
FUNDADO EM 1R75 

JULIO MESQUITA [iBba— giz) 

Projeto de resolução aprovado A? 

Congresso 
ignora STF e 
decide manter 
orçamento 
secreto 

Deputados e senadores deram 
aval a texto que oculta nomes de 
vadrinhos” de verbas em 2020 e 2021 

amara e Senado de- 
“cCidiram manter O 

orçamento secre- 
to, COM Tepasses hi- 

honarios para redutos eleito- 
raisdos parlamentares semre- 
velar quem apadrinhou essas 
verbas nos dois últimos anos, 
Na prática, os recursos pode- 
rão superar R$ 16 bilhões no 
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Um governo que 

não faz o minimo 

incapaz até de garantir 
perícias médicas, não tem 
Orçamento para 2022, 
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ano eleitoral de 2022. Deputa- 
dose senadores aprovaram on- 

rem projeto de resolução da 
cúpula do Congresso queocul- 
taosnomes de quemse benefi- 
ciou com o pagamento em 
2020 € 2021, ao contrário do 
que decidira o STF, e com 

transparência só para as ver- 
bas hberadas daqui em diante. 

Es" Disputa  BleB) 

Refis vira barganha 
da Câmara em 
troca da aprovação 
dos precatórios 
Abertura do programa de par- 
celamento dedividasestácon 
dicionada à votação da PEC 
dos Precatórios, no Senado, 

Educação Ai 

Capes recebe 52 
pedidos de saída na 
equipe que avalia 
cursos de pós 
Pesquisadores dizem que a 

agência não tem atuado para 
defender a avaliação periódi- 

ca nas universidades. 
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Mural retrata enfermeira, em Manchester; ontem, mais cidades europeias detectaram a Ômicron 

Pandemia Alb 

Variante e 4º onda na Europa 
fazem capitais cancelar réveillon 

Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Belo Horizonte de- 
cidiram evitar eventos públicos para não incentivar aglomerações. 
No Estado de São Paulo, pelomenos 7o municipios já haviam desisti 
do do carnaval, entre eles São Luiz do Paraitinga. O Guarujá entrou 
ontem na lista. À Organização Mundial da Saúde (OMS) alertougo 
vermos que considera “muito alto” o risco da variante Omicron. 
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Partido Novo vê janela 
de oportunidade para 
filiar Deltan Dallagnol 

enasceram, em clima de fim de ano, as espe- 

ranças do Partido Novo de contar com Deltan 
“ Dallagnol nas eleições 2022. Em privado, ami- 
gos do ex-coordenador da Lava Jato em Curiti- 

ba dizem que ele tem receio de encontrar no Pode- 
mos “gente que não comunga de suas teses”, como a 

pauta anticorrupção. Coincidência ou não, o Novo 
faz questão de insistir nessa tecla: “A nossa bancada 
sempre defende com muita clareza, coesão e convic- 
ção as pautas de combate à corrupção na Câmara, 
exatamente como Deltan. Seria um excelente quadro 
para o partido e um orgulho estar nessa batalha ao 
lado dele”, diz o deputado Vinicius Poit (SP), pré- 
candidato ao governo de São Paulo pelo Novo. 

e E AGORA? Renata Abreu, presi- 
dente do Podemos, chegou a 
anunciar a filiação de Dallag- 
nol ao partido, para compor 
chapa com Sérgio Moro. 

o DEU À LARGADA. Rodrigo Pa- 
checo cumpriu agenda cheia 
no Paraná, digna de pré-candi- 
dato ao Planalto. Em Curitiba, 

o senador do PSD almoçou 
comogovernador Ratinho Jr., 
do mesmo partido que ele, foi 
homenageado com a Ordem 
da Luz dos Pinhais pelo prefei- 
to Rafael Greca (DEM), se reu- 

niu com parlamentares e de- 
pois com empresários. 

e CHEFE. Parte da tropa de cho- 
que de Jair Bolsonaro no Con- 
gresso deve acompanharo pre- 
sidente em sua filiação ao PL, 
como a presidente da CCJ da 
Câmara, Bia Kicis (PSL-DF), e 
odeputado Carlos Jordy (PSL- 
RJ). Eles calculam a migração 
de 20 4 25 bolsonaristas para o 
partido de Valdemar Costa Ne- 
to até o próximo ano eleitoral. 

o LULALCKMIN. Conforme avan- 
çaa conversa entre Lula e Ge- 
raldo Alckmin, o PSB, possível 
destino do ex-governador nes- 
se arranjo, se reposiciona para 
ficar bem na fita da eventual 
composição: Marcio França 
quer inverter o acordo inicial e 
ser o candidato ao governo de 
São Paulo, apoiado pelo petis- 
ta Fernando Haddad. 

e AÍ. O TCU julga nesta quar- 
ta-feira,1,º,se hágastos fora da 

lei no cartão corporativo da 
Presidência. A data foi agenda- 
da seis meses após a proposta, 
relatada por Kim Kataguiri 
(DEM-SP), ter sido ser aprova- 
dana Câmara, e causou espan- 
to: Raimundo Carreiro foi man- 
tido na relatoria do caso. 

e... NÃO. Elias Vaz (PSB-GO) 
chegou a fazer um pedido, sem 
resposta, para que o caso não 
fosse relatado por Carreiro, in- 
dicado por Bolsonaro para co- 
mandar a Embaixada do Brasil 
em Portugal (eia ao lado). 
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João Doria, 
governador de São Paulo (PSDB) 

e ALÓ, TUCANOS. Tasso Jercissa- 
ti ligou para Geraldo Alckmin, 
mas o número era antigo e à 
ligação caiu no Bandeirantes. 
Osenador, claro, pediu para fa- 
lar “com o governador”, João 
Doria estava ocupado, mas li- 
gou de volta rapidinho, todo 
animado, E Tasso, ao desco- 
brir o engano, só enrolou... 

e ATIVO. Doria ainda tem agen- 
dacheia de inaugurações no Es- 
tado antes de deixar o cargo, a 
começar pela estação Vila So- 
nia do Metrô no próximo mês. 

COM CAMILA TURTELLL COLABORARAM 
BREMO PIRES E ELIANE CANTANHÉDE. 

1d) a 

PRONTO, FALEI! 

Elias Vaz 
Deputado federal (PSB-GO) 

“No minimo é uma jolto de bom 
senso. Alguém sendo indicado 
pelo presidente não reúne condi 

ções pora julgá-lo”, sobre o minis- 

“tro Raimundo Carreiro. 
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Um governo que não 
faz o mínimo 

Orçamento definido para 2022 

nquanto bilhões de reais 
são consumidos no toma lá 
dá cá do Executivo com o 
Centrão, falta dinheiro pa- 
ra perícias médicas de segu- 

rados do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Sem aprovação médica, 
trabalhadores acidentados ficam impe- 
didos de receber ou continuar receben- 

do auxilio oficial - para muitos, condi- 
cão de sobrevivência. A falta de recur- 
sos para perícias é mais uma evidência 
do desgoverno do presidente Jair Bol- 
sonaro, lider de uma equipe incapaz, a 
poucas semanas do Natal, de indicar 

como será o Orçamento federal desti- 

nado à execução em 2022. 
Essa incompetência se manifesta 

tanto na programação anual, embuti- 
da no projeto orçamentário, quanto 
na condução das funções no dia a dia. 
Ajudar trabalhadores incapacitados, 
sejao problema temporárioou perma- 
nente, é função essencial, inadiável é 

continua de qualquer governo de ver- 
dade. No Brasil, as verbas previstas pa- 
ra esse trabalho se esgotaram há me- 
ses, segundo explicação fornecida a 
partir de outubro por procuradores li- 
gados ao INSS. Mas a carência finan- 

Em defesa dos leilões 
no saneamento 

Supremo Tribunal Federal não deve compactuar com 

Estados que buscam brechas para impedir licitações e 

manter monopólio no saneamento básico 

mvigor háumanoe quatro 
meses, o marco legal do sa- 
neamento básico já de- 
monstrou seus primeiros 
resultados, com a realiza- 

ção dos leilões bem-sucedidos para a 
concessão de serviços no Rio de Janei- 
ro, Cariacica (ES), Maceió (AL) e Ama- 
pá. Uma nova rodada, com cobertura 
de parte da zona oeste da capital Alumi- 
nense é outros 20 municípios, está mar- 
cada para 29 de dezembro, com lance 
minimo de R$1216 bilhão e investimen- 

to em obras estimado em R$ 4,7 bi- 
lhões. São valores vultosos, e ao menos 

duas empresas já manifestaram interes- 
se, segundo reportagem do Esta- 
dão/Broadoast. 

Cerca de 35 milhões de brasileiros 

vivem em locais sem acesso à agua tra- 
tada. Praticamente metade da popula- 

ção não tem acesso a esgoto sanitário, e 
dos sistemas existentes, 51% não são 
tratados de forma adequada. A entrada 
do setor privado é vista como funda- 
mental para dar fim a essa simbólica 
mazela social. Levantamento da con- 
sultoria KPMG calculou que serão ne- 
cessários R$ 750 bilhões em investi- 
mentos para que o País atinja a univer- 
salização. 

E essencial, portanto, que o Supre- 
mo Tribunal Federal (STF) rejeite as 
ações que questionam o novo marco, 
cujo julgamento foi iniciado na semana 
passada. De um lado, estão as empre- 
sas estatais de saneamento e partidos 
de oposição contrários à legislação. Do 
outro ço govemo federal e a Associação 
Brasileira das Concessionárias Priva- 
das de Serviços Públicos de Água e Es- 
goto (Abcon). | 
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ceira é apenas um aspecto do tropeço 
administrativo, 

Não há dinheiro nem acordo, entre 

Executivo e Judiciário, sobre o Poder 
responsável pelo pagamento de hono- 
rários aos peritos. Além disso, recursos 

adicionais, segundo o INSS, dependem 
do Congresso. Enquanto se alonga o 
impasse, recorre-se ao improviso, Al- 
guns peritos médicos têm concordado 
em trabalhar com pagamento adiado, 
masa incerteza, nesse caso excessiva, é 
perigosa para quem presta o serviço. 
“Pico sem saber como vou pagar mi- 
nhas contas”, disse uma profissional ci- 

tada pelo Estado. 
Emperrada na execução das tarefas 

cotidianas, a equipe federal mostra-se 
desorientada também quando é preci- 
so fixar rumos, etapas e prazos para 0 
ano seguinte. Essa incapacidade ficou 
muito clara na elaboração do Orçamen- 
to de 2021. Em agosto de 2020, a equi- 
pe econômica programou as finanças 
do ano seguinte como se à pandemia e 
seus efeitos fossem terminar em de- 
zembro. Em janeiro, milhões de fami- 
lias afundaram na miséria, sem o auxi- 

lio emergencial, e só voltaram a ser so- 
corridas em abril. Também a tramita- 
ção da proposta orçamentária foi mal 
acompanhada, e oprojetosó foi aprova- 
do neste ano, com quatro meses de 
atraso e muitos favores concedidos ao 
Centrão, 

O poder do Centrão sobre o Executi- 
vocresceuem 2021. A vcupação da che- 
fia da Casa Civil pelo senador Ciro No- 
gueira é parte desse fortalecimento. O 
apoio parlamentar ao presidente Jair 
Bolsonaro tornou-se mais custoso e ca- 
da vez menos compatível com os bons 

O pilar do marco é a abertura de um 
setor dominado por empresas públicas 
estaduais, cujos indicadores de cober- 
tura expõem um fracasso incontestá- 
vel. A nova lei exige a realização de lei- 
lão para a escolha do prestador de servi- 
ços de água e saneamento e impõe me- 
tas desafiadoras, mas não impossiveis: 
garantir, até 2033, 0 fornecimento de 
água potável para 99% da população; 
para a coleta e tratamento de esgotos, o 
indice a ser alcançado é de 90%, 

Autora de uma das ações que serão 
julgadas pelo STF, a Associação Brasi- 
leira das Empresas Estaduais de Saneca- 
mento (Aesbe) afirma que o marco in- 
viabiliza a atividade das companhias 
públicas que atuam no setor. Um estu- 
do da GO Associados apontou que pe- 
lo menos dez delas não atenderiam a 
um ou mais critérios exigidos pela no- 
va lei e pelos decretos subsequentes. 
Paraa entidade, ao proibiro fechamen- 
to de contratos sem licitação entre es- 
tatais é prefeituras, essa legislação se 
sobrepós à Constituição, que não veda- 
ra a prática, 

A Advocacia-Geral da União (AGU), 
por sua vez, argumenta que o modelo 
anterior não proporcionou a eficiência 
dos serviços, O órgão mencionou ain- 
da não haver privilégio no marco para 
as empresas privadas nem prejuizo às 
estatais, uma vez que todas as compa- 
nhias interessadas poderão disputar as 
áreas em um processo licitatório sem 

SERGIO MALGUEIRO MIRETRA 

padrões de administração das finanças 
publicas. O ministro da Economia, Pau- 
lo Guedes, encenou alguma resistên- 
cia, mas acabou sujeitando sua atuação 
aos interesses particulares do presiden- 
te da República e, por extensão, às im- 
posições dos apoiadores de Bolsonaro, 
reunidos no chamado Centrão. 

Predominaram nesse jogo exigên- 
ciase padrões incompatíveis coma res- 
ponsabilidade fiscal, Disso resultaram 
manobras para contornar ou, mais pre- 
cisamente, para furar o teto de gastos, 
Para atender o presidente e seus apoia- 
dores, as finanças federais terão de aco- 

modar, em 2022, maiores gastos so- 
ciais, destinados a conquistar votos pa- 
ra Bolsonaro, enormes emendas parla- 
mentares e, é claro, os chamados gas- 

tos obrigatórios, como salários dos ser- 
vidores € pagamentos previdenciários. 

Paraabrir espaço, o Executivo deci- 
diu reescalonar o pagamento de preca- 
tórios, dividas confirmadas pela Justi- 
ça. O plano incluí, portanto, uma tenta- 
tiva de calote em credores do Tesou- 
ro, por méio de novo atraso dos paga- 
mentos. 

Todo esse bolo depende da aprova- 
ção de uma Proposta de Emenda à 
Constituição, a chamada PEC dos Pre- 
catórios, também conhecida como 

PEC do Calote. À poucas semanas do 
réveillon, o Executivo continua sem 
um projeto efetivo de Orçamento para 
2022, à espera da aprovação de um pa- 
cote incompativel com quaisquer prin- 
cípios saudáveis de gestão financeira. À 
incompetência exibida no caso das peri- 
cias do INSS é apenas um modesto de- 
talhe desse quadro geral, e muito mais 
amplo, de desgoverno nacional e 

diferenciação. 
A concorrência incentiva a busca da 

eficiência, e é isso que alguns Estados 
querem evitar à custa dos cidadãos. 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Parai- 

ba, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do 

Norte e Roraima aprovaram uma moda- 
lidade que pode abrir espaço para um 
drible à licitação. Nas microrregiões, 
que reúnem municípios em um mesmo 
bloco de forma a evitar o abandono dos 
menosatrativos, a responsabilidade pe- 
los serviços é dividida entre as prefeitu- 
ras e o Estado, A estratégia é usar essa 
titularidade compartilhada para alegar 
quea região pode fechar contrato dire- 
tramente com a empresa estadual, dis- 
pensar os leilões e favorecer monopo- 
lios estatais com novos contratos de 30 

anos. 
É uma tentativa desesperada de dar 

sobrevida a empresas que ja mostra- 
ram sua incapacidade para dar resposta 
aos desafios do Pais, com a qual o STF 
não deve compactuar. Saneamento 
não é uma questão política ou ideológi- 
ca. Está mais do que comprovada a rela- 
ção entre a oferta deficiente de servi- 
ços ea incidência de doenças. Em 2018, 
a iniciativa privada atendia 5,2% dos 
municipios, segundo a Abcon, mas foi 
responsável por 219 de todos os investi- 
mentos realizados naquele ano. Exigir 
licitações e metas para a prestação de 
um serviço não é capricho; é o minimo 
que se espera do setor público.e 
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ESPAÇO ABERTO 

A sombra sobre 

o Brasil 

Aloísio de Toledo César 

eráqueo Brasile os 
brasileiros mere- 
cem acreditar em 
parlamentares que 
se vendem? Vê-se, 

a cada dia e com claridade so- 
lar, que o governo federal 
transforma verbas destina- 
das a investimentos públicos 
em moeda de troca para a 
compra de apoio político. 

Isso vem ocorrendo siste- 
maticamente no Pais e lança 
umasombra sobre o presiden- 
te da República e os parlamen- 
tares que se vendem. Será pos- 
sivel confiar em pessoas que 
se vendem? E em quem as 
compra” 

Os eleitores, quando elege- 
ram seus representantes, es- 
peravam o contrário, ou seja, 
desejavam que os eleitos para 
o Congresso Nacionale o Pla- 
nalto ali defendessem os di- 
reitosea honra de cada brasi- 
leiro, jamais o contrário. Ago- 
ra, neste mar de corrupção 
criado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, os nossos eleitos 
fazem o jogo sujo de receber 
os dinheiros e fingir que 08 
aplicam em suas regiões 
(quem sabe guardando um 
troco para si próprios?). 

São as famosas emendas 
de relator, nome cufemíistico 

encontrado para esconder 
quem são os vendidos e, tam- 
bém, quanto de nosso dinhei- 
ro público foi destinado a ca- 
daum deles. Alguns órgãos de 
divulgação calculam que os 
valores desviados nesse jogo 
sujo passam de R$ 4 bilhões. 

Tudoisso setornou conhe- 
cido a partir de denúncia fei- 
tapelo jornal Estado a respei- 
rodo orçamento secreto - no- 
me dado ao processo de com- 
pra de parlamentares com a 
finalidade de proteger o che- 
fe da Nação de um processo 
de impeachment. 

Os bolsonaristas negaram, 
xingaram, mas, no fim das 
contas, o próprio Supremo 
Tribunal Federal (STF) reco- 
nheceu a existência da práti- 
ca, exigindo transparência na 
conduta, ou seja, que sejam 
conhecidos os valores, os no- 

mes dos beneficiados e as 
“obras” que estariam custean- 
do em suas regiões. 

