quatro 
filhas da pastora, uma neta 

dela e um policial militar e a 

mulher dele. 

DEZESSEIS HORAS 

Na manhã de ontem, após 

Lô horas de julgamento, Lu- 
cas Cézar, filho adotivo da 
vitima, recebeu pena de sete 

anos e seis meses de prisão. 

Flávio, enteado do pastor, 
foi condenado a 33 anos e 

seis meses. Os dois réus to- 
ram acusados de homicídio 
triplamente qualificado 
tpor meto cruel, motivo tor- 

pe e mediante traição, em- 

boscada ou quina recur- 
soque dificulte cu torne im- 

possível a defesa da vitima). 
Lucas, acusado de ajudar 

Fornecimento de água no Rio e na Baixada será interrompido por 12 horas 

CINTIA CRUZ 
lia dorncfaicõia dl e 

Cedae faz hoje, de 8h às 
à 20h, a manute nção pre- 

ventivado Sistema Guandu. 

Seu desligamento, por 12 

horas, levará à interrupção 
no fornecimento de água 

para os municipios do Rio 

de Janeiro, Duque de Caxi- 

as, São João de Meriti, Nova 
Iguaçu, Mesquita, Nilópolis 

e Beltord Roxo. 

A previsão é de que o abaste- 
cimento seja retomado logo 

após a conclusão da operação, 

parte dos preparativos para 0 

próximo verão Em alguns 
peitos das cidades atingidas, 

no entanto — lugares mais al- 

tas, por exemplo — a volta à 

normalidade pode levar até 72 
horas. O serviço vai mobilizar 

400 profissionais, entre enge- 

nheiros, eletricistas, mecâni- 
cos e agentes de saneamento. 
A Cedac organizou UM Es- 

quema especial para levar car- 

ros-pipa a hospitais, unidades 
do Corpo de Bambeiros, esco- 

las e demais serviços essenci- 

ais nas áreas de atuação da 

companhia. Também será fei- 
to contato frequente com a 

concessionária Aguas do Rio, 
responsável pela distribuição 
de água em 124 bairros da ca- 
pital Auminense e em cidades 

da Baixada Fluminense afeta- 

das pela paralisação. 
Deacordocema Cedae ,a 

ação é executada todos os 
anos, mas desta vez vai co- 

incidir com obras de mo- 
dernização. 

— Vamos paralisar o siste- 

ma para fazer os reparos 
preventivos para o periodo 
do ano em que a estação é 

mais demandada. Paralela- 

mente, obrasdemoderniza- 
ção do Guandu, tocadas na 

melhora da eficiência do 

processo de trata mento, se- 

Flávio a comprar a arma do 

crime, respondia apenas pelo 
assassinato e teve redução de 

pena por ter colaborado com 

as investigações. Já Flávio era 
réu ainda por porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito, 

uso de documento falso e as- 

sociação criminosa armada. 
Ocorpode jurados era for- 

mado por cinco homens e 

duas mulheres. À sentença 
de condenação dos filhos da 
pastora, elaborada pela juí- 

za Nearis Arce, destaca que 

amorte do pas tor Anderson 

temevidências deum crime 

frio, repugnante e que ca- 

racteriza uma demonstra- 

ção explicita de ódio, 
Os jurados descartaram a 

alegação de abuso sexual a 
crianças da família, apon- 
tada por Flávio como moti- 

vação para o crime, como 

forma de diminuir a pena 

de executor. Seo pedido de 
diminuição decorrente de 

“relevante valor moral” so- 

licitado pela defesa de Flá- 
vio fosse acatado pelos ju- 
rados, a pena poderia ser 

reduzida de um sexto a um 

terço de acordo com o Có- 
digo Penal, A defesa de Flá- 

vio vai recorrer da decisão; 

jáade Lucas, não. 

Eu Em andamento, E que 

vai gerar reflexos positivos 

já no próximo verão — afir- 

maodiretor de Saneamento 
e Grande Operação da Ce- 
dae, Daniel Okumura, 

A companhia recomenda 

à população que economize 
água durante o periodo pre- 

vistode manutenção, adian- 

do tarefas não essenciais. 

Clientes da Cedae podem 
pedir abastecimento porca- 

minhão pipa pelo telefone 

0800-282-1195, 

3 
Ea JOSÉ RODRIGUES 

MISSA 7º DIA 
Zontho Saião Berangea, Marcio e Ferreira comunicam o fecimento 
do querso José Rodrigues é comiam para MISSA DE T DIA a 

remiizarse 6º feira dia 26/11, às 1h, na lgma de Santa Luzia no 

Contra! Rd 
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morte, memória 
de Maradona 

vai aos tribunais 
Família, advogado e ex-agente brigam por 
direitos das marcas de Diego, que não teve 
tempo de assistir série que autorizou 

VITOR SETA 
item nel begiobo cer br 

emanas antes da morte de 

Diego Maradona comple- 
tar um ano, a Lazio, da Itália, 
usava dizeres simbólicos para 

criticar um trecho da série do- 

cumental e biográfica “Mara- 

dona: a conquista de um so- 
nho”. Em comunicado, o clu- 

be dizia que uma cena em que 

o personagem de Diego se re- 
fere ao clube como “os fascis- 

tas” não tinha apoio na reali- 

dade. “Afasta-se dos pensa- 

mentos do próprio Marado- 
na, que mostrou em muitas 
ocasiões ser amipo da Lazio”, 

dizia o clube. Hoje, um ano 
após sua morte, Maradona se- 

gue envolto em polêmicas. 

Sua memória é alvo de dispu- 

tas judiciais envolvendo clu- 
bes, família e advogados, 

"A conquista de um sonho”, 

produção da Amazon, foi a 
última grande obra sobre sua 
vida autorizada pelo próprio 

Maradona. O ex-jogador se 
mostrava animado em suas 
redes com o projeto, anunci- 
ado em 2019. A ideia era que 

o documentário estreasse 

emoutubrode 2020, para co- 
memorar os 60 anos de Die 

go. Mas a produção acabou 

adiada pela pandemia, e o 
idolo morreu sem ter “se as- 

sistido” nas telas. 

Isso não im pediu que a sé- 

rie fosse rodeada de polêmi- 
cas. Segundo portais de no- 

tícias argentinos como o In- 

tobae, Diego teria deixado 
um documento explicitan- 

do momentos de sua vida é 

carreira que gostaria que 
tossem adaptados, muitos 
deles pessoais e controver- 

Festa 

azul em 

Manchester 
FOTO CRADG 
BROULGHARELTERS 

Jogadores do Manchester 

City comemoram ogol de 

Gabriel Jesus (último à 

direita). que garantiu à 

vitória por 2 a L de virada, 

soóbreo PSG. ontem, pela 

Liga dos Campeões. 

Osdoisclubes se classifi- 

caramas oitavas de final 

comuma rodada de ante- 

cedência após os nisulta- 

dosde ontem, 

No Grupo D, Real Madrid e 

Inter, que derrotaram 

Sheritha Shakhtar, nes- 

pectrramente, tambem 

garantiram suas vagasno 

mata-mata da Champi- 

ons League. 

Até omomento, Liverpool, 

Ajaxe Bayern são às 

únicos clubes com 100% 

de aproveitamento na 

competição. 

= EO 

sas. À ex-esposa do craque, 
Claudia Villafane, entrou 

na Justiça pleiteando a reti- 
rada de algumas cenas antes 

do lançamento. Filhas do 

craque com Villafanie, Dal- 
ma e Gianinna, as mais ve- 

lhas de seus primogênitos, 

também nunca foram sim- 

páticas à obra 
— Não vou assistir. Até es: 

tá disponível aqui na Itália, 

mas não tenho interesse — 

disse Diego Júnior a um jor- 

nalista argentino. 
Os cinoo filhos reconheci- 

dos do craque, grupo que 
também tem Jana e Diego 

Fernando, são protagonistas 

deuma intensa batalha judi- 
cial pela herança, pelas mar- 
case, acima de tudo, pelo le 

gado de Maradona. 

Foram os herdeiros que cri- 

ticaram o Napoli, clube do 

qual Diego é idolo, por prestar 

homenagem com o rosto do 
ex-jogador em uma camisa de 
jogo. O motivo: um acordo 

com Stefano Ced, um dos ex- 

agentes de Maradona, hoje ni- 
val judicial dos herdeiros. 
— A camisa de homena- 

gemaomeu pai éummotivo 

de orgulho, mas lamento a 
faltadeconside raçãodoNa- 

poli. Nós, herdeiros legiti- 
mos, nunca estivemos en- 
volvidos nistoe não demos o 

aval para esta operação — 
reclamou Diego Júnior. 

Italiano, Ceci trilhou o ca- 
minho de muitos dos princi- 

pais aliados de Diego em vi- 
da, De tã, passou a amipo, e 
de amigo, passou a gerenciar 

parte de seus negócios. Hoje, 

eum dos que brigam pelo uso 
das marcas do Pibe, Recente- 

mente, outro contrato nego- 

Q 
“Sua imagem sempre 

vai ser idolatrada, 
independente de 
quem ficar com o local 
de fala, quem ficar 
como legado” 

Alvaro do Cabo, proiassor e 

doutor em história comparada 

“Não vou assistir. Até 

está disponível aqui 
na Itália, mas não 

tenho interesse” 

Diego Maradona Júnior, filho de 

Maradona, solve asérie A 

conquista de um sonho, que 

retrata parte da vida do pal 

ciado por Ceci sofreu um re- 
vês [udicial. A Satrvica, em- 
presa do advogado Matias 

Marla, moveu na Jjustiçauma 

ação pedindo a exclusão das 
imagens de Maradona do ga- 
me“FIFA22. 

LEGADO INCERTO 

Morla fecha a triade de la- 

dos envolvidos na grande 

disputa. É também o mais 

controverso desses perso- 

nagens. Uma das últimas 

O LIBERTADORES 

pessoas a se aproximar do 
craque ainda em vida e 

conquistar sua confiança, 
o jurista e empresário ga- 

nhou, em decisão recente 

da Justiça Argentina, 

100% de controle sobre as 

marcas de Diego, 

A briga nos tribunais é tão 

mnmtensa e meeria que até à 

Copa da Liga Argentina, bati- 
zada de Copa Diego Arman- 

do Maradona em 2020, aca- 

boutendoonomedo ex-joga- 
dor retirado para se evitar 

problemas judiciais. 
Morla foi um dos vários 

ouvidos na investigação so- 
bre a morte do idolo — ain- 

da com desdobramentosem 

andamento — e é desafeto 

público de Dalma e Gianin- 

na. Foi proibido pelas duas 

de comparecer ao velório. 

“Graças a Deus você não 

foi, porque as pessoas passa- 

riam e gritariam assassino 

para você, Eu te salvei de um 
desgosto”, disse Dalma em 

postagem no Instagram, em 
dezembro. 

Em seu depoimento mais 
recente, Morla acusou as ir- 

mãs de negligência e irespon- 

sabilidade no tratamento do 
pai após a retirada de um he- 

matoma subvural na cabeça. 

O doutor em história com- 

parada Alvaro do Cabo, pes- 
quisador do Laboratório de 

Quinta-deira 25112021] O GLOBO 

Final tem elencos de quase R$ 2 bilhões 
Segundo sie. grupo do Flamengo é mais valioso que o do Palmeiras 

Estudos em Mídia e Esporte 

da Uerj e do grupo de pesqui 
sa SPORT-UFR], explica que 
o conceito de “enquad ra- 

mento de memória” pode 

traduzir o que é possível de 

acontecer com o legado de 
Maradona nos próximos 

anos, em meio à disputa en- 

tre os herdeiros e os demais 
interessados. Ele detalha que 
o conceito dá conta de uma 

irequente recontiguração 

nas memórias sobre grandes 
eventos ou idolos após suas 

mortes, casode Diego. Às no- 

vas perspectivas e a passa- 
gem do tempo estariam liga- 
das a essas transformações. 

— Esse é um processo que 

vai continuar. Pode acabar 

trazendo um certo enqua- 
dramento de memória, de- 

pendendo de que lado tivei 

mais força para tornar sua 
versão verossímil, 

Por outro lado, o professor 

acredita que a imagem de Di- 
ego como idolo do esporte, 
propriamente, sofrerá me- 
nos com o passar dos anos. 

— Para os amantes de fute- 
bol, da Maradona, os que o 

têm como ídolo... a imagem 

dele enquanto jágador espe- 
tacular e um ser humano 

muito particular na sua vida 

intensa sempre vai ser idola- 

trada, independente de 
quem ficar coma local de fa- 

Homenagens 

seguem. las 

um ano após a 

morte de 

Maradona, set 

legado ainda dé 

cercado de 

neertezas € 

disputas 

la, quem ficar com o legado. 

Maradona partiu sem dei- 

xar uma grande e centraliza- 
da biografia, mas inspirou fl. 

mes, documentários e traba- 

lhos acadêmicos registrando 

seu tamanho para resporte 

da Argentina, Parte de seu 

acervo, que inclui objetos 
pessoais, carros coutros bens 
com menor valor sentimen- 

tal, será leiloado no próximo 

dia 19.0 dinheiro arrecada- 
do será repartido para que 05 
filhos possam pagar as custas 

do processo de herança. No 

inventário do jogador, há até 

uma carta assinada por Fidel 
Castro, ex-mandatário de 

Cuba e seu amigo. 

Enquanto isso, Diego se- 
gue acumulando polêmicas 

mesmo pós-morte. Algumas 

que mexem com o lado pas- 

sional de seus seguidores, 

como a teoria deque teria si- 

do enterrado sem seu cora- 

ção, ao] que Rem SEQuer Le- 

nha sido enterrado. Outras, 

relativas a supostos Filhos fo- 

ra dos casamentos, que ten- 

tam seus reconhecimentos 

atempo de entrar na parti- 
lha. Em uma acusação mais 

grave, a cubana Mavys Álva- 
Fez alega que Maradona a es- 

tuprou quando ainda era 

uma adolescente. O descan- 

so eterno para um icone ain- 
dateráde esperar 
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“Minha missão 

é ajudar essa 
modalidade 
Depois de 26 anos, Formiga se 

despede hoje da seleção planejando 

futuro como técnica ou gestora 

GIULIA COSTA 
glala costa ga fagicão coti Be 

À trajetória de respeito e 

superação que fez Mi- 
raildes Maciel Mota se 

tornar a lendária Formiga 

da seleção brasileira pa- 
nha um ponto final hoje. 

Aos 43 anos, 26 depois de 

sua primeira partida pela 

equipe nacional, a jogado- 
ra usará pela última vez a 

amarelinha num amistoso 

contra a India, às 22h, na 
Arena da Amazônia 

Em entrevista ão GLOBO, 
Formiga contou como preten- 

de-continuar contribuindo pa- 

tão desenvolvimento da mo- 

dalidade quando se aposenta 
definitivamente dos grama- 

dos. Ela ainda tem mais um 

ano de contrato com o São 

Paulo, mas já faz planos para 
quando parar de jogar. 

— Minha missão na Ter- 

ra é ajudar essa modalida- 
dee poder fortalecer esse 

dom que Deus deu para 

mim e para tantas outras 

meninas. Eu não quero 

233 
jogos pela seleção 
Formiga disputou sete 

Copas do Mundo e sete 

Olimpíadas pelo Brasil 

que essas meninas que es- 

tão chegando agora pas- 

sem pelasdificuldades pe- 
las quais eu e outras pio- 

neiras passamos — diz a 

volante, que soma sete 
participações em Copas 

do Mundo e em Olimpla- 
das, e 233 jogos com a ca- 

misa da seleção, além de 

recordes por sua longevi- 

dade no esporte 
Após oencerramento do 

seu vinculo com o São Pau- 

lo, Formiga quer fazer os 
cursos de treinador e de 

gestão da CBF: 

— Pretendo ajudar, sejana 
beiradocampoogunos hasti- 

dores. Quero contribuir 
com cavanço da modalida- 

de no pais. Não sei se isso vai 
acontecer no São Paulo ou 

E Mto rir] 

O adeus de uma 

SE EÇoO Drasiiera 

em outro clube, mas o im- 
portante é estar no futebol 

feminino. 

Embora deseje apren- 

der um pouco de cada coi- 
sa, Formiga tem suas pre- 

ferências e acredita que 

se daria melhor traba- 

lhando nos bastidores 
— Vendo o que alguns 

clubes têm e não têm, 

acredito que a minha aju- 
da vai ser bem melhor co- 

mo gestora. Vou ter mais 

aproximação com as pes- 
soas e voutercomo brigar 

Pragmático, Flu dá grande passo rumo à Libertadores 
Com gol de Fred logo aos 3 minutos, tricolores se arriscam deixando o Inter ficar com a bola, mas levam a melhor no Maracanã 

RAFAEL OLIVEIRA 
tales diiesira entra mrbo 

Â vitória do Fluminense 
por la O sobre o Interna- 

cional, no Maracanã, pode 

ser considerada o triunto do 
pragmatismo, Com um gol 

logo aos 3 minutos de jogo, 

os tricolores se apegaram à 
este resultado e moldaram 

sua atuação em torno dele. 

O técnico Marcão não teve 

vergonha de abrir mão do 
protagonismo da partida, 
mesmo com seu time jogan- 

do em casa, e apostou. Um 
risco que funcionou e dei- 

xou sua equipe mais próxi- 
ma da vaga na Libertadores. 

Foram trés pontos que pa- 
recem até mais, já que foi um 
duelo entre concorrentes di 

retos. Em sétimo, o Flumi- 

nense chegou aos 5] e abriu 
quatro para o Internacional, 

que vem lopo atrás. Na briga 
por uma vaga na Libertado- 
res, a importância de se man- 
ter nesta colocação e ainda 

10 
3 

Fluminense 

9) 
Imber 

[arcos Feipe, Marcelá Lomba, 
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ampliar a diferença para seus 
perseguidores é grande. Afi- 
nal, neste momento apenas o 

G7e certo. Isso porque Fla- 

mengo ou Palmeiras, segun 
doe terceiro colocados, fica- 
rão com uma das vagas de 

Histórico. Fred comemora com Cao Paulsta o gol que o igualou a Pelé na sta des artilheiros da Brasileiro par equipe 

campeão do tomelo conti- 

nental, abrindo mais uma no 
Brasileiro. 

O caminho tricolor, no 

entanto, ainda é duro. Nº 

domingo, visitará ninguém 

menos que o lider Atlético 

MG. embalado com a proxi- 

midade do título. Uma se- 
mana depois, vai a Salvador 

enfrentar o desesperado Ba- 

hia, que ocupa o Z4. 
O gol que definiu o com- 

portamento das duas equi- 

pes foi marcado por Fred, 
em pênalti pa | pela ar- 
bitragem após a bola bater 

no braço de Bruno Méndez. 

Foi o 101º do centroavante 

pelo Fluminense no Brasi- 
A Ele se igualou a Pelé 
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de frente por melhorias 
noclube ou até mesmo na 

seleção, caso no futuro eu 
possa trabalhar como a 
Pelle e a Duda — analisa 

ela, referindo-se a Aline 

Pellegrino e Duda Luizel- 
li, ex-atletas que atual- 

mente ocupam cargos de 
relevância dentro da 

Confederação Brasileira 

de Futebol, cuidando ex- 

clusivamente do futebol 
feminino: 

— Nús vivemos anos é 

anos econhecemos bem o 
mundo da modalidade 

Sabemos doque ele preci 

sa. o quanto ainda tem 
que melhorare o quanto 

precisa de apoio Então é 

importantíssimo ter ex- 

jogadoras capacitadas pa- 

ra ajudar. A gente pode 
abrir a cabeça de muitos 

que não conhecem o fute- 

bol feminino e não sabem 

os caminhos, 

TORNEIO EMMANAUS 

Formiga já toi campeã da Co 
pa América e três vezes meda- 

ha de ouro nos Jogos Pan- 

Americanos, além de ter con- 
quistado um vice-campeona- 

to mundial, em 2007, com à 

seleção brasileira. 
A veterana estã entre as 

24 jogadoras convocadas 
pela técnica Pia Sundha- 

ge para disputar o Tor- 
neio Internacional de 

Manaus, competição 

amistosa que é o último 

compromisso da seleção 
no ano. Além da India, o 

Brasil enfrenta a Venezu- 

ela, nó domingo, eo Chi- 
le, em 1º de dezembro. 
Todos es jogos serão 

abertos ao público. Os in- 

pressos já estão à venda e 
será necessário apresen 

Lar passapo rte da vaci- 

nação para ter acesso à 
Arena ER Amazônia. 

como quarto maior artilhei- 

ro por uma única equipe. 
A partir dai,o Fluminense 

compactou suas linhas em 

frente à grande área e espe- 

rou o Internacional atacar. 
Acostumada a jogar de for- 
ma reativa, a equipe ga úcha 

claramente não soube lidar 

com a nova realidade. Teve 

69% de posse e finalizou 11 
vezes a gol contra seis do ri 

val (apenas uma certa). 

O que mais se viu foram os 
colorados rodando a hola 

em frente à área tricolor 

sem saber como infiltrar, o 

que só conseguiram com 
lançamentos pelo alto. Na 

melhor chance que cria- 

ram, Marcos Felipe fez 
grande defesa em cabe da 

de Cuesta e salvou. 