É lamentável que este di- 
nheiro emporcalhado não se- 
ja destinado áqueles que 
mais necessitam, ou Sejá, 408 

milhões de pobres brasileiros 
que são atirados pelo atual 
desgoverno a uma situação 
de miséria. Sim, atualmente 

temos muito mais miseráveis 

No momento em que os 
presidentes da Câmara 
eda República 

enchem os bolsos de 

parlamentares, temos 

mais miseráveis do que 
pobres no País 

do que pobres no Pais - no 
exato momento em que o pre- 
sidente da República e o presi- 
dente da Câmara dos Deputa- 
dos enchem de dinheiro os 
bolsos dos parlamentares pa- 
ra que votem neste ou naque- 
le projeto. 

Não fossem as divulgações 

do caso pela imprensa, jamais 
ogrande público teria notícia 
dessa corrupção desbragada 
envolvendo o Palácio do Pla- 
naltoe os congressistas vendi- 
dos. Falta saber onome de ca- 
da um dos vendidos e o di- 
nheiro que receberam, por- 

que o quantum destinado a ca- 
da real tende a permanecer 
em mistério. Rui Barbosa di- 
zia que “a imprensa é a vista 
da Nação. Por ela é que a Na- 
ção acompanha o que lhe pas- 
sa ao perto e ao longe, enxer- 
ga o mal que lhe malfazem, 
devassa o que lhe ocultam e 
tramam, colhe o que lhe sone- 
gam ou roubam”. 

A Constituição federal pro- 
clama, em seu artigo 37, HH, 
parágrafo 4.º, que “os atos de 
improbidade administrativa 
importarão a suspensão dos 
direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibi- 
lidade dos bens e o ressarci- 
mento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, 
sem prejuízo da ação penal ca- 
bivel”. Essa garantia é saudá- 
vel, mas, lamentavelmente, 

não tem aplicação ao presi- 
dente da República no curso 
do mandato, em face de en- 
tendimento já sufragado pelo 
Supremo Tribunal Federal de 
queaação de improbidade ad- 
ministrativa não se aplica aos 
agentes políticos que se sujei- 
tam ação penal por crime de 
responsabilidade, com foro 
privilegiado estabelecido na 
Constituição federal (caso de 
Jair Bolsonaro). 

De fato, assim como a in- 

violabilidade criminal em ra- 
zão de opiniões, palavras e vo- 
tos protege os parlamentares 
eleitos, ao lado dela a mesma 
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imunidade impede que o pre- 
sidente da Republica seja pro- 
cessado sem prévia licença 
da Câmara dos Deputados. 

Essas imunidades alcan- 
camapenas o processo crimi- 
nal e os crimes, mas deixam 

de fora as cominações civis, 
como, por exemplo, o ressar- 
cimento ao erário. Isso equi- 
vale a dizer que estes corrup- 
tos eleitos podem dar risada 
agora, mas, ao término do 

mandato, poderão efetiva- 
mente ter de devolver dinhei- 
ro ao erário, após julgamento 
de ação civil. 

Lamentavelmente, a nova 
lei que pune a improbidade 
administrativa, na forma 

com que foi publicada -embo- 
ra tenha disposto oito anos 
parão Ministério Público ajui- 
zar a ação contra O corrupto 
— determinou que é de ape- 
nas quatro anos o prazo pres- 
cricional, Ajuizada a ação, 
passaa incidir o prazo de qua- 
tro anos para reconhecimen- 
toda prescrição intercorren- 
te, circunstância que tornará 
muito difícil de punir à cor- 
rupto antes do julgamento fi- 
nal dos demorados processos 
punitivos. Boa parte das 
ações podera perder sua fina- 
lidade se o prazo para julga- 
mento da ação ultrapassar os 
quatro anos. 

Quando chegar a hora de 
entrar com ação penal e civil 
contra esses corruptos, toma- 
ra que o Brasil tenha um pro- 
curador-geral da República 
que nãose curve, docilmente, 
ao presidente da República, 
como o atual. € 

DESEMBARGADOR APOSENTADO, FOI 
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, E-MAIL: ALOIMO PARANA OMAN COM 

Armadilha social 
Sobre o artigo de Rogério L. Fur- 
quim Werneck no Estado de 
26/n (B8), em que ele aponta 
“propostas completamente esta- 
pafúrdias,aosabor daimprovisa- 
ção, oportunismoe irresponsabi- 
lidade” uma reflexão: os progra- 
mas sociais de transferência de 
renda, recomendados há deca- 

daspela ONU para paisespobres 
e em desenvolvimento, com a 

versão Bolsa Escola implantada 
no governo FHC sob os auspí- 
cios de Ruth Cardoso, turbinada 
e, depois, desvirtuada com fins 

eleitoreiros pelos govemos petis- 
tas, como Bolsa Familia, e agora 

com propósitos descaradamen- 
te eleitoreiros pelo atual gover- 
no, como Auxilio Brasil, deve- 
riam ter como premissa basilar a 
sua temporariedade, Ora, esta 
política pública tem a finalidade 
deatender comurgênciaapopu- 
lação carente e faminta, com to- 
dos os méritos dessa iniciativa. 
Mas não se pode conceber que 

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

ela venha a perpetuar a existên- 
ciade parcela significativa da po- 
pulação abaixo da linha depobre- 
za Oquescespera é queos gover- 
nosimplantem planos econômi- 
cos que promovam a atividade 
econômica e criem empregos, 
demodo que o Pais saia desta ar- 
madilha social. Tornar estes awa- 
hos permanentese gravarissona 
Constituição representa mais 
um instrumento a engessar NOs- 

saeconomiaeperpetuarapobre- 
za, Imagine-se que esta proposta 
sejaaprovada, qual governoteria 
a coragem de propor a cessação 
do beneficio, caso ele não mais 

semostre necessário? Sei que pa- 
receutópico acabar coma pobre- 
zano Pais, masestedeveseroob- 
jetivo dos governos, qualquer 
que seja sua linha ideológica. 
José Roberto dos Santos Vieira 

irdsvletraçigmail com 

São Paulo 

Fábrica de demandas 
Comoaposentado doserviçopú- 
blico, em que atuei por 35 anos, 

sótenho de concordar com olei- 
cor sr. Eduardo Aguinaga, neste 
Fórum dos Leitores de ontem (Fal- 
ta de controle), Vimuitos dinigen- 
tes tomarem decisões, baseadas 

em pareceres de procuradores 
públicos, que, por serem ilegais, 
solrem ações na Justiça e, nor- 
malmente, são derrotadas, ge- 

rando muitos precatórios. Nada 
acontece com esses dirigentes e 
procuradores. Assim fica muito 
facilde iludiroservidoreo públi- 
co em geral, É preciso mudar is- 
so com urgência, 

José Renato Nascimento 

jrnasciigmail.com 

A Casa Amarela 
No final de outubro de 2021, 

uma casa centenária que ficava 
no meu bairro, o Jardim 

D'Abnil, foi demolida. Ela per- 
tencia ao arquiteto sueco Car- 
los Ekman, e foi construida na 
margem da antiga Estrada Bus- 
socaba, hoje região verticaliza- 
da do municipio de Osasco (era 

conhecida como Sitio Flora Ja- 
guaribe). À contribuição de Ek- 
man para a arquitetura do Esta- 
do é significativa —- menciono, 
como exemplo, a mansão Vila 
Penteado (FAU-|Maranhão), 
hojesede da pós em arquitetura 
da Universidade de São Paulo. É 
por isso que fiquei tão comovi- 
do como trabalho da artista Ja- 
nicede Piero, preservandoa Ca- 

saAmarela,na Vila Romana (Es- 
tado, 27/11, A46). Essa arquite- 
tura de bairro, além de consti- 
tuir a identidade afetiva do lo- 
cal, preserva as diversas etapas 
históricas de ocupação domuni- 
cípio. Penso que a riqueza da ar- 
quitetura doméstica brasileira 
merece um projeto de proteção 
ativo e específico, que com- 
preenda a vulnerabilidade des- 
sas residências mais afastadas 
das regiões centrais (e visíveis) 
da cidade. Agradeço, portanto, 
odestaque dado à históriada Ca- 
sa Amarela, um lindo exemplo 

de preservação, 
Felipe Eduardo Lázaro Braga 

braga felipeiiao) com 

Úsasco 

DITISTISEDDSS PE DSECDESPE DEST RISE DOSES DEST IRaDTrerame 

O mundo chora a partida do ar- 
quiteto Ruy Ohtake, figuranotá- 
velereconhecida por sua criati- 
vidade e seu talento. Sua obra 

perdurará e será testemunho 
de sua genialidade. A par de to- 
dos os seus méritos, acrescen- 
te-seuma qualidade que eviden- 
ciaoseucaráter:cumpria devo- 
tadamente, os rituais acadêmi- 

cos, desde a sua eleição para a 
Academia Paulista de Letras (A- 
PL). Presença assídua, partici- 
pativa e sempre disposta a con- 

tribuir com cengrandecimento 
da Casa de Cultura por excelên- 
cia de São Paulo, que desde 
1909 funciona de formaininter- 

rupta, a defender o vernáculo, a 
hteratura, a leitura e a cultura 

emperal. Ruv Ohtake faráimen- 
sa falta às nossas reuniões das 
quintas-feiras. 

José Renato Nalini, presidente 

da Academia Paulista de Letras 

jose-nalinigimol.com.br 

São Páulo 
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HO ESTADO DE S. PAULO 

ESPAÇO ABERTO 

Quem escolhe o seu deputado? 

Marcelo de Azevedo Granato 

m menos de um 
ano, seremos cha- 

mados a escolher 
os próximos depu- 
tados federais do 

Pais. A distribuição das cadei- 
ras na Câmara dos Deputados 
se dará proporcionalmente 
aos votos recebidos pelos parti- 
dosem cada Estado eno Distri- 
to Federal. À identificação dos 
candidatos mais votados de ca- 
da partido vem só depois, an- 
tes, é preciso saber seo partido 
recebeu o minimo devotos ne- 
cessário para que ele tenha di- 
reito a uma ou mais cadeiras 

na Câmara, a serem ocupadas, 
então, por seus candidatos 
mais votados, Portanto, ao es- 
colhermos um candidato, esta- 
mos votando no seu partido. 

Mas como o partido esco- 
lhe o candidato? E, depois de 
escolhido, como o partido 
promove (financia) a campa- 
nha dele e dos seus demais 

candidatos? 
Em decorrência dessas e 

de outras perguntas, alguns 
meses antes da eleição de 
2018 o Movimento Transpa- 
rência Partidária elaborou 

seu Ranking da Transparên- 
cia Partidária. O foco desse 

ranking foram as informa- 
ções prestadas pelos partidos 
em seus endereços na inter- 
net. O objetivo do movimen- 
to era avaliar em que medida 
eles informam o público so- 

Imposto 

bre suas estruturas e dinâmi- 
cas de funcionamento. 

Dentre os temas abrangi- 
dos no ranking, constaram: (1) 
o histórico dos dirigentes, isto 
é, “como foram escolhidos, e, 

se eleitos internamente, o re- 

sultado das eleições e as datas 
desses pleitos”, é os procedi- 
mentos dos partidos no que se 
refere à publicidade das regras 
(2) “para a escolha dos candi- 
datos do partido em eleições” 
e (3) “para aplicação dos recur- 
sos do partido”, 

Na média final de cada um 
dos partidos no ranking, de ze- 
roa1o,as maiores notas foram 
do Novo (2,50) e do PT (1,38). 
Estes dois partidos receberam 
as únicas notas superiores a 
Lodentre as 35 legendas avalia- 
das. PSL e PCO receberam no- 
ta zero, ou seja, náoatendiama 
nenhuma das 16 variaveis da 
pesquisa, 

Particularmente nos três 

itens destacados acima — his- 
tórico dos dirigentes e regras 
para escolha dos candidatos & 
aplicação dos recursos —, to- 
dos os partidos receberam no- 
ta zero. Portanto, às vésperas 
da eleição de 2018, não havia 
informações aos cidadãos (di- 
recionameêntos dos portais 
das agremiações para as bases 
de dados da Justiça Eleitoral 
não foram considerados) so- 
bre o histórico de dirigentes 
dos partidos e sobre as regras 

SÉRGIO CASTROJESTADÃO 

o 

IPVA vai subir: guarde seu décimo terceiro 
para pagar e saiba calcular o valor 

Com a disparada dos preços dos veículos 
durante a pandemia, os valores do tributo tam- 

Semidesconhecidos 
definiram não só 
nossas opções para a 
Câmara em 2018, 
mas quais deveriam 
ser mais ou menos 
expostas a nós 

para escolha dos candidatos e 
aplicação dos recursos, 

Ocorre que são justamente 
os dirigentes dos partidos 
que, em larga medida, defi- 
nem os candidatos do partido 
e os recursos a serem atribui- 

dos a cada um deles, Assim, 
foram estes semidesconheci- 

dos do público que definiram 
não só nossas opções para a 
Câmara em 2018, mas tam- 
bém quais delas deveriam ser 
mais OU menos expostas a nós 
(na forma de financiamento 
das campanhas). 

Isso emerge, também, da 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e “Meu 13.º já gastei quando anteciparam 
em junho/julho. E agora? Quero o 14.º,º 
MARIA BARBARON 

e “É porisso que às vezes não tenho vontade de 
tiraracarta Agentevivesóparapagarimposto” 
JULIO OLIVEIRA 

e “Carros usados valorizaram mais de 30%; no 
último ano, era esperado o aumentono IPVA.” 
CARLOS HENRIQUE 

s “Quem consegue ter carro nesse governo, 
com esse valor de gasolina e IPVA, está de 
parabéns.” 
THAYLA CONCEIÇÃO 

Mm) MAS REDES SOCIAIS 
Veja outros destaques e participe das discussões no 

análise dos critérios apresenta- 
dos pelos partidos para a distri- 
buição do chamado Fundo 
Eleitoral. O exame das atas das 
reuniões em que tais critérios 
foram definidos pela Executi- 
va Nacional dos partidos, à 
época das eleições municipais 
passadas, revela, por exemplo, 

que, no caso do PSL, ao menos 

50% domontante daquele fun- 
do deveria destinar-se à comis- 
são executiva nacional e ser 
“distribuído por livre delibera- 
ção da maioria simples do or- 
gão, diante das peculiaridades 
e objetivos partidários em ca- 
da Estado da Federação (...)”. 

Além disso, a definição dos 

candidatos que deveriam rece- 
ber recursos do fundo, seja pe- 
lo diretório estadual, seja pela 
comissão executiva nacional 

do PSL, deveria ter em conta o 
critério acima, “inserindo-se 

no âmbito da autonomia parti- 
dária”. A situação se repete em 
outros partidos, inclusive com 
redações idênticas das atas (vi- 
de artigo 1.º das atas de PMB e 
Solidariedade). 

A distribuição dos recursos 
entre os candidatos é um fator 

importante para o sucesso das 
candidaturas. Levantamento 

de Bruno Carazza mostra que, 
na eleição de 2018, dos 1090 
candidatos a deputado federal 
que mais arrecadaram recur- 

sos, 58 se elegeram. No mes- 
mo levantamento, lemos que 
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a maior parte da cota de 30% 
para candidaturas femininas 
“foi aplicada em esposas, fi- 
lhas e netas de políticos tradi- 
cionais, como Damielle Cu- 
nha, Flávia Arruda, Marilia Ar- 

raes e Elcione Barbalho - can- 
didatas cujos sobrenomes dis- 
pensam apresentações”, 

Um estudo da Fundação Ge- 
túlio Vargas (FGV) de 2019 
mostra, ainda, que, do total 
gasto pelos candidatos a depu- 
tado federal em 2018, os elei- 

tostesponderam por 4425. Ain- 
da segundo o estudo, “do uni- 
verso de candidatos, grande 
parte dos recursos ficou nas 
mãos de poucos competido- 
res”. Na eleição de 2020 apu- 
rou-se que partidos direciona- 
ram recursos apenas a alguns 
poucos candidatos, que deci- 
diam a quem repassaraverba e 
quanto repassar. 

ÃO ignorarmos o processo 
de designação dos candidatos 
e alocação dos recursos pelos 
dirigentes partidários, entre- 
tendo-nos com voto impres- 
so e distritão, não notamos 

que a eleição, “mais do que 
uma livre designação por par- 
te do eleitor, é a confirmação 
de uma designação já ocorri- 
da” (Norberto Bobbio, Quale 
democrazia?). 0 
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INTEGRANTE DO INSTITUTO NORBERTO 

BOBEIO, É PROFESSOR DA FACAMP 

PRODUTOS DIGITAIS 

Pilula: resumo do dia to- 

das as noites no seu e-mail. é 

www estadao.com.br/e/pilula 

Siga seus colunistas favo- 
ritos no app do Estadão. é 
www estadao.com.brie/favoritos 

bém vão subir - e muito. A dica é calcular previa- 
menteovalor. Paratanto, bastamultiplicaro valor 

de mercado do veiculo pela aliquota do Estado. e 

Recebeu boato? Envie pa- 
raequipe do Estadão Verifica. e 
www .estadao.com.br/e/verifica 

Eres Link da Bio di Instagram do Estadão. 
“reostadagocom.brieiinstagram 

Siga o Estadao nas redes sociais 

fu. Eng Castonc Álvares, E5 - CEP: D2SBA-200 — São Poda - 5º [11) 2856-2122 Fame [10) 2856-2540 4 E-Madl forumijcestadaceoam d& Central do assinánie: Copia é regiico metropolitanas: 4006-5323 4 Desmas Localidades DADO-DDA-S7-20 

batpsimea estadas combr/fate-conosco db Central so leitor: (11) 3855-212 4 fm ecom estado festadac.cam classificados por telelores [L1) 2055-2001 Preços renda video: SRSRS 5 DO (segunda a sábado! e R$ TDO jgomingoi. RJ, ME, PR, SCEDF: RS 5,50 

(segunda asdoado) e R$ B/D0 |porringo). ES R$, BO, MT E MS; RS 750 [acounda a sdbado) e R$ 9,50 (domingo BA, SE, PE, TO E ALRS 2,50 (segunda a sábado) e R$ TODO [niorminga). AM, RR, CE, MA. PI RM, PA, PE, AL E bl R$ AD 

(segunda a ssbadore R$ LDO jcominço!. Vendas de assinaturas Capital (11) 1550-2000 Demais localiciades: DADO a-GOCD e Rendas corporativas: (11) 2856-2017 + Agências de publicidade: [11/ 2H55-2521 & cinfiestadan.com 



TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO 
Leia reportagens do A 

“Estadão sobre 

orçamento secreto 

O Congresso O Orçamento sem controle 

Parlamentares aprovam projeto que 
mantém repasses do orçamento secreto 

Deputados e senadores dão aval a proposta dos presidentes das Casas, que oculta nomes 

de quem já se beneficiou com pagamentos; recursos podem superar R$ 16 bi no ano eleitoral 

DANIEL NETERMAN 

IANDER PORCELLA 

BRASÍLIA 

O Congresso decidiu ontem 
manter em funcionamento o or- 
camento secreto, com repasses 
bilionários para redutos eleito- 
rais dos parlamentares, sem 
mostrar quem apadrinhou es- 
sas verbas nos dois últimos 
anos. Na prática, os recursos po- 
derão superar R$ 16 bilhões no 

ano eleitoral de 2022. Os depu- 
tados e senadores avalizaram 
um projeto de resolução apre- 
sentado pelas cúpulas da Câma- 
raedo Senado, ocultando os no- 

mes de quem se beneficiou com 
o pagamento em 2020 € 2021 € 
dando um nível de transparên- 
cia, questionado até por técni- 
cos, somente para as verbas no 
futuro. O orçamento secreto foi 
revelado em série de reporta 
gens do Estadão desde maio. 