BRASILEIRO 
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BOTAFOGO 

Alvinegro faz 
propostas por 
Navarro e Warley 

ml) Botafogo Segue 
trabalhando com afinco 

para renovar o contrato 

como atacante Rafael 

Navarro que seencerra 

no dia31 de dezembro O 

diretor de futeboldo 

alvinegro, Eduardo 

Fraeland, enviou uma 

proposta ao empresário 

de Navarro e ambos 

devem se encontrar nos 

próximos dias. Ão joga- 

dor foi oferecido um 

vinculo de trés anos, 

aumento de salário e 

bonificações por gols e 

titulos. Q malor empeci- 

lho nomomento para 

que as partes cheguem 

à Lim acordo são 05 

valores das luvas. 

Artilheiro do Botafogo 
na Série E, com 14 gols 

Adir 

Ratae! Navarro tem 

proposta do Minnesota 

do jogador, O Botalo- 

po, entretanto, não 

United. dos Estados encerrou as negociar 

Unidos aléêmdePalmei» ções eaindaestuda- 

ras e Internacional: rama contrapro- 

O Botafogo também posta. que deve ser 

tenta renovar como apresentada apõs 0 

atacante Warley paraa encerramento oficial 

próxima temporada. da temporada 

AssimcomoodeNavar-  Qatletaéremanes- 
ro o contrato deletermi:  certedo elenco de 

nanoúltimodia do ana 2020 e disputou 31 

A primeira proposta jogos coma camisa 

apresentada foirecusa- do BotalogonaSerie 
dapelos representantes  Edesteano 

= = 

VASCO timeenfrentarão Lon- deEduardoFreeland do  cogitaacontratação 
Clube retarda drina= e aideja da Botafogo, e de Alexan- de um segundo 
defin ições diretoria é apresentar dreMattos. atualmente dirigente remunera- 

no futebol novidades em seguida semcibe Oextécnico  doparatrabalhar nó 

Eopresidente Jorge Ricardo Gomes também departamento de 

Salgado quem foca o apareceno radar futebol, na função de 

mL) TEMPO passa E O 

Vasco ségue sem mori 

meios mais concretos 

para definir os princi- 

pais nomes do departa- 

mento de tutebol do 

clubeem 2022. Aúltima 

rodada da Série Bacon- 
tecerá domingo = 0 

processo de húsca de 

novo diretor de futebol a 

treinador. Alguns nomes 

estdo à mesa, mas ainda 

distantes de uma defini 

ção Paradiretor,o Vas- 

coestuda os nomesde 

Anderson Barros, que 

pode sair do Palmeiras, 

Paratreinador.algurs 
nomes agradam. Um 

deles é&o de Zé Ricardo, 

atualmente sem clube 

Internamente, Salgado 

atirma queacontrata- 

Cdo do novo fecnico esta 

bem encaminhada 

Jorge Salgado ainda 

coordenador. Jãa 

vinda deum vice: 

presidente defute- 

bolnão está nos 

planos do dirigente 

Atualmente, quem 

tocao departamento 

de ijutebol Po peren- 

te Fabiano Lunz 



TATIANA FURTADO E VITOR SETA 
Espar em hr 

o traçar as trajetórias dos 
dais representa ntes 

uruguaios que estarão em 
campo na decisão da Liber- 

tadores entre Flamengo e 
Palmeiras, sábado, as linhas 
das carreiras de Giorgian de 

Arrascaeta e Joaquin Pique- 

tez se enconttam num pom- 

to comum a muitos outros 

jogadores de sucesso do fu- 
tebol local: o Detensor 

Sporting, também conheci- 
docomo “Violeta” por causa 

da cor do uniforme. 

De gerações distintas — à 
diferença de idade é de qua- 
tro anos entre os dois —, eles 

são as rostos mais recentes 

de um clube formador, que 
produz bons jogadores para o 
Uruguai e alimenta o cenário 

internacional. 
A fama vem de longa data 

e é fruto de um projeto do 

clube de Montevidéu, que 

não tem o mesmo poderio 
financeiro de Nacional e 

Pefiarol, os mais populares 

da cidade e do pais. O De- 
fensor, porém, se estahele- 

ceucomo o clube que mais 

forma jogadores para a Ce- 
leste, Na Copa de 2018, na 
Rússia, por exem plo, oito 

atletas tinham passado pe- 

las categorias de base do ti- 
me do Parque Rodó, Com 
exceção de Martin Cam- 

pana, sete deles haviam 

estreado no profissio- 
nal pelo Defensor. Pr 
Já são 36 anos 

desdequeoclube a 
perene quea | y Es 
formação era at 

um investi- 

mento, e não 

um problema. 
São sete cate- 

gorias que aju- 

dam a manter 
a renovação de 

times e da própria 

seleção. 
— Às bases da De- 

fensor têm tido no- 

mes interessantes nos 

últimos 10 a 15 anos; 
Martin Silva, Martin 

Campana, Martin Cáce- 

res, Maxi Pereira, Alva- 
ro González, Piquerez, 
Brian Lozano, Leandro 

Cabrera, Arrascaeta... 
— enumera a jornalis- 
ta Nico Musetti, da rá- 
dio DePrimera, espe- 

cializado na cobertura 
do Defensor, Nessa lia- 
taainda podem ser ci- 

tados Loco Abreu e Da- 

rio Silva. 
Para 2022, no Qatar, a 

participação da Celeste 

esta seriamente amea- 

cada. E possível que 
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UM ANO SEM PORMIGA DA 

MARADHOISA ADEUS À SELEÇÃO 

A briga pela Volante quer ser 
imagem docraque técnica ou gestora 

PÁGINA 30 PÁGINA 

DO PARQUE RODÓ 
AO BRASIL 
Crias do Defensor, uruguaios 
Arrascaeta e Piquerez são 
atrações na final da Liberta 

Arrascaeta e Piquerez não 

estejam presentes no próxi- 
mo Mundial, Porém, amhos 
poderão continuar desfilan- 

do o futebol em solo brasi- 

leiro, e pelo menos um os- 
tentará um título continen- 

tal este ano. 

Hoje, aos 27 anos, o meia 

Flamengo faz primeiro 
treino com grupo completo 
Titulares vão a campo em Montevidéu e Arrascaeta 
e Bruno Henrique se mostram prontos para decisão 

jp deforte calor, os jo- 
gadores do Flamengo rea- 

lizaram ontem o primeiro 

treino em solo urmuiguao, aii 

tes da final da Libertadores no 
próximo sábado, contra o Pal- 

meiras. Os atletas titulares fo- 
rama campo no estádio Cam- 
peón Del Siglo, do Pefiarol, 
incluindo Bruno Henrique, 

que apresentou quadro de 
tendinite no joelho esquerdo 
e tem sido preservado. 

A delegação desembarcou 
em Montevidéu às 12h. 
Quem não atuou contra o 

Grêmio tez movimentações 
no campo sob os olhares do 
técnico Renato Gaúcho. Ar- 

rascaeta e Pedro, que fazem 
um trabalho especial, parti- 
ciparam normalmente após 

jogarem no segundo tempo 
contra o Grêmio. A inten- 

ção é que o meia uruguaio 
esteja apto para atuar por 90 

Arrascaeta é o orgulho máxi- 

mo do ex-clube. Piquerez, de 
23 anos, ainda trilha seu ca- 
minho pela lateral esquerda. 

JOGADOR REVELAÇÃO 
O camisa 10 da seleção do 

Uruguai e 14 do Flamengo 

chega até a ser um caso ati- 
pico no futebol uruguaio. 
Ele tez apenas três tempora- 

das como profissional no 

Defensor, sendo campeão 
do Torneio Clausura de 

2013 e eleito jogador revela- 

ção pela imprensa uru- 
guaia. O clube recusou 

uma oferta do Barce- 

lona assim que q 

fe meia surgiu. 
B. Mas, em 2015, 

o Cruzeiro à 

contrato, 

aos 21 
anos. 

Inicia. O 

lateral esquerdo 

Joaquin Figuerez, 

de Z3 anos jopa 

pelo Paimeras 

minutos nó sábado, e Pedro, 

que segue fazendo reforço 

naparte física, ligue à dispo- 
sição do treinador. 
O Flamengo ainda fará 

atividades nos dois dias 

que antecedem o jogo com 
o Palmeiras. 
As caravanas de torcedo- 

res de organizadas deixa- 
fam o Brasil ontem, com o 

acompanhamento da Poli- 

cia Rodoviária Federal. Os 

grupos chegarão ao Uru- 
guai, deônibus, na sexta-fei- 
ra. Ehá pontos de encontro 

separados na cidade, para 

evitar tumulto nos dias (que 

antecedem jogo. 
A final da Libertadores se- 

rá disputada no estádio 
Centenário a partir das 17h 
deste sábado. 

Não demorou para o uru- 

guaio desfilar seu toque de 
bola em terra brasileira. Po- 
rém, a fama de jogador ta- 

lentoso que some no meio 

do jogo o perseguiu por um 
tempo. Até encaixar pertei a 

tamente no time do Fla- 

mengo comandado por Jor- 
ge Jesus, em 2019, Sua re- 
cente ausência por causa de 

lesão por mais de um mês foi 

duramente sentidano time. 
— Às categorias de base do 

Defensor são as melhores do 

Uruguai. São conhecidas por 
isso, pois o clube sempre 
atraiu muitos e bons jogado- 

res. Todos os clubes do Uru- 

guai têm jogadores formados 
lã. Dos últimos 10 amos o me- 

lhor que surgiu é o Arrascae- 

ta. Fol omelhor e mais hahili- 
doso juvenil que vino futebol 
uruguaio, Sua carreira no 

Brasil o valida e mostra seu 
talento. Nãotero passaporte 
europeu é uma diferença 
para ele neste momento. 
Nos últimos três anos, éo 

melhor jogador uru- 
guaio — diz Musetti. 

Consolidado. 

Arrascaeta é um 

das princpals 

jogadores do 

Flamengo 

Piquerez seguiu o cami- 

nho tradicional dos jovens 
jogadores na pais. Fez a base 
e estreou no profissional do 

Defensor há apenas quatro 
anos. Menos de um ano e 

Palmeiras tem despedida 
calorosa da torcida 
Com time praticamente definido, alviverde faz 
hoje o primeiro treino em Montevidéu 

Palmeiras desembarcou 
no começo da noite de 

ontem em Montevidéu. Ho- 

Je, realiza o primeiro treino 

na capital uruguaia em fun- 
ção da final da Libertadores. 

A despedida de São Paulo 

COMEÇÕe, Na pa rte da ma- 

nhã, com o último treino nó 

CT. Jogadas de bola parada 

toram treinadas. Outra par- 
te do treinamento foi reser- 
vada para atividades táticas. 

4 novidade foi o retorno 
de Felipe Melo, confirmado 

no grupo relacionado pelo 

técnico Abel Ferreira para a 
partida contra o Flamengo. 
Na sequência, a torcida pal. 

meirense fez grande testa pa- 
raa delegação no caminho do 
CT até o aeroporto de Guaru- 
lhos. Uma pitada de supersti- 

ção: o piloto que voou com a 
Palmeiras para Montevidéu 
foi omesimo que levou Os pal " 

meio depois, transferiu-se 

para a River Plate, do Uru- 
guai, e, em seguida estava 
no Penarol a pedido do téc- 

nico Diego Forlán. Quando 
não é o Peharol, o costume é 
passar pelo Nacional antes 

de ganhar o mundo. 

ESTILO OFENSIVO 
Mas por pouco a carreira do 

lateral-esquerdo não aca- 

bou em terras uruguaias. As 
poucas oportunidades que 

teve no profissional do De- 

tensor à fizeram reavaliar o 

futuro. No primeiro semes- 
tre de 2019, atuou em ape- 

nas oito partidas e se deses- 

tabilizou por causa de pro- 
blemas pessoais. 

— Desde o Defensor, ele já 

era visto como um jogador 
muto interessante por Cali- 

sado porte físico. Mas ele te- 

ve poucas chances e foi bus- 

car algo novo no River Plate, 
Foi lá que se consolidou an- 
tes de ir para o Pefiarol — 

afirma Juan Pablo Romero, 

do jornal “Ovación”. 
Ha três meses, o jovem nas- 

cido em Montevidéu foi con- 

tratado pelo Palmeiras para 
substituir o compatriota e 

colega de seleção Vifia, nepo- 

ciado para o futebol italiano. 

Não demorou muito para 
Piquerez cair nas graças do 

técnico Abel Ferreira, 

apesar de uma difi- 
culdade inicial 
em relação à in- 

tensidade dos 

treinos no 

Brasil, 
Com um 

estilo 
mais 

ofensivo 

do que Vila, ele 
ainda peca na marca- 

ção — vide um dos gols 

da Argentina sobre o 

Uruguai na vitória por 3 

a O nas Eliminatórias. 
Mas foi ele quem inici- 

ou à jogada do gol de 
Dudu sobre o Atlético- 
MG, na semifinal da Li- 
bertadores. 

— Com o passar do tem- 

po, ele foi retrocedendo 
um pouco no campo de jo- 
go. Ele pode perfeitamente 

jogar como um volante mais 
avançado pela esquerda ou 
mais perto dos pontas. Ele 

temuma grande capacidade 

de se adaptar às funções da 
equipe com versatilidade. 

Fisicamente é exuberante, 

paréce que iunca se casa, 

Sua projeção ao ataque é 
muito importante nos times 

elogia Romero. 

De volta para casa, no 
Centenário, eles decidirão 

quem vai ser o uruguaio 
mais lembrados pelos brasi- 
leirosem 2021. 

“ 

listas para o Rio, por ocasião 

da final da Libertadores de 

2020, contra o Santos, venci- 

da pelo alviverde. 
Abel Ferreira está com o ti- 

me praticamente definido 

paraa partida no Centenário, 
Os últimos dois dias antes da 
decisão servirão para dar os 

últimos retoques na equipe 
titular. Felipe Melo é a única 
dúvida para o treinador por- 

tuguês. Se continuar sem do- 

res no joelho direito, deverá 

ser titular. Caso contrário, 
Danilo deve substituí-lo, 

Quem vencer a partida de 
sábado se tornará tricampe- 
ão da Libertadores ci guala- 

rá São Paulo, Santos e Grê- 

mio como clubes brasileiros 

com mais títulos da compe- 
tição sul-americana. 



DA: 
EDUARDO GRAÇA 
eduardo graca Toplabo com és 
ao ELO 

é sevão 19 anos desde que a 

produtora Giannina Facio 

deu o toque ao marido: o livro 
“Casa Gucci: uma histária de 

glamour, cobiça, loucura é 

morte, minuciosa reporta- 
gem da jornalista americana 
Sarah G. Forden sobreo assas- 

sinato do lider da grite italiana 

amando da ex-mulher, daria 
um senhor filme, Facilitava, 

claro, o fato de o marido em 

questão ser sir Ridley Scott. 
Mas o diretor de “Blade run- 
per” e "Cladiador” temia ser 

impossível Lazer algo diferen- 

LE de, em suas palavras, um 

“Dallas com esteroides” 
A referência à série america- 

na iniciada no fim dos anos 

1970 não é gratuita. A história 
é rocambolesca: Patrizia Rep- 

giani, ambiciosa jovem de 
classe média baixa de Milão 
conhece por acaso Maurizio 
Gucci, advogado herdeiro do 

império icúmico da moda, 

pouco interessado nos negóci- 
os da família, e não perde a 

oportunidade de uma vida 

com dinheiro, luxo e prestígio. 
Após o casamento, e por lni= 

fluência direta de Patrizia, 

Maurizio não só vira alto exe- 

cutivo da marca como joga pe- 
sado nas disputas pelo coman- 

doca prife. Quando ele encon- 
tra um novo amor, ela planeja 
seu assassinato, Eescnlera É 

condenada a 29 anos de xilin- 

drá. A família, por sua vez, per- 

de o controle da Gucci. 
Pois o primeiro antidoto en 

contrado pelo diretor, cujo 
“Casa Gucci” chega hoje aos 
cinemas, para fazer, sem o ris- 
co “Dallas”, o que imaginava 

— “um filme sobre obsessão é 
poder”, mais do que o registro 
de um capitulo policial dos 

bastidores da moda —foiesca- 

lar paraos papéis centrais Lady 
Gaga e Adam Driver 

— De cara percchi que, para 

Patrizia, a Gucdl era um mado 
de sobreviver, a oportunidade 
de dar significado à sua exis- 
tência. Até comecei a ler o li- 

va, mas parei, para não me in- 

Ruenciar pela Sarah. Quis ser 
“a jornalista”, investigar e des- 

cobrir quem seria minha Pa- 

trizia —diz Gaga. 

FORÇA NAS PERUCAS 

A investigação fol intensa. A 

estrela pop de 35 anos falou 
exclusivamente, por nove 

meses, com um sotaque mila- 

nês, mesmo hora do set, inclu- 
sive com sua familia. Quando 
recebeu o roteiro, de Becky 
Johnston e Roberto Bentivep- 

Na, ela estava às voltas com 

Uma depress do e cogitou até 

voltar à ser apenas Stefani 

Germanotta e deixar Gaga no 

passado. Ao New York Times, 
afirmou que, quando viu a 
possibilidade de “se tornar 
(mais) um outro alguém”, 
acabou encontrando wma 

resposta para os dilemas do 
momento e “al, me joguei”. 

— Fiz do meu trailer um la- 

boratório de ciência. Como 
encarno Patrizia por um peri 
odo de 30 anos, uso 15 peru- 

cas, réplicas exatas do cabelo 

dela, a partir de fotos que con- 
seguimos, Usei até tinturas da 

época. Muitas vezes fazia uma 

cena de manhã com ela mais 
velha, outra de tarde com Pa- 
trizia jovem, e no fim do dia 
uma emqueela estava na faixa 
dos 30, Coma faço questão de 
não chegar jamais atrasada a 
nada, precisei ser muito orga- 

nizada. E fui. —diz. 

CANTORA MOSTRA TODAS AS SUAS 
FACES NO FILME EM QUE RIDLEY 
SCOTT DESFILA O AVESSO DAS 
PASSARELAS A PARTIR DO 
ASSASSINATO DO DIRETOR DA GUCCI, 
UMA DAS MAIORES GRIFES DO MUNDO 

e 

SEGUNDO CADERNO 

Driver destaca o fato de 
Scott ter pensado o filme co- 
mo uma pesa em três atos 
muito definidos: primeiro, à 

juventude e o encontro dos 

protagonistas; depois, a LO- 

mada do império Gucci por 

Maurizio é Patrizia, entre 

traições e puxadas de tapete 
(esqueça “Dallas”, pense na 
atual" Succession”, da HBO); 

e no epílogo, a perda de po- 

der que leva ao crime. 
— Ridley filmou coma se 

fosse teatro. Mas você esquece 

onde as câmeras estão. Eu es- 
tava no meio da cena, olhava 
paracima, eviauns cobertores 
pretos. Era ali que eleescondia 

os câmeras —conta Driver 
Ao contrário de Gaga, ele 

diz ter lido o livroatéo lime 

estudadoo roteiro paracriar 
“meu Maurizio” 
—Mas Ridley está aberto 

para mudanças até no mo- 
mento da filmagem, e gosto 
muito disso — diz o ator, que 

já tinha trabalhado com o di- 
retor britânico de 83 anos em 

“O último duelo”, em cartaz 
nos cinemas brasileiros. 

Areconstituição deépoca — 
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Sentindo na pole. 

À cantora como 

Palnzia Reggiam., 

que mandou matar 

D marta, herdeiro 

da empresa italiana 

solague m lanês até 

lora de cona 

e as 75 peças criadas especial- 
mente para Lady Gaga pela ti- 
gurinista Janty Yates a partir 

dos arquivos da Gucci — im- 

pressitna tanto quanto à deci- 

são de Scott de fazer seus ato- 
ves falarem um inglês macar- 

rônico, posto que italianos. 

GATA, RAPOSA E PANTERA 
Também causa estranha- 

mento a escalação do géli- 

do Jeremy Irons e do nada 
contido Al Pacino para vi- 

verem irmãos. Rodolfo e 

Aldo Gucci discordam so- 
bre o futuro da grife e o fi- 
lho de Aldo, o mediocre Pa- 

olo, vivido por um irreco- 

nhecivel Jared Leto, é uma 
espécie de elo fraco da fa- 

milia, o primeiro a sofrer 

na pele o poder de sedução 
e destruição de Patrizia. 

— Pensei nela como três ani- 

mais diferentes e estudei deta- 

lhadamente em vídeo seus 
movimentos. No primeiro ato, 
ela é um pato caseiro, que se 

enrosca em você, No segundo, 

uma raposa, ágil, que faz de ru- 
do para conquistar oque quer. 

E, no terceiro, uma pantera, 

que dão bote após a sedução, 
quando você menos espera — 

diz à nova-iorquina indicada 

ao Oscar de melhor atriz em 

2019 por “Nasce uma estrela” 
(pelo qual recebeu a estatueta 
de melhor canção original). 

Embora já seja lembrada pa- 
rão Oscar 2022 por sua Patri- 
zia, Gaga e seu star power não 

conseguiram garantir unani- 
midade para “Uasa Guod” en- 
tre críticos dos dois lados do 

Atlântico norte. No New Tork 

Times, o decano AO. Scott 
torceu o nariz para o que per- 
cebeu ser “muito exagero por 

nada” E viu Gaga atuando com 
“o entusiasmo de uma Anna 

Magnani”, mas “em um avatar 

de game do Super Mario”. 

A CRÍTICA DE'CASA GUCCI, 
NA PÁGINA 2 
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Diretor: fildley Scott 

Onde: Redes Kinoplas, 

Cinamark Conépols 

Estação Resarva Cultural, 

Espaço ai mouros. 

GUSTAVO LEITÃO 
gustavo Msfisaiie egiho son ta 

Adr a queda da dinas- 

tia Gucci é algo que ron- 

da a imaginação do diretor 
Ridley Scott desde 2006. 

Mas os deuses Hinanciado- 

res de Hollywood têm seu 
tempo, e a acolhida de “The 

assassination of Gianni Ver- 

sace”, adaptado por Ryan 
Murphy paraocanal FX, po- 
de ter ajudado a tirar a ideia 
do papel. A comparação, 

que pode lazer sentido na 
lógica de mercado, não se 

sustenta criativamente. 

Embora seja ambientado 
no mundo da moda, “House 
of Gucci” (no original) tem 
outro registro tonal, longe da 

extravagância tecida por 
Murphy e do drama escanda- 
laso de “Halston”, da Netflix. 

Aqui, o toca é adissolução de 
uma família, que por acaso 
fez sua fama como Eihricante 

de itens de vestuário. Poderia 

ser a história de um estaleiro 
familiar e seus bastidores, 
Maurizio Gucci (Adam 

Driver) foi um dos herdei- 
ros desse império, que se 
iniciou no ramo de malas 

para viagem. A adaptação 

para o cinema começa 

quando o empresário, sem 

interesse por moda, está no 
ponto de virada entre assu- 

mir ou não sua participação 
no negócio. E quandoeleco- 

nhece, nosembalos da disco 

music, a atiradinha Patrizia 
Reggiani (Lady Gaga). Foi 
amoráprimeira insistência, 

com tiros tempos depois. 

GAGA DESPERTA INTERESSE 
O veterano Scott tem, recen- 

temente, aparado suas assina- 
turas de estilo, como a ilumi- 
nação publicitária e o tom 

grandiloquente, em favor de 
uma abordagem mais sóbria. 

Nesta história real, opta porto- 

tografia em tons terrosos e di- 

reção contida, como se quises- 

se transmitir um sentido de 
elegância da marca. Há flertes 

com o humor, porém nunca 
plenamente assumidos. 
Em seu primeiro papel 

descolado de sua persona 

musical, Gaga, mais Stefani 

Germanotta do que nunca, 
é um dos pontos de interes- 

se da produção. Ela constrói 

com dedicação a persona- 
gem, que percorre o cami- 

nho de “moça simplória pe 

rém ambiciosa” até a senho- 

rade si balançando suas joi- 
as. E dribla com talento as 

CRÍTICA DE FILME: 

FALTA PAIXÃO 
PARA CUMPRIR 
AS PROMESSAS 
DA HISTÓRIA 

AS OUTRAS ESTREIAS DA SEMANA 

"DESERTO PARTICULAR 

Vencedor do prêmio do público no 

Festival de Veneza, o longa de Aly 

Muritiba é o indicado do Bras l 
paratentar uma vagana corrida 

pelo Oscar. Na trama. Antonio 

Saboia vive um ex-policial que 
parte para o sertão balanoatras 

de Sara seu amor virtual. No 

elenco estão anda Pedro Fasana- 

ro, Thomás Aquino. Cynthia Se- 
neke Laila Garin. 

'A SOGRA PERFEITA 

Protagonizado por Cacau Protá- 

sio,0 longa estreia com sequência 

já contirmada. Dirigida por Cris 

D' Amato, a comédia contaa histó- 
riade Neide (Cacau Protásio) 

umamulher divorciada, ansiosa 

paraver ofilho, Fábio Júmeor (Luis 
Navarro), sair de casa para apro- 
vetar a liberdade 

IMPERDOÁVEL 

Inspirado em minissêne homani- 

ma, o longa tem Sandra Bullock 

como protagonista e produtora. O 

drama acompanha Ruth Slater 
que saida cadeia após 20 anos e 

“Deserto particular” Longa tenta uma vaga na corrida pelo Dscar 

precisasereintegrar ásociedade 

Também estão no elenco Viola 

Dawis, Vincent D'Onofrio, Jon 

Bernithal e Rob Morgan. 

MADRE' 

Inspirado no curta-metragem 

hamônimo que concorres ao 

Oscar em 2019. ofilmecontaa 
história de Elena ( Marta Nieto), 

mãe que tem um filho desapa- 

recido ha dez anos. Quando 

começa a se recuperar doepi- 

sódio, elaconhece um adoles- 

cente (Jules Porier) que alaz se 

lembrar dotilho. queteriaa 

mesma idade 

'ENCANTO' 

Com olto músicas originais do 

compositor, cantor, ator e produtor 

Lin-Manuel Miranda, criador e 

protagonista do musical da Bro- 

adway “Hamilton” (leia mais na 

página 4) esteé 0 60 longa-metra- 

gem dos estúdios de animação da 
Disney, O fime-conta a históriados 

Madrigal, uma família que vive 

escondida nas montanhas da 

Colômbia. Todos, exceto Mirabel, 

têm poderes mágicos que estão 

ameaçados. e ela se torna a espe- 

rança da iamília Na versão dubla- 

da, quem dará voz ao galã da cidade 

Sobriedade. 

Resta um blme 

Correto, com q 

pulsa de um 

clneasta chelo 

de recursos 

como Ridey 

Seott (ao ado, 

dingindouma 

cena). mas 

contido 

k in” ] 

E a di 
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armadilhas da caricatura. 

Entretanto, há que se pen- 

sar a serviço de que tanto es- 
torço, Ao contrário do que 

possa parecer inicialmente,o 

filme não contribui com ne- 

nhuma observação revelado- 
ra sobre o universo da rique- 
zaesuas futilidades, anão ser 

aóbvia conclusão de que o di- 

nheiro destrói relações de pa- 
rentesoo, Também não se en- 

trega sem cerimônia ao colo- 
rido de época, abraçando 05 
excessos dos anos 1980 na 

moda, na música e no com 

portamento, como fizeram 
as outras produções recentes 
sobre o tema. 

Como em” Versace”, trata- 
se do exame das circunstáân- 
ciasdeum crime. A constru 

ção, porém, acontece em 

banho-maria, ao longo de 

157 minutos às vezes peno- 
sos. Onde poderia e 

suspense, temos longos diá- 
logos e negociações de tami- 
lia. No lugar do drama, apa- 
recem remorsos enrustidos. 
O protagonista Maurizio 

desponta como uma das fragi- 
lidades do roteiro. O contor- 

nos do personagem de Driver 

nunca são claros. O especta- 
dor não tem onde se apegar, 
seja em suas motivações, seja 

em charme. Umdos pilaresda 

história resulta apático, sor- 
rindo amarelo, e quando tem 

“imperdoável”. Sandra Bullock é a protagonista e produtora do filme 

etuturo cunhado de Mirabel o 

cantor sertanejo Felipe Araújo 

CRAVOS' 

O documentário de Marco del Fiol 

acompanhao fotógrato brasileiro 

Christian Cravo em viagens pela 

Atrica abordando seu luto pela 
morte do pai, o tambémfotógraio 
Mario CravoNeto, e as desaven- 

cas como avó, Cravo Jumor, icone 

daescultura modernista 

"MEU QUERIDO 
SUPERMERCADO 

O documentário & o primeiro 
filme de Tali Yankelevich. O longa, 

que ganhou o prêmiodo jurieda 

audiência como melhor filme de 

estreia no Indie Memphis Film 

Festival. nos EUA, mostra odiaa 

diade seis funcionários de um 

mercado. Em meio ãrotina. eles 

falam sobre avida, amores. me: 

dosesonhos. 

EXTRA 

> Homenagem a Nelson Freire. 

O documentário de João Moreira 

Salles sobre o pianista, que 

morreueste mês, será exibido 

EM SESSÕES ESpeciais em cópia 

35mm. Lançado em maio de 
2003, "Nelson Freire” chegou a 

OGLOBO 

(a e PA Pe =p 

FE E 

Toque de ousadia 

A Jared Leto, natoto 

entre Aiam Driver € 

Lady Gapãé 

E TrecenhecmBlcorm 

prótmes, cabe atartada 

mais arriscada da time, 

com voos de humor 

mais expilito. 

alguma iniciativa ela parece 

brotar do seu vazio de alma. A 

Jared Leto, no papel de um 
primo que sonha em ser esti- 

lista, cabe a cartada mais ar- 

riscada do filme, com voos de 

humor mais explícito. Mas 
quem ainda anseia por ver a 

próxima transbormação fisica 

do ator (aqui, irreconhecivel 
por próteses )? 

NÃO IMPORTA QUEM MATOU 

Outro recurso que demomns- 
tra cansaço hoje, em tempos 
de lançamentos globalizados 

do streaming e inesperados 
sucessos de países como a Co- 
reia do Sul, é a escalação de 

atores norte-americanos para 

encarar tipos estrangeiros 

que se comunicam na estra- 
nha linguagem inglês-com- 

sotaque. Pastiça par nature- 

za, a estratégia parece ainda 
mais fora de lugar quando a 

produção em questão adota à 

sobriedade como tom. 
Na versão de Ridley para 

essa história de assassinato, 

não importa quem matou, 

tampouco quem morreu. 

Restaum filme correto, com 

o pulso de um cineasta 

cheio de recursos mas com 
certo constrangimento ma- 
duro de demonstrar qual- 

quer paixão. Não é o bastan- 

te para sustentar mais de du- 
as horas de exibição. 

ficar 17 semanas emcartaze 

alcançou um público final de 

60.703 espectadores. Às 

sessões, no Espaço Itau de Cine» 

ma, começam hojena Ricedia?2 
em São Paulo 

> Festival Rio Fantastik. Com 
uma seleção de 12 filmes brasilei- 

ros e internacionais que vão desde 

anos 1930 até 2071, oevento.em 

sua sexta edição, celebra o cinema 

tantâsbco no Estação Net Botafo- 

po até sábado. Na Mostra Competi- 

tiva, além de quatro curtas-metra- 

penis. quatro longas nacionais 

disputam o trotéu Cramulhão: "As 

almas que dançam no escuro". de 

Marcos DeBrito: “Carro rei de 

Renata Pinheiro; "A cidade dos 

abismos de Priscyia Bettim é 

Renato Coelho: e “L/BE',de Felipe 
Leibold E uma retrospectiva reúne 
clássicos estrelados por Rock 

Hudson, Maximilian Scheil, An- 

thony Perkins e Robert Forster. 

Fora da competição, estão titulos 

cultuados como “Daqui a cem 

anos (1536),º0 mundo os conde- 

nou" (1962), "0 segundo rosto” 
(1966) e "O abesmo negro” (1979) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Linka Gamiiago, Thaymá Bodrigoss., 

Gabrea datunes e Gabriel Menezes 

baputdoeghaho sam be 
pets ineingpul set 

“E ria po tricasbogur 

IC 
Para Bárbara Colen, que 

está lazendo uma ótima 

estreia em novelas em 

“Quanto maisvida. 

melhor!” Elateve cenas 

dificeis como Rose já nos 

primeiros capitulos e se 

satubememitodas. 

Para “Biblia”, que estreou 
anteontem na Record. É um 

compilado de capitulos de 

“Gênesis” (que acaboude 
sair doar), de “Os Dez 

Mandamentos” ede"A Terra 

Prometida” (járeprisadas) 

Chega, né, gente? 

m um ano ainda marcado 
por termos pandêmicos € 

de amplo uso de expressões 

criadas no universo do com- 
portamento, como “crinpe” é 

“cheugy” (forma de designar 

algo fora de moda ou alguém 
que tenta se encaixar forçada- 
mente), o NFT venceu a cor 
rida para ser a palavra do ano 

do Dicionário Collins. A abre- 
viação de “token não fungi- 
vel” (non-fungible token, em 

inglês) segue o sucesso de 
vendas da criptoarte, que mo- 
vimentou milhões em 2021. 

Em maio deste ano, o desip- 

ner gráfico americano Beeple 
atingiu num leilão da Christi- 
es USS 69 milhões (R$ 391 

milhões, dépoca) com a cola- 
gem digital “Everyday — The 
first 500 days”, alçando o pos- 

todeterceiro artista vivomais 

valorizado do mundo, atrás 
apenas de Jeff Koons e David 
Hockney. 

Família 

Leticia Braga, Fernanda Rodrigues, Emilio Orciollo Netto e Marjorie Queiroz nos bastidores do longa “Meninas 
não choram”, com direção de Vivianne jundi. A protagonista, vivida por Letícia, tem sua vida transformada de- 
pois de descobrir uma grave doença. As filmagens acontecem no Rio, À produção é da Galeria Distribuidora 

Ei pd 

AT 

Parceria antiga 

Henrique Sales e 
Allan Fiterman, 

diretor de fotografia 

e diretor artístico de 
“Quanto mais vida, 
melhor!” num dos 

estúdios da novela. 

Eles trabalham jun- 
tos desde "Cheias 
decharme”, em 

2012 

DICIONÁRIO COLLINS ELEGE 

es ação 
Segredos 

Danni Suzuki, Emi- 

liano Ruschel e 

Sammy no filme 
“Secrets”. Eleserá 

lançado no strea- 

ming no ano que 
vem, Todo falado 
em inglês, é um 

thriller psicológico 

que trata de relacio- 
namentos ab USIVOS, 

No site, você lb uma 

entrevista com 

Sammy, que faz a 
sua estre ja Domo 

atriz no longa 

NFT COMO A PALAVRA DO ANO 
ABREVIAÇÃO 
DE TOKEN NÃO 
FUNGÍVEL, 
EM FOCO PELAS 
CIFRAS MILIONÁRIAS 
DAS ARTES 
DIGITAIS, ROMPEU 
O DOMÍNIO 
DE TERMOS VINDOS 
DA PANDEMIA 

EsteanoomúsicoGrimes 

também vendeu uma cole- 

ção de obras de arte digital 
por quase US$ 6 milhões e 
até memes tiveram seu au- 

ge, com a foto original de 
“Disaster girl”, que virali- 
zou em 2005, vendida por 

US $ 473mil. 

Segundo a equipe do Cal- 
lins, a abreviatura teve um 
aumento “meteórico no 

uso no ano passado, de 11 
mil %. Os lexicógrafos do 

dicionário, que monitoram 

ara o Collins Corpus 4,5 
bilhões de palavras para es- 

colher a do ano, disseram 

queoptaram pelo NFT por- 
que ele demonstra um “en- 
contro único de arte, ter- 

nologia e comércio” que 

“quebrou o ruido Covid” 

para torna -5e onipresente, 

— É incomum pára uma 

abreviatura experimentar 
um aumento meteórico no 

uso, mas os dados que te- 

mos do Collins Corpus re- 

Hetem a notável ascensão 
do NET em 2021 — disse o 
diretor da Callins Lear- 

ning, Alex Beecroft, em en- 

trevista ao Guardian. 
ONFT éumcertificado digi- 

tal armazenado em um siste- 

ma chamado blockchain, que 
permite TadTrear O END E O Pe- 

cebimento de informações pe- Becple, » co! agem Ep tal Evenday”: [2 indir como NT; nor uss' EM mu Ihtes 
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Religião 

Felipe Camargo vai estrelar 

uma novasérie do Star +. 

Em“ O santo maldito” (titu- 
lo provisório), ele será um 
professor universitário e 

crítico ferrenho de religi- 
ões. Contudo, após proble- 

mas financeiros, aceitará a 
propos ta de nam pastor Cd- 

deirante da periferia, vivido 

por Augusto Madeira, para 
fazer cultos. Othon Bastos e 

Ana Flávia Cavalcanti tam- 
bém estarão no elenco. 

«Emais 

A segunda temporada já foi 
confirmada. As gravações 
acontecem em São Paulo, 

dirigidas por Gustavo Bo- 

naté. À produção inicial- 
mente se chamaria “O san- 
to”. Mas, como à Netflix 

lançará “Santo” com Bruno 
Gagliasso, foi preciso mu- 
daro nome, 

Rainha da sofrência 

Adireção de“Rensga 

Hits!”, série do Globoplay 

sobre o mundo sertanejo, 
planeja uma homenagem a 
Marilia Mendonça, morta 

no início do mês. A cantora, 

sa inspirou a personagem 

e Alice Wegmann, negoci- 

ava uma participação na 

trama. À ideia é dedicar a 
históriaa ela. 

Troféus 

O Melhores do Ano iráao ar 
nodia 2 de janeiro, no”Do- 

mingão com Huck”. Desta 
vez, premiará não só produ- 
ções da Globo, mas dos Ca- 
nais Globo e do Globoplay. 

Audiência na TV... 

No segundo dia, "Quanto 
mais vida, melhor!” perdeu 
audiência no Rio: calude 

27 pontos para 25. Em São 
Paulo, cresceu um ponto e 

cravou 23, superando “Um 
lugar ao Sol”, que teve 22. 

«Ena internet 

As buscas pela nova trama 

das 19hestão em alta, se- 
gundo dados do Google 
Trends. Um dos atores mais 

pesquisados é Matheus 

Abreu, o Tigrão, A maior 
curiosidade do público é se 

elee Cauã Reymond são 
irmãos. E as consultas pela 
Nona Sinfonia de Destho: 
ven subiram 3.700%. Na 

abertura da novela, é usada 
a Quinta Sinfonia. 

la intemet, gerando a possibi- 
lidade de tornar um arquivo 

digital uma peça exclusiva, 
que pode ser uma obra de arte, 
um meme ou um video 

Palavras oriundas da crise 
da Covid-19, como “trabalho 

hibrido” e “double-voxed” 
(para quem recebeu as duas 
doses de vacina), também es- 

tavam na disputa, além de 
neopronome, que designa 

pronomes que não identifi- 
cam o gênero. 
Outras expressões relaci- 

onadas ao universo digital 
estiveram entre as favoritas: 

“cripto ,a forma abreviada 
de criptomoeda, e “meta- 
verso”, termo criado por Ne- 

al Stephenson no romance 
“onow crash" (1992), que 
teve seu uso amplificado 
após Mark Zucke E mu- 

dar o nome de sua compa- 
nhia, o Facebook, para Me- 
ta, em outubro. No ano pas- 

sado, o Collins elegeu "lock- 
down” como a palavra do 
ano. Noiníciode novembro, 

o dicionário Oxford esco- 
lheu “vax”, abreviação de 
“vacina” em inglês, como a 
principal de 2021. 
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TALITA DUVANEL 
talita dartetdogisbo cor be 

filme “Encanto”, anima- 

ção que estreia hoje nos 
cinemas, tem alguns moti- 

vos para ocupar um lugar es- 

pecial no curriculo — e no 

coração — de Lin-Manuel 
Miranda. O filme, quetemo 

celebrado criador de "Ha- 

milton” como autor da tri- 

lha sonora original, ta pr- 

meira produção da Disney 
com todos os personagens 
latinos, Lin-Manuel, ameri- 
cano de à rigem porto-ri- 

quenha, dessa vez enxerga 

os seus no rosto dos Madri- 
gal, uma família colombia- 

na na qual todos têm pode- 

res mágicos, exceto a filha 

Mirabel. 
O trabalho se tornou ain- 

da mais especial porque ele 

contou com a ajuda do pai, 
Luis Miranda, que emigrou 
de Porto Rico para Nova 

York ainda adolescente, pa- 

ra escrever as músicas “Dos 
oruguitas” e “Colombia, mi 

encanto”, primeiras compo- 

sições totalmente em espa- 

nhol de sua carreira, 

— Ele foi muito útil por- 

que meu espanhol é colo- 

quial, não escrevo na escala 
de (Gabriel Garcia) Már- 
quez. Mandava meus rascu- 

nhos, eeledizia: "Que tal es- 
sa palavra?” — diz Lin-Ma- 
nuel, em chamada de video. 

Paie filho, inclusive, viaja- 
ram com os diretores do fil- 
me para a Colômbia logo no 

início da produção. 

— Não sei se a Disney o 
convidou ou se ele convidou 
asimesmo (risos) —brinca 
oator, —Mas esse é um fil- 
me sobre a família, e todos 

nós contrbuímos com as 

nossas histórias. Meu pai 

contou sobre a avó dele, que 

inspirou a personagem da 
Abuela Alma, 

Compositor da trilha de 

“Moana', em 2016,e prepa- 
rando adolive-actionde“A 
pequena sereia” (ainda 
sem data de estreia), Lin- 

Manuel é considerado um 
gênio acessivel pelos cole- 

gas de estúdio. 

CARMEM ANGEL 
corona en par abdboglado é em br 

onsagrado no calendário 
dos cinéfilos brasileiros, 

o Festival Varilux começa ho- 

ie no Rio e em São Paulo, 

além de outras 44 cidades do 
pais, em sua 12º edição, com 

uma maratona de ttulos 

franceses em SO salas. Além 
de 17 longas inéditos, a pro- 

gramação inclui dois clássi- 

cos e uma mostra em home- 

nagem ao icone Jean-Paul 
Belmondo, morto em setem- 
bro, aos 88 anos. 

— Privilegiamos filmes iné- 
ditos no Brasile a mistura de 
gêneros e linguagens, para 

mostrar a diversidade da pro- 

dução francesa. Estamos ani- 
mados comavolta. As pessoas 

estão com sede de vivenciar a 

sala de cinema — diz Emma- 
nuelle Roudier, que divide a 
diretoria do evento com Ch- 

ristian Bouwdier, seu marido. 