A Câmara aprovou a propos- 
tacom 268 votos a favor, 31 con- 

tra é uma abstenção. No Sena 

do, o placar foi apertado: 34 à 
32. As verbas do orçamento se- 
creto foram suspensas pelo Su- 
premo Tribunal Federal (STF) 
eo futuro dos repasses está nas 
mãos da relatora da ação na 
Corto, ministra Rosa Weber. 

Além do projeto de resolu- 

Parecer 

Nota assinada pela 
consultoria do Senado 

diz que transparência 
não está garantida 

ção, umato assinado e publica- 
dopelos presidentes da Câma- 
ra, Arthur Lira (PP-ALS, e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), manteve em segre- 
do os nomes dos padrinhos do 

orçamento secreto beneficia- 

dos com os repasses nos dois 
últimos anos. À medida do Su- 

premo determinou a divulga- 
ção dos autores. À cúpula do 
Congresso agirá agora para a 
Corte destravar os repasses. 

IMPOSITIVO. O projeto aprova- 
do garante para as emendas de 
relator um patamar igual à so- 
ma das emendas individuais, 
aquelas indicadas por cada de- 
putado e senador, e das banca 
das estaduais, viabilizadas pe- 
lo conjunto de parlamentares 
de um mesmo Estado. Os re- 

MARCOS OL IVEIRA/ABENELANE LA SEMADO 

Plenário da Câmara durante sessão conjunta, ontem, do Congresso Nacional; verbas estavam suspensas por decisão do Supremo 

passes das verbas carimbadas 
como RP-9 poderão superar 
R$ 16 bilhões em 2022, ano em 

que o presidente Jair Bolsona 
rotentará a reeleição, próximo 
ao valor autorizado para 2021. 
O relator poderá indicar a 

destinação das verbas e dar pu- 
blicidade ao nome do padri- 
nho dos recursos, atualmente 
mantido nos bastidores. Essa 
indicação, no entanto, não será 
obrigatória. Técnicos do Sena- 
do avaliam que se trata de uma 
brecha para que tudo continue 
sob sigilo, como ocorre hoje. 

OPOSIÇÃO. Partidos de oposi- 
ção se movimentam agora pa- 
raacionar novamente o Supre- 
mo e derrubar o ato da cúpula 
do Legislativo s 0 projeto apro- 
vado ontem. “O projeto legali- 
za e institucionaliza o chama- 
do Tica MeEnto SECreto E, dO 

mesmo tempo, cria o deputa- 
do de segunda, de terceira e de 
quarta categorias sem que o po- 
vo saiba quem são os deputa- 
dos e deputadas que se benefi- 
ciaram desse orçamento secre- 
to”, disse a vice-lider da oposi- 
ção na Câmara Fernanda Mel- 
chionna (PSOL-R&1. 

“E o Centrão votando a fa 
vor de ter o poder de cerca de 
R$ 17 bilhões. É muito dinhei- 
ro. Para quem não entende, é 
tirar dinheiro dos ministérios, 
que fazem políticas públicas, 
mesmo que às vezes erradas, 
para dar isso na mão de um re- 

Principais mudanças 

e Sigilo 

Os nomes de quem apadri- 
nhou as verbas do orçamento 
secreto em 2020 € 2021 perma- 
necerão em segredo, contra- 
riando uma decisão do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF), 

que determinou transparên- 
cia a essas indicações. 

o Limite 

A partir do ano que vem, as 
emendas de relator terão um 

limite equivalente a todas as 

emendas individuais e de ban- 
cadas estaduais no Orçamen- 

toda União. Na prática, esse 

lator. E na mão também da pre- 
sidência desta Casa” afirmou 

olider do Novona Câmara, de- 

putado Paulo Ganime (RJ) 
O relator do projeto, sena- 

dor Marcelo Castro (MDB- 
Pl), admitiu que os nomes do 
orçamento secreto poderiam 
ser divulgados, mas afastou a 
possibilidade de regulamen- 
tar isso por meio da resolu- 
ção. “Isso é uma questão da 
Mesa,e não da resolução”, dis- 

se Castro, reforçando que a 
transparência estã garantida 
para o futuro. “Eu acho que 
grande parte teria condição 
de recuperar, mas o que é que 
adianta dar uma parte se não 

valor pode superar R$ 16 bi- 
lhões em 2022. 

& Nomes 

O relator podera indicar o des- 
tino das emendas RPg e terá 
que divulgar quem foi o padri- 
nho daquela indicação: por 
exemplo, um parlamentar ou 
um prefeito. Essa regra, po- 

rém, só vale para emendas 

futuras. 

& Divisão dos recursos 

Não há nenhuma regra sobre 
quais áreas poderão ser benefi- 

ciadas pelas emendas de rela- 
tor e nenhuma garantia de dis- 

tribuição igualitária entre os 
parlamentares do Congresso. | 

dá toda? Ai o Supremo vai di- 
zer que não atende a decisão 
da mesma forma.” 
O presidente do Senado, Ro- 

drigo Pacheco (PSD-MG), de- 
fendeu a manutenção das 
emendas de relator e a oculta- 

ção dos nomes de quem apadri- 
nhou o orçamento secretonos 

dois últimos anos, contrarian- 
do a decisão do STF, e insistiu 

no argumento de que não ha 
registro dessas indicações. 
“Há mecanismos de comba- 

te desses malfeitos, desses des- 

vios e desses crimes, mas não é 
aexistência da emenda de rela- 

tor que é por sua natureza algo 
ilicito, porque definitrvamen- 

te não é. Aliás, é o que vai sal- 
var muita gente no Brasil, mui 
tos municipios, muitos hospi- 
tais, é justamente Os recursos 
que estão indicados pelo rela- 
tor e que precisam ser destra- 
vados”, afirmou Pacheco du- 

rante um discurso a empresá- 
rios no Paraná. 

No Senado, houve votos 
contrários de parlamentares 
ligados ao governo, como Pli- 
nio Valério (PSDB-AM) e So- 
raya Thronicke (PSL-MS), 
Por outrolado, houve voto fa- 

vorávelna oposição: o do sena- 
dor Rogério Carvalho (PT- 
SE). Conforme o Estadão 
mostrou, verbas do orçamen- 

to secreto também benefticia- 
ram oposicionistas, 

CONSULTORIA. Uma nota assi- 
nada pelo consultor do Senado 
Femando Bittencourt afirma 

quea cúpula do Congresso des- 
cumpre a decisão do Supremo 
sobre o orçamento secreto ao 

editar o ato conjunto e votar a 
resolução. Observou ainda 
que, diferentemente do argu- 
mento de Lira e Pacheco, é pos- 
sivel revelar quem são os parla- 
mentares beneficiados com a 

distribuição de verbas biliona- 
rias nos dois últimos anos. 

Após a divulgação do docu- 
mento, o Senado publicou 
umanota afirmando queas opi- 
niões dos técnicos não repre- 
sentam o posicionamento ins- 
titucional da consultoria e 
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sucessão presidencial 
vai ganhando forma e 
nomes e a definição do 
governador João Doria 

como candidato do PSDB é um 
novo fator relevante, pela tradi- 
ção do partido e a determina- 
ção do candidato, mas hã uma 
forte divisão e uma corrida de 
obstáculos, 

Começou com o fiasco das 
prévias, que jogaram luzes 
não no PSDB e em Doria, mas 

na incompetência da votação, 
na guerra interna, que não é 
novidade, e nas fragilidades 
dos candidatos, que ficaram 
mais em evidência do que as 
qualidades. 

Doria bateu otambém gover- 

nador Eduardo Leite por 54% a 

4595, 0u seja, sai das prévias com 
um partido dividido exatamen- 
te ao meio e com um histórico 
de ciúmes e guerras internas en- 
tre os paulistas e, por fim, entre 
paulistas é o mineiro Aécio Ne- 
ves. Como unir Os cacos agora? 

Todos tinham profunda liga- 
ção com o PSDB, o que não é o 
caso de Doria, neófico no parti- 
do e na política é com rejeição 
alta, o que torna sua missão de 

unir a tucanada ainda mais desa- 
fiadora. Alckmin já está fora, Aé- 
cio detesta Doria, Tasso Jereis- 
sal não vai com Doria, E não 
esta sozinho. 

Por outro lado, Doria teve vi- 

tórias surpreendentes: para a 

Prefeitura de São Paulo num 

inédito primeiro turno e para o 
Palácio dos Bandeirantes, emba- 

lado, diga-se, pelo “BolsoDo- 

Ou o PSDB fecha 
com Doria ea 

terceira via ou 

vai virar história 

em 2022 

a”, E tem a alavanca de São 

Paulo e o trunfo de ter saido na 
frente na vacinação contra Go- 

vid. Isso, ninguém tira dele. 
O obstáculo seguinte é a dis- 

putapela raia da terceira via, pa- 
ra lá de congestionada e com o 

ex-juize ex-ministro Sérgio Mo- 
ro largando bem, Doria, Moro e 
Luiz Henrique Mandetra ensaia- 
ram um acordo: quem tiver 
mais chance arrasta os outros. 

Se fosse hoje, O acordo favo- 
receria Moro, mas isso é coisa 
para meados de 2022 e, sabem 
como é, acordo em política tem 
validade curta, como a memo 
ria do eleitor. Mais: é coisa de 

Doria, não do PSDE. 
E, se Doria passou raspando 

pelas prévias e enfrenta uma pe- 
dreira para ultrapassar Moro & 
CiroGomes para ser o “candida- 
to de centro”, o pior vem de- 
pois: a eleição. Treino é treino, 
jogo é jogo. 

Há uma muralha até o segun- 

SEG Carlos Percira Ipuemenalmente( a TER, Elare Coantanhêde e QUI liar taacã e SEX. Eliane Carmrtaivhede é SAB. Jobo Gabriel de Lima e DOM Eliané Carmanhéde e JR Guzzo 

Eliane Cantanhêde E-mail: elianecontanhedemestadas.com; Twitter: Becontanhede 

Doria e a corrida de obstáculos 

do turno, com o ex-presidente 
Lula favorito nas pesquisas & O 
presidente Jair Bolsonaro com 
a caneta. Nenhum presidente 
perdeu a reeleição desde 1998. 
Nem Dilma Rousseff, alvo de 
impeachment logo depois. 

Para o PSDE, está em jogo 
não só uma eleição, mas o seu 
futuro. Nocauteado em 2018, 
perde seus lideres, sua cara € 
sua alma e tem duas opções: ou 
cerrar fileiras para o que der e 
vier com Doria e depois com 
Moro e os demais na terceira 
via, ou dispersar, fecharolivroe 
virar histórias 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, 

DA RÁDIO JORNAL |PE) E DO TELEJDRMAL 
CLORDNEWS EM PAUTA 

Eleições 2022 

Doria escala Meirelles para equipe; 
Alckmin faz novo aceno a Lula 
Secretário da Fazenda 
vai ajudar a formular 
plano econômico do 
pré-candidato tucano; 
ex-governador se 
reúne com sindicalistas 

PEDRO VENCESLAU 
LEVY TELES 

Definido. como pré-candidato 
do PSDB à Presidência, o go- 

vernador de São Paulo, João 

Doria, iniciou a montagem de 
sua equipe de campanha, Ele 
escalguo secretário da Fazen- 
da, Henrique Meirelles (PSD), 

entre os economistas que aju- 
darão a formular seu plano de 
governo, O anúncio foi feito 
ontem durante entrevista na 
sede do partido, no bairro dos 
Jardins. Quase ao mesmo tem- 

po, também na capital paulis- 
ta, Geraldo Alckmin — o ex-go- 

vernador do Estado e último 
presidenciável tucano — vol- 
tou a indicar que não rejeita a 
ideia de ser candidato a vice 
numa chapa encabeçada pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lu- 
la da Silva, 
Os fatos simbolizaram omo- 

mento do PSDB, que concluiu 
sua consulta interna sem con- 

seguir unir o partido em torno 
de um projeto nacional, Antigo 
padrinho, mas hoje desafeto 
de Doria, Alckmin deve deixar 

a legenda. Ele se reuniu ontem 
com lideranças de centrais sin- 
dicais, na sede do Sindicato 

dos Químicos, e ouviu um ape- 
lo para que refletisse sobre a 
possibilidade de ser candidato 

TIAGO QUEIRDE ESTADÃO 

Doria ao chegar na sede do PSDB em São Paulo; governador diz que decisão de Alckmin é 'soberana' 

avice na chapa do petista, 
Oencontro foi fechado à im- 

prensa, mas lideres sindicais 
ouvidos pelo Estadão afirma- 
ram que Alckmin voltou a fa- 
zer acenos a uma hipótese de 
dobradinha com o ex-presi- 
dente. Fez também leituras do 
cenário político nacional, elo- 
giou novamente a capacidade 
de articulação de Lula e defen- 
deu uma união nacional para o 
Brasil sair da crise, 

NOMES. Este também foio tom 
de Doria ao informar que Mei- 
relles, atualmente filiado ao 
PSD, aceitou o convite para 
participar da equipe de pre- 
campanha — apesar da candida- 
tura ao Senado por Goiás, O 
governador afirmou que o ti- 

me que vai construir seu plano 
econômico tera seis integran- 
tes e sua campanha não terá 
um “posto Ipiranga”. Na cam- 
panha de 2018, 0 então candi- 
dato Jair Bolsonaro usou essa 

expressão para anunciar que 

Paulo Guedes teria carta bran- 

ca em caso de vitória, 
Auxiliares do tucano dizem 

que ele procura mulheres para 
o grupo e que “sonha” com a 
participação da economista 
Ana Carla Abrão, colunista do 

Estadão. Ela chegou a ser con- 
vidada para ser secretária da Pa- 
zenda da Prefeitura de São Pau- 
lo quando Doria foi eleito em 
2016, mas declinou do convite. 

Outro nome que aparece com 

frequência na lista de apostas 
de Doria é a secretária de De- 

Em teste, TSE não 

registra ataques graves 
às urnas eletrônicas 

O Tribunal Superior Eleito- 
ral (TSE) apresentou, on- 

tem, balanço do Teste Públi- 
co de Segurança CTPS) do 
sistema eletrônico de vota- 
ção. O saldo final do evento 
foi de sucesso dos mecanis- 
mos de proteção da urna 
eletrônica. Ao todo, 24 pla- 

nos de ataque falharam 
completamente em invadir 
os dispositivos e cinco fo- 
ram bem sucedidos em en- 
contrar “achados”, como 

são classificados os pontos 
de aperfeiçoamento. € 

senvolvimento Econômico, Pa- 
trícia Ellen, que é uma das mais 
próximas auxiliares do governa- 
dor nas viagens internacionais 
e contatos com investidores, 

'SOBERANA'. Na entrevista co- 
letiva, Doria foi questionado 

sobre o futuro de Alckmin e 
reagiu com diplomacia. “Gos- 
taria que ele permanecesse no 
PSDB. Mas essa é uma decisão 
soberana do governador Geral- 
do Alckmin”, afirmou. O prê- 
candidato tucano disse ainda 
“respeitar” a biografia e a traje- 
tória de Alckmin, um dos fun- 
dadores do PSDB. Eainda clas- 
sificou o ex-governador como 
um “homem honesto e decen- 
te”. Mas, questionado sobre a 
hipótese de o ainda correligio- 
nário integrar uma chapa com 
Lula, Doria afirmou que prefe- 
ria não comentar. 
Ao Estadão, Miguel Torres, 

presidente da Força Sindical, 
e um dos articuladores do en- 
controcom Alckmin, disse, po- 

rém, ver disposição para a 
união tanto de setores do PT 
como de núcleos do sindicato 
próximos ao ex-governador, 
“Todas as sinalizações que ele 
deu, ele topa”, disse. “Alck- 
min disse que se preparou pa- 
ra ser governador de São Pau- 
lo, e agora tem um faro novo 
nacional, que é preciso avaliar 
muito”, completou. 
O presidente da CTB, Adil- 

son Araújo, que também parti- 
cipou do encontro, disse ao Es- 
tadão que Alckmin está “aber- 
to ao diálogo” e que “não des- 
cartou a possibilidade de exer- 
cer protagonismo” no debate 
nacional, 

PSBe PSD estão entre os pos- 
siveis destinos de Alckmin. Ri- 
cardo Patah, da UGT, grupo li- 
gado ao PSD, acredita que O 
ex-governador deverá mesmo 
sair candidato pelo PSD ao Pa- 
lácio dos Bandeirantes. 

Procurado ontem, Alckmin 
não quis comentar, € 
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Bolsonaro quer 
levar ao menos 
cinco ministros 

para o PL 
Presidente, que se 
filia hoje ao partido, 
pretende reforçar seus 
palanques nos Estados 

com candidaturas do 
governo e ao Senado 

EDUARDO GAYER 
BRASÍLIA 

Dois anos após deixar o PSL, O 

presidente Jair Bolsonaro ingres- 
sará oficialmente hoje no Cen- 
trão e, na oitava troca de partido 
desde que iniciou à catreira po- 
lítica, vai se filiar ao PL de Valde- 
mar Costa Neto - condenado e 
presonomensalão - paraconcor- 
rer a novo mandato, em 2022, À 
entrada de Bolsonaro ao PL faz 

parte de uma estratégia maior: 
até março do ano que vem, ao 
menos cinco ministros também 
devem estar na legenda. 