Entre os destaques do festi- 
val estão ganhador da Palma 
de Ouro em Cannes “Titane”, 

de Julia Ducournaa, candida- 

toda França auma vaga no Os- 
car; a comédia vencedora de 

Quinta-lnra 25 25.20 

O CORAÇÃO LATINO DE 
LIN-MANUEL MI RANDA 

“Encanto”. Desenho da Disney, sobre uma família com poderes mágicos, tem oito músicas ortginais de Lin-Manuel, que contou com à auda do pa: "Lomporé tm trabalho de pa avras cruzadas 

AUTOR DE 
'HAMILTON" 
COMPÕE MÚSICAS 
EM ESPANHOL 
PARA ANIMAÇÃO 
AMBIENTADA NA 
COLÔMBIA E 
ESTREIA COMO 
DIRETOR EM 'TICK, 
TICK...BOOM'! 

— É o compositor mais ta- 
lentoso que existe, Eémuito 

fácil de trabalhar com ele — 

diz Jared Bush, roteirista e 
umdosdiretores de “Encan- 
to” e também responsável 

pelo roteiro de “Moana”. 

Dono de três Grammys 
(um deles pela canção 
“How far PI go”, de “Moa- 

na”, e os outros dois pelos 

musicais “Hamilton”, em 

2015,e "In the heights”, em 

2008), Lin-Manuel prefere 
desconstruir qualquer ideia 

sobre genialidade: 

— Compor é um trabalho 
de palavras cruzadas. Tem a 
ver com achar a palavra cer- 

tã e Ser inventivo para um 

número fixo de sílaba 5. Não 
tem nada de genial, é só tra- 

balho dura. 

CONVERSA COM O MUNDO 
Além de “Encanto”, o mês de 

novembro também tem ou- 

tra produção extremamente 
importante na carreira do ar- 

tista: o filme “tick, tick- 

« BOOMP o primeiro lon- 

za sob direção dele. No catá- 
logo da Netflix desde a se- 

mana passada, a obra é uma 

adaptação do musical ho- 
mônimo e autobiográfico 

de Jonathan Larson e mos- 

tra as dificuldades do autor 

ao tentar montar uma peça 

enquanto se divide entre o 
trabalho mum restaurante. 
Estreladofilme, o ator An- 

drew Garfield |á tem sido 
cotado para indicação ao 
Oscar 2022 pela interpreta- 

ção do protagonista. Foi de 
Larson a autoria de “Rent”, 
musical que impactou mui- 
to Lin-Manuel nos anos 

1990 ao contar ahistó- 

ria de artistas empo- 
brecidos sobrevi- 
vendo no baixo Ma- 

nhattan devastado 

pela Aids, 
— Hã muitas Coisas 

que compartilho 

com Jonathan Lar- 
som, mas a maior 

é o desejo de 
realmente 

fazer O 
teatro 

pousi- 

sutis 

cal conversar com o mundo 

—iz. Se você caminhar pela 

Times Square, vera peça so- 
bre Tina Turner ao lado de 
uma sobre Alanis Morisette 

(Clagpged lite pill"). O pop es- 
tá conversando com os musi- 
cais o tempo todo e isso me- 
lhorou o teatro. Fez dele algo 

mais diverso e interessante. 

O diálogo com Larson 
não é só musical. 

O autor, quemor- 

reu na véspera da 
estreia de “Rent, 
em 1996, por 

o — problemas car- 

A diacos, tam 
bém batalhava 

por inclusão, al- 

Bom de trato: 

Ln-Maruel 

Miranda, 

querido pelos 

roteiristas da 

Disney 

go que Lin-Manuel faz em to- 

dos seus trabalhos, mais no- 

toriamente em “Hamilton”, 
ao colocar atores negros no 
papel dos “pais fundadores” 

dos Estados Unidas, e em “In 

the heights”, com elenco lati- 
no e afro-latino. Mas o traba- 
lho na indústria como um to- 

do, principalmente à cine- 
matográfica, soa pouco para 
omultiartista. 

— Os números de 

Hollywood são desanima- 
dores quando se trata da 
porcentagem de espectado- 

res latinos versus a frequén- 

cia Com QL» NOS VEMOS Na 

tela — reflete. — Estou mui- 

to orgulhoso da representa- 

ção latina e afro-latina em 
“Encanto”, mas, ainda as- 
sim, espero um dia que ape- 
nas um filme não seja um 
grande feito. Tem que ter 
mais o ano que vem, no ou- 
troe continuar. 

FESTIVAL VARILUX EXIBE CLÁSSICOS E 
FILMES ERP Meteo INEDITOS EM 80 SALAS 

EVENTO REÚNE NO 
BRASIL DIRETORES E 
ATORES COMO SAMI 
OUTALBALI, DA SÉRIE 
"SEX EDUCATION! 
PELA PRIMEIRA VEZ 
EM VISITA AQ PAÍS 

fi 
Descobertas. Sam Ou taibalieZbe da Belha amor em “Um conto de amor e desejo" da diretora tunisana Leyia Bouric 

sete prêmios César “Adeus idi- 

otas , escrita, dirigida e prota- 
gonizada por Albert Dupon- 
tel; e o drama de Emmanuelle 

Bercot Enquanto vivo, estre- 

lado por ninguém menos que 
Catherine Deneuve. 
A programação inclui ain- 

da os clássicos “O magnifico” 

(1973), de Philippe de Broca, 
e “As coisas da vida” (1970), 

+ 

de Claude Sautet. Já o astro 

Belmondo brilha nas obras 
“O demônio das onze horas” 
(1965), de Iean-Luc Godard, 

“O homem do Rio” (1964), 

de Philippe de Broca, “Técni- 
ca de um delator” (1963), de 
Jean-Pierre Melville, e "Léon 

Morin, o padre” (1961), de 
Jean-Pierre Mebuille. 
Uma novidade desta edi- 

PE 

Basoado em Balzac. Vincent Lacoste e Benjamin Volsin:” husões perdidas” 

ção, que val até 8 dezembro, 
são as sessões apar livre, no 

Rio, em telão no Parque Lage. 

Além de cineastas consa- 
grados, o evento abre espa- 
ço para novos nomes, como 
oda tunisiana Levla Bouzid, 

diretora do longa “Um con- 
to de amor e desejo”, que in- 

tegrou a Semana da Critica 

de Cannes. À trama acom- 

panha o francês de origem 
argelina Ahmed na desco- 

berta de sua sexualidade. 

— Eu consigo me conectar 
com as histórias dos Ah- 

meds pelo mundo, jovens 
cheios de perguntas e que 
estão tentando encontrar 
seu lugar — diz o protago- 

nista Sami Outalbali (da sé- 
rie “Sex education"), que 

veio ao Brasil, pela primeira 

FEZ, pa taDevento, 

Outro nome promissor do 
festival é o ator Benjamin Vai- 
sin, destaque ao lado de Cécile 
de France e Gérard Depardieu 
no drama “Ilusões perdidas”, 

inspirado em Balzac e dirigido 
por Xavier Giannoli, indicado 
ao Leão de Ouro em Veneza, 

— SOU Mto CUTÍOSO, SEIM- 

prequero fazer coisas novas e 

pude aprender muito com 
eles— diz o ator, que traba- 

lhou com François Ozon em 

“Verão de 85º, pelo qual rece- 

beu um Prêmio Lumiere de 
Melhor Revelação. 
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FESTIVAL BRASIL 

RUAN DE SOUSA GABRIEL 
rap diria sa cos Dr 

A 

do favelado. Quem 

diz isso é Jefferson Quirino, 

fundador do Favela Radical, 
pr jeto Que pr CTV aul As 

deesportes, dança, robótica 

e programação para 140 cri- 

anças e adolescentes no 
Morro do Turano, comuni- 

dade da Zona Norte do Ria. 

— O favelado tem que ino- 

var diariamente, está sem- 
precorrendo atrás. O objeti- 

vo do Favela Radical é cons- 

truir um espaço de troca de 
conhecimento para permi- 
tir que o nosso pessoal não 

tique no prejuízo possa lar- 
gar de igual para igual com 
todo mundo — diz ele. 

POTÊNCIA DAS PERIFERIAS 
No próximo dia 1º, Quirino 

participa do Wired Festival 

Brasil, que vai promover de- 

e rá. 
EnrE Ss 

Dida is O 

bate sobre ciência e tecnolo-  Novaonda, “Queremos sentar e discutir (como poder público) maneiras de capacitar as pessoas E deservolver nossos territórios". dz Quenno do Favea Radica 

INOVAR 
ESTA NO DNA 
DA FAVELA 

gia, futuro das cidades, ten- 

dências do mundo digital, di- 

versidade e, éclaro, inovação, 
no Planetário da Gávea. Qui- 
rino subirá ao palco ao lado 

do rapper Rincon Sapiência, 

da jornalista Gizele Martins e 
da midiativista Buba Aguiar 

para discutir o tema “Favela 

emexpansão — Land ) para 
as potências da periferia”, 

As primeiras sementes do 

Favela Radical brotaram em 

2015, quando Quirino co- 
meçou a dar aulas de surfe 

para crianças da comunida- 

de. Desde 2017 ele se dedica 
integralmente ao projeto 
que, no ano passado, organi- 
2ou um programa de trans- 
terência de renda a tamílias 
em dificuldades por conta 

da pandemia de Covid-19. 

O objetivo do Favela Radi- 
cal é transtormar à comuni- 
dade numa incubadora de 

inovação. Nas oficinas de ro- 

bútica, crianças de 7 2 12 anos 

são incentivadasa”ressignih- 
car a gambiarra” e produzir 

4 

ENCAS DO BRA 
& Esiirai rbd ra É 

eletrônicos com material que 

iria para o lixo. Nas aulas de 

programação, adolescentes 
de 13 a 18 anos desenvolvem 
um sistema capaz de alertar 
sobre o risco de deslizamen- 

tos de terra, que costumam 

castigar os morros do Rio. 

ds Essa LETFA. 
AÍ sm CP. De dh RR 

Segundo Quirino, o tem- 

poem que as comunidades 

de baixa renda eram reféns 

de promessas eleitoreiras 
de políticos já passou. Ago- 
ra, SãO Os próprios morado- 

res que chamam a estado 
para dialogar e “cocriar” so- 

ATRAÇÃO 
DO WIRED 
FESTIVAL BRASIL, 
JEFFERSON 
QUIRINO, DO 
FAVELA RADICAL, 
AFIRMA QUE 
COMUNIDADES 
DEVEM DIALOGAR 
DE IGUAL 
PARA IGUAL 
COM O PODER 
PÚBLICO 

Segundo Caderno | 5 

lug des. O desafio, diz ele, é 

convencer o poder público 
de que as favelas necessitam 

da presença de um aparato 

estatal que vãalém da Secre- 
tariade Segurança Pública. 

— Por serem territórios 
vulneráveis, as favelas eram 
muito assediadas por políti 

cos que não faziam nada de- 
pois de eleitos. Ágora, so- 

mos nós que convidames o 

poder público para cocriar 

oportunidades junto com a 
gente. Não vamos só aceitar 

projetos que já vêm prontos. 

Queremos sentar e discutir 
maneiras de capacitar as 

pessoas e desenvolver nús 

sos territórios — afirma 

Quirino. — Se eles não qui- 
serem se conectar coma co 
munidade, vamos conver- 

sar com a iniciativa privada 
ou fazer tudo nós mesmos. 

INGRESSOS LIMITADOS 

O Wired Festival Brasil ocor- 

rerânos dias 1º e 2 de dezem- 

bro. O tema desta edição é 

“The lab of us” (algo como 

“nós somos nosso próprio la- 
baratório”), Além de debates 

com nomes como o ex-BBB 

Gildo Vigor, aativista indige- 
na Alice Pataxó e Nathaly Di- 

as, à Blogueira de Baixa Ren 

da,o público terá acesso a ati- 

vidades oferecidas pelos pa- 
trocinadores do evento, food 

trucks e até um happy hour 

po fim do dia. No entanto, 
para assistir aos debates é ne- 

cessário se inscrever no site 
http://www ingressocer- 

to.comfwired-festival-brasil, 
E de praça, mas os ingressos 
são limitados. O Wired Festi- 

val Brasil é uma realização 
Edições Globo Conde Nast e 

O GLOBO, com apresenta- 

ção de Invest.Rio | Prefeitura 
RJ e patrocínio de C&A, 
Draft Line e Unico 

Valter Hugo Mae 

Prelicso dh Lembriçõão 

Às doenças s 
do Brasil 

Exrsrteto 
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ANDRE GONÇALVES VAI 

ator André Gonçalves val 
cumprir prisão domicili- 

ar decretada pela Justiça de 

Santa Catarina, com uso de 

tornozeleira eletrônica, em 
sua residência no Rio de Ja- 

ATOR, 

CYNTHIA BENINI 
PROCESSOU 

DESEMPREGADO, 

filha que tiveram, Valentina 

Benini, de 18 anos. 
Gonçalves, de 46 anos, deve 

cerca de R$ 350 mila Cynthia, 

com quem mantinha bom re- 
lacionamento até a decisão. O 

peiro, onde mora com à atual DEVIDO valor mensal estabelecido é de 

mulher e também atriz Dani- A DÍVIDA R$ 4,5 mil. O ator estava ina- 
elle Winits, assim que for no- dimplente desde 2017, 
tificado. A decisão bol tomada DE R$ 350 MIL — O André val cumprir a 

em processa mavido por sua DE PENSÃO fprisão) domiciliar, tendo em 
geo a ormalista e a ALIMENTÍCIA Rara gia está e angu e 
Ym a DEentha, por VILAS = nao TETO CUENO APlÃr Com à dl 

com a pensão alimentícia da DA FILHA vida nesse momento — afir- 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(a ÁRIES (21/3 A 20/4) Ciemecta: Fogo tiasnfasecie putos 
L ips cem piemastar Lito epa ia: tara 

Sabe cabricar o séreditar nas suas ideias sá meslta 

D quanto você confia na sua própria elciância. E tempo de 

nacontmecar O Ser potencia, orguihando-se dó quê vem sa 

mosbrando capas de mealizar 

— a TOURO (LM A 20/5) miemacto forca Madatidade: Froo fipro 
R pecnpiees anta: Escorado Emgpestia; Vimos 

Fara inpestir mo sou desenvolimento pessoal É 
preciso antos desapego cos concetos E principos defasados 
qua não condzem com a gua consciência atua! É tampo de 
nutrir ema nova menta bacia 

E Cigootos pitrerta Lagatario Regenbe escuna 

DA] Quando eivenciamos os conihtes como oportunida- 
des para transformar 05 pontos que não vinham bem mas 
relações, passamos a conduzr positivamente 05 momentos de 
desavença É tempo de acordos pacílicos 

GÊMEOS (21/54 20/06) hessetac tr tiva att asa tóutival 

JOGOS 

LOGODESAFIO 
POR SÓNIA PERDIGÃO 

palavras, 

| CÂNCER (2176 422/71) memacto: lgas Miodsliaõe trutas 
VN Magra compiis ária Cosmcsmis Reporte Los 

ma] | ipurte-se do compromrágso de sepui Com lémais que 

já não se mástram intaressantas, pormilando Assim quê a sum 

vila ganha novos estimutos É tempo de imestir maguito que 

hoje vem lhe motinando. 

LEÃO (23/72 22/8) meante: Fuga Modalidade: Fios Sapos 

Lá 
| rum ghemantor deporio Baena 1-5] 

Quando se sabe mu to sobre um determinado conta- 
údo, é mater formar-se uma rofecência pára aqueles que dese- 
jam conhecê-lo também, É tempo do se doar compartilhando 
penorosamento a sua sabedora, 

VIRGEM (23/48 4 22/19) peserto tora Matsbinda Uuiies 
Gira complisestac Doces Regatas nrrouro. 

À  Aespectatra por definições pode acabar atrasando 

a chegada de qualquer orientação já que a armsedada impede 
que se perceba o que está claro. É tempo de sa acalmar pará 
então obter às suas respostas. 

Foram encontradas & paavras 3 de 5 letras, 3 de 6 letras. alóm da 

palavra original Com a soquência de letras TO foram encontradas 13 

Ingtruções Esto jogo tom os seguintes objolivos À Encontrar a palavra 
orsgiria utilizando todas = intras contidas apenas no quadro máior 2 

Com estas masmas letras iormar O maior número possbvol da palmas 

de 5 letras ou mais. 4 Achar ouiras palavras ide 4 lstras ou mais) com 

à audio da sequência da betras do quadro menos. Às letras só poderão 

ser usadas uma vez em cada palavra Não valem verbos pluras o 

PODES PrÓprICE. 

“EI PUGO “OUVI "CRT DIR O ROUA “TIRTITAL OIJUL DOU “RROS “OUDS “CUOS “US 
“CuuSS Dj PERO] ap ejsvpnDos E LO OUNQNDIS À OSUÇO 'OILUÇO COMURS ff MRIDOA *DOJOS "COUTO copos 

humanidade ris 
Trena de ta 

senbniera MUDAS JOD — ÚLsUE/p Sp — pas — Eds 

RONEDEGESODEDA 
DOBECEDOCDODED 
EQREBODEDERCES 

O egiobocom.br/cuitura 

COM 

ão revestid “deenetro (Ant)? 

que reúna 
D& peritos 
médicos | 

e rg 
supremo do Budismo 

tibetano 

BANCO 

Pale filha. André Gonçalves e Valentina Bem ni em praia de no Rio de Janeiro 

LIBRA [22/0 A 22/10/isemena dz Bud aidadecisgalo 
ES Siga cos phimenias los Eagosde dlcui 

Essa é uma fase únde boda confiança depositada em 

si mesmo vid resultar em Bois conquistas, Acred lê na sua 

capacidade. É tempo de sa apoderar do seu caminho, indo em 

bosca des merecaias red! poções 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/1)temerte dqua Wioistiade 
Pis Eigoe meregiamesmiior: Touro Agaria Flitdo, 

Ainengidade das sues emoções mam sempra sad 
scnssada palos outros por isso d importante simpl car quando 
quiser so fazer entendido É tempo de encontrar uma forma 
objetrva ca dizer o que sera 

e] SAQ ITÁRIO (22/0 A 21/12)teserte faça Mutatitade 
=“ tai Siro Diarigd=rare dir Gm Regperbr cias 

PO) O inicio de um novo eco deva ser visto como uma 
grandiosa oporiunidade para recomeçarmos. Entre em contato 
com 05 seus sonhos, se a inhando do que agora lhe move é 
inspira É tampo de recomeçar 

QUADRINHOS 
MACANUDO uniers 

| a 

Eri 4 eia 

NADA COM COISA ALGUMA josé fpuias 

O CORPO É PORTO anrá Dahmer 

PRIMEIRO CARNAVAL DEPOIS DA VAC 

Quintadeira 25112021] O GLOBO 

mou Sylvio Guerra, advogado 

do ator. — Retomando a vida 
profissional, ele vai continuar 

arcando com as pensões. Tudo 

tr; re cumprir as respon- 

sabilidades como pai. 

A decisão estabelece que o 
Gonçalves fique em prisão do- 

miciliar por 60 dias. Como o 
processo tramita em Santa Ca- 
tarina e ele mora no Ria, aimda 

não foi notificado e aguarda 0 

mandado para IRICiar O cum 

primento da decisão, 
Por ora, à defesa do ator não 

vai tomar outra medida. 
o periodo estabelecido pela 
decisão, pode haver novos des- 

dobramentos no processo. 

CUMPRIR RseiroL — pps 

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1) temente toma 
a Maddidade desuso Viga demente Circo Hegesde Sur 

hd DO Arasho ptimite percepções eficientes. já e inbeção É 

capas dá nós órianta nos momentos em quê nho sabermos qua 

caminho seguir Estabeleça a harmonia entre mento é alma. É 
termpó de eguititimo 

ii | AQUÁRIO (2111 A 15/2) trosenio: de Mntutidasa: Bia Sagres 
LA pempiemecêar; ado Begerte Dra 

as Oque de me hor você pode fazer bojo om beneficio 
do qui deseja conquetar é diminuir o rêmo para contemplar 04 
detalhes que pedem por reparo. Prize pra qu aindade dos 
processos. E tampe de aficiência 

| PEIXES (20/24 20/3) tienerio: Agua Modalidade tictivel 
Ser car pimentas vrgos Repito Senra 

)  Ensergar 05 equisoros como cltcunstâncias que 
contribuem com o própro amadurecimento tar com gue passa- 
mos a nos acolher com mais afeto a menos rigor. É lempo de 
Crescer COM 35 Suas experiências 

Editora: Gabriela Goular* (gabsliogicho com Sr) Editora adjunta dies Miles (eriamga mile Bogloo corr) Editor assistente: [ido ado Fesêngues jesrodnquestiogiabo coe be) Diagramação: Custas Mmual (griemuealdedigicão corn beja lacquelme Doneia 
(uegosBagicto dorm bw. Tale fones: Redação 1534-5707 Publicidade: 2534-4270 publicdadeDegidbe com br Correspondência: fas Marquês de Pomttal 25 4º andas CEP 20 230-M0 



Õ GLOBO | Quinia-fera 25. 0.402 

BOAVIAGEM 

Clima praiana. 

Mário de 

Andrade em 

trajes pves ra 

drea de banho 

do Rio Carpi, 

perto de Beém 

do Para. durante 

savagem 

amazônica 

pm 1927 

EDUARDO VESSONI 
Lapectal para O CLIO 

sa fui feito pra viajar, bo- 

las”, dizia Mário de An- 

drade, aparentemente mais 
decidido aescreverdo que a vi- 
ajar. Seu destino eta viver no 

consolo dos livros, nasua casa 

de verdade”, em São Paulo 
— Mário de Andrade sem- 

pre viajou em roda de seus li- 
vros e através deles, território 

seguro e confortável — conta 
Tatiana Longo Figueiredo, 

que em 2015 lançou: com Telê 

Ancona Lopez uma reedição 
bancada por USP e Iphan de 

“O turista aprendiz”, com re- 

gistros das andanças do autor. 
Publicado originalmente 

em 1976 com textos reunidos 

por Telê, o livro mostra que, 

seoturista era aprendiz, tinha 
sanha de aprender. Compos- 

to de fragmentos e crônicas 

das viagens à Amazônia e ao 
Nordeste, é considerado um 
dos mais importantes de rela- 

tosem área remotas do Brasil, 

O paulistano desvairado 
jsolava-se na chácara do fa- 

zendeiro Pla Lourenço Cor- 

rêa — grande amigo a quem 
o escritorchamava de tio — 
em Araraquara (SP) pra fi- 

nalizar textos. E em Minas 

Gerais, onde “descobriu” 
Aleijadinho e o barroco em 

1919, curava as dores que 

cancelavam seus dias em 
Aguas de Lindoia e Araxá. 
Em suas viagens pais lon- 

gas, esteve na Amazônia até di- 
zer chega e viajou comprido 
pelo Nordeste com sua “Coda- 
ue” (e Luis da Câmara Cascu- 
0) a tiracolo. Empanturrou- 

sede Brasil, viu piranha espiar 
na linha dágua e floresta de ca- 
beça para baixo em igarapés. 

Apesar de ser “trezentos, 
trezentos-e-cincoenta” num 
só, Mário não deu costa do 

encontro do rio com o mar. 

Nada do que se via cabia nos 
olhos. “Não tem nada no 

mundo mais sublime”, regis- 

trou em seu diário. Parecia li- 
teratura, mas era a foz do 

Amazonas que se“cartãopos- 

talizava” diante dele. 
— Em seus relatos de via- 

jante, Mário busca partilhar 
sensações, gostos, cheiros e 
faz o leitor saborear cada 
fruta, eacutar ca da” Causo. 

— lembra Figueiredo. 

DA AMAZÔNIA 
PROFUNDA 
À CHÁCARA 
ONDE ESCREVEU 
"MACUNAÍMA; 
AS ANDANÇAS 
DE MÁRIO 
DE ANDRADE 
PELO BRASIL, 
REGISTRADAS NO 
LIVRO 'O TURISTA 
APRENDIZ 

E se não tinha nada pra 
Ver, sonhava, como ma 

amazonense Itacoatiara, 

acidade dos “palácios tri- 

angulares” e das ruas li- 
quidas, onde moças iam 
em boatos e homens, em 

peixes-bol. 

De Curitiba a Estocolmo, 
ele tinha o mundo em casa, 

em forma de postais envia- 

dos por amigos, Só lamen- 
tou não ter ido a Paris, me- 
nos por vontade do que pela 

cobrança por nunca ter pi- 
sado na Europa. 
Veja por onde Mário de 

Andrade andou. 

Explorador, O esenter com loces encontradas perto da fronteira com o Peru 

MINAS GERAIS 
(1924) 
São João del-Rei, Tiraden- 
tes. Congonhas e Ouro Pre- 
toforamalgumas cidadesna 

caravana da“viagem de des- 

coberta do Brasil”. Eram 

Mário, Tarsila do Amaral, 
Oswald de Andrade e o filho 

Noné, René Thiollier, a da- 

ma do café Dana Olívia 
Guedes Penteado e seu gen- 
ro Godofredo da Silva Tel- 

les, e Blaise Cendrars,o poe- 
ta suiço que enche U D& TO 

dernistas de novidades eu- 

ropeias e destacou a brasili- 
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dade autêntica que a gente 
precisava no próprio país. 
“Minas coincidiu comi- 

go”, confessaria Mário à po- 

etisa Henriqueta Lisboa. 
A viagem o inspiraria no 

poema “Noturno de Belo 

Horizonte” ena ideia deco- 
ar um órgão de preservação 
do patrimônio nacional, já 

abandonado naquela época. 
As andanças marcariam 

também Oswald, em seu li 
vro de estreia, “Pau-Brasil”. 

AMAZÔNIA (1927 
Acompanhado a SEA 

lha de Tarsila do Amaral, 

Dona Olívia e a sobrinha 
Margarida, Mário fez uma 
“bonitissima duma viagem” 

de três meses. 

Seguiu de trem para o Rio 
deJaneiro, tamoubarcos até 

Belém, cruzou o Amazonas, 

atravessou para Iquitos, a 
capital da Amazônia perua- 
na, sapateou trilhos na fer- 

rovia Madeira-Mamoré e 

foi bater lá na Bolívia para, 
na volta, passar pela Ilha de 
Marajó, no Pará. 

E ECA vp de e As T. 

Mes trilhos. A pure Madera-Mament esteve na rota do moda sta 

“Não sei que mais coisas bo- 
nitas enxergarei poreste mum- 

de águas”, escreveu ao ami- 

go Manuel Bandeira, A 

quisa feita nessa viagem daria 
QUUÊTOS MUNoOsS A Seu clássico 

“Macunaima”, já em gestação. 

—A o depois de pas- 
sar por algumas versões, rece- 
beu outro final depois da expe- 

riência de Mário ao vislum- 

brar o céudo Hemisfério Nor- 
te — conta Tatiana. 

NORDESTE (1928) 
“Ah, seu Carlos, que viajão”, 
descreveu Mário em carta 

pra Drummond. 

A bordo do vapor Manaus, 
em dezembro, saiu da Gua- 
nabara, navegou até Per- 

nambuco e seguiu sertão 

adentro pela paraibana Ca- 
tolé do Rocha.e pelas poti- 
guares Seridó e Parelhas. 

Esqueceu as saudades do 
“Sul”, devorando dunas de 
caju, se emocionou com o 

coco de Chico Antônio, fe- 
chou o corpo num catimbó 
em Natal, e, procurando 

maracatu, teve um porre de 

éter no carnaval do Recife. 
De volta em fevereiro de 

1929, Mário trouxe crenças, 

danças e feitiçaria que dariam 
corpo a estudos etnográficos. 

TURISMO 
DE SAUDE 
Saúde, dinheiro e viagens 

eram algumas das fragilida- 

des de Mário, que dizia não 
saber ser doente (“a doença 

cansa-me”). E, quando se 
Calisava, vid java. 

Aguas de Lindóia, estân- 
cia hidromineral no interi- 

or paulista, lhe trazia os dias 

de volta, como a ida pra tra- 
tarseu“maldos rins”. Araxá, 
“água e mais água” no Triân- 

gulo Mineiro, também lhe 

curavaas dores. 
Em Araraquara, fugia pra 

inexistir (e comer mangas) 

na chácara Sapucaia, ao lado 
da “tio” Pio e de sua esposa 
Zulmira, essa sim, sua prima. 

Eraalique Máriose retugiava 
pradescansardas próprias vi- 
agens e onde acabaria con- 

cluindo sua obra mais famo- 

sa, em meio aum mundo de 

cigarras, murtase magnólias, 
Ai que preguiça, 
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CORA 
RONAI 
tatsBogláto com dr 

epois de dias e dias de chuva, o tempo co 

meçou a firmar. Eu estava sentada no 
meu canto mexendo com um celular quando 
erguios olhos e vi a luz do fim da tarde, es- 
plendorosa. Não resisti. Fui até a janela, ajei- 
teto zoom — era um desses aparelhos com 
um zoom portentoso —e consegui pegar o 
Dois Irmãos coma Pedra da Gávea láatrás, vá- 

ros tons de crepúsculo, muito volume, perfis 

de mantanhas, pedacinhos de prédios escu- 
ros onde algumas poucas e mirúsculas jane- 
las brilhavam, mais um sol enorme à esquer- 

da, quase encostado namontanha (e que, mi- 

UMA TARDE 
EM CAMPO 
MINADO 

lagrosamente, não estourou). 
Ficou bonito, e decidi postar na internet. 
Está dificil postar coisas na internet. Tudo 

vira motivo de discussão. Na semana passa- 

da, por exemplo, postei uma foto do Alberto, 

gato da minha sobrinha Manoela: um majes- 
tosa senhor de pelo amarelo, lambendo a pa- 
ta. Mas logo alguém reclamou do guizo. Al- 

berto é gato de apartamento, não usa guizo. 

Manoela explicou que aquilo era plaquinha 
de identificação. Num ambiente são, caso en- 

cerrado; não na internet. Para que botar co- 

leira no gato? Manoela explicou que em casa 

com criança gato pode escapulir sem ser no- 
tado. Ah, em vez de usar coleira no gato ela 
deveria telar a janela. O fato de queo gato es- 
capa pela porta e que a tela fica na janela não 
pareceu ser relevante, assim como não pare- 
ceu relevante a imensa janela telada que apa- 
recia por trás do Alberto na foto. 
O propósito não era pato, guizo ou tela; q 
propósito era discutir. 
A imagem do entardecer na Lagoa me pa- 

receu totalmente segura. Afinal, o que po- 
dia dar errado com uma foto de paisagem? 
“Nesta foto linda e muito bem tirada não 

mostra as comunidades (favelas enormes ) 
do Vidigal e da Rocinha. 

Não entendi se 
O QUE PODIA aquilo era uma 
DAR ERRADO queixa ou um elo- 

COMUMA OO ça pensar 
DE PAISAGE Mº em qual seria a pior 
À INTERNET E UM hipótese. Um se- 
TERRITÓRIO gundo comentário 
MINADO, ONDE esclareceu o caso: 
ÀS VEZES A GENTE “Esta “realidade 

de cenário falso 
MACHUCA | me dá um certono- 
E E MACH UCADA SEM jo, pela alienação 
MÁ INTENÇÃO REAL deste postal falso.” 

Quinta-lnra 25 20.202) 

Como toda carioca exasperada, até entendi 

O conceito, mas tive um ataque: será que nem 
toto de paisagem alguém pode postar em 
paz?! Escrevi um desabafo, eo caso rendeu, 

Mais tarde, a autora dos comentários 

voltou à minha página pediu desculpas, 
Explicou que estava voltando do hospi- 

tal. Havia caido por causa de um buraco 

nas pedras portuguesas, empurrada por 
uma bicicleta na calçada. Quebrou três 
costelas, passou horas em exames, estava 

com muitas dores. Quando chegou em 
casa, foi para o computador e se deparou 
com a foto, que parecia tripudiar de tudo 

o que lhe havia acontecido com aquele 
pór dosol escandaloso. 
Ai foi a minha vez de pedir desculpas pelo 

desabato, que amplificou os seus comentári- 

os. Ela não é hater, é apenas uma pessoa que 
descarregou no post errado — e me pegou 
também num momento de im paciência, 

Cristina Kurthy, que acompanha a pági- 
na, fez uma observação importante: “Esta- 
mos todos severamente irritados. Intole- 

rantes. Radicais. Tá dificil pra todo mundo. 

Para muitos, está insuportável” 
A internet é um território minado, onde 

às vezes a gente machuca e é machucada 

sem qualquer má intenção real. 

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO MANTERÁ 
ESTAÇÃO NET R 

Grupo Severiano Ri- 

beiro informou ontem, 
por meio de nota, que vai 

manter o imóvel hoje ocu- 

pado pelo cinema Estação 
Net Rio como uma sala de 
exibição sob sua adminis- 

tração. Segundo o texto, 

“levará para Botafogo o 
mais moderno cinema de 
arte do Rio de Janeiro”. 

Oespaço é administrado pe- 

lo Grupo Estação há 25 anos, e 
corria risco de ser despejado 

Conteúdo que informa, 
entrevistas que inspiram. 
Acompanhe as últimas discussões em comportamento, as 
mais novas tendências em arquitetura e o que há de mais 
atual em estudos e pesquisas sobre a criação dos filhos. 

Apelo popular, Man estantes pedem permanência do Estação Net Ro 

ADMINISTRADO HÁ 
25 ANOS PELO 
GRUPO ESTAÇÃO, 
ESPAÇO CORRIA 
RISCO DE FECHAR 
POR DÍVIDA DE 
QUASE R$2 
MILHÕES EM 
ALUGUÉIS 
ATRASADOS 

O COMO CINEMA 
pelo acúmulo de dívidas de 
quase de R$ 2 milhões em alu- 
guéis atrasados para o GSR, 
dono do imóvel. A notícia ge- 
rouuma mobilização pela per- 
manência do espaço. 
“Desde o momento da di- 

tícil decisão de despejo do 
Grupo Estação, em respeito 
ao público e à tradição do a- 
nema, já tinha decidido 
mantê-lo em operação”, diz 

anota, ressaltando que a in- 
formação foi dada à prefei- 

TE TT hi 

lj ii Hi 

tura na segunda-feira. 

Na terça-leira, a prefeitura 
anunciou que irá fazer otom- 

bamento do imável eda ativi- 

dade do local para uso exclu- 

sivo como sala de exibição — 
o lugar é um cinema desde 

1d. Segundo o secretário 

de Governo e Integridade 
Pública do Rio, Marcelo Ca- 
lero, “o prefeito Eduardo Pa- 

es quer proteger os negócios 
quetenhama ver com a iden- 
tidade do Rio”. 

BEM ESTAR NENE 
E Era fria ge pç A PES mid 
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repair ne erp a) 
Oiho mas cpestização! 
a a a a 
nho barato, sais, Ldsemtá- 
ma, bamba sotal/ porvi- 

co, corinha, Áderéta, por- 
tar aédirs Coió PO cossde sra 
nheirasrergocastro com É 
ro TehslfEM BM MIDI O- 

ATA Sevl LES1 

COLADO NO PORTO MARAVILHA 

cre sds JEM 

SEU IMÓVEL! 

2557-6868 
97010-4794 

LARAMIJPIRAS R$544/000 
Ria dás Lomejeiras, sala, 
Eatos, banísevo, guntia E | 
Benhena deta 
pve, o er nóis, rio or, 

aba (130) vesa livra, 
saida Tquartos, vulto, Ea 
nissro, chset, Cbpa-con- 
nha, urnmários, Depocomphe- 
ta, voga píslugor, parta 
riaddha cRiSde asda arame 

nrsvsergivenatro cos br 
iria o a 
Senlbbs? 

Edenia 
LARANJEIRAS 
Pri O. valha, E gr rm iqem- 
fa, milita, armários, Emmôeira, 

CEPE, dMEViÇO DEPQRE. 
pisymouar, quadra polaspo- 
fina chuiradquaka, pórta 

ciais QU casedelgranial morta metrá, memados Tai 
(EPONTI-SDOS Cr PAM, | rasfsorçiocestro corr br Tod 
os 

ES demilasti 
LABAMUEIRAS REI ODO Ex- 
cuenta spartimeato, pofor- 
mada, asse sito, vinda vma, 
mrtafrol Taniaréçe, a mms iria, 
armários, cogita som 
airrsdas per tudis Sds a CI 
espasolor prioirsufipemiocark 
amoo Em Tuis2557-485A/ 
MLS SrrlLbaa 

Pros anera Glordrea, cala, 
cuestsção dithras, Bin do - 
cl crodindes dosator, ar 
marios, Cona-cazinde pisnsiz- | romeo 
da dveviço, depanddscias, 
mega femarcada CINRS ca nad 
Dia NA SR ROC TD CO: 
Er Tais 255 5 POA 
Pre TREATER] 

ÉS dengue 
LARANJEIRAS R$H9b.000 
Lecabisção Nobre cigona 
Passando, resqudrices 
Pim, nfermado, valo df 
sedt, Dquartor, fedos bu 
nheicos. cozinha pintos ada, 
Dep.completas. we. serg' 
DiESÊeO CoMDa Tala: 
PRESS-F7d/ Td 

Gersadd 

SS demo 
LARANJEIRAS RSESS OD Lo- 
cedissdo coração Beira sado 
arms gre Ju dos [ruthal 
porcelanato, fasfedro Elin 
dar, cadsha E/brmárioa, 
à mervico, copoodêncira, par 
toras CID cossdeiaran) 
Eres cargo astra Cor Ba 
Tails :27E7-SBLE/D20]0-7 E 
He LiFiS 

meriên, altá, ióto aro, no 
forrado. soy tombienéos, 
Aguartos somos, BanAeira, 

ED dEvd LITE 

2527-0040 /97010-2709 
mim o 

ES 
LARARIERAR ES] 705/M0 
Excebanto localização, Prós 
irado, 1 dação + cry wada, 
asda, Agunrtos fuulte) há 
nbera, corinha lavanderia, 
des 5 bg, Drero- 
ra CJSTo covda rio raita 

| egiocasêra come Talisa?- 
nEdS POLOS PSS SroulLasE 

ÉS viado 
LARAM JE RAS 

1 ESd ODO Ceserai O: Ei 
viela Ersta, 19002, ma-ha 

lhamibientot, Equartos, vá- 
prisma, 2Lonheiros 

Cnpa-cozinôes, de- 
Demdésrias, voga esortura- 
da CE cesadelaraejeiraas 
Rasrpiacasiro com be Tela! 
ISP bSE OTELO STO 
pa 1 

ÉS vela 
LAR AM E RAS 
LHE OD (Life) dae: 
medo, visãa sais 
Bsinbiciias, Jquarios (auf 
tod arsadeica, banhaito, ce 
Fina,  dsemia de 
parchêmo me garagem, infra- 
total O ro0 casadeiaranier 
asfisergiocastra.com kr 
Tels: 2507 BO TOLO PRA 

ML 

Sen 
| LARAS FERAS 

Ei a] ria 
tapda Cercado perda, sóido, 
Squários (Suíte) closet ar 
mirios, bacbero, CeELmãa, 

pisstanbes cinindeiaramim 
masdsergacastrotom. br 
Teia: 2507-008 MIL O-s a 
Gewl EH? 

| ÉS dead 
LARANJEIRAS REIS NO 
Parque Guina, vomedio de 
Diçõo sobra 

| Emo talõa 

des, 
CSA ca sadetiraniciras sera 
essa comer Tala st 
BEI TOLOS prvi 26] 

ES la 
LANLANICIRAS MEL ÓDE DOS 
Locnização re, Eodas da- 
canpeires, Foda Mbripã, Limdios 
DOES 2 ásia, dguarsoi, mia, 

rosinha qlaneinds, Dep som 
plstas, Ivaga. res serçiaca 
airorDder Sor e LESO Tua! 
TERIAMOS TerETas 

Lesoto 
LARANJEIRAS EI saE sh 
Ma gedfico, 28477 centro her 
mena, Sertões, varandão, bo- 
niairo, dgcarios, Zxulhia, se- 
mira, Copa-cósiaha, à dart 
co. depscdáncia, Paços, nor- 

CUSO co sadolsasm 
mirEaDasegiosadtra com pr 
E Ti ta 

ES Vela 
LAPRAMPÇRAS Rj Ta RD 
Far qua Gulrha prédio dradi 
cima (Lind) vista PdpU 
com, Pró Mrotrá, caldo, desigr- 
tos, traba cos gt! Cana -con 
mis, ETTA 
perncdnçõe Foi gos 

adalzrandares ÊTRE 

Pd sevibáds 

Coberturas 

ES vma 
LARAMPEIRAS FÉLTZDLODO 
Cobsrtera Copie 2LSmE 
Zibia, ddfandiá, DMavabos, 
Equartos Pres ciosal Co 
pe-coginha, smp, Dep 
torroeds, Liirtaça, phutind, 
a CRT Rena jr 
tda fra com br Tais. 
ás Bai SPOLO-a Poa 
ja 

ES id 
LARANIJE RAS R3 
1.580. 004 Paolo Criar Are 

drado [IL Ato Lune 
Cobertura Limpar Prgsmigrio 
rita, Sa des (Rauibes) Clo- 
set, Spã, Fengas, Porta- 
riaZdha, mma. sergioe astro 
com be CJ Teu FRA 

GeD1/3204-0023 Ser |O] 

Casas e Terrenos 

Es bm 
LARANIERAS 
1.100.000 Escetimte Pei 
de vii ma cigquanta, 
BB?) anda, Posirtos, ha- 
abeita, Copa-terimha lá- 
vender à, terraço, portêo e- 
crónica, CISRO «ade ar 
mjeirasdserg castro com 
ro fes Maas POLO- 
Era] Ser l1A17 

SS vel 
LARAMIBIRAS Rb Ei Did 
Perda Lite Miolidri, viuta vmr= 
Ee, aucolanto CREA Supla vo 
femadesstra satões, Edom 
abro  jáscltas) eouiadis 
plameinia imanea damn 
T|255 cost aiorandoira sara 
Mestra Or br Tui2S5F- 
ER PDA PA Seo LO 

= 
LARAMIBIRAS Fi? ds Dos 
Essa, rua cóqesrita euélia 

emosarro, dencames enrenda, 
ache, Ejoartos, suítes be 
nbsros carinha, di) 

vaia q er. CS ca 
asdblaramçélias 
im e TT ET AR 

E a 

aa Ba 
Coberturas 

Estela) 

STA TERESA R$1,280.005 
Charmosa cobertura, Prá 
comércio, 2saldes, ciubran- 
das touftef Do 
vel) cozinás cidspemsa, 
gampom Tarmão €/chur- 

friquera  aftosdgemínio 
CABO consdel pot 
pocastro cor br Tes2551 
ERA PMILO ATI Soeiro 

Casas é Terrenos 

ES ogao eta 

STA TERESA Bia Mod ia 

Linda cota deomal” JA 
nerteto estado, Prós Lenço 
Euimardes, sabes, É quar- 
tos, banhos, Arezinhas, 