No Palácio do Planalto, o 
plano é reforçar os palanques 
nos Estados, lançando minis- 
tros como candidatos a gover- 
nos estaduais e a cadeiras no 
Senado, Casa na qual a base 
aliada está cada vez mais enfra- 
quecida. O ministro do Desen- 
volvimento Regional, Rogério 
Marinho, abre a lista e tam- 

bem vai se filiar hoje ao PL, ao 

lado do presidente e do sena- 
dor Flávio Bolsonaro (RJ, 
que deixa Patriota. 

Pivô do escândalo do orça- 
mento secreto, revelado pelo 
Estadão, Marinho já foi filia- 
doao PSDB e está cotado para 
concorrer ao governo do Rio 

Presidente dirige ônibus elétrico; filiação será quia para aliados 

Grande do Norte ou ao Sena- 
do. Além dele, outros quatro 
ministros de Bolsonaro migra- 
rão para o PL, mas em outra 

etapa. Tarcísio de Preitas (In- 
fraestrutura) deve disputar a 
sucessão do governador João 
Doria, em São Paulo, e Onyx 
Lorenzoni (Trabalho e Previ- 
dência) valconcorrer ao gover- 
no do Rio Grande do Sul, 

Os ministros Marcelo Quei- 
roga (Saúde), que estuda con- 
correr ao governo da Paraiba, 
e Gilson Machado (Turismo), 
que planeja se candidatar ao 
Senado ou a cadeira do gover- 
nador Paulo Câmara, em Per- 
nambuco, tambem negociam 
a entrada no PL, 

Conhecido por apotar o go- 
verno, seja de direita ou de es- 
querda, o PL tem no Palacio 

Presidente grava vídeo 
de apoio a Mendonça 
só para evangélicos 

O presidente Jair Bolsona- 
ro recebeu, ontem, fora da 

agenda oficial, seu indicado 
ao Supremo Tribunal Fede- 

ral (STF), André Mendon- 
ça, e gravou um video em 

apoio ao ex-ministro da Jus- 

tiça, que será sabatinado 
amanhã pela Comissão de 
Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado. A grava- 

ção, distribuida a lideranças 
evangélicas pelo WhatsApp, 
no entanto, não foi publica- 
da nas redes sociais do pre- 
sidente, fato que chamou a 
atenção de religiosos. € 

VALDENTO VLETRASPH 

POLÍTICA ns 

do Planalto a ministra da Se- 
cretariade Governo, Flávia Ar- 
ruda. Ex-deputado que coman- 
dao partido, Costa Neto é mui- 
to cortejado para a formação 
de alianças, a despeito de ter 
ficado quase um ano preso 
após condenação por corrup- 
ção passiva e lavagem de di- 
nheiro no mensalão. Nos dois 
governos do então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
hoje o principal adversário de 
Bolsonaro na eleição de 2022, 
o PLeraalegendadovice, José 
Alencar - morto em 2011. 

REAÇÃO, O aumento da presen- 
ça do PL no governo já provo- 
ca reclamações de outras si- 
glas do Centrão. Ligado lgre- 
ja Universal do Reino de Deus, 
o Republicanos, por exemplo, 
abriu diálogo com o ex-juiz da 
Lava Jato Sérgio Moro, presi- 
denciável do Podemos. Os si- 
nais de insatisfação foram re- 
cebidos pelo Planalto, 

Terceiro maior partido da 
Camara, com 43 deputados, o 

PL teve um fundo eleitoral de 
R$ 117,6 milhões em 2020 para 

financiar campanhas e um fun- 
do partidário de R$ 45,7 mi- 

lhões, no mesmo ano, Com a 
saida de Flávio Bolsonaro do 
Patriota - partido onde ficou 
apenas seis meses - e a migra- 
ção para o PL, a legenda passa- 
rá a ter cinco senadores. & 
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Pandemia 

As vacinas vão deter a 
micron? Cientistas 

tentam descobrir 

EA 

-( promete mais 1 bilhão 
de doses para países pobres 

Medida adotada por países ricos para conter variante OQmicron 

se soma a novas restrições impostas em várias partes do mundo 

TEVANGIRA TE LO AA DAR 

Passageiros de ônibus em Harare, Zimbábue, cumprem com exigência de máscara, países europeus começam a detectar variante 

Ameaçados pelo avanço da va- 
riante Ômicron, identificada 
pela primeira vez na África do 
Sul, os ministros da Saúde do 
G-7 prometeram ontem refor- 
çar a vacinação em paises po- 
brese falaram em ampliar a aju- 
da à Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Enquanto cien- 
tistas advertem que a extensão 
da ameaça ainda é uma incógni- 
ta, o presidente dos EUA, Joe 
Biden, afirmou que a nova ce- 
pa é “motivo para preocupa- 
ção, mas não para pânico”, 
“Nodiaemquea variante foi 

identificada pela OMS, tomei 

passos importantes para res- 
tringir as viagens do sul da Afri- 
ca. Mas sabemos que, por mais 
que as restrições possam redu- 
zir a disseminação do virus, 
elas não podem evitar que as 
novas cepas cheguem”, afir- 
mou Biden. “Mais cedo ou 

mais tarde veremos casos da 
variante aqui nos EUA” 
O encontro de emergência 

do G-7 havia sido convocado 

pelo governo britânico, que 
ocupa a presidência do grupo, 
Na reunião, representantes de 
EUA, Reino Unido, Alemanha, 

França, Itália, Canadá e Japão, 
além da União Europeia, con- 
cordaram com a “relevância es- 

tratégica” de intensificar a 

Países ricos colhem o que 
plantaram com variante 

“A micron -— a variante 

! | do coronavirus com 
= mutações preocupan- 
tes primeiramente detectada 
no não vacinado sul da África - 

chegou ao bem vacinado Oci- 
dente. Em meio a um novo pã- 

nico global e a novas restri- 
ções a viagens, casos confirma- 
dos de infecção pelanova cepa 
emergiram do Reino Unido à 
Austrália. Se a variedade Ômi- 

cron agora se espalhar pelas ca- 
pitais ocidentais com força si- 
milar à que a Delta se espa- 
lhou, os paises ricos, afirmam 

os cientistas, estarão colhen 
do o que semearam. 

Talvez nenhum outro mo- 
mento da pandemia tenha 
comprovado mais verdadeira- 
mente o mantra ignorado de 

imunização em países em de- 
senvolvimento. Às sete potén- 
cias globais reforçaram o com- 
promisso de doar um bilhão de 
doses aos paises de baixa ren- 
da. 
O presidente chinês, Xi Jin- 

ping, não ficou atrás e também 
prometeu ontem enviar à Afri- 
ca um bilhão de doses. “Para 
contribuir para o cumprimen- 
to da meta estabelecida pela 
União Africana de vacinar 
go% da população do conti- 
nente até 2022, a China fome- 

cerá à Africa um bilhão de do- 
ses adicionais”, disse Xi. Se- 

gundo ele, serão 600 milhões 
em doação e 400 milhões na 
produção conjunta entre em- 

que “ninguém está a salvo até 
quetodos estejam asalvo”. No- 
vas variantes do coronavirus, 
afirmam especialistas, são 
uma consequência mortifera 
da desigualdade vacinal — e de 
um sistema internacional que 
tem permitido aos paisesricos 
estocarem vacinas para 81, dei- 
xando os países mais pobres e 
menos poderosos sobreviven- 
do com migalhas. 

Baixos indices de vacinação 
também fizeram desses paises 
potenciais campos de germina- 
ção de mutações virais capa- 
zes de se espalhar rapidamen- 
te por um mundo globalizado. 
Os indices de cobertura vaci- 
nal completa nos EUA, na 
França e na China são de 60%, 
70% E v7%, respectivamente. 

presas chinesase paises africa- 
nos. Além disso, a China se 

comprometeu a enviar 1,5 mil 
médicos e especialistas em saú- 
de pública. 

ALERTA. Ontem, vários países 
anunciaram o fechamento de 
fronteiras, à medida que os ca- 
sos de Ômicron se propagam 
pelo mundo. Israel, Marrocos 
cJapão proibiram a entrada de 
estrangeiros, A Suiça, que já ha- 
via vetado voos diretos de al- 
guns países africanos, reto- 
mou a quarentena de dez dias 
para viajantes de vizinhos eu- 
ropeus, como Reino Unido, 

Bélgica e Holanda. O governo 
suiço também suspendeu a 

Compare isso com apenas 6% 
do 1,2 bilhão de habitantes da 
África. 

“Nossas conquistas em nos- 
sos próprios paises estão em 
risco em razão dos fracassos 

Em risco 
Baixos índices de vacinação 
fizeram dos países pobres 
campos de germinação de 

mutações virais 

fora dos nossos países. Por cau- 
sa do nacionalismo vacinal, 
não apenas nos EUA ena Euro- 
pa, mas também na Índia e na 
China”, disse, no fim de sema- 

na, J. Stephen Morrison, dire- 

tor do centro para política sani- 
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Universiada de Inverno e um 
encontro da OMS. 
Apesar das promessas dos 

paises do G-7, nem todas as 
medidas adotadas para conter 
o avanço da variante Omicron 
são unanimidade. O secretá- 
no-geral da ONU, António Gu- 
terres, disse ontem que está 
“profundamente preocupado 
com o isolamento dos paises 
da África” diante das restri- 
ções impostas pelo apareci- 
mento da variante. “Hã muito 
tempo venho avisando que as 
baixas taxas de vacinação na 
África podem ser terreno fértil 
para novas variantes”, disse 
Cruterres. 

O presidente da África do 
Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou 
que as proibições de viagens a 
seu pais eram discriminatórias 
e sem base científica. “Isso é 
um distanciamento claro e 
completamente injustificável 
dos compromissos que mui- 
tos desses países assumiram 
no encontro do G-20, no mês 
passado. O veto às viagens não 
é guiado pela ciência, nem será 
eficaz em prevenir a dissemina- 
ção dessa variante”, disse Ra- 
maphosa. 

DISSEMINAÇÃO. Ontem, Escó- 
cia, Portugal, Espanha e-Cana- 
da identificaram os primeiros 
casos da variante Ômicron, 
dando pistas sobre o que o pre- 
sidente sul-africano quis di- 
zer. Autoridades alemãs regis- 
traram a infecção de um ho- 
mem de 39 anos que não teve 

contato com nenhum estran- 
geiro, 

Especialistas, incluindo An- 
thony Fauci, um dos prínci- 
pais conselheiros de Biden, dis- 
seram que pode levar até duas 
semanas paraque a comunida- 
de cientifica saiha mais sobre a 

transmissibilidade da variante 
c a gravidade da doença que 
ela causa, Até agora, os cientis- 

tas acreditam que as mutações 
da nova cepa permitem que 0 
vírus se espalhe mais facilmen- 
te, Outra dúvidae seas vacinas 
existentes oferecem ou não 
proteção contra a Ômicron. é 
NYT, REUTERS e AP 

tária global Centro para Estu- 
dos Estratégicos e Internacio- 
nais. “Se há transmissão des- 
controlada em grandes popula- 
ções, este é o ambiente ideal 
paraa geração de novas varian- 
tes. Na África, o indice de vaci- 
nação é de 6%. Haverá muta- 
ções.” 

Talvez o maior problema se- 
jaqueos paisesricos estão dei- 
xando para trás os mais po- 
bres, distribuindo doses de re- 
forço e vacinas para crianças 
antes que os grupos mais vul- 
neráveis de muitos países afri- 
canos não tenham tomado 
nem sequer a primeira dose. & 
TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO 

É COLUNISTA, ESPECIALISTA 
EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
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Circulação nacional 
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Empresas 
" de dezembro 

O maior e mais 
completo ranking 
empresarial do Pais 
Ranking das 1.500 companhias com a melhor performance 
em 22 setores nos formatos impresso e digital 

Destaques em: 

Inovação 
Governança 
Sustentabilidade 

Exclusivo! 

« As empresas que mais influenciaram seus segmentos no último 
ano 

* Critério do Coeficiente de Impacto Estadão/FIA (CIE) - 
cruzamento de informações relativas ao porte e ao desempenho 
financeiro de cada empresa em seu respectivo setor 
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Corrida presidencial 

INTERNACIONAL 

Ex-primeira-dama reivindica 
vitória nas eleições de Honduras 

Com 20 pontos de 
vantagem, esquerdista 
Xiomara Castro 
promete governo de 

reconciliação em país 
afetado pela violência 

A candidata esquerdista Xio- 
mara Castro, ex-primeira-da- 
ma de Honduras, reivindicou 

sua vitória nas eleições presi- 
denciais, após abrir uma vanta- 
gem de quase 20 pontos por- 
centuais sobre seu principal 
adversário, o governista Nasry 
Astura — com pouco mais da 
metade dos votos apurados. 

“as0a vitória seja confirma- 
da, Xiomara será, aos 62 anos, 

a primeira mulher a ocupar o 
cargo em Honduras. Com 
uma apuração lenta, no início 
da noite de ontem, ela tinha 
53,6% dos votos, ante 34% de 
Asfura, do Partido Nacional. 

Em terceiro lugar aparecé o 
candidato do Partido Liberal, 

Yani Rosenthal, com 9%. Esta 

camaior vantagem já registra- 
da no pais desde o retorno à 
democracia, em Ig8o., 

RECONCILIAÇÃO. Xiomara é 

mulher do ex-presidente Ma- 
nucl Zelaya, deposto por um 
golpe militar, em 2009, após 
aproximar Honduras da Vene- 
zuela de Hugo Chávez. Na 
campanha, a ex-primeira-da- 
ma prometeu “um governo de 
reconciliação”. “Estendo mi- 
nhas mãos a meus opositores, 
pois não tenho inimigos. Con- 
vocarei um dialogo com todos 
os setores”, assegurou. 

Caso se tornea primeira mu- 
lhera ocupar o cargo de presi- 
dente de Honduras, Xiomara 

colocará fim a uma hegemonia 
de 12 anos do Partido Nacio- 
nal,o mais tradicional do pais, 
e substituira o conservador 

Juan Orlando Hernández, que 
encerrará seu mandato envol- 

Consciência negra: um 
Brasil de muitas Carolinas 

No Mês da Consciência Negra, você 
conhece histórias de mulheres pretas e 
notáveis que ajudam a nutrir o País com 
inteligência, resistência e cultura. A escritora 
Carolina Maria de Jesus é uma delas 

Não perca! Acesse: 

ORLANDO SIERRA MF Pai 
al ; p o + 

Lidia 

E 

TA rc MENS Y KT À 

À 
1 

|] 

NA 

Uma 
parceria: 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 202 

O ESTADO DE 5. PAULO 

vido em denúncias de narco- 

tráfico e corrupção. “A esta al- 
tura (o resultado) é irreversi- 

vel”, disse o ex-presidente do 
Conselho Nacional Eleitoral 

(CNES, Augusto Aguilar. “É 
tanta a diferença, algo jamais 
visto na história de Hondu- 
ras.” 

ALIANÇA. O Partido Liberdade 

e Refundação, de Xiornara, se 
alioua outras legendas para en- 
frentar o Partido Nacional, A 
aliança também reivindicou a 
vitória nas prefeituras da capi- 
tal, Tegucigalpa, e de São Pe- 
dro Sula, as duas maiores cida- 

des do pais, apesar de a apura- 
ção das eleições municipais só 
começar quando terminar a 
presidencial. 
O presidente do CNE, Kel- 

vin Aguirre, destacou a partici- 
pação “histórica” de 62% dos 
eleitores: 3,2 milhões de hon- 
durenhos compareceram às 
urnas. Se a vitória de Xiomara 
for confirmada, ela assumirá 
um país afetado pela violência 
das gangues, pelo narcotráfico 
e constantemente atingido 
por furacões. Além disso, ela 

herdara uma crise econômica 
grave. O desemprego chega a 
11%, impulsionado pela pande- 
mia, que leva milhares de hon- 
durenhos a tentar migrar ile- 
galmente para os EUA. Ware nvr 
e EFE 
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Serra Pelada 
fluvial no AM 
acaba em fuga 
às pressas 

Ação policial que destruiu 131 

dragas no Rio Madeira põe por terra os 

sonhos de garimpeiros que, a serviço de 
terceiros, “bamburravam” o ouro em pó 

ANDRÉ BORGES 

ENVIADO ESPECIAL À ALTAZES 

E NOVA OLINDA DO NORTE (AM) 

Não deu tempo para nada. Do 
jeito que estava, a familia de 
garimpeiros que ocupava uma 
das balsas abandonadas na 
margem do Rio Madeira, na al- 
tura do município de Nova 
Olinda do Norte, largou tudo 
para trás e fugiu pelo mato 
com a roupa do corpo. 
O Estadão esteve na balsa 

abandonada um dia depois da 
fuga. Os pertences deixados 
pelo chão comprovam que ali 
vivia e trabalhava uma família 
inteira, com uma criança, Na 
pressa por deixar tudo e esca- 
par da fiscalização, um celular 
de capa rosa ficou para trás, cal- 
do no assoalho de madeira do 
andar de cima da balsa. 
No espaço usado como dor- 

mitório, redes ficaram pendu- 
radas. Roupas e toalhas balan- 
cavam nos varais improvisa- 
dos. À fuga ocorreu pouco an- 
tes do almoço. Sobre o fogão, 
uma panela de comida ainda 
estava cheia. No isopor, o gelo 
continuava bem conservado. 

Quem paga 
As dragas que sugam o rio 

geralmente não são de 
quem lá está. São cedidas 

pelos financiadores 

Uma agenda com anotações 
sobre pagamentos e contatos 
ficou perdida no meio da rou- 
pa jogada no chão. Ao lado, al- 
guns brinquedos velhos e umá 
mamadeira. Na parede de um 
dos cómodos, um único ador- 
no com uma pequena placa tra- 
gia a palavra “Fé”, 
Em outro cômodo, um mo- 

dem velho pendurado se presta- 
vaa alguma tentativa de acesso 
a internet em uma região onde 
comunicação é luxo. Era uma 
família garimpeira, como cente- 
nas de outras que, há décadas, 

mergulham na água turva do 
Madeira em busca de ouro. 
A ideia de que o garimpo é 

um crime ambiental se diluiu 
na mente de muita gente que 
tenta a sorte nos rios da Ama- 

zônia há décadas. As dragas 
que sugam o rio geralmente 
não pertencem a quem está na 
operação — são bancadas por 
financiadores. 

Paralelamente, autoridades 

também já identificaram a par- 
ticipação de criminosos liga- 
dos ao narcotráfico atuando 
conectados ao garimpo, merca- 
do ilícito que se apropriou das 
rotas fluviais do Norte. Na pon- 
ta desse processo, porém, mui- 
tas vezes estão familias tentan- 

do se virar para sobreviver. 

ENGRENAGEM, Como um came- 
lóque vende produtos clandes- 
tinos nas grandes cidades, es- 
sas famílias sabem que atuam 
numa atividade irregular, mas 

seapegam ànecessidade de so- 
breviver e senegam a reconhe- 
cer que são peça de uma engre- 
nagem nesta roda do crime 
que assola a Amazônia e avan- 
ça de forma descontrolada em 
toda a região, 
Comoacontece nas águas do 

Tapajós e do Xingu, o garimpo 
é realidade ha décadas ao lon- 
go do Rio Madeira, Nesta oca- 
sião, porém, a exploração do 
ouro no leito do rio só chamou 
a atenção de autoridades den- 
tro e fora do Pais pelo impacto 
de imagens que revelaram a au- 
dácia dos garimpeiros, agrupa- 
dos numa marcha fluvial, uma 

cidade flutuante que serviu pa- 
ra mostrar o vigor da explora- 
ção ilegal do ouro do País. 

Nas vilas ribeirinhas ao lon- 
go da orla do Madeira, em mu- 
nicipios como Autazes, Nova 
Olinda do Norte e Borba, mui- 
tas familias construíram suas 
vidas em volta dessa atividade 
e não veem outra opção para 

seguir adiante. O cooperativis 
mo caregulamentação das ati- 
vidades de extração são de- 
mandas antigas, mas que aca- 

A Operação Ujara, da Polícia Federal, durou trés dias e teve participação de Ibama e Forças Armadas 

“Tinhamos de dar uma 

resposta forte e a gente 
conseguiu”, diz delegado 

Após três dias de incursões 
contra balsas clandestinas 

de garimpo ao longo do Rio 
Madeira, a Operação Uiara 
destruiu 131 dragas, principal 
equipamento usado nas em- 
barcações para sugar o leito 
do rio, em busca de ouro. Fo- 

ram 69 dragas destruídas no 
sábado e outras 62 no domin- 
go. O trabalho foi executado 
por grupamentos de Polícia 
Federal, Ibama e Marinha. 

Não houve nenhum regis- 
tro de violência, uso de força 
ou disparo de arma de fogo, 
segundo o superintendente 
da Polícia Federal no Amazo- 
nas, Leandro Almada, Entre 

sábado e domingo, três pes- 
soas foram conduzidas à de- 

bam perdidas em iniciativas lo- 
cais, sem o poder de transfor- 
mar a realidade caútica do co- 
mércio de ouro no Pais. 
Em conversas com ribeiri- 

nhos e com garimpeiros, é co- 
mum ouvir a afirmação de que 
eles são apenas trabalhadores 
que atuam em uma atividade 
pesada e arriscada. Predomina 
a percepção de que não esta- 
riam cometendo crime ne- 
nhum, porque suas ações não 

teriam impacto no meio am- 
biente, mesmo após revolver 
todo leito do rio e filtrar sua 
dágua e terra, manipulando 
poeira de ouro presa nos tape- 
tes dasesteiras de madeira, pa- 
ra depois tratar tudo com mer- 
curio. 
Na última semana, em rea- 

cão à operação policial que se 
ensaiava para reprimir o crime 
na região, garimpeiros chega- 
ram a trocar mensagens em 
tons de ameaça, esboçando 
que poderiam organizar uma 
suposta reação à polícia, com a 
formação de “paredões” e “to- 

legacia da PF no Amazonas 
por terem sido encontradas 
com certa quantidade de ou- 
ro. “Tínhamos de dar uma 
resposta forte e a gente con- 
seguiu. Esse é o resultado em 
48 horas de operação”, disse 
Almada. “Nossa avaliação é 
de que o resultado já foi al- 
cançado. Chegou a ser me- 
lhor do que esperávamos, 
principalmente após aquele 
primeiro movimento de eva- 
são”, comentou, “O trabalho 

acabou avançando em uma 
área até maior do que imagi- 
návamos. Mas é claro que, se 
vierem de novo, havera nova 

operação.” 
Nesta segunda-feira, agen- 

tes da PF pretendiam reco- 
lher amostras de cabelo de 
moradores da região de Auta- 
zes. O objetivo é verificar se 
há alguma quantidade de 
mercúrio no organismo, GA.B 

caias” na floresta, O fato é que 
ninguém resistiu a qualquer 
ato de repreensão. 
Aqueles que não fugiram a 

tempo acabaram por ser abor- 
dados pelos agentes da Opera- 
ção Ulara, nome que tem ori 
gem no tupi e faz referência à 
“mãe d'água”, Sabendo que fa- 
mílias inteiras, muitas vezes, 

costumam ocupar as balsas, 08 
agentes deixavam que retiras- 
sem seus pertences e partis- 
sem, para depois destruir o 
equipamento de garimpo. 

LIBERADOS, “Há crianças, mu- 
lheres. Familias inteiras. Nin- 

guém aqui pretende usar da 
torça ou causar qualquer revol- 
ta na população. Por isso, dei- 
xamos que retirem suas coisas 

pessoais e que saiam, Essas 
pessoas são identificadas, mas 
são liberadas”, disse o superin- 
tendente da Polícia Federal no 

Amazonas, Leandro Almada. 
O trabalho em familia deve- 

seanecessidade de passar lon- 
gos periodos no rio, sobre as 

balsas, que funcionam como 

verdadeiras casas para o garim- 
peiro, O funcionamento da 
draga usada para chupar o lei- 
vo do rio precisa da participa- 
ção de, no minimo, três pes- 

soas. Enquanto uma gira a ma- 
nivela que sobe e desce a man- 
gueira até o fundo da água, ou- 
tra some rio adentro para dire- 
cionar o tubo em diferentes 
áreas — um mergulho que, nor- 
malmente, é feito sem ne- 
nhum tipo de equipamento de 
apoio. É na base da apneia mes- 
mo. Uma terceira pessoa fisca- 
liza à chegada do material que 
é despejado na esteira e o fun- 
cionamento do motor que su- 
ga O que encontra pela frente. 

PÓDE OURO. Umavezqueoma- 
terial é trazido à superficie, cai 
sobre uma esteira de madeira 
coberta com um tapete ralo, 
Adi, o pó-do ouro é retido, por 
ser um metal mais pesado que 
os demais sedimentos, en- 

quanto o resto volta para orio. 
E um processo repetido à 
exaustão, até que depóis aque- 
les tapetes são retirados e “ba- 
tidos”, para soltar o ouro que 
ficou impregnado. A partir dai 
É que se usa o mercúrio, res- 
ponsável pela separação final 
do metal nobre. 
Otrabalho prossegue duran- 

te todo o-dia. Em situação pre- 
cária, os garimpeiros passam 
mesesviajando pelorio, princi- 
palmente nos períodos de-me- 
nos chuva, quando a água ain- 
da não se adensou e é mais 
fácil chegar ao fundo. 

Na semana passada, quando 
correu a informação de que al- 
guém teria “bamburrado” no 
Madeira, na altura de Autazes, a 

corda de garimpeiros se for- 
mou, atrás da sorte, À noticia 

era de que estavam tirando 
“um grama de ouro por hora”. 
Muitos não encontraram o que 
queriam. Tiveram os equipa- 
mentos apreendidos pela fisca- 
lização e destruídos. Tudo foi 
queimado e deixado no local. 
Está, agora, no fundo do rio. é 



Alá 

PREVISÃO DO TEMPO 

Estado de S&P 

& Nova frente fria volta a 

espalhar chuva forte etem- É 

porais sobre a capital paulista, 

METRÓPOLE 
HANHA TARDE 

890 a»4º À Ay” 3. BO: 
ANTA 

FELATOM 

Tábuas das marés: Partido antes 

No ! SME | nto “2 
] E | ds 4 | | 0,5, t 2. 

Eee 4 

mo fo 

NIE 5 MUARTAM! 
EE 1 INE k t 
[EFE T to EH t [E 
HE PE Ed ==) L 

dir ' lj 

DUDNTA, E SENTA 03 
HO [ER [E 

EE Bm 4 
RESE | HE FÊ 
Nam ' E Th ] pá 

Educação 

Capes recebe 52 pedidos 
de renúncia de equipe 
que avalia cursos de pós 

Pesquisadores dizem 
que a agência ligada 
ao MEG não tem 
atuado para defender 
a avaliação periódica 
nas universidades 

TELINHA 

Cinquenta e dois pesquisado- 
res ligados à Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Ensino Superior (Capes) 
anunciaram renúncia coletiva 
de suas funções na diretoria de 
avaliação do órgão. Eles dizem 
que não têm conseguido traba- 
lhar seguindo padrões acadê- 
micos e a Capes não tem atua- 
do para defender a avaliação 
dos programas de pós-gradua- 
ção, suspensa em setembro pe- 
la Justiça. Segundo afirmam, 
hã uma “corrida desenfreada” 
para abertura de novos cursos 
de pós a distância, 
A Capes é uma agência de fo- 

mento à pesquisa, ligada ao Mi- 
nistério da Educação, que ava- 
lia os cursos de pós no Brasil, 
Desde abril, o órgão é presidi- 
do pela reitora do Centro Uni- 
versitário de Bauru, Claudia 
Mansani Queda de Toledo. Os 
pesquisadores que pediram re- 
núncia são das áreas de mate- 
mática, astronomia e física. 

Para conduzir as avaliações 

FALECIMENTOS 

Manuel Carvalho Gomes de Amo- 

rim - Aos 05 anos. Era casado. Deixa à 

filha Crystiane e parentes. O enterro 

foi realizado no Cemitério do Áraça. 

Alyrd Therezinha Fernandes - dos 

AD anos. Eracasada com Germinal Fer- 

nandes. Deixa 05 filhos Fred, Stela, Ri- 

cardo, parentes e amigos. O enterro 

dos cursos de pós, são monta- 
das comissões em cada uma 
das 49 áreas de conhecimento 
na Capes. São convocados, por 
meio de processo público, três 
coordenadores que trabalham 
em um mandato de quatro 
anos e contratam consultores 
especialistas em suas áreas. 

SEM AVALIAÇÃO. Na area de 

matemática/probabilidade e 
estatistica além dos três coor- 

denadores, havia 28 consulto- 
res. Na área de astronomia/fisi- 

ca, eram os três coordenado- 
res mais18 consultores. Todos 

Avaliação ss 
Curso de pós-graduação 
pode ser descredenciado 

se não atingir 
os critérios de a 

pediram renúncia. Com isso, 
essas áreas ficam sem pesqui- 
sadores da Capes para avalia- 
ção dos programas de pós. 

Na avaliação quadrienal, os 
pesquisadores definem a nota 
de cada um dos programas de 
pós, que podem ser descreden- 
ciados se deixarem de atingir 
oscritérios de qualidade. Ano- 
ta também serve de parâmetro 
para liberar verbas e bolsas. 
A avaliação quadrienal já es- 

táatrasada. Ao assumir a presi- 

foirealizado noCemitérice Cremato- 

ro Primaveras. 

Josefa Batista Vildal Franklin - Aos 

Bá anos Era viúva. Deixa filhos e paren- 

tes. O enterro foi realizado no Cemite- 

ro e Crematório Primaveras. 

Ruth de Moraes Ferreira da Silva - 

Aos 83 anos. Era viúva de Amaury Fer- 

dência da instituição, Clau- 
dia subiu em 40 dias o prazo 
de preenchimento de infor- 
mações pelos programas de 
pós. Em setembro, a Justiça 
Federal suspendeu a avalia- 
ção, por ter havido mudan- 
ça na forma de aplicação 
dos critérios de ranquea- 
mento dos cursos, 
A divulgação dos resulta- 

dos estava prevista entre o 
fim de dezembro e início de 
janeiro. Com o imbróglio 
na Justiça, o temor é de que 
a avaliação não seja feita. 
Emnota,a Capesafirmou 

que “os renunciantes são 
dois dos 49 coordenadores 

de áreas de avaliação, que 
trabalham com mais de 4,5 

mil consultores há quatro 
anos”, Disse ainda que rea- 
ver a contribuição deles é 
“muito importante para O 
sistema, especialmente em 
momento em que a avalia- 
ção estã em questionamen- 
to judicial”. O órgão diz ter 
feito esforços para prosse- 
guir com a avaliação e que a 
abertura para peginos de 
cursos novos é direito das 
universidades. Segundo a 
Capes, várias instituições 
têm sido descredenciadas 
por nãoatenderem ao requi- 
sito legal de terem quatro 
cursos de mestrado e dois 
de doutorado. é 

reira da Silva. Deixa os filhos Simeia, 

Mirna, Jose, parentes e amigos, O en- 

terro foi realizado o Cemitério e Cre- 

matório Primaveras. 

Aparecida de Fátima Jesus da Silva 

- Aos 64 anos. Deixa filha, parentes é 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras. 
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Leitora solicita reparo 

de linha telefônica 

Reclamação de Cristina 
Harada: “Solicitei atendi- 
mento para reparo da linha 
telefônica fixa residencial 
da Vivo no dia19 denovem- 

bro, À linha não recebe nem 
faz ligações. Nodia 21, otéc- 
nico aparecéu, mas não con- 
seguiu resolver o problema, 
Esse mesmo técnico infor- 
mou que no dia seguinte ou- 
tro faria o atendimento, já 

que dependia da central, 
que só funcionava em dias 
úteis. Além disso, foi envia- 
do um e-mail, informando 
que o cliente não estava no 
local, uma inverdade, por- 
que fiquei aguardando o dia 
todo, O porteiro foi avisado 
e forneceu o acesso à caixa 
deinstalação dos cabos. Ain- 
da no dia 22, recebi um e- 
mail informando que 0 téc- 
nico já estava se dirigindo 
ao local, mas ninguém havia 
aparecido. Foram mais de 
quatro dias sem usar o tele- 
fone. Tive muitos prejui- 
zos, uma vez que dependo 
do aparelho para trabalhar. 
Liguei inúmeras vezes para 
a Vivo, perdendo meu tem- 
pocuvindo uma música irri- 
tante, Solicito ajuda para so- 
lucionar 6 caso.” 

Resposta da operadora: 
“A Vivo informa que, após 
ajustes técnicos, O serviço 
está funcionando normal 
mente. Em contato com a 

cliente, ela está ciente das 
tratativas realizadas.” 6 

a) Teve algum direito como cidanão 
E 7 uu consumidor desresaritado? O 
SEE blog Seus Direitos pode ajudar. 

a Envie suas reclamações, cóm 05 
devidas documentos, dados pes- 
soais e contatos, alérr do nome 
dis envolvidos na questão, para à 
spreclamagestadan.com 

Erica Dalla Rosa - Aos 30 anos. Filha 

de Julio Cesar Dalla Rosa e Maria Lour- 

des Rufino Dalla, Era solteira. Deixa pa- 

rentes e amigos. O enterro foi realiza- 

do no Cemitério da Paz. 

Dionisio Mendes de Oliveira - Aos 87 

anos. Era casado com Sonia Maria 

Mendes de Oliveira. Deixa filhos e pa- 
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Um desastre na Central 

Ainda não faz muitos mezes 
quena Central do Brasil occor- 
reugrave desastre, noqual per- 
deram a vida de maneira tragi- 
caalgunsoperarios, ficaram fe- 
rndos gravemente outros e pre- 
judicados em vários contos de 
réis os despachantes de uma 
partida de gado e mercadorias, 
que estava sendo transporta- 
das para o Rio. Foi um encon- 
trodetrensdecarganas imme- 
diações da estação de Arthur Al- 
vim, determinado por desleixo 

imperdoavel de funccionarios 
(...) Mala policia deu por termi- 
nado o inquerito que abriu pa- 
ra apurar as responsabilidades 
pelo occorrido,aindanoespiri- 
to publico se conserva viva à 
impressão do sinistro. € 

| tinto pot da id to 

CORREÇÕES 

Este espaço se destina à correção de erros 
publicados na ndição impressa do ESTADÃO 
Você pode colaborar eneiando e-mail para 
correcoesdbestadao.com, À: cniroções abrar 
gem erros come de informação, nome, cargo, 
dados numéricos entre outros. 

Para pobikoor amincio túmebro: Balção Limão é [| 5551380 (1315-2823 PN HATS APR Se ss Asendimento de 2 a E dos Ando ps Dh hóras Sabado das Oh + 20M, Docningo das Láh as 20 Snserdn quiritcadas notlcins de falecimen 

linimissa ermtamrentedos pelo e-mail fnlecimentospestadaoscam corr mote do remetente tenderêço cy é telefono. 

rentes. Oenterrofoirealizado no Cemi- 

tério e Crematório Primaveras. 

Rodrigo Otavio Barioni - Aos 49 

anos. Filho de Meudes Corsi Barioni & 

Isidro Bariont: Era casado com Grazie- 

lã Galli Ferreira Barioni. Deixa 08 fi 

lhos Fernando e Henrique. O enterro 

foi realizado no Cemitério da Paz. 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

O preocupante 
balanço do Enem 

Tipo de prova aplicada no Enem 2021 

Enem é a principal porta de entrada nas universida- 
des públicas. 

Como as autoridades educacionais passaram os 
últimos três anos tentando promover uma censura 
ideológica na prova, suprimindo questões que consi- 
deravam não alinhadas à pauta de valores conserva- 
dores defendida pelo presidente da República, elas 
dificultaram a renovação do Banco Nacional de 
Itens, que reúne as questões que compõem as provas. 
Atualmente, ele tem uma reserva de apenas 200 ques- 
tões, um número limitado para abastecer uma próva 
do porte do Enem. 

Sem renovação, o Banco Naciónal de Itens enve- 
lheceu enão acompanhou os fatos ocorridos nos últi- 
mos anos, como a eclosão da pandemia. Além disso, a 
preparação do Enem de 2021 foi afetada por uma 
crise interna no Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais (Inep), que resultou no pedido 
de exoneração de 37 servidores que ocupavam oscar- 

deixou especialistas em ensino médio gos de chefia na área técnica, por discordarem do 
a | presidente do órgão - o quinto nomeado pelo gover- preocupados com o Enem de 2022 

pesar de ter transcorrido sem proble- 
mas, a segunda prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) de 2021 mos- 
trou o preço que os estudantes estão pa- 
gando pela gestão desastrosa do governo 

Bolsonaro na área educacional, Criado há 23 anos, O 

Ensino superior 

I/4 de inscritos não compareceu ao 2º dia de Enem 
O Inep divulgou ontem que o 
segundo dia de provas do Exa- 

(Enem) teve taxa de absten- 

ção de 29,9%, com participa- 
me Nacional do Ensino Médio ção de apenas 2,18 milhões de 

no Bolsonaro desde 2019. 
Por todos esses motivos, as provas da segunda 

fase do Enem de 2021 acabaram sendo formuladas 
com base em textos retirados de sites ou de reporta- 
gens publicadas há mais de dois anos, o queas levou a 
se tornarem mais conteudistas, com questões dire- 
tas, que exigem menos interpretação e mais fórmulas 
dos estudantes. Embora tenham caído perguntas so- 
bre dengue eo desastre ambiental em Mariana (MG), 

trada para o ensino superior, 
teve o menor número de inscri- 
tos desde o ano de 2005. 