808/970 h0-2734 scvliSHa 

ZONA 
SUL 2 

Copacabana 

1 Quarto 

ES Vl 
COPACADARNA MESMA Ds 

Lora Eração quirémita, À que- 
dra praia, Praça Serzedelo 
Commiá, reformado, sado 
quarta, sufls, sphi, conisfes, 
poriamaldha C]JISD casado 

aromas args metro co 
bt Tais: DESTA OT 
ar Sina ScvILASE 

bl 
COPACABARA R$560.00 
Am Atiâniõoa, quarta, sala, 
reformado, Posto É ammá- 
rios, & tósdicionada bês 

Elidga, Mytrã Contágalo 
Portaria idhs CG) casado 
ar ape as Sr BS bTO DO 
se be Ta su TEST SA PO DO 

Pd Ser BAD 



E [ de- serto, devieraa, | 
pesdências. CHSO matrisd | 
serg rastro com ba Teia 
GL. DOBM/ INST. GREGA 

no 

ES beato 
Ear no 1 Votação Eita dn 
tais disc, mudo, Caia, 
dqueriza CEUÍTE) Banheira, 

RSA 
Trens! proa ACO 
do, Sta nreata dá, Dido porco 

tumi8o, fravte, Ami, qalha, 
Ziz, bennc/bêniar deco 
dirio Pr, Comndires, 
mrememr cecriinçda, Fotos 
“E DE USO TOR Ad 
compromiss Tal iSrPs-Zad 
CRT 

pads, Ssareiço vrerar Sang ioc 
socos dr CS tais 

qomaamas 1670 nevpómas 
3 Quartos 

Estsendo ge cação, dgar- 
tamo Lêrres, dmpia Es- 

la, Equartes (Guto) stmá- 
claras, 

siratona de Te e P-dBLS/ 

marms, banheiro social, 
amplia cosinha Descom 
puta, E serviço mori Sdej 
focmaira Cora be (3330 Tate: 
2202-D000/ESES-LATO 
dc vie RM 

Etnlar 
COPACABANA SER QU Ex- 
colasta Hocsltzação, posto & 
Eles iosa, asa Jouirios, 

ETR 7) aum Beniglra, 
cosicha pêare 
atigér, portaria Diu 
eacreolrranbetra 
aura Tails: 
sra 

Rquartos, suíte, dmp-o cori- 
mia pesmejado, hontó prada, 
Metrê eme sergiocsstra | 
mer 20 TelsiFaESE- 
TT Bb ZITA Ses 

1.200.088 imperdêvo!! 
1L28mã, ida Mairã, luivo- 

COPACABANA RS TODD 
Cuscrs sraia, Prós Pguaimaio 
pinta ECHtMit, 
Zamblantos, Iquarios (Sc ibos 

bia Pini is 

E tar 
COPACABANA 

Léo aoliniia, e 

horta! (ULTRA) = tantas, 

muto Sum Aqiunrtes, 

2050.0080 Localização no- 
bre EPavia Freitas. Mara- 

3 500.000 Localização privt 
tentada, Pua tranguida, aem- 
plo (EABanr) sito, Lo/andar, 
dáião, lavabo, Imafbéa, ha- 
nheirea Cona-torinha de- | 

Eee mimo Tag CIMO 
DOTE 

q erp 
tadE SereBDOS 

irmecêuel, smanhi, | 

alia, asia | 

Estonie 
Erg O MÂiiCA, posa 
Coastante Resinas, (240mô) 
piania dircular, salão, SI | 

depondênco, vaga, 
maddhs Ciro cersadelaran) 
eresPsergiorastre com br 
Tels 135)-6850/FPEbo-4704 

| Serido 

(17) fantded co! Ggmr- 

tom. Dep Complelsa, voga 

Escritora, Oportendado 
Duro Pora Vê ágeide 
Saga Veto WWW SETpDraa 
trend Ho Tela 
FMG-4001/37205-0422 

Mell 

ÉS ela 
COPACABANA 

175.000 atada 

| postos) Mm, untendão, 
saida Giantes misto, 
dquartos, suite, armários, 

| egiotantra com br E 
PH Po-ESRA/ 2557-d ELA 
Scrcdis 

CORRO AMAM À Es 
Ds DO Mario, lu 

sado dambenies, dus 
tes, sulbe, sempla Copa-can- 
aba ponsjada, Idegoearm- 
pintas Svaguee, parto Praia 
ana term mer aetro, com br 

OBTIDA 
Erro desaba 

E lho 
CORSCanaMa 
2:555,000 Atiánica a ] 
body Lemismss, reformas so - 
mo, CELbmnl unrmseda, dista 

oca abro cem br Elas | 
GPL TES da Seu 54d 

3205-9422 
97048-1624 
GAVEA MSF 0 Vodca a 
Ergo p 2otos, caio. arma- 
Fios, dra, qirigem, pot 
mi junto Tesas! dna fl Ecos 

cam, &317708 Fotos Ter A- Ros - 
recair Add! - 

| AGGA/3-FSPIGATO CHI | 

3 Quartos 

GÁVEA RSLASDO! EBugua 
Extrada (Lizmd) Balsamo 
Griglnal 3 sustos ra dir 

rare, Cargos nira, corr dr 

Corso e - pi 
az Ecuil 

IPANEMA R$9D0.000 Vis- 
conde Pirajá (PENAK) Misra- 

| 09601-4949/)208-4422 
| into 

E lt 
| HRAMERA ES 020056 via- 
conde Pirajá (DARAI) Rari- 

Beverída, 

cástrocom br CJ2S0 Teis: 
00401-4950/ 1205-9402 
Sevitõda 

musa reformado Sd? | 

Eortária des vive sorgo | 

| AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

| PANE A RPTO DOS Exquna 
| Batiões Corso Wereiol 
Danmuio apio Mesa ao. 

raere papi Prim 

rcom br Ca Toi E 
ter TERES EITA] 

3 Quartos 

Es lo 
pró ir im rim rry—rima 

rmgem apoticesia, 
riazãos COS mtrinfsergo 
cstrocom dr  TridalFre 
DEPaE NES da Tre DR 

BANEARA Mil TS God 
Olquartos, Eleaio, nais arr- 

Ea, 4 
fura Beira ametroa 
no parti! Confira! ramo 
ama fosraná Corr ia, comci SFL4 
DicdiaP sos pri Fraa 
= DOR 

RARA SF SA Wid= 

Cónda Pirnã Treo 
(liimi) Sua, Fer ey 

Ela, 

so targrotasiro com kr 
SE Tate PRO LD 
esa Serv aid 

SE Bulas 
FRANÇA EST RM Ma Pro 
dera dom Eqliisimo! 
1Lrr Sais, Varanda Origi- 
nel 7 (Helio) Lovebe, dida 
Ato Portao 2hs, Demos. 
aa: ra id dr 

np pe pa 

ÉS Penis 
| PANE REA GOO) doa 
quim fabuco (Z10MZ) Far 
Resina Squarina Zsslas, Sa- 
Has titbfiiça, voga Cooiveis 

DEE A SS AS ES STS AS SS SS SST SS 

F FE Po 

am me am de GI 1 Ta a] 

E bolo 
SÓSUHDO Vimira 

aro nem Femtámtico 
Seuartas (SUlfE) -LavaDa, 

Aiújado, 
Feanfa! Mir, Gal Porta- 
riaBáns aa Sp ÇÕO 
dito tom e  CHSO uia 
QoAGI-APol/2206-Sãz? 

Eri aos 

ES emplastro 
FANEMA variar pa BR int 
a Sou bo, Désrril, franco mas 
Parra diana, warándia 
corda amtisey fo, uu/fo digom- 
pa era gulte mas- 

SE curisha, Sim 
peseiêne ima, lmgãa, ig tapa 
ASUS APT ID boo 
mibr C250 Talssdso-dAss 
FI TÍSDO quetioa 

| 4 ou mais Quartos 

| PAMEÉMA RSI SE GDS Próx. 
Esidsirio Vila verde. Paso 
de  Jutostedio], original 

tos. Sala Sam a 
petérinão, SbpasSéro ai 

e ja Dorur go 
aecõo ak Fester ciocogrinia- 
ph TES PÓ DD O MO. 

Lebaesi bias a Pula, Dua- 
DE eraroa por ion tos cre da 
ro CS TicrPMdIADE) 
A505-n42 sevidito 

fria, Quades Praia, Iuigas, 
PRP SErgocastro com br 

| Eszdo Tels FRMD IR 

| JS MADo Mevaia ETC + 

E Pejlao 
FPANEMA ESP0MDDS Pro- 
docas grade, Magno vias 
É Ee a a Ee E 
Gales Closet Lovato, Cosa- 
corsa, Depenibnias, Juar 
a orar porq locantem com h 
ro Tizsd 

(MMA) Salão, Warmadiho, 

STa Original E COMÍTES) 
| Emeet,  Masheiros De 
perdicgia, ao 
Jesus, 
com be C]JEsa traria 

PRI IDSS AE] Senidrro Sesidzrs 

ÉS bela 
RARE REA eo io] 

Vamo Sento [PRIMA Si to 

| Lema, Praabai Mae, Todo A- 

uma, durão (Susi 
tesi Elmset, Queiro Vagos, 
Para serguocastro com br 
Gsi TeisB GDI -Spra 
1585-092) Se SD4E 

Fale Conosco 
(9) Classifone: 2534-4333 

20 palavras (corpo claro) 

“Preços para pagamento am 
cartão da crédito cu À vista 

Horários de 

2557-6868 
97010-4794 

ES Vel 
HBBDTÂÁNICO RiAO SO O 
PORTUACÁDE PrásParços 
k encanto apartamento, 
e desde Pus nobra saido, 
lqunirtã, figa Zquataa, 

fenheimo cosnha america 
CJ casser aisrandaca sur 
marta co Dr TZ] 
CENSO Gov” 

Esso | z 
JLBOTÁROO SL ME GD 
Excalósté toealiração, calha 
TNPSiantas ACIMA douar- 
tos, sedta, bemêeiro, careta, 
d aiéviço, Sosend bacia ágio 
eesrituio, portaria ars 
ELESS caca aiaranicica siso 

RS SPL RO ee l LADA 

3 Quartos 

O 
SBUROTÂNIOO R$1,090.005 
d Eri ps ( LOGNLTO lipehs! Ga 

perderia, Frenta, Refor- 
ado Clara, Slesciasa, Vas 
aa rar Sergpise avima cóm 
br CALDO Tas PAOLO 
Eos ddii Sovittrr 

Coberturas 

E nd 
JDBOTÊNICO R$2 200.005 
Visconde Grsça (15Iml) 
Miara loss Caber toras Da 
pias, Saia, Varanda, Dguar- 
dos ESUÍTE Levada, De 
rente erp 
vagas mer pergiesastro. 
combr ZM fes Pd 

CS 
SEU IMÓVEL! 

ES bolas | E paga 

LAGOA R$L SD Also 

avr Cgsi iaba | E nina 
Vi Dquartes CEUÍTES De 
pendência, Frente, Clara, À- 
mada, Esposa, Vista 
Cristo, 1 Vega. traria sergio 
essirs com br C|ISd Teu 

04014. d80)/ 0207-0423 

Sos, clas, Espa-caginha, 
Estrrica Hs 
voga extrusão porta 
pazdas CIPÓ casada arsope 
resfsergiacastra com ba 
Tele 3577-484 MMOL PRA 

EorLLEE? 

4 ou mais Quartos 

ideia. Sergiocestro com .dE 
É EO Tata a ir TO 
a Trena 

Coberturas 

Esse 
LASAR id DO Cobrar 
tura deplez, vota Lagos, 
lºpizãa saida, maanda, 
2dormatóros, cozinha. 
ZºPiso Salão, d.serrite, na 

ga, porlasiaddhea, rfesto 

Ea. ERA conidsiarunjeicio 
Eeserqias astro combr Tam 
2957-0068/920L0-4768 
Seviiida 

to LHSMA, Iquartos [Sulta) 
Área Estarna, Escalenta 
Piana, Vaga Eser tura, O 

portusudado nr erga a 
siecombr Cj) Tais 
0401-065 1/3208-9422 
SevdMir 

LEBUOH RELA GUI Diosetar 
midsde ViricZbro Ama 
Exbiess, Salão, gs asbas Era 
mare, fomiheário, ampla qo 
zinha, ama 

iegderd ts 
Tor Dl rece porravplengt co 
m Fal pe poda e 
Legados 

Etutido. Mmita 

LEBLON R$i FME OD Apur- 
tamento reformado, 2 á- 
touro de Paivo-  prée 

malri/Shopoens Lobiga, nº 

dito, Frente, sua, iqlea, 

lbamh. sócia (pois biijdadeo 
ioenha), À E] 

We Te ciz0999/20-2563 Er, 

ES bi 
rã pagto erica Via 

Fe e irma 2 

quartas (SUÍTE) Seia Espa 
coea, Varsnés Ampla, Pragá. 

prata ong E) 
Te 9d Sos risada 
SevboP A 

3 Quartos 

HsómóvEI 
Cristo APPO GA! 

Asas MAD Dinda! Cloal 
farão Equartos Farta Dope- 
domplonas Degas Evorivara- 
as Parties Modernas seda! 
TELSDIZA ELST tao 

Essen 
E RO pie 
uv MEM, 

isa Fats, curtos (Sul 
TErLrvada, Depencóseia, Lo 
AMAR, Parteris Sina, 2 Va 
q rara eeeçlocantro cos h 
r RS A E É 

Era Seda 

ES 
LÉBLOR BSS GEMA Carica 
Goias (Li) Linda! que 
tas, JE pnfeiros, Domondência 
Compute Wuga Exorturada, 
CENTENA E 
tra pa Br Tele PR 
SRI 205 Srullda 

4 ou mais Quartos 

LEBLON N555.600 Qua 
drigimi qa:a, darêm MA 

Lindissima" virtdo Ins 
em, 4 anda, here Ler sm 
frcmsram,  dobos E lpultei 
Zhonhoiros. bresbo, culóo de 
paniéecia, Drogas Talo(ii) 
Wr52I-FidA. 

Casas e Terrenos 

| AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! 

BARRA E 
ADIRCÊNCIAS 

Coberturas 

veta 
EAFRRA ESA ROO Forqua 
Rosas Coberta upa 
sor Selia ermida, 
Fnudurtos (obltr) Plecima, fai: 
deonars Agar, iraço, ink 
mnsadvml Loncih vigia. Euagas. 

97048-1624 

BARRA papai pelas 
rose Siena na 
Ex ER le rg Era 

Estoiar 
BARRA R$45,20) 004 Deca 
cris CASS, rMparán- 
caddk, mscina, porá, diria 
Sourmei, chireasqle-ra, a- 
dega, Copa-cotinha, Ssui 
des plans dis, Idepéa dao 

Adepondáncia, dvagas nu 
tuda tróvel parta paga 
mento erre serqind astro x 
ombr Co fes 2H52- 
FIM DID Srs 

SN Demi 
ESPERA R$4FH000 Parra - 
tuúna, mavsão, sado tor 
Biartêa gu dra ET TR 
Eoficema pinça, pomar, 
cha mesgenra, Comil, Sl jogas 

Clia, Peagéio ars 

se giocmtreo com tr Cir) 
Tais S7450-6555/2272-4400 
inriida 

Casas e Terrenos 

VERAMDE Sutra Expa- 
tocular Cocstrução, Piscina 
Prvatica Gramasdadardoems 
Maririlbosos Melhor Con 

dardo o Párgido, Sepahar A 
bduito Veordeluades Espar- 
tes, Fnarogmento Taca 
Reduzida Japidiid said 
Ter d947A-P50A Cr-lbdA. 

JACAREPAGUÁ 

Freguesia 

Casas e Terrenos 

DE 

ER eras . Ra 

FREGAESIA BS modo 

Francisca Saltos diodo Li- 
são Amaro a) Terreno para 
empreendimesto residen- 
ma. Projeto p/190 unidades 

Cumser) voa) Área Cetal 
Bb] (Minos Esbuda- 
mea paro nemenrbo. Cj SO e 
eee sergiocastre com.br 
dr doi a aa 

Tangue 

1 Quarto 

TANQUE E$27,506 Enc adoo 
to apartamento sida, 1 dor 
PeiBómia 4i DE VISEADA, DOE 
Rihá, baáf. sócia vaga pars 

codoem trbg estro tarado 
Cararádo Dentas FEL ee 

Torta Cortar Topos Lat 
co progoçta. de francis 
to. Marcar visitas. Tot SaLHa- 
SMA Escrá. Cr dá 

ACENCIAS 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! RD» 

2292- 0080 
989851470 

ES eli 
TARA RSS bio EMmiZ 
Eserái, Miatrá Áfásio Bana, 
Tatão Jum bigntos pevarora 
E PROMO Cizomérios 
eee comi Clara, Ee 

Emagóm Eterita- 
BACANA “DOE Dica bro oo 

RS & CLS tum Pra 
22 TIDO SevdEIs 

TUUCA R$SoA DÃO Re Conda 
Eovim Prés metrá Uri 
mos! dapõos por asda, va 
tanda, calão, Fobos Tletey, 

css 

SN demjnlasto E 

TUCA R$555bbb Nsgaei- 

Peri 1202, incalizaçõe 
eeori, juntos Mgptro, visto hi- 
er uia  Jamibéntes, 

ste, CEDnha 

Elarotpada, Chepoccemp eta. 
em sorgo astro com.br 

25h Tela OBSS-Fr Ma) 
SPD Ber REP? 

FICA RS NO a Galnitnha 
E Poa, apartatesto Lima, 
Fabão Irmibdentos, E oga-mamh- 
Bia  izrrmáiios, dsevica, 
ZBashoudas dociáti, Dep dm 
Droga do vao SLoiiura. viram 
sepiocestro comb  CS6 
infos doado as Tãs- La rh 
mM cs 

ÉS velas 
erp i— 
SáTEO, 2 asda 1 Suária 

tenêa, nie rios, Coga-per 
eha planejada, Dao comia 
tas, Jraçã ascriuta, Fiós 

e 
cisto ba c|jzoo o T 
5852: )726/ 2277-4406 
Terpjbas 

4 ou mais Quartos 

ES demjiito era 

TIMICA RiSmimdo Fronia 
H3Em2, Lpfander, iqvado 
prisetia, mmenda Seia 
Tua toa jafendrro) DE anhod 

cos crbbncies, Copa-caginha 
Deo corpieta d sevico, Jue- 
Edo gd aro Cor E 
) Tal TITS 

DADO ocupar 
LT 

Enpa-téricha, De- 

pendinciar, terraço, prei- 
E DROGAS. WA. DENS OLAS 
recon br CS Teis:2252- 
USEM EAAS-LAPO Semp ROSI 

* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento e proços consuúlto o clasai- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publi- 
cação de anúncios, favor consultar 

vv intoglobo com.br 

Horários de Fechamento: Atendimento: 

Classifone 
De segunda a sexta: 

das Bh às 20h. 

www.classificadosdorio.com.br 

Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Classifona o Loja 

Para arviirçsies rias emeligo Cam hos lcumárigao e 
eegunda, & prazo e santa-feira, ato ms 20h. 

atá 1h 

AVALIAMOS 7 
SEU IMÓVEL! 4; 

Eterna 
2292-0080 
98985-1470 

CISAREL R$50.000 Am 

ÉS 
REBERELO SSD OS Muito 
batata, dcbasção does licosda, 

fumtindo e tação, Terme pia- 
no SBB, Morada, D'DOM Bam 
| ms pisa dbrsiico várias 

ATT 
SEU IMÓVEL! 

2292-0080 
98985-1470 

LITORAL 
NORTE 

Búzios 

Casas e Terrenos 

a R$IL ODO DOS Ma Ban 
Lishãs agua ta- 

O RTÓNCO RR ria aco 

radfevira Salões Chugrsos 
peerias, Pose, mato ci- 

trerntágea ten, Práia Prria di 

va, Lazer Completa, 1ivagar 
Va SOrghocas tro Com. be 
Css Tale dida Dra 
Moo PiriGES 

Cabo Frio 

2 Quartos 

E 

CEFRIO R$500,000 Proa 
da Bunas. Ed LFrauches. 
Apartamento Zqias (suíte) 
«SA CORO, ÁVOE SECA (O, 
rasbeiiado, Irá garagem, 

ma, ama  Telii(il) 
QaIE-GÕO) ram! Cl) 
Soros. 