Ainda ontem, o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, dis- 
se que “abriu mão” do direito 
de ver as provas do Enem, de- 

candidatos. O resultado será 

anunciado em nm de fevereiro. 

Qexame, principal porta de en- 

METRÓPOLE 15 

ocormdo em 2015, temas como coronavirus, vacina- 
ção e aquecimento global ficaram de fora. 

A prova de biologia, por exemplo, teve mais per- 
guntas específicas sobre botânica do que sobre ecolo- 
gia-tema que sempre prevaleceu no Enem. Na prova 
de fisica, uma das perguntas só poderia ser resolvida 
se os estudantes lembrassem de fórmula, o que ja- 
mais fez parte da tradição do Enem. Nunca, nos últi- 

mos anos, essa prova ficou tão distante das formula- 
das pelo vestibular da principal universidade do País, 
a Universidade de São Paulo (USP), que sempre op- 
tou por um exame mais atual, elaborado poucos me- 
ses antes da aplicação, levando em conta o contexto 
socioeconômico do Pais. 

Para os especialistas em ensino médio e para as 
ONGs do setor educacional, o Exame Nacional do 
Ensino Médio só sobreviveu nos três primeiros 
anos do governo Bolsonaro porque havia um esto- 
que de perguntas no Banco Nacional de Itens, que 
praticamente se esgotou em 2021, Por isso, as pro- 
vas aplicadas nos dois últimos domingos deixaram 
como saldo um alerta para a prova de 2022. Se esse 
banco não for urgentemente reabastecido de acor- 
docomas regras que sempre prevaleceram na prepa- 
ração das questões, sem interferência em conteúdo 
por parte de um governo preocupado em desmon- 
tar todo o conjunto de políticas públicas construído 
pelo País na área educacional ao longo das últimas 
três decadas, o Enem corre o risco de perder sua 
credibilidade. é 

pois de perceber que isso “tra- 
riamais prejuízos do que bene- 
ficios” aos estudantes. Para 
ele, algumas questões da prova 
foram “desnecessárias” e “de 
esquerda”, como uma com ci- 
tação de Friedrich Engels. & 
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Pandemia do coronavirus 

Com variante e nova onda na 

JOÃO KER 

Coma quarta ondada covidag 
na Europa e cavanço davarian- 
te Omicron, governos têm can- 
celado festas de réveillon pelo 
Brasil, Salvador, Fortaleza, Flo- 
rianópolis, João Pessoa e Belo 
Horizonte são exemplos de ci- 
dades que cancelaram eventos 
públicos de ano-nóvo. Adesco- 

berta danova cepa dovirus im- 
pulsionou os planos de evitar 
aglomerações, que já ocorriam 
ao longo do mês - mais de 70 
municipios paulistas já ha- 
viam desistido do carnaval, en- 
treelas São Luiz do Paraitinga. 
Guarujá entrou na lista ontem. 

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) enviou aos go- 
vernos ontem alerta em que 

aponta risco global “muito al- 
to” da Ômicron. Mas destacou 

haver poucas evidências con- 
cretas sobre se a nova cepa é 

mais transmissível ou escapa 
das vacinas. No Brasil, ha dois 

casos suspeitos em Investiga- 
ção: um homem vindo da Afri- 
ca do Sul, que chegou em Gua- 
rulhos, e uma mulher vinda do 

Congo, que buscou atendimen- 
tomêdico em Belo Horizonte. 

“Diante da chegada de uma 
nova variante do coronavirus e 

do aumento de casos na Euro- 
pa, estou tomando a decisão 

de cancelar o Virada Salvador 
deste ano”, escreveu o prefeito 
soteropolitano, Bruno Reis 
(DEM), nas redes sociais, O 
evento costuma reunir mais 
de 250 mil pessoas. Reis prevê 

AGENDA COVID 

SP usará Pfizer como 
dose de reforço para 
quem tomou Janssen 

PREFEITURA DE SALVADOR 

Salvador, no réveillon passado: novo cenário levou prefeito a cancelar o Virada Salvador' deste ano 

adiar ao máximo a decisão s0- 

bre o carnaval - ele quer bater 
o martelo com o governador 

baiano, Rui Cósta (PT). Pres- 
sionado por empresários do se- 
tor, Costa já sinalizou cautela. 
“Paises estão fechando cida- 

des quando aparecem cincoca 
sos”, disse, no dia 18. 

Nasexta, o governo do Cea- 
rã informou o cancelamento 

da tradicional Festa da Virada, 

na Praia de Iracema, em Forta- 

leza, “Até chegamosa conside 
rar a possibilidade de realizar 
nossa tradicional festa da vira- 
da, se a situação permitisse”, 
disse o prefeito José Sarto 
(PDT). “O cenário internacio- 
nal é preocupante,” 

Florianópolis vai ter quei- 

à SMAIÇÃO MO PAÍS, COM BAROS DO COMSÓaCIO DA IMPRENSA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RECOPERADOS| 

614.428 14 

Cronograma da vacinação 
SÃO PAULO 

A capital paulista continua 
ofertando a dose adicional aos 

maiores de 18 anos, vacinados 
com a segunda dose há cinco 
meses, Além disso, mantém a 
aplicação extra para os demais 
grupos jáelencados, comoido 
sos € imunossuprimidos. A 
Prefeituravai passar a aplicar a 
segunda dose da Pfizer em 
quem recebeu o imunizante 
da Janssen, Outra ação vai ser 

221 
MEIA MEUE 

HE DEIINS 

o fim da exigência de compro- 
vante de residência para se 
imunizar, Arte a 2! doses con- 
tinuam m disponíveis aos pú- 
blicos elegíveis, como adoles- 
centes de 12 a 17 anos. Na im- 

possibilidade de acompanha- 
mento por responsável, os ado- 
lescentes devem apresentar 
uma autorização assinada pelo 
responsável. 

CAMPINAS 

A prefeitura está imunizando 

198.765.625 
Fura TE UTAL ct 
NARA 

ma de fogos, mas não shows 
musicais. Por outro lado, a ca- 

pital catarinense prevê festivi- 
dades natalinas, com público. 
O Estado suspendeu a exigên- 
cia de máscaras em local aber- 
to desde a semana passada. 

João Pessoa cancelou a fes 
ta, mas O acesso às praias está 
liberado, Belo Horizonte disse 
não planejar festa pública de 
réveillon. Guarujá, que jáhavia 
canceladoa virada, decidivon- 
tem suspender o carnaval, 

MAIS ESTADOS. A Prefeitura de 
São Paulo informou, em nota, 

que “o réveillon (na Avenida 
Paulista) já está sendo planeja- 
do e a realização do evento es- 
tácondicionadaao quadro epi- 

22.083.034 
ALR 

TESTES PESITARS 

coma primeira, segunda ou ter- 
ceira dose as pessoas já con- 
templadas, como moradores 
acima deiS anos, idosos cado- 

lescentes a partir de 12 anos. À 
secretaria tem realizado ações 

para vacinar a população sem 
agendamento, como o “Campi- 
nas Vacina Mais”. 

RIBEIRÃO PRETO 
Hoje, a Secretaria Municipal 
de Saúde val imunizar, com a 
dose adicional, os maiores de 

demiológico”. Afirmou ainda 
que, na primeira semana de de 

zembro, serão apresentados 
dados para guiar a decisão so 
bre o uso de máscara ao ar li- 

vTe. Na semana passada, O Esta- 
do disse prever o fim da exigên- 
cianodia 11, mas as prefeituras 

podem ser mais restritivas. 
A decisão sobre o carnaval 

do paulistano também conti- 
nua em aberto. Ontem, a Pre- 
feitura informou ter aprovado 
440 blocos de rua, masa confir- 
mação do evento só deve ocor- 
rer no fim deste mês. 

No Rio, o secretário esta- 

dual da Saúde, Alexandre 
Chieppe, afirmou que a nova 
variante “em nada altera o pla- 
no-do Estado”. Os planos de 

4.293 
MS CASE 

DETECTADOS EM 

21.304,15 
LIL RIDE 

FECSPERAD:S 

LS anosque receberam a segun- 
da aplicação até 30 de junho, 
Os vacinados com a Janssen 
deverão aguardar para serem 
convocados. A cidade ainda es- 
tá aplicando a primeira é a se- 
sunda doses nos públicos já 
elencados anteriormente. Os 

pontos funcionam a partir das 
Rhão. 

RIO DE JANEIRO 

Continua avacinação com ore- 
forço às pessoas com 59 anos 
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Europa, 
cidades cancelam festas de réveillon 

Salvador, Fortaleza, Florianópolis, João Pessoa e Belo Horizonte são exemplos. 

A descoberta da nova cepa do vírus impulsionou os planos de evitar as aglomerações 

Queiroga descarta 
antecipar 3º dose por 
causa da Ômicron 

O ministro da Saúde, Mar- 

celo Queiroga descartou 
antecipar o intervalo entre 

az” dose e o reforço, estipu- 

lado em cinco meses pelo 
governo federal, por causa 
da Qmicron. Segundo ele, 
essa não precisa ser uma 

“variante do desespero”. A 
medida é cogitada no Reino 
Unido - que prevê intervalo 
de trés meses, Queiroga ain- 
da anunciou ontem a assina- 
tura de novo contrato com 

a Pfizer para a compra de 
mais 100 milhões de unida- 

des do imunizante em 2022. 

carnaval e réveillon, assim co- 

mo o acesso de turistas, estão 

mantidos até que, porventura, 
seja identificado “algum fato 
novo ou informação de risco”. 

Paulo Ziulkoski, presidente 
da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) diz que, 
com ou sem Ômicron, “todos 

que puderem suspender aglo- 
merações” devem adotara me- 
dida. “Não podemos baixar a 
guarda”, defende. Levanta- 
mento da CNM, feito del6 a 19 
de novembro, aponta que, de 
2.362 gestores ouvidos, 97,8% 
pretendiam continuar com a 
mascara obrigatória em locais 
privados e 88,6% disseram 
manté-laem espaços públicos. 
O COLABORARAM BRUNO LUIZ E SOFIA AGLIAR 

esto, HA WER 
E Contra mais algunas cidades 

nr E eo aveoço da imunização 

[8] hitpss/betyiLeom/T JErsR 

ou mais. Segundo a prefeitura, 
omesmo público será imuniza- 
do até o dia 4 de dezembro. 
Além disso, faz a terceira apli- 
cação em pessoas acima de 18 
anos. Às primeiras doses para 
pessoas a partir de 12 anos es- 
tão sendo oferecidas. Há ante- 

vipação da 2.º dose da Pfizer 
para os maiores de 12 anos. 

Aos elegíveis, os locais funcio- 
nam no municipio em horá- 
rios variados, podendoir das 8 
às 17 horas. 6 
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Mundial de Clubes 

Palmeiras terá Al Ahly 
ou Monterrey pela frente 

Alviverde entra direto na semifinal; na edição passada, 
perdeu para um mexicano e depois tropeçou nos egípcios 

Dois dias depois de conquis- 
tar otricampeonato da Liber- 
tadores, o Palmeiras conhe- 

ceu ontem à tarde seu cami- 
nho para tentar o título mun- 
dial. Vai estrear na semifinal 
contra o vencedor do jogo en- 
tre Al Ahly, do Egito, e Mon- 
terrey, do México. Além do 
sorteio dos jogos, a Fifa tam- 
bém confirmou as datas do 
torneio que será realizado 
nos Emirados Arabes Unidos: 
de3a12 de fevereiro de 2022, 
O Alviverde estreia no dia 8. 

O Palmeiras também repre- 
sentou à América do Sul no 
Mundial referente a 2020, dis- 
putado em fevereiro deste ano 
no Catar, e não se deu bem. 

Depois de perder para um me- 
xicano, o Tigres, poria o, na 
semifinal, caiu nos pênaltis 
justamente diante do Al Ahly 
na disputa do terceiro lugar. 

Agora, à tendência é que o 
Palmeiras chegue mais bem 
preparado em Abu Dabi, pois 
terá um tempo maior para 
treinar e se concentrar na 
competição. O clube poderá 
dar férias a seus atletas desta 
vez e para chegar ao Mundial 
em melhores condições para 
tentar o título. 

PIPA, 

FIFA CLUB WORLD CUP UAE 20217M 

AATEM 7O/% 

7. 

METtHI + 

METEMA = 

MATCH 2 WINNER 

BIRET ROL 

ALCRLANO ESTN F 

SECOND ROUND 

FMENTISREY 

FELOND ROUND 

SEM ENHAL 

Palmeiras tem trajetória semelhante à de fevereiro 

Inchaço 

7 clubes 
vão participar do Mundial 
de Clubes, que pode ser o 
ultimo nesses moldes - 
anual e com poucos times. 
A intenção da Fifa é, a par- 
tir da próxima edição, colo- 
car 24 equipes na briga, é 
de quatro em quatro anos 

Porém, a nova presidente, 
Leila Pereira, que toma posse 
emisde dezembro, precisa re- 
solver algumas pendências 
até lá, Aprincipal delas é a per- 
manência de Abel Ferreira. O 

treinador avisou estar exaus- 

to fisica e psicologicamen- 
te é afirmou que irá fazer 
uma “grande reflexão” com 
a família antes de decidir 
seu futuro. 

ABERTURA. O jogo que inau- 
gura o torneio em Abu Dabi 
sera entre Al Jazira, repre- 
sentante do pais-sede, e 
Auckland City, da Nova Ze- 
lândia, classificado pela 
Oceania. 

O vencedor avança à fa- 
se seguinte e pega o Al Hi- 
lal, time da Arábia Saudita 
campeão da Liga dos Cam- 
peões da Ásia. Deste con- 
fronto sairão adversário na 

semifinal do Chelsea, ga 
nhador da Liga dos Cam- 
pedes. & 

Campeonato Brasileiro 

Jogo contra o Cuiabá é 
chance para reservas 
e novatos do elenco 

De ressaca e ainda em estado 

de êxtase após ser tricampeão 
continental, o Palmeiras val a 

Mato Grosso enfrentar o Cuia- 
bã com reservas, hoje, às 22ho- 

ras, na Arena Pantanal, pelo 
Brasileirão. Para o time alviver- 

de, o jogo pouco vale, Não po- 
de mais ser campeão e já está 
garantido na próxima Liberta- 
dores. Para à equipe do Cen- 
tro-Oeste, que ainda tenta se 

livrar do rebaixamento, o con- 

fronto é importante, 
Nem mesmo o técnico Abel 

Ferreira estará em Cuiaba. Ele 
ganhou folga da diretoria e vai 
ser substituido pelo auxiliar 
João Martins, 

38º RODADA NO BRASILEIRÃO 

$ O 
CLHABÁ FALMEIRAS 

CUIABÁ: Waiter João Lucas. 

Paulão, Alan Empereur e Uendel; 
Camilo. Pepe Rafael Gava; 
Clayson, Max e Jenison. 
Técnico: Jorginho 
PALMEIRAS: Vinicius Silvestre 
Gabriel Menino, Kuscevio, Renan e 
Victor Luis; Matheus Fermandes, 
Fabinho e Pedro Bicalho; Gabriel 
Veron, Wesley é Gabriel Silva 
Técnico: João Martins 
Juiz: Paulo Roberto À Junior (PR. 
Horário: 22h. 
Local: Arena Pantanal, 
TV: Premiere, 

O Palmeiras jogará com 
uma escalação formada por 
reservas, O cenário permite 
que jovens recêm-promovi- 
dos ao elenco principal, co- 
mo o lateral-direito Garcia, 

oesquerdo Vanderlan, 0 za- 
gueiro Michel, os meio-cam- 
pistas Fabinho, Pedro Bica- 
lho, e os atacantes Gabriel 
Silva e Giovani ganhem 
chance de mostrar serviço, 
A lista tem jogadores que 

sequer estrearam pela equi- 
pe principal, a exemplo do 
goleiro Mateus, do zagueiro 
Lucas Freitas, e dos atacan- 

tes Kevin e Vitor Hugo. 
O Cuiaba joga para confir- 

mar a permanência na elite 
e ao mesmo tempo de olho 
na pré-Libertadores. O ti- 
me de Mato Grosso tem 43 
pontos. À equipe duela com 
o apoio de seu torcedor. Já 
foram vendidos mais de 17 

mil ingressos para a partida 
na Arena Pantanal. Será o 
maior público do Cuiaba 
em casa neste Brasileirão. 6 

Em situação cada vez 
mais delicada, Grêmio 
dispensa sete jogadores 

| ESPORTES nf 

Campeonato Brasileiro 

Flamengo anuncia saida de Renato, pega Ceará 
hoje e se tropeçar Atlético-MG garante o título 

Renato Gaúcho não resistiu à perda da Libertadores pa- 
rao Palmeiras. Ontem, dois dias depois, ele deixou o Flamen- 

go, oficialmente de “comum acordo” com a diretoria. Mauri- 
cio Souza assume até o fim do ano. O clube quer o argentino 
Marcelo Gallardo, do River Plate. Hoje, às 20h, no Maracanã, o 
Flamengo recebe o Ceará. Com 67 pontos, está obrigado a ven- 
cer se quiser pelo menos adiar o titulo do Atlético-MG (78).Se 
o rubro-negro tropeçar, os mineiros comemoram esta noite. é 

Bota de Duro 

Lionel Messi supera Lewandowski e conquista o 
troféu pela sétima vez; Jorginho fica em terceiro 

Messi confirmou seu favoritismo e faturou a Bola de Ou- 
ro. Ocraqueganhou pela sétima veza premiação entregue pela 
revista France Football. Ele é o maior vencedor. Sua participa- 
ção no título da Argentina na Copa América foi fundamental 
para ser eleito. O polonês Lewandowskificou na segunda colo- 
cação comeio-campista italo-brasileiro Jorginho, que fez uma 
grande temporada pelo Chelsea e pela seleção da Ttália, foi o 
terceiro. O trio foi seguido pelos franceses Karim Benzema, 
atacante do Real Madrid, co volante Kanté, do Chelsea, Cristia- 
no Ronaldo ficou em sexto e Neymar, em 16.º na votação. & 

CHRISTOPHE EMA AP 

u 

Messi “dividiu' prêmio com os companheiros da seleção argentina 

Contusão 

Neymar tem lesão nos ligamentos do tornozelo 
e desfalca o time do PSG por até oito semanas 

Oano de 2021acabou para Neymar dentro de campo. Ele 
sofreu lesão do ligamento domingo, no jogo do Paris Saint-Ger- 
main como Saint- Etienne, pelo Campeonato Francês. Ontem, 
o clube informou com base em exames que o atacante ficará 
ausente dos jogos “entre seis e oito semanas”, Novo exame se- 
ráfeito amanhã ou quinta-feira para avaliar a evolução do qua- 
dro. Neymar torceu o tornozelo esquerdo ao tentar pular um 
adversário, Pisouem falso, acabou atingindo involuntariamen- 
te o jogador do time rival e virou o tornozelo. Foi retirado de 
campo chorando e deixou o estádio amparado por muletas. é 

O MELHOR DA TV 

FUTEBOL 

e Copa do Mundo 

Feminina - Eliminatórias 

Dinamarca x Rússia 
14h | ESPN 

Inglaterra x Letônia 
16h | ESPN 

e Campeonato Italiano 
Atalanta x Venezia 

14h30 / Fox Sports 

Salermitana x Juventos 

16h45 - ESPN Brasil 
e Copa do Rei 
Victoria CF x Villarreal 
14h / ESPN 

e Campeonato Inglês 
Lecds United x Crystal Palace 
t7has / Fox Sports 
e Campeonato Brasileiro 

Juventude x Bragantino 
19h | Pay per view 
Flamengo x Ceará 
zoh / Pay per view 
Cuiaba x Palmeiras 
22h | Pay per view 
e Campeonato Argentino 
Banfield x Independiente 
21h30 | Fox Sports 

BASQUETE 

e NCAA - Basquete 
Universitário dos EUA 

é Florida State x Purdue 
zahão | ESPNaz 

o NBA 
Memphis Grizzlies x 
Toronto Raptors 
z2h30 | SporTV 



País tem enorme potencial com 
possibilidades abertas a partir da 
descarbonização da economia 

Brasil busca 
liderança em 
biocombustive 

LUCIANA DYNIEWICZ 

35 quilômetros de As- 
sunção, capital do Pa- 
raguai, em uma cida- 

de de pouco mais de 35 milhabi- 
tantes chamada Villeta, o gru- 
po brasileiro ECB (dono da fa- 
bricante de biodiesel BSBios) 
está investindo US$ 800 mi- 
lhões (cerca de R$ 4,5 bilhões) 

em uma usina que produzirá 
combustiveis do futuro. Serão 
fabricados no local diesel ver- 
de (HVO) e querosene de avia- 
cdorenovável. A planta deve co- 
meçar a operar em 2025, mas 
toda sua produção até 2030 já 
estávendidaparaa Shellea BP, 

Se estivesse operando hoje, 
a unidade elevaria a receita 
anual do grupo ECB em USS 
1,2 bilhão (R$ 6,7 bilhões). Em 
z020,0 faturamento da compa- 
nhia foi de R$ 5,3 bilhões e, pa- 
ra 2021, estão previstos R$ 8 

bilhões. “O comprometimen- 
to da sociedade (com a redução 
de carbono) em 2030 vai ser ain- 
da maior. Então, a expectativa 
é de que o negócio fique ainda 
melhor depois disso”, diz o pre- 
sidente do grupo, Erasmo Car- 
los Bartistella. 

O empresário pretende de- 
senvolver um projeto seme- 
lhante no Brasil assim que o 
HVO for regulado no País — o 
assunto estã em debate no 
Congresso. Adiantando-sea is- 
so, a Brasil Biofuels, produtora 
de óleo de palma, anunciou na 
semana passada a construção 
da primeira unidade de HVO 

do País, que será instalada na 
Zona Franca de Manaus erece- 

berá aporte de R$ 1,8 bilhão. 

GRANDE POTENCIAL. O HVO 
(sigla em inglês para óleo vege- 
tal hidrotratado) emite até 
85% a menos de gás carbônico 
do que o diesel comum e pode 
ser usado em veículos a diesel 
sem que os motores precisem 
seradaptados. Ele é produzido 
a partir de óleo de cozinha, 
óleos vegetais, como óleo de 
palma, soja ou girassol, e gor- 
duras animais, que reagem 
com o hidrogênio. 

Apesar de haver só um proje- 
to anunciado para o Pais até 
agora e de a regulação ainda es- 
tar indefinida, o HVO - assim 
como outros biocombustíveis 

- tem grande potencial no Bra- 
sil, além de um mercado pro- 
missor que deve surgir com à 
descarbonização da economia. 

“O Pais tem potencial de ser 
o maior e mais importante pro- 
dutor de biocombustível do 
mundo em 2050. Só precisa- 
mos de politicas públicas. Preci- 
samos começar a pensar em ro- 

De olho no futuro 
Diesel verde e querosene 
de aviação renovável 
são alguns dos produtos 
que começam a ser 
desenvolvidos por 
empresas brasileiras 

“O comprometimento 
da sociedade (com a 
redução de carbono) 
em 2030 vai ser 
ainda maior.” 
Erasmo Cartos Battistella 
Presidente do grupo ECB 

“O Brasil é o único 
país que tem 
distribuição de etanol 
puro. O País vai manter 
um sistema de etanol 
sendo que o mundo 
todo, principalmente 
o economicamente 
desenvolvido, vai 
para o elétrico? 
Acho dificil,” 
Soren Jensen 

Consultor dinamarquês 

mé A FUNDO camno PARA O CARBONO TER 

ta tecnológica, implementação 
de mercado, diversificação de 
matéria-prima, certificação de 
cadeia produtiva. Se fizermos o 
dever de casa, temos um poten- 
cial gigante, mas dependemos 
de os lideres organizarem is- 
so”, diz Battistella. 

A experiência do Brasil com 
o etanol e a possibilidade de a 
agricultura oferecer matéria- 
prima para a indústria são os 
fatores que podem impulsio- 
nar o setor de combustiveis 
avançados por aqui, alavancan- 
do também o agronegócio. 
“Os combustiveis são mais um 
canal de absorção de produtos 
agricolas, o que vai exigir au- 
mento da produção local, E a 
gente tem área já antropizada 
e tecnologia para produzir”, 
destaca Guilherme Bellotti, ge- 
rente da Consultoria Agro do 
Itaú BBA. 

SETOR AÉREO. O potencial é 
tão latente e a demanda por 
combustiveis de baixa emissão 
tão grande, que empresas es- 
trangeiras estão incentivando 
a exploração da indústria aqui. 
O diretor-geral da Boeing no 
Brasil, Landon Loomis, afirma 
que o Pais pode ser um dos prin- 
cipais parceiros do setor aéreo 
na produção de combustivel 
sustentável de aviação (SAF, 
na sigla em inglês). 

O SAF é fabricado a partir 
deresiduos, como óleo de cozi- 

nha usado e gordura animal, e 
pode reduzir em até 80% as 
emissões de carbono. Hoje, a 
produção global é de 100 mi- 
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lhões de litros por ano, o que 
representa 1% da demanda por 
combustivel do setor, 

“Estamos olhando para o 
mundo para tentar escalar a 
produção de SAP. Para mim, o 
Brasil é um parceiro muito 
atraente. Tem a segunda 
maior indústria de biocombus- 
tiveis do mundo, atrás apenas 

dos EUA, e já criou uma indús- 
tria de biocombustivel do na- 
da e a escalou, Fez isso com o 
ctanolnos anos 70 em reação à 
crise do petróleo”, diz Loomis. 

Na usina que o grupo ECB 
está construindo no Paraguai, 
haverá produção também de 
combustivel para aviação. O 
querosene renovável que será 
fabricado no local deve ser com- 
posto por 9% de óleo de cozi- 
nha reciclado, 35% de gordura 
animal e 60% de óleo vegetal. 
O presidente da empresa acre- 
dita que, até 2030, os aviões 
possam estar operando com 
uma mistura de 10% de SAF e 
90% de querosene tradicional. 
Hoje, à participação do com- 
bustível sustentável é de 19%. 

No Brasil, uma oportunida- 
de na área seria utilizar uma 
tecnologia chamada ATJ (ál- 
cool para jato, na sigla em in- 
glês), que transforma o etanol 
em combustivel de aviação 
(SAF), dizo professor Gonçalo 
Pereira, da Unicamp. “O Brasil 
poderia se transformar em um 
celeiro do produto, que tem 
um valor alto,” 

Pereira afirma acreditar 
que o etanol pode ser uma op- 
ção melhor para o setor aé- 2 
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& reo quando comparado a 
combustiveis feitos a partir de 
óleo, que é mais demandado 
globalmente. “O preço do óleo 
desoja, por exemplo, pode aca- 
bar inviabilizando que ele seja 
uma saida, O etanol tem o ca- 
minho mais aberto.” 

SEGUNDA GERAÇÃO. Além da 

criação de combustiveis sus- 
tentáveis para caminhões, ôni- 
bus e aviões, a indústria tam- 
bém trabalha em uma relativa- 
mente nova tecnologia para 08 
carros: o etanol de segunda ge- 
ração (E26G). À Rafzen, por 
exemplo, fabrica E2G em Pira- 
cicaba (SP) desde 2015 e, ago- 
ra, está construindo sua segun- 
da unidade do produto em 
Guariba (SP), que terão dobro 
de capacidade da primeira. 

Como é produzido a partir 
de residuos (palha e bagaço da 
cana-de-açúcar) da fabricação 
do etanol tradicional, o E2zG 

não aumenta a necessidade de 

cultivo de cana. O vice-presi- 
dente comercial, de logistica e 
distribuição da Raizen, Leonar- 
do Pontes, destaca que o novo 
combustivel é altamente atrati- 
vo, sobretudo na Europa, onde 
a produção de matéria-prima 
para biocombustíveis disputa 
espaço com a de alimentos. 

A Raizen aposta tanto no 
EzG que promete ter 18 usi- 
nas capazes de fabricá-lo nos 
próximos dez anos. O projeto 
demandará um aporte de R$ 

10 bilhões a R$ 12 bilhões. Pa- 

ra alguns, no entanto, o inves- 
timento parece exagerado. 

O fim das emissões 
vai mudar a cara 

da economia global 

IRSTLEiicanEa 

Ee Tapa ee 

Diferenças na produção 
dos combustiveis 

Fique atento 

e Diesel 

Fabricado a partir do petró- 
leo, o diesel é usado em veicu- 

los de grande porte, como ôni- 
bus e caminhões, em razão da 

sua alta densidade energética 

e Biodiesel 
Produzido a partir de óleos 

vegetais - como óleo de giras- 
sol, de palma e de soja, entre 

outros - ou de gorduras ani- 
mais, é menos poluente do 

que o diesel, Costuma ser usa- 
do misturado ao diesel 

e Diesel verde (HVD) 

Substitui o diesel com a mes- 
ma eficiência. É fabricado a 

partir de óleo de cozinha reci- 
clado, óleos vegetais ou gordu- 
ras animais, podendo ter es- 
sas matérias-primas mistura- 
das em sua composição, Seu 
processo de fabricação é dife- 
rente do biodiesel, o que lhe 
garante uma composição 
mais próxima à do diesel, Emi- 
te até 85% menos gás carbôni- 
co do que o diesel 

Parte dos especialistas da 
área diz que o uso de biocom: 
bustiveis pode desacelerar 
conforme o carró elétrico seja 
popularizado. 

e Etanol 
Usado em carros, pode ser 
fabricado a partir de cana-de- 
açucar, beterraba e milho, en- 

tre outros produtos agricolas. 
Emite menos gás carbônico 
que a gasolina e pode ser usa- 
do na forma pura (hidratado) 
ou misturado à gasolina (ani- 
dro). Também é um combausti- 
vel que compensa as emissões 
liberadas na queima no motor 
durante o próprio ciclo de pro- 
dução. Isso acontece porque a 

cana-de-açúcar retira o CO, 
da atmosfera e o converte em 
oxigênio 

é Etanol de segunda 
geração (E26) 
E semelhante ao etanol, mas é 
fabricado a partir de residuos 

da produção do próprio eta- 
nol, como o bagaço e a palha 

da cana-de-açúcar. Assim, é 
possível aumentar a fabrica- 
ção do combustivel sem ter 
de ampliar o cultivo da cana 

e Combustivel sustentável 

de aviação (SAF) 

Candidato a substituir o que- 
rosene de aviação, também é 
produzido a partir de óleo de 
cozinha reciclado e gordura 
animal. Pode reduzir as emis- 

sões em 8055 

CENÁRIO. O consultor dinamar- 
quês Soren Jensen faz parte do 
grupo de céticos em relação ao 
aumento da demanda por bio- 
combustiveis. Para ele, a pro- 

cura pelo etanol no Brasil deve 
crescer pouco até 2030 e, de- 
pois, recuar. No cenáriomode- 
rado, a queda seria de 40% en- 
tre 2030 € 2040; nó pior, de 
bo, Na visão de Jensen, oeta- 

nol - de segunda ou primeira 
geração — não conseguirá com- 
petir com a eletricidade, que 
deverá ser a opção número um 
em todo o mundo para o setor 
automobilístico. 

“O Brasil é o único pais que 
tem distribuição de etanol pu- 
ro. Nos outros, ele é misturado 
à gasolina. O Pais vai manter 
um sistema de etanol sendo 
que o mundo todo, principal- 
mente o economicamente de- 
senvolvido, vai para o elétrico? 
Acho dificil conseguir ficar 
ilhado assim.” 

O executivo da Raizen, no 

entanto, lembra que vários pai- 
ses estão aumentando a quanti- 
dade de biocombustível que 
deve ser misturada à gasolina. 
À Índia, por exemplo, anteci- 
pouem dois anosa data previs- 
ta para a elevação da mistura 
do etanol para 20%, passando 
o prazo de 2025 para 2023. 

Bellotti, do Itaú BBA, ponde- 

rá que em muitos paises, como 
a China, o mandato não é reés- 

peitado. Mas ele acredita que, 
com a amplificação da discus- 
são em torno da emissão de ga- 
ses de efeito estufa, isso deve 

mudar, favorecendo a indús- 
tria do combustivel e a produ- 
ção de milho e cana-de-açúcar. 

O presidente da União da In- 
dústria de Cana-de-Açucar, 
Evandro Gussi, traz outro ele- 

À FUNDO 

FOTOS: CLAUDIO CORADINT ESTADÃO 

1. Unidade 

da Raizen, 

em Piracicaba 

(SP), produz 

etanol de 

segunda 

geração; 
2. Funcionária 

da empresa 

avalia 

combustivel 

que usa 
residuos da 

produção da 
etanol 

tradicional; 

3. Bagaço da 

cana-de-açúcar 

usado para 

produzir 

'novo' etanol 

mento para refutar a ideia de 
que o carro elétrico vai acabar 
com o espaço do veiculo a eta- 
nol. Para ele, os desafios para a 
descarbonização da economia 
são tão profundos que todo ti- 
po de combustivel sustentável 
será importante. 

Já em relação a substituição 
de ônibus a diesel (que pode- 
ria usar HVO) por ônibus elé- 
trico, o presidente da Associa- 
ção Brasileiras das Industrias 
de Óleos Vegetais (Abiove) 
André Nassar, diz que ainda é 
precisoobservar se os veículos 
pesados se adaptarão às bate- 
rias, dado que costumam fazer 
trajetos longos. “Para mim, a 
eletrific ação de velculos pesa- 
dos não é tão clara.” 

Conhecimento 
A experiência do Brasil 
com o etanole a forte 
agricultura podem 
alavancar combustiveis 
avançados por aqui 

Se aqueles que dizem que 
biocombustíveis não terão espa- 

cona economia eletrificada esti- 
verem errados, as possibilida- 
des para o Brasil vão além de 
fabricar etanol, EzG, HVO e 

SAF. O Pais podera exportar 
sua expertise na área, diz o ex- 
ministro da Agricultura Rober 
to Rodrigues. “Podemos ensi- 
nar paises a plantar cana. Nos- 
so grande negócio seria ven- 
der usina para ocinturão tropi- 
cal do planeta inteiro.” e 



RENATO VASCONCELOS 

Para a maioria das afegãs, a 
volta do Taleban marca uma 
mudança completa de estilo 
devida. Meninas foram impe- 
didas de frequentar a escola, 
muitas mulheres não pude- 
ram mais trabalhar e jovens 
tiveram de abandonar a uni- 
versidade, Mas mesmo dian- 
te do medo de retaliações, a 
ativista Mahbouba Sera), de 
73 anos, mantém seu escritó- 
rio e seu abrigo para mulhe- 
res abertos em Cabul. 

Diretora do Afghan Wo- 
men Skills Development Cen- 
ter (AWSDO), ONG que tra- 
balha com o acolhimento e 
empoderamento de vitimas 
de violência doméstica, Mah- 
bouba é uma das poucas pes- 
soas que, mesmo em condi- 
ções de deixar o país - por ter 
também nacionalidade ameri- 
cana — permaneceu por op- 
ção. “Eu amo o Afeganistão € 
as pessoas do meu pais, e te- 
nho um grande respeito por 
elas, Enquanto muitos dizem 
o que deve ser feito e como 
deve ser feito, cu talvez possa 
ser uma voz da razão e da sani- 
dade por aqui. É por isso que 
fiquei. Da última vez, fui for- 
cada a sair”, contou Mahbou- 
ba ao Estadão. 

RETORNO. A “última vez” a 
qual ela se refere foi 43 anos 
atrás, quando o regime proó- 
soviético chegou ao poder. 
Perseguida é presa pelos co- 
munistas — que foram derro- 
tados pelo Taleban, em 1996 
— ela viveu no exilio nos EUA 

por 25 anos antes de retornar 
ao Afeganistão. A volta foi im- 
pulsionada pela brutalidade 
dos radicais islâmicos. 