Casas é Terrenos 

o 

FREUROO RREDLDOM Lunda 
casa Sebós (Esto) Cosa 
hótpados, piscinas Fepudo 
2002 plano Parra Doo 
Wi (Ponte da Sacsace). Tais 
Cera [rias 
Braz ia PARTO ad 

MAGÉ sito mó Blqrão de irirá 
Vaga” pesme to. Soda o dos 
pricina, CdeTe o tia, ABA 
sim, Cimil, galnhavo. Vista 

Bata Gusnntera, Eta maiart- 
Mell BD tErproada-ssia 

s0:12534-4333 
E | eai 

| ETTRA, 
q 

Nima-Peira 250.202 

e | ota Eta 

E 
EsRRA Aleeçõo resido 
rea! mresbmeatos gaqami:- 
dass [ETS) Conirabas Dra 

teca br Telofod 0901 

Eta 
Rir Soh cda As 

TERE Ureesticoees Prq 
Pesci dd Rocda 
deli tocha) LX aparti- 
meendos, & ahgados Fada 
puss bom: ES LSÓOR. imepstt 
epento preida. CDSO mori sa 
eElocariro com br Telas | 
3401 

Casas 

| ES el 
RECRE O R5T PROD Casa 
Corearelal, E sóetámio locar 

Emo derga fofa: 17d 7 Aç- 
émama, Funiss giacine. hopui 

Eos Eiéalnd, Cotta 

Porsidiiado incorporação 
CiZFO eras ecos. com | 
e tardia da Tarada s 

a dentro 
Lojas 

fegnel 
CENTRO CONSÓRCIO A- 
tenção Compramãs/ vem 
dermds) Lroceamsa, Lomba 
giadas) não mimo airá- 
ato lcmee lado, Cobrmes 
ebertas. Sutos/Utrhi tries) 
morseiCspta. de 
Pa. estpa pre várias 

a Lannel Consórcios 
Qanadr] | Email loonsican 

portinefketma cem Té, 
DESRIIIOSAAS-LAS Peorhat- 
Apr (lectio) SPELA-4458 

ta frenta eAMomi dENCta: 
pads, 2Eanheros, servindo 
várias Fingigiades, doca 
IRSELEÇÃO DR TRES DL 
astra come Cj Teia: 
DEHE-1470/ 2202-0060 

Semp tdi 

Salas e Andares 

ÉS Sena 
CENTRO R$ BILGOO Sala co | 
merca dm, exceto 
estrds, dima bocal zação | 
Ma Rio Drasco, prédio imgrd- 

menta, diferenciada, porta- 
mis e derirada, mm ergios 
safira com br Ha Tes: 
WoaSA-TZa! Zi7-s ADO 
rasa 

Cad dO], dbino estada, 
punto Cinelkediá, MairE, 

sepiocastro com br cjito 
Teis:-90052-77 M/27Ti-ddDO 
O 

ÉS Delhi 
Fm ao rar a 

Prãu liotra, 
e agr Sia dmZ, 
Zumbieates, rbd Coasa- 
mude peso tacos, comnha, 
Eentesto, rir semguadda ts 
duto CIB0 Tale: PH] 
PaDirRRaES-14P0 Seviiiã 

ES degli 
CENTRO R$00,00 Ótima 
inyontimento! Localsação | 
Fantatiria! dm Rio [branco, 
EdCentral, junto Metra 
Excelente sala Ybm2, pré- 
da cics trad a, SÉPERÇO. 
vem sergipcastro com.br 
+25 Tala MOD GI-D7aA/ 
É mm UA 

denis 
CENTRO FRS1L0 608 Em fi- 
co tradicimnal Po Warqua, 

Prde Metro! Vol, unia Década, 
aesdor vita, Wilrera, cotnha, 
fenhes ra, condómônio Gara- 
be, teria. estro.com 
Ba C]250 Teis:2202-D088/ 

REFES- MEMO Sevprido 

É babe 
tonidade frapor! Frontal A - 

micania Barreão, Castela, 

amo, Vire Grupo Ja 

tam, Bambara, copa, Ence- 
neto estado corseriação. 
prt becastro.com.br 

Teis:2200-D0WA/ | 
a BERES JAP Semp 

Everlast 
CENTEO R$ SOON E Sete 

CENTRO R$210.D00 Ótimo 

| ata rente nO Coraç ha fi- 
fantdiro da cidedo, Mali 
Broa rica salas, Mimi, 
paoto Mirtró, comércio. me 

| sergio castro cem br clESD o 

Tais: PRAGE-FTDA ST -a DA 
Gevshas 

SE dela 
| CENTRO REZEO DOS Opor- 
fon dade neste du, 
Gesça Áranha magnifico 
conjunto 4 selés, Hlmê, lo- 
Lerigalas, portos sega 

| da, Prés Mato, baséss, 
PestnuraA tas mfnro nórgics 
astrecom br cd Telm: 
qR8S2-P724/ 2272-4400 
Gevabia 

SS delas 
CENTRO RATIO GM Lecalh 

eng pr ie ipi 

avi Rota ? 
Sala Fimê, po porceigas- 
to, recepção, Josias, ha- 

REC TE To TT, 
aire ceriber CI Falm 

Q95E2-77)6/2272-4406 

Gendo? 

ÉS bemaih 
CENTRO R$770,00) Exce- 
eme dreestimento: Jumbo 

| Fâmim. Oreps da d salás, 
cefscmados,  msbilodas, 
maine bora danta Copa, 
Banfepiro rare piscar 
a comb c)2S0 Telas9O05A- 

| Fila DOoTI-dsdo Scvbao? 

Es dl 14 
CENTRO E$STO 00 Lecaii 

Fáçãe nobre, ds Aimiaatdo 

| e fans 
Zllanissiros, go de Brúsima 
Metrô, bances, cestaenia- 
des een SEEUCEs O LovA 
br ESA TeirPRERI 7 
1273-408 SevERAI 

actuar R 
SEU IMÓVEL! 

Emo 
2272-4400 
99852-7726 

Essen 
CENTRO RINDO Prédio 
dns aro, clean. feonto E 

Esnho, 5. Folia, Pó deoito ai- 
RO sra SS OSS ET do 
Profoituyra 

AR ÍONS E 
ger br c)ESS Fols PAR-DDa 
ammS-iaro Sempre 

ÉS deli 
Ejs qua R$I.000 Doo Pre- 
dias terreno, 1 100m2, Zon- 
dares 0/Sbben?, v.livre, Su- 
parts SODho p/mn2. E dirica 

mmfustrial, dra contigua 

GOO, podendo comatruir, 
men serpiocastro dora br 
Em err 
LE E o 

| E eat 
euncear rap [ild erntriE 

da aaa pesiroe pre der 
materno Eleito alta, 
peticamente fudo são IH 
verei elevador cargo Sha- 
Abdo. mero SetJaptaa ra 
gombr HM Tela 

MATAVA -DOÃO Semp UI 7 

Siglo mmrêei, 
GAMBDA R$ HDD H. 
Limameato. Emeente pré- 

E] 
castro com br EM tis 

| 10985-1470/2292-0008 

Maris 

Es denilado 
CANIEDA ErRI DA DIO = 
deal Coentro cultural” tam 
ml, o COMMENTS. dan 
mogi bra quartas, ima- 
faisções pytaniares, c/ v. 

Lima, berraço, vvende. ma 
e ergporastra cém br CJSa 
Trim da Sd P-L O 

AVALIAMOS | 

ES Domjulashi 
| rei 

BO TERÓSO FER Ba DO A- 
terão dmestidores Lodo 
sega (E MO) gap 1 

| R$51.00, Comtrdo movo 

| CHE amos) Lecalária Lider 
emo o egito 
tALHAS Eontabi fade: 
Tas OS veem sergio 
costrocombr Tels/M2E- 

| HOLA ADD DES 

PAMPA Alonçõe cnpeçt- 
dores Lojas, Prédios Es- 
sões, Térrems. Bam alega 
des nas melhores regiões 
da cidade. Renda sté LOka- 
ae inmbetimentos à pastar 

BELOS DO CSA rr 

BEOTAFÕEO R$/30,050 Es- 
cento es Pini, c/ivoga, 
Eua Velantinca da Mélna 

duna Adeirã ear uergicçã 
etracombr 2d Tex 
ERA 1 754/3 2E71-44006 

Epi 
SBBDIM  Maifmico 
of 000 Emtetente Sula rg 
masc, Ader Alto, Wsta 

Lagoa, Desscupado, Cara 
Aró ada, Prisno Cormdee o, 

Viga, Ever larado rare pd 

de Paiva, Cobertura aiuga- 
da, Assquel R$S5.0B4 Loca- 
trio Asa, Casantio CF 
Esnes, Conbrrto move (las 
neica/ 21) 350 vem nerg 
a — som br Tel PRATE- 

Sup 
COPACARAR A Bs 

2IBLDO  Gppriun dade! 
Linda Cosa tersieio em 
um des pontes mais Exca- 
aros de Copscabra, Buir- 
0 Penta. Próx Cope Star, 

Cega Or. una srgaças 
eco br CRP Tete - 
desurads- aa? Goribl? 

aca ei 

ÉS er 
TUCA MSIFhODO Local 

emõe mobro justo Praca 
Ser Bona, pródio mediar 
no, drferece- ndo, Sais Plmi 
ciamnários, baneso. meme 
Sserpocss tro com br Ho 
Fela PRESS PP Mi TIA 

Sev 

Galpões 

(ITUITIS 
SEU IMÓVEL! eo 

Es Slato 
2272-4400 
99852-7726 

Re. E Ençalo 
Prédios Comerciais 
—————————————— 

NITERO! Centro so lado da 
Flare Shoggisa, vendo pré- 
did comescia com 5 iajaa, 
dariam, TE salme tádas cl 
banheiro Word tratar ci 
Povo lh ds 12h diana 
ar, Errado Neves, 

Bira Localidades 
Lojas 

ES vela 
EMGEA FRA PRO OO Aten- 
cão investhõores Lodo su- 
gado (46d) A ugue!: R$ 
0.012, Loratdrio: Varspata 

grade porte [4/4 Na o 

em hã DE amo, Resinhiijdo- 
e Ata CLERO remo br 
gtacastrevcorm be Te FaZÊ- 
sam 

ES venia 
CABO Pré RSA PO DDO A- 
tenção investidores! Lopio 
cêdami) alugado. Áluguer 
R$35.710 Lovotárco Esmos 
feia. Localização encap- 
tisna, ni qua, Rem ahi idas 
dm ETA Cj raros it 
epocavtro com br Tem 
Fab Za-SE0] MP rISÊ-ASS 

Galpões 

EMMEL RSA: Emnipãs 
Bedenia Cras ES BDÓMI] 
for froata demirados Co 
bertna (Alba) Lecelbes ção 
Aga al duda dbapons] nas 
primos bojo oogigtia ETA 
rdias SG aca s boo rem de fai: 
asd bão 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se mesponsa- 
biliza pela procedência, veraci- 

do 

dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 
podem utilizar um voloulo da cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 

anunciante, 

leitores, ou induzilos em emo. 4 fim 
atá 13h 

PERES 

atá 15% 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

etotuar uma transação comercial, Wari- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
commercial, 
firma reconhecida, 

através de contrato com 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial 

pessoalmanta. 
apenas 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefona, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

1 Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:1e, 



Quinta-feira 25.H1207] 
1 Habeas comia 

ERAS LOCALAME + 

Esse 
pa RED OO A 

megsttiocas mlnio 
Ed (Sadie aluguer 
feio, aasulina: gigante 
Logivtasco 1Muior Bragl Con- 
trato moves self MODO, Ban ta- 
tl inda ELO A, DO era 

negreiro com br Te 

ar al tdo oa 

IMÓVEIS 
ALUGUEL 

CENTRO ESEM + tocas. Kitt 
rato mato Gar MCaim ads 
Fa Tecorta Passota, nº 1 A: 

partamenão 608 Talafonas 

ENE-S 00 2883-589 (Aral- 
a CL Avea Lã à Sor Ia) 

CENTRO R$LODM0 +imees Ki- 
Lda, ros tá er bocal ads 
Fa ig dire Lala, er A 

partameção 50% Talofones 
SSa-SPOO SERTS-BORS (A 
Fato), Liscolio oferta] 

2272-4422 
99852-7726 

ZONA 
SUL 1 

Flamengo 

Conjugados 

FLAMENGO EfIDO ctanzê 
Bo Boer feria Tarrrdara, ba” 
915. Coshgado Dam astada 
Ti tir com a ismatiolória. Tenda 

279% F90I 0690] -2407 

FLAMENGO E$i000 Enca- 

honie cespugado, com vesl: 
ra Bsiharro dempisa dea- 
te qendeira fogão 0 ma 
queira livarh Tratar direto 
cipropretáriao venore Teim 
2a ABLE 

FLAMENÇO EST OOE + tas 
Krtimnis, enuibo Bear incaiza- 
da, Bua Palizaddd n7 JáT À 
martasmeção 418 Talafonas 
S238-9708 | 8355-5589 (a- 
satid) 

2 Quartos 

FLAMENTO RETRO ma 
la. Zotos, drmiros, d- 
ma. dpondénca care- 
Dor, . Tamos EfRILDo 
Bardo de lcorzi 15/T04 
Piarnião Loca Aviso 
Irma fala. Ed 

BS! PRrRo-GIIa, Cl 
1589. 

3 Quartos 

GR mersra 
FLAMENGO RS2 DOS 5 Cas 
tem Gem Copeminio De 
Fenta E HONDRIO Da Ear 
ros, Fiel Regra Alera Fis 

a Prjtia, Tóns Fei Toi 

ad ciso Rotzas 

Dear Sa 

STA TERESA JS 606 Comi 

Esigema hutémiva drug 
tas, Caso Caseiro, dempis 
Garsgem, Jendims Com dr 
vores Frotiferos, Prós 
Ro Comércio Tei: 2272-800 
ES TEA Pef:F PAS 

ZONA 
Sin 2 

Copacabana 

Temporada 

COR ALAN, dicego Flat qu 
Temporada (Mata! m sa Sio- 
vai. Práeio C/DISCiaa E ENS 
Castato TAG PITT 
VEELSa Po-BaOO. 

COPATAIRNNA PGL TOS +Em- 
das RMinsiro Vivnurs da 

Easira, “IS Apsriamens 
gs, dumta dlé à córidda 

Foletomer: 1228-5700 E 
BAY (Arado) . (ácerta oiar- 
ad 

COPRCREAMA PL IDO +ta- 
aaa Riisima Urca, 107 & 
arte meto dFFL, quarta sata, 

ORPÁ CÁ LAMA R$2,000 sta 
mes RSS15,00 Sm nedormo- 
do, dois do guario SDbaicas, 
anmdBias, dra É apeprie] nsre 
progaca, vista vorde.funcos 
Portaria 24h. Esmta boi 

Poti tara it 

CORACADAMA RED) Jum 
ta Motrá Sala, dotoz, anemde | 
rios, Área, pon, qaragam, 
des ua fihamgã, DE FOL 
Foto oc . frio Imbseit 

Fals + B7-Bbh/ 
645 Ciao 

3 Quartos 

DE SCI 
ri O ab a rio o 

iiiee êonior credor Gas 
vga, Dori Tia. Drpropiati- 
Fio Tal (Ei rrrsS- Ira. 

Dong Last RÉ um 
COPACABANA ESISDA Ee 
tado Mom SE Bisa 
Eráia Exis Miquel Lóémanr 

a] Li Mrerrã, 

COPACABASMA ByTGGA Aa 
dar Emciyiiso Mobilado, ds 

per lima, J2bmz demeia Li 
« Jambimenos, 2 Sulbes, 

| orgao Gas 

Can Empregada Tal 
dizias EJZ5a Ret-36aS 

Eirea 

2 Quartos 

GÁVEA RSLSO Aupa” vom | 
do Saia, Sotos, sulla apmi- 
cida, Pres, djmgom, port 

Tabs Junto Feras anodfscolr 
Park. E liargues de São Wi 
Derta, dE Pote Pr 

vino irreais Toi E - 
Ecs Fara CJ IS 

Ipanema 

Conjugados 

IPANEMA B51 200 + bauxas 
Corjegado (mis em 
Lemites 1 ciaró, stemiesa, | 
muda, junto so Posto E 
Predia famrtiár, porteiro 

am, Tratar Lei(LIPRMA- 

FPSE 

2 Quartos 
C [PT ———————— 

IPAREMA Exceleri spat- 
men bestblock renguatod, 
liedrasma, Lasito vpsias 

dad, Issnboth, movril Best 

farmsslgto acido apr'imecos 
GR Da Rec 
mer $1 995 ASIA 

DG DO + 1200 cad + 
Fulaar iocal sab om 

ADJACÊNCIAS 
E andas 

1 Quarto 

JDDCEANDOO ap] 
Foot frenia mar, Dil, 

lrga. poriaca Jdh, savãa, 
Restina, academia, cemmane - 
Ea 6X por semana. Condo- 
mito R$1 1F6,00/ iptu ES 
LERDO. Tel PA BAR. 

MONTRO REGO ólmo à 

partamarto arisda, vala, 
datos, à basbe ra coênha, 

| área, C/garasem Cofdomi- 
são R$,00 piu Tel 
DETIA-Zb0S, Adrisna 

2 Quartos 

| | 

| 
| 

=apas | 

DAME A WEST cofor- | 
eredo E quartos | Sue dor | 
cos pie tis ses arde Dida RS | 

GRAJALU FSLBR 7 Quartos 
Seia) Com vatamãs Em 

Fesno, 2 MM COadsssaco 

| Sorinbes; Wc Empniga da, Gea- 
regem Tal Z2ri-São CS 

| Raidods 

| TUUCA 51,050 tm id 
à PUqu a, IRADO, Cidguar bo, 

seis, DOmintas, Milsnfairos, car 
nemdámicas Erpráégalta, Bisa 

servico todos comidas cr- 

maos  qmbutios. J718- 
AO miizs-mo dáreida) 
Erothoaçõer da 

EMGCENTERDO REM eta 

ves RAdoito Bargamia 
2401. Aporiamento sais, 
ita, cotista dmpio, dep 

pnpregada Iuaça Garpem. 
Fed percisaririsrão mm Serasa 

depisio Testar Das Cscrabh 
Pei PR PET] 

Bris de Pina 

3 Quartos 

ENA E$L000 cima E, 
Berta Cardoso, nº Jal Apor- 
temeio 201 cisás quartos, 

| áela, estao, bonairo Fada 

EFPRA 251.00 sesvar, E 
Emnto Corsosa mê 721 Ape- 
semana 202 cs uertes, 
esa casisha, banfesino. Tolo 

rege: 23 STO MBHIS 
pe RA ST 

Éq 

EAMOS R$ 206 dágua teir 
E] R Anciro Pinta ii? pardo 
astação, into AviBresh A poi- 
Fomento Epa ivis DF HE 

Prnarietório  tobisl rar 

ERDA ALOE A, Temesraia, 
| Comi Ceia dzal Praia Lisa. 
| ares magic” É carta. 

Piscinas Res Mover: Do 
Derbro Jammro” Favennero. 
Comiris  CEApi-AS- SAO 
[Il Pora, 

| 

| 

| 
| 

| 
] 

| 
| 

a ZONA 
NORTE 2 

| 
| 

| 

E 

| 

| 

| 

| 
| 
| BARRA ESI2008 AvAmbn- 
com Loldo [rm Camiro 

| amprossriod toi entes, Lixa 
Estrtorada BAZRorabéria, 

] Gpgas Extodemoo cménca 

| 2 augeo proqrassho CHSD 
| nanda ag uDece vira cer hr To 
] E Ti 

| BARRA Oportunniade Ex- 
| celente, Shoppirs Av imé- 
| rias, Possi lado De vé- 
| ias Atividades Comerciáis, 
| Ólima Localização, Direto 
Errata SEM F ADOR, 

| LARA A Tel: 
| 1EF7A-0544 Creci-La Sá. 

Saias e Andares 

Edenia 
| BARRA F$iido Cadari 
Em Frente do Ert, Prédio 2 
Pure Praias, Lojas ho 
Tárica. TeLXIMS CPR 

| EetasIa 

CENTRO R$51.50 100, 

Deús Lojas Visiiss, De era 
Migrimáninda, Frosta, Co- 
tação Vit, Rua 7 Sotirntra, 
Esquina AuiRoD Branco. Ter 
rt CIESO Reta 

CENTRO R$22D0 Lojão 
Lire? Retormadoa, dr Dps- 

test Junto à Faculdade de 
Dipetta, Possibiidado Er 

Metimmno, Som Condo 
mio Poiil2zi-dádo Cimo 
fer GRI? 

CENTEO R$ OD0 Enmcrker- 
te Loja: Rus Buenós Ames, 
Pa Corânmica, Mezsaima 
Pisa Em Tibasi Coniéar, 

Próaime Meirã Uruguisiia 

De Ciro Fort 

E bula [E 
CENTRO ESQ Lola Rim 
dedrndias Lota! Do Grsoca 

Mrorr dirtom 
“4 E ro a l arga 

E E LS SO 

ÉS dio 
CENTRO RST000 Lojão 3 

Pavimentos, Exceente Es- 
tado! Pacha DE indas, Psi Cia 

Cara, Ertudo Modanis- 
vino Para Putoitaligações Ela 
Area bb Tetiiiz dado 

CoisD Rei sh6s 

ÉS elo 
CENTRO ESP.DO Pronta pf 
Esta) Cobaldiféirs, Lisõi 

tola GO PEUQIA Dieprços 
Salas dr Rofnquado Pora 
o o pa o Led Ps ria Li 
E ASSEMBLEIA  TakiZTT- 
Sao Cro ESA” 1250 Bad: DE77 

ES uid 
CENTRO REI DO — qe" 7 
Porirmastbos (525 00mk Rear 
EUGLALA PA Lmcatante Ee 

Esrtmramo GCOTRMA Im 

qosêrisl Cómeca Frigorífico, 
aci ata Coiga! Lota dio 
rertaca Tato 
time 25) Et: 3 182 

ES dnilair 
CENTRO RELEDOD Postan- 
por Trad odiar LD 
Mipolido Para Fusciaas mas 
o lemeçinta, dsire a. Emredon- 
o Localização, Próximo A 
Peiça Misid -Teizlaadass 
LIZ EgESEIL 

AVALIAMOS 
SEI IMÓVEL! 

ER tente 
2ete-thZ? 
99852-7726 

NOTA PRAÇA DE 
ALIMENTAÇÃO MO 

Cima higaiifica paia lino) 

Estudos Canbncia 

CENTRO RIM Salas Mimi, 

Opostas dade! ma Sirdiar 
ARa, Pronta, FRLSANTA Lo- 

Eis, Pivs Com Carprtá, No- 
eo Priviro Metrô. Ter 
2Epi-SAZi Cjzs Bei-Gide 

| Classificados | 
2 vis coenc 

= lh 
CENTRO R$ Corda Diu 

Goat, Vienna, Po, 107 
ddr Uregosana Com 
Prendende Vargas, do Lado 
hMiedrá, hasta Segurançã. 
TaFFiddt Cj REF: 

ER di té] 

Senai 
CENTRO RSGb0 Guia Biml, 
Exa Som Junco Asmada Mo 
hirarco, Fisça Mlwvd, Prasimi- 

codes Do Porio Mori q 
Vit. TREZE ES CLISo Bot: 
mlI 

, : : 
: 

ou 

CENTRO R$1 300 Comenta 3 
Stoa didanE Cipanidmdia 
Bem Estado Juntá Erimdo 

Maid SHtera Da Comerc 
Bra Aicito Desnabe T: 
do FI CEO er Ma 
E 

= el 
CENTRO R$L F00 NACRED- 
TAVEL dncdar!  Enciusvço 
4135 00ma) E ASSENTALEIA, 

Chra Argiado. Sa De Direcao 
ria Basorssda, Po Conpeio 
End Devpação Eréchate! 
TES CUPS Ger vei 

ÉS pla 
CENTERS RS7005 Cosjssto 
cor Hall É Trlai, Finó rg 

Divteónia a PTD Tiabçto nina 
[red dx TRELE Da Pitigsó Junto 

A Cisslância For Ziti-gas 
TITE Res uaa 

ES Vela 
CENTRO ESA 305 Comuanis 6 
Gatám, Av RIO Driséa, Ciao 

Bada Excalesto WwWisia Pora 
Ara 2Hbmo Portaria c/SE- 
GuRANÇãS, Justa Mali 
TST MET CUTTRO Pet: 3 DA 

És em 
CENTRO RS4 00D Andar Em- 
Eloi ivo 254 n0sA] Anas Alta, 
dy Ro Branco demêo À Fua 
Do Dinda, Prime Mirá 
Meugaasiaas. tar z2Ttidado 
CZE Rot: RM 

ÉS Domjhast ú ==. 

CENTRO Eds 500 Andar 

Emi, Rua Sds Eento, 

Prósismo À Preço Macs E 
Porte Minrávifha, Correio 

E Coração Farta, TelZIT- 

dAZÃ CLA Poet HS] 

ÉS emos 
CENTRO RSA SO [Eri bias 
R$ DOD DO 1270002) RÉ 
2 DO 00 4 920 Dam) Comum 
tos dy TESE Ema df nas MUO 
Mairá Cimplandia Z0 6 at Pa 
*eimandos Tal CEA 
REFS Aa aL 

GR se 

CENTRO R52I 000 Totrekia, 
Som, Sem Colouis 3 Ex 
aaapros, Coma, Ras Sir Lo 
za, Préieta À Ceslâmida, A 

tara Da Lido A Tata 
sao CUSO 

ÉS Veoh 
E oii a RI OM Gobeetaá 

SO rd Totalmenta Retor- 
maca, Lexo Ernirotas inca 
pentonier Bmihalnoa, 7 Ls 

EO sa dio ai io Feti tia 

ES ij 
CENTRO R$15.00 2º Andar, 
2.042 00 E Encelonio Porto, 
[re n Elucrcia, Postmia MA, 

Cosa, & Esmboirca, 3 Postos 
do Estoque. Eai ll72-adr 
DO ao: 

E ni 
CENTRO RELA DIO Aesdar Ex- 
Clio 1502, dintihada, dá 
Litsçãões Da frabáibo, Sóhita 
Geqesiçar, Excolento Loca ira 
cão, inio & ARO Eranoo. 
Ta CjrSO Reid 

AVALIA MOS 

CENTÊO R$dSO Jumto À 
Praça hisaá, Rus Abertas 
Mchado Prdsimos Arerads 
Rio Branca, Risceóção, Sos 

Dinásriaa, &r Condistano 

do, Tel Zilz-dázs Cir 
rf a ie Te mm 

ES brito 
CENTEO BISDO Saia, Bee 
eida Presidente (orgia, 
Préximo Ros lrugumana 
Local dfouimestadissires 
Comériia, Matrd, Wi, Di 

vetids Cormduçdes Varindad 

Tel-iizi-dd) Cpo Ref 
FE 

TEM SITE QUE E ASSIM: 

A OFERTA ESTÁ LÁ, MAS O CARRO 

JÁ FOI EMBORA. 

Oferta velha não resolve nada. 
= 

Prédios Comerciais 

Anuncie agora via 
WhatsApp ou Telegram 

SO21 2534-4333 

po rebeeis coments 
TOS CEATAS 

1.300 ni” Antiga 
SMART FIT, Loja + 

à Pamimentos, trecho 
MOVIMENTA DISSINAO 

RETROFITADO 

2272- 4422 
99852-7726 

a 
Lojas 

ÉS els 
BOTAFOGO R$15.000 Lojão 
Esquina Passegem Óbri- 
qui gras De Crande Criando 

dade Da Velcuões, Mimi, 

Portas Vazadss, E/FOTAL 

Viubiadade p/STERIDA 
Tot ita Co Ber 

Es Soil 
COPACABANA RÉTSDO Coma 
Z Peemenios, Próximo Rus 
Boina, P bolsa | Busideres, 
q Vaso Gritaçnem, Promima 

MraRrô Cantogão Tet2lF>- 
agr E 250 Mar SA 

Galss e Andares 

En 
CORRE ADAM A RSS Salá 

Tm dv NS Copatabá- 
nã, dúrto à Kavier Silveira, 
Vasto Comercio No Local, 
Prdu Mbetrô Cantegaio 
TaisZi7 dd CJIo Bet 

+ = er cr, 

ESsvmlast 
RiLGdd 

nn a De Fronte Encémçêa, & 

Fam, é Varas Cooa Ba 
nricos, Estoque Précio Tiz- 
cimo ARA joana 

Falsa CID Bat 
IMZ 

ES Semjlashi 
CORAÇATANA REIMA 
ELks 2 De Frarte Becenção, é 
Sid. à vármaõss, Coma, 1 

feto, Fria Prósto 
Trackcional FR ESRÃO mara 
ma Tailfrra4S Es Rat 
728 

LOPATADADMA Alugo É saias 
jumrtra, tira profere dad 

rente era clbeças mirka 
EOSader, dl porta afro dr 
prato de pura de talda 
Trrtar Tal FE 

ES bem É para 

LADO da Mosckida RS 

1500 Sa des? de Fremta, 

Junto Mbetrã, Prédio c/£a- 
traça Elptrêm-ca Fupéiora- 
rente de Gomingo é Do- 
minga TILEPI-AME Cpesh 

Enf 1173 

ES elit 
LESLOM ESE DOS Sais Mmz, 
visa Da Lotiids, Prima 
Vgtrã, Portaria Da eae, Toa 
ragem & Critério Do Condo 
minis. TeFFsdas Css 
Ep daa 

AVALIAMOS 

2272- 4422 
09852-7726 

Biceuados Altar, Lusionima “feias pesei ra 

13/2001 An Sho 

o aLoBo los 

EIA fezes vão seja aeee cado o indo E 

LUCERE é 06, dar aos, gude ce copo Eca, que Semriemeçãe montam pele darro Biagesos Ea] 
tesão no ONU sob 65 Jo SoM tor = promo a venda ee Lado ( Bed pesputop errar pecre- bode domeienp ralo ode prndr 
tosa du Lai 95467 Local da renuação Drs eis em dude 
noso residia ride ui crian crivo à 

Loca piteadenig rer ge 
cora de Cinigundo . pAÉ 

due da + 

esinação dobra RO DE JA JANEIRO - Rr 

Wragjicio Dearçiho Code, "DM (Li 0) erp parem Te 1 DER 

ee comparação gls E 3 same caules sr 
gIRUERES | TAS A, uia 

re oiço prod POR Draper ris cats Ne 
De marcação ro-B), daquim cação e ercmes 

recta Ed Latoe minimo: 
adoção: Ft BEST 50 fossa ne neja mensestadã: pes 1º des. Cerdição Es 

CxTerdo Dor perante ces Gio competentes, 
R$ 1.606.324,24 .0 7º Loldo SD, és ih Lace 

Emparnérdo à vota, uia cmigado de 5% doi desde. Da parieigação 
ie Dra nr pn card arreirdo gro arara 6 Leloge, vom mio hora do árias mo rerids O Fiirarto do Córmyrieado 

dy tos, grandes e foral ie emadicoação dos PRÓ. Sa TO CAPES CAÓTICO pro re OL Ir ph cair cio Pe 
escada dos encaços É despesaa, na forma estabelecia so páragaato Pod do migo 27 da bo SH, inchado paia des 14,45 de TIRO Om 
PESA dedo cOrcubar do DOPÓGÕES DE DAQUESSPÃO & vENda CCs EeÉees daposinos AOS SE ei DESCES0E COS o E dei fiada 00 br 

todo foto ho) ads Se roda Pálles - Loiieniro Gfocsed dove 14d - eres nl hondor Moro cera for 

HUMEITA R$10000 Casa 
ST dorr imo ão Reside 
Ei, E HÃO Afonso, Junta E 

HU ATA, Jonas douro 
Msnhairos, Wacandãa Tipo 
Tamraçãa, dstagam. Teiiizrz 
MZ CITRI Rets Ta 

ra fan Dario 

TLAICA R$30 DO0 Los na Rus 
Sãs Fusneisco Mawvber JLOdA 
VOO], Eres FTUDONT nas 

Prospmicades de Pua Rod- 
a a rt TPI To 
Rest E 

T.FUCA Tres lojas, RMar E 
& Barros, 71. Excoónia À- 

tuga justos ou dipagados | 
Mmi apronimadamentes 
vga gorngem. Estuda pro- 
posts pstaçõe. Tel MME. 

Bi Za ha so DELES 

3751. 

VILA (ad MEFSO é Laxaa, À 
venita vinte o Qto de So 
tam bro, | ma Ee Ecs 04. Tada- 

ro man t- 

| ——e eee e——————— 

DosuCESSo EMdo + Ta 
as, drrordeia cio Dgrrocri ti- 
oo ni 1.559 Sala SOS. Tala 
faca:  S240-9000/ RELS 
RRET [rolda! 

Prédios Comerciais 

EM FRENTE 
PARRA 

Jarpim Gonnatara 
Wa dio Couermadosr 

45 QUARTOS, terraço, 

& FATIMENTOS, 

? elevadores, 18 vagas. | 
RS DMD | 

mes STO 

PRÉDIO 
SÃO CRISTÓVÃO 

6.250 mm! 
ddTio ESCAITURRO DE 
RELATA PR MD aC 

AMOTTÓMO 1 BO LiRARES, 

E mA MA LAPA 

CAR AS RSTIND iaçõeng- 
tos Luia Enscesa Ro- Parira- 
Si, & Os Tarso M/usa 
da lã Emma, Solo, E calos 
Poços As tes anais FO DDO Li- 

bros Hara JolZHriddos 
La Bafo; 

E NEG ÓUas 

DO HO OQ FADOTE E 

Al - TEM NER, 

LEL CELULAR E 

EMA, ATE 

Mg ACO cd q ds 

Mata idicg diraa Tlha gor 

ns 2534-0339 
1 AT 

a EETRA 

EE 

Aviso 

| De acordo com o 
| art. 5º da CR/B8 

cic art 373-A da 
CLT, não é permiíti- 
do anúncio de 

emprego no qual 
haja referência 
quanto 20 SEXO, 

idade, Cor ou gitu- 
ação familiar, OU 

qualquer palavra 
qua pússa ser 

Inierpretada como 

fator discrimina- 
tório, salvo quan- 
do a natureza da 
atividade assim 0 

Exigir. 

Empregos 

Empregos 
ASSISTENTE Combdd pre 

cido CMODRRÊnCIA pra 
us dress: Contábr, Fescal e 
Legai. Cort. em São Gonça 
O Corrkuloo msisapo 

tal FI 

MUXTCABELERERO, A 
terdimerto ciemte. Salão 
fans qua, boja Shásplag Fre- 
quEd E Forsetómmas read 
manta Cartrca aiunada 
Solina todas, Cur- 
colo e-me!: contratão soées 
ba! bein bina Lene 

COBNHERA Fama e Fo- 
ão Durma mo emprega 
Catia mmicial R$Z 600,00. 
Emga-se CTPS com regis- 
ri de trapregos mibiho- 
ni Toi Hi vt DED 

Negócios 

frases 
RESTAURANTE Press tum- 

Cogaciitand É Figugredo 
Maga lábes, provnmetrã A- 
tres Dó Mobi cionia 4,6. 
Nitro fmmmdia saido Ri 
Ergrmpeatário. Ac oferta 
Tal MAPOI-PDOL 

“e anças 
Aviso 
Antes de solicitar 
um ampréstimo ou 
etetuar uma tran- 

ação comercial, 

vorifiquo a idonai- 
dado do quem 
está mogociando, 
pedindo doii= 
mentos que idanii= 
fiquem o fomeco- 
dor 

Titulos 

JAZIGO Camaro São João 
Esbsta Ribai Pofisaca Bata- 
Foga. Portão principal, Rar 

eim, fronto a secretária, Es- 
caerba oporbaéiacr Sam 
torrátór. értá dc fimaorict ário 

Tel 7 SE2HE-777 

JAPIDO RALO Perpi- 

tus Comi téria 5 Jaho Batia- 

Lã- atafage, 2 gavetas +) 

desariá. Qundra 1% dceodia- 
mes nepocuções FelsiiZl) 
papho- sda (alada 

ESTO (Emp). 

JAP tendo, quadro 5 
Cormetéro Sho jodo Betis 
ta. Já impermenhiliado. 
presto pará usa, Localiza 
gãa nobre, Creta e/ttuiar 

Tal LEI IO DAT 

Negócios Diversos 

fegnel 
CONSÓRCIO Alançho 
Esmsramãs)  rifdasiaa/ 

treme,  conbempiinhos/ 
não, mesmo dfreassdd/coa- 
telado. Cobrimos dfertas 
Partos ita ardida 

Copia de qha Maibuies 

pretés, uligica porão, Loo 
eai Coapórcios dra" E- 
mail: iroreloonsprr iouidhot 
Rail com Te A Bedi) 
ALAS (nda ls) 
Corri) CPOLI- OSS 

Lap (OmrciitedDs- 150] 

Corto, ira ins 
pa pornthos Cum br 

Os melhóres 
EM 

NANDO 
AT j 
ELA 

À mbilia 

Eos ónel 
Cos SORO O Eberçõo! 
Cotnprámos) vendemos) 
imecarres, conimmpados/ 
ada, mesmo atrssado/cam- 
estado Cobnmos alertai. 

Besta tros inna emia 
Capital de giro. Melhores 
preços vários pissos Lec- 
na aero dúsnos |! E- 

leg Dos Lg rod 
Has ride Ta buz713 

MLS 1087 inhatrh po) 

Med) PROLE DAS velhas - 

sAppiMDanZ] voa La 
quehsisdpo inner. irmao 
agro as com br 

Automáveis 

fegnel 
CoMNSÓRE O Rberação! 

Compramos!  aendbemas/ 
inisinas, contempados/ 
não, mesmo atrntado/can- 

céledo Cobrimos atortas, 
Bratos MU ttér os, im reis 
Capital de giro. Mehoces 
mspos, vários passos Leo 
né Comaderi as Sands 1 E- 

: leao cds taotreseiA 

Ti bbbesdi) 
ap 65-18 92imbats dp)! 
têmiti) FAAO CASE has - 
SA (OuE aan 
tuhsisÃgpo ma inss 
pesars es com br 

CASA & VOCÊ 

o 

Para Casa 

Oras, ne ri 
Bit 

CONCRETO  TMa73-4TBs 
Bemrbdado Laje pr-tábrias 

def pio conserto polido da 
cartões. hsisigo SEdJa- 
tida! SPD drta TPOOS 
SoM, dtedtamos s8 comi 

Std des 20006 

Oni e pot Telelons À 
pura eira SASNOS EA Poe so fr 

| “neesngçe Em) Eid 

| Fura Reroods de ão Vicemia Ed 
paira Trato Conte La US O - 

Labor has Dgania 

Aviso 
Todo encontro 

com desconhec- 

dos pode ser 
arriscado. E acon- 
solhával marcar o 
primeiro encontro 

em lugar público o 
conhecido, Além 

disso, CoOmsbm 

informar a uma 
pessoa amiga 
hora o local do 
ercontro. 

O GLOBO 

EZTRA 

Aviso 
Submeter criança 
ou adolescente à 
prostifuição ou a 
dxploração sesual 
b crime com perna 

de reclusão de 4 

a 10 anos, o multa 
- ART. 244-A 
Lei 8.069/50 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
DE 18 ANOS 

SABE AQUELE 

je 

VOCÊ ENTRA 
PENSANDO 

LAI 

E SA) FALANDO 

MES 

E 

dei Dr vai) 
hetudap ae Elegrom 

1 2538-0333 

g: 
OGLOBO 
EITRA 



42 ANOS + 12 LOJAS 

SOLUÇÃO EM MÓVEIS “ 

CADEIRA FIXA EMPILHAVEL 

B3 - 150 - FRIBOKAR 

De: 229,00 

Por: 199,00 

ox 19,90 

E =: vi ER Fe 

Dis MIBR = 
- N” q 

Condições de parcelamento SHOPPING MATRIZ 
= 

E GARDAR  Efdro saperho 

montagem Uls, Preços dl 

1 & felbo 

TECIE 

lima pá que  aPuncã 

14 da 20h) Cornsulk NJ vo 

HA OFFICE CENTE 
Bos Bras |, 10540. EH OVROSM DE MOVEIS. 

E VESUIZA ! BORA 4 GDS F CURA - JERA-DIRA 

A mio ! O o: S97TO 

&) 

Tuepfs DR Mena Barreto) 

R Prof Amaro: Faadiri ums 

PE. 57d5-TRSE 
om E 

BrT-TÊ 

a aprovação pelos crióris 

mid 25/11 

om imuita anleçedancia HORARIO DAS LOJAS 

DO às tdh. LÔJA CASASHOPPING (aberia de 2º a Sábado das 11 és 20h, e aos DOMINDOS e FERIADOS das 

Rdeadores ds 

CADEIRA SECRETÁRIA 

GIRATÓRIA COM BRAÇO 

"58 - TECIDO - TURIM 

A vista 519,00 

10X 541 Ei 

e ] 

ten; 

a po 

pr 

LI | 

E E Sans 

RE 
i 

- 

SE 
ma 

mito me cas 

da Fipaanieasit 

20721 amquando É 

rbd 

ALE fo tenqiaá R 

bre produlos disponives para 

| — 
OO D 

E (dó Expe Sorário. ZE 

1 Tos-BET = 2H TE-JA 4 
= mi ah 

ef: NM o BDO-T a 

CAMPO GRANDE 
OE T+ pr Mo 4, E 

2416-3530 - 2M8-5514 

997 

PAR ERA 
ua Prolesa 

ta Bim abé tim 

1 Ein hossó 

derá haver 

Lhe 2º a 6º das DO às 16h. 

ERITI HITEI! 

Rus da Coração 

MEZE TD? 

ESTACIONAMENTO 

A hs i ir. 

Estao, MES 

| Classificados 

MÓVEIS 
CARIRIDIN DIS 

PARA SUA 
CASA OU 

www.shoppingmatriz.com.br 

E 4x 
BOLETO 

CADEIRA SECRETÁRIA 
GIRATÓRIA 558 
FIRENZE COURO ECOLÓGICO 

À vista 559,00 

E atos. Páaroula mini 

preços não eslão incluidos frete & 

falta do produto em algiima 

Sabado das 

entrega imúdiata 

tes, Cento Av, das Aménrcas, 135 

| PEZE-IA SAS AO 

:-1388 O 99983-172: E | 

NILHAITABORAÍ bi 

E 

E-D4D3 - MEIS-DtEO 

Em F 
2610 

ões Tu da 
p=] - CEC. sa 

CADEIRA SECRETARIA 

GIRATÓRIA 258 

SEM BRAÇO « TOSCANA 

À vista 359,00 

2 IF - SBD 

Das. 

Ermnoitoo da Cruz Nunês 

HW cráTISNR 
» 2219-6020 : 

ÍNIOS 2219-6021 : 

CADEIRA SEC HE TÁARIA FIXA 

1088 «- ME STETEM 

MATRIZ EXPORT 

À vista 209,00 

10X 20,ºº 

REQUINTE 
QUALIDADE 

0800 282 5025 

43 Rua do Rosáro, 139 
TS508-B4AS | PEDAIS 2437-2847 

E) 99T03-6 

TININGA cy 

na Fr] Otávio Tai mo. SB 
24 0-2 cane 2214 Wa] 

Lol PRETA 

sraa FETOM | EMABI 
nas 
To" 

mm 
N. 

Quinta-fara 220AA 

VA DIRETO AO BITE 

HOME x, 

ffice 

E Vo 

SOCIAIS E 

CADEIRA SECRETÁRIA 758 

BASE BACK SYSTEM 

Hã STS TEM EXECUTIVE 

À vista 699,00 

DPPINO (em cima dá Madeiro!) 

peste ão on Senna 2 

1725-686 

130 - bhoco À 

AI ZS BS 

. ARERTA AOS DOMINIES 

hoqas: MOMO 

ANTAS 

7 doe. Dugua do Caxias 

1843-5726 - 2671-6564 

É sora 

a 

| 081 