“Foi a execução pública de 
uma mãe de sete filhos no es- 
tâdio de Cabul, em 1999. Euvi 
as imagens e chorei, Aquela 
mulher, coberta pela burca, 
alvejada na parte detrás da ca- 
beça. Era como se cu pudesse 
ver sua face, mesmo que esti- 
vesse escondida, caqueleros- 
to nunca me deixou. Em se- 

Mahbouha Sera], ativista afegã: luta pelos direitos das mulheres 

Uma voz feminina 
contra o retrocesso 

do Taleban 
Mahbouba Seraj luta para que 

meninas frequentem escolas e mulheres 
voltem a trabalhar no Afeganistão 

ft Eusou Leandro Karnal, 
lb fo = aljofoo gsfof=i=jr=[0--/0F 
Vem pensar com a gente! 

Leandro Karnal, historiador e colunista do Estadao 

“PARA FECHAR... uma pon uisróRi 

guida, houve a destruição dos 
Budas de Bamvan, em 2001. 
Gritei quando vi aquilo, Dois 
anos depois, empacotei mi- 
nhascoisas em Santa Fe, no Es- 

tado do Novo México, e voltei 
para casa”, contou a ativista. 
No entanto, à pais que Mah- 
bouba encontrou ao chegar, 
em 2003, era bem diferente da- 
quele que ela havia deixado, 
mais de duas décadas antes. 

Na juventude, ela terminou 
o ensino básico e frequentou a 
universidade em Cabul. Uma 
memória que tornou pública 
em entrevistas anteriores é a 
de ter assistido a um concerto 
de jazz de Duke Ellingtonnoes- 
tádio nacional, em 1963. 

PARTICIPAÇÃO, No entanto, 
cincoanos de governo do Tale- 
ban quase apagaram a presen- 
ça feminina da vida pública, 
Meninas foram proibidas de es- 
tudare mulheres impedidas de 
sair de casa desacompanhadas 
de um homem responsável, 

sob pena de serem chicoteadas 
ou até mortas, 

Como cenáriodeterraarra- 
sada, o trabalho teve de come- 
car do zero. A ativista ajudou a 
criar círculos de escuta de mu- 
lheres em vilas afegãs - onde a 
tradição patriarcal é mais forte 
— e estabeleceu projetos para a 
educação de mulheres e crian- 
ças, pressionando pela partici- 
pação feminina em decisões so- 
bre o pais, tanto em conselhos 
internos, quanto em rodadas 
denegociações internacionais. 

Os esforços de Mahbouba, 
de outros ativistas tiveram um 
impacto positivo no Afeganis- 
tão. Após a primeira queda do 
Taleban, em 2001, cerca de 3,5 
milhões de meninas passaram 
a frequentar a escola e um nú- 
merocadavez maior de mulhe- 
res passoua conquistar espaço 
navida social. Muitas ingressa- 
ram no mercado de trabalho e 
algumas alcançaram posições 
de destaque na política, im- 
prensa e Judiciário. 

Tudo isso ficou por um fio 
comavolta do Taleban, “A prin- 
cipal mudança para as mulhe- 
res foi perder a liberdade que 
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elas sentiram que tinham, a 
esperança queelas tinham de 
construir um futuro para 
elas, e não tiveram oportuni- 
dade. Agora, quando eu falo 
com elas, as mesmas que ti- 
nham sonhos lindos, tudo 18- 

so se foi”, disse. 
Apesar do avanço dos fun- 

damentalistas, Mahbouba 
tem defendido que as mulhe- 
resafegãs precisam ter canais 
de diálogo com novo gover- 
no-e o Taleban, desta vez, 
não pode mais silenciá-las. 
“Eles vêm nos ignorando hã 

Para Mahbouba, Taleban 
não tem como ignorar 
as reivindicações de 

18 milhões de mulheres 

muitotempo,masissonão po- 
de ir tão longe. Eles terão de 
falar conosco em algum mo- 
mento”, disse. No começo de 
novembro, em entrevista ao 
Los Angeles Times, Mahbouba 
explicouo motivo. “Somos 18 
milhões de mulheres, e te- 
mos quase é milhões que rece- 
beram educação formal,” 

MACHISMO. Às constantes 

aparições na imprensa inter- 
nacional tornaram Mahbou- 
ba uma das principais vozes 
das mulheres afegãs no Oci- 
dente, chegando a ser indica- 
da como uma das 100 pessoas 
mais influentes do mundo pe- 
la revista Time. 

Mas suas críticas não se 
restringem ao Taleban. Ela 
também condena o machis- 
mono Afeganistão e a confu- 
sa retiradas das tropas ameri- 
canas, ordenada pelo presi- 
dente dos EUA, Joe Biden, 

Aumaredeturcade TV jlo- 
go após o Taleban tomar o 
controle da capital, Mahbou- 
banão poupou criticas á coali- 
zão internacional, “Digo a to- 
do o mundo: vergonha de vo- 
céspeloque fizeram ao Afega- 
nistão. Vocês estavam ape- 
nas nos usando? Somos ape- 
nas peões em suas mãos?” e 

ESTADÃO rf 

HVEM 
PENSAR 

COM 
A GENTE 
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Políticas públicas Impasse no Congresso 

Refis entra na barganha por precatórios 
Câmara condiciona programa de parcelamento de débitos tributários à aprovação 

de PEC parada no Senado que abre espaço no Orçamento para bancar o Auxílio Brasil 

ADRIANA FERNANDES 
BRASÍLIA 

Parado na Câmara depois de 
aprovado pelo Senado em 
agosto, onovo Refis se trans- 
formou em moeda de troca 
para a aprovação da PEC 
dos Precatórios. À reabertu- 
radoprograma para parcela- 
mento de dividas tributárias 
pode perdoar até R& 60 bi- 
lhões em débitos, segundo 
apurou o Estadão. 

votação enquanto à PEC, 
que abre espaço no Orça- 
mento para bancar o Auxi- O Safra Inve st. 

não for aprovada pelos sena- 
dores. O Refis é uma pro- | d 
messa do presidente do Se- m a Te - 
nado, Rodrigo Pacheco 

dente da Camara, Arthur Li- COI | | as Ssessotes 

ra (Progressistas-AL), segu- | 
rou o projeto depois que o 

da. O combinado era que o 
Senado aprovaria o novo IR 
para que a Câmara desse 

O projeto não-deverá ir a Conheç a 

lio Brasil e outros gastos, 

(DEM-MG). Mas o presi- 

Senado travou a votação d: ; 
Ea dies eo Ren. e Xp e t1e nte Ss 

aval ao Refis. 
e o selo Safra 

PRESSÃO. Lideranças do go- d e e S e o 1 al 1 S t a 
verno cobram do senador ! p " 
apoio à PEC e pedem a em- 
presários que pressionem 
pela votação do texto nesta 
semana, com o argumento 
de que não haveria recursos 

para bancar a prorrogação - ns Aqui, você tem acesso a toda 
da desoneração da folha de FE Fes a plataforma de produtos e serviços 

E Dr de alta performance do Safra, 
gam, Em resposta, Pacheco Rd é E ; 
disse ontem que a PEC de- io a um dos grupos financeiros 

ve ser votada pelo plenário Na E mais reconhecidos no mundo, 
da Casa na quinta-feira. E f com 180 anos de história. 
A Comissão de Constitui- A E 
ção e Justiça (CCN doSena- 
do começa a discutir hoje o 
relatório do lider do gover- 
no, Fernando Bezerra 
(MDB-PE). Já o relator na 
Câmara do Refis, deputado 
André Fufuca (PP-MA), che- 
gou a prever a votação na 
semana passada. Ele preten- 
de garantir regras iguais de 
parcelamento a todas as em- 
presas, independentemen- E procure o f nva "o 
te se houve queda ou au- Ms um escritório a ra 8 V te SI 
mento de faturamento du- iba Safra Invest Agente Autônomo de Investimento: 
rante a pandemia. Essas mu- 
danças são rejeitadas pelo 
Ministério da Economia. + 
COLABOROU DANIEL HETERMAN 

Safra Invest é o Safra ao seu lado. 

PEC DEVE PASSAR POR COMISSÃO, MAS 
FALTAM VOTOS NO PLEMÁRIO. BAR ES 
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COP-26 e o marco para o financiamento sustentável no Brasil 

Jeanette Lontra 
Respectivamente, presidente da 

Associação Brasileira de Desen- 

volvimento (ABDE) e do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Ge- 

rais (BDMG); e presidente do Ba- 

desul e vice-presidente da ABDE 

Conferência das Na- 
ções Unidas sobre Mu- 
danças Climáticas de 
2021, também conheci- 

da como COP-26, recebeu 
centenasde lideres das princi- 
pais potências para debater 
as profundas transformações 
climáticas que afetam o plane- 
ta c exigem uma mudança ur- 
gente no atual modelo de de- 

senvolvimento econômico e 

social. Às instituições finan- 
ceiras de desenvolvimento, 

como os bancos de desenvol 
vimento, as cooperativas de 
crédito e as agências de fo- 
mento, não só podem, como 

devem ser protagonistas nes- 
se momento de agir na busca 
de uma sociedade mais sus- 
tentável e inclusiva, 

E inegável que estamos 
diante de enormes desafios 
climáticos e sociais & ações 
precisam ser colocadas em 
prática para mudar a situação 
atual. Diante desse cenário, 

oportunidades são criadas e 
devem ser aproveitadas, co- 
mo a criação de negócios de 
baixo impacto, porméeio da re- 
dução da emissão de carbono 
e da adoção de tecnologias 
verdes e sustentáveis. Além 

disso, um projeto de Amazô- 
nia sustentável é imperativo, 
implicando uma série de in- 
vestimentos que precisarão 
de financiamento. 

As ações colocadas 
em prática agora 
terão impacto 
significativo para as 
próximas gerações 

A boa notícia é que as insti- 
tuições financeiras de desen- 
volvimento se anteciparam e 
deram o start na transição da 
economia para o modelo sus- 
rentável e têm captado recur- 
sos em grande volume com 
parceiros internacionais, por 
meio de linhas de crédito cria- 
das para financiar projetos 

sustentáveis ou por meio da 
emissão de titulos verdes e 
sustentáveis. 

Importante ressaltar que 08 
volumes obtidos das institui- 

ções financeiras internacio- 
nais, como bancos multilate- 

rais, são de linhas temáticas. 
Portanto, o uso do recurso tem 

de ser obrigatoriamente aplica- 
dono tema do desenvolvimen- 

to sustentável e não pode ser 
destinado a outra finalidade. 

No entanto, ainda precisa- 
mos avançar. É fundamental 
criar políticas públicas e pro- 
mover melhorias regulatórias 
alinhadas a essa agenda de fu- 
turo. Nesse sentido, a Associa- 

ção Brasileira de Desenvolvi- 
mento (ABDE), composta por 

31 instituições financeiras de 
desenvolvimento, vem cons- 
truindo um plano de desenvol- 

vimento sustentável — o Plano 
ABDE 2030. O documento se- 
rá composto de projetos e 
ações concretas, com ênfase 
no fomento, para impulsionar 
à cumprimento dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustenta- 
vel (ODS) da ONU. O Plano 
será entregue aos presidencia- 
veis, governadores, presiden- 
tes da Câmara e Senado, entre 

outras autoridades políticas. 
Sabemos que estamos dian- 

te de um imenso desafio. Afi- 
nal, as transformações climáti- 
cas são o maior obstáculo pa- 
ra o futuro do planeta. Às 
ações colocadas em prática 
agora terão impacto significa- 
tivo para as próximas gera- 
ções — para o bem ou para 0 
mal. Portanto, não é exagero 
dizer que este é um dos maio- 
res desafios do século 21.6 

Políticas públicas Impasse no Congresso 

PEC dos Precatórios deve 
passar por comissão, mas 
faltam votos no plenário 
Projeto tem apoio na 
CCJ e pode ser aprovado 
hoje; governo, porém, 
ainda tenta garantia de 
que proposta passará 
por votação na quinta 

A Proposta de Emenda à Cons- 
tituição (PEC) dos Precató- 

o 

rios deve ser votada pelo plená- 
rio do Senado na quinta-feira, 
conforme o presidente da Ca- 
sa, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG). Na Comissão de Consti- 
tuição e Justiça (CCJ), a vota- 
ção está marcada para hoje, ea 
tendência é de avançar, mas O 

governo ainda busca assegurar 
Os 49 VOLos necessários para 
aprovar a proposta no plená- 
ro, onde há mais resistência, 
A PEC abre um espaço de R$ 

196,1 bilhões no teto de gastos 
em 2022, ano deeleições presi- 
denciais. O governo insiste na 
manutenção de duas propos- 
tas centrais criticadas por par- 
lamentares e especialistas: a 
mudança na regra de cálculo 
do teto de gastos, a regra que 
impede que as despesas cres- 
cam em ritmo superior à infla- 
ção, e a limitação do pagamen- 
to de precatórios - dívidas que 
o governo é obrigado a pagar 
depois de condenações judi- 
ciais -a partir do próximo ano. 
A votação na quinta répre- 

Mudanças no Senado 

& Auxílio Brasil 
O programa de transferência 

| de renda teria um caráter per- 
manente. Os limites e condi- 

ções serão dados por lei até 31 
| de dezembro de 2022. O pro- 
grama não precisará apresen- 

| tar fonte de financiamento 

| exigida pela Lei de Responsa- 
bilidade Fiscal (LRF) 

a Destinação de Recursos 

| Oespaço fiscal aberto com a 
| PEC seria destinado para o 

senta um adiamento em rela- 
cão dexpectativa inicial do Exe- 
cutivo, queerade liquidar avo- 
tação no Senado hoje. “Apro- 
vando na Comissão de Consti- 
tuição e Justiça, eu levarei ime- 
diatamente na pauta do Sena- 
do Federal, acredito que quin- 
ta-feira, após as sabatinas que 
nós temos”, disse Pacheco, du- 
rante um evento com empresá- 
rios em Curitiba. 

CLIMA. Articuladores do Pala- 
cio do Planalto avaliam que há 
um clima favorável para apro- 
var a PEC na CCJ hoje. São ne- 
cessários 14 votos favoráveis pa- 
ra aprovar a medida na comis- 
são. O governo calcula ter en- 
tre 16 e 17 votos assegurados. 

Para conseguir apoio, Bezer- 
ra deve coder e vincular todo o 

Auxílio Brasil, despesas com 
saúde, previdência e assistên- 
cia social; e o cumprimento 
de limites do teto, possibili- 
tando a prorrogação da deso- 
neração da folha salarial 

e Precatórios do Fundef 

O pagamento de precatórios 
do antigo Fundef a Estados 
e municipios teria priorida- 
de, estabelecendo que 40% 

deve ser pago até 30 de abril 
e outros 30%, até 31 de agos- 

to de cada ano, garantindo a 
maioria dos repasses antes 

das eleições 

espaço que será aberto no Or- 
camento caso à PEC seja apro- 
vada para o Auxílio Brasile des- 
pesas obrigatórias. Da forma 
como o texto foi aprovado na 
Câmara, O governo poderia 
usar uma parte da folga com 
outras despesas, incluindo 
emendas parlamentares, o que 
foi criticado por permitir “far- 
ra fiscal” em ano eleitoral, 

DEFESA. O presidente do Sena- 
do defendeu os pontos cen- 
trais da proposta apresenta- 
dos pelo governo. “A equação 
não é simples. Quando eu vejo 
alFI,a Instituição Fiscal Inde- 
pendente, que é do Senado Fe- 
deral, fazer as críticas, eu res 
peito todas elas, mas também 
não apresenta solução”, disse 
o senador. 6 

Projeto gera “bola de 
neve de dívidas, diz IFI 

ADRIANA FERNANDES 
BRASÍLIA 

Na véspera da votação pre- 
vista da Proposta de Emen- 
da a Constituição (PEC) 
dos Precatórios, a Institui- 
ção Fiscal Independente (1- 
FI) do Senado emitiu alerta 
para os riscos jurídico, fiscal 
é para economia brasileira 
com a aprovação do texto, 
que modifica a âncora fiscal 
do Pais, o teto de gastos — 
regra que atrelao crescimen- 
to das despesas à inflação. 
De acordo com o órgão, a 

PEC dos Precatórios pode 
gerar uma “bola de neve” de 
Rá S50 bilhões em precató- 
ros (dívidas reconhecidas 
pela Justiça) não pagos até 
2026. À proposta é a princi- 
pal aposta do governo fede- 
ral para bancar o programa 
social Auxílio Brasil. Segun- 
docalculos da equipe econó- 
mica, seaprovada, a PEC de- 
veabrir espaço superiora R$ 
106 bilhões no Orçamento, 

FIM DA REGRA. Em nota téc- 
nica, à [FI analisa as mudan- 

ças propostas pelo relator, se- 
nador Fernando Bezerra 

(MDB-PE), e alerta que o re- 
latórionãoaltera os dois prin- 
cipais pontos do texto apro- 
vado na Câmara: a limitação 
do pagamento dos precató- 
rios e a mudança na forma de 
cálculo do teto de gastos. 

Pela proposta, a corre- 

ção do teto pelo TPCA acu- 
mulado em 12 meses até ju- 
nho seria substituida pelo 
mesmo indice acumulado 

até dezembro. À conta se- 
ria refeita desde 2017, pro- 

duzindo um novo teto de 

2022 em diante. 
“As duas medidas afetam for- 

temente o teto de gastos, repre- 
sentam o fim da regra como 
concebida, ainda que na letra 
da Constituição deva conti- 
nuar a existir”, disse ao Esta- 
dão o diretor executivo da IFI, 

Felipe Salto, Com a piora do 
cenário fiscal e dos indicado- 

res econômicos, o esforço fis- 
cal necessário para estabilizar 
o crescimento da divida públi- 
ca sairia de 2,6% para 3,4% do 
Produto Interno Bruto (PIE) 
de superávit primario (ou seja, 
contas no azul), prevê a TFI, 
Um desafio fiscal de pelo me- 
nos R$ 450 bilhões. 

Outro caminho 
Para órgão, o Auxílio 
Brasil teria de estar 

previsto no Orçamento e 
respeitar o teto de gastos 

Nanota técnica, a IFI reitera 
aos senadores que vão votar à 

PEC a preocupação com a po- 
tencial perda da âncora fiscal. 
“Regras fiscais dependem, ine- 
xoravelmente, do compromis- 
so político em torno do seu 
cumprimento. A importância 
de mantê-las e de respeitá-las 
está na base da credibilidade 
da política fiscal”, apontou a 
nota. Na avaliação da IFI, mu- 
danças intempestivas podem 
prejudicar fortemente os cená- 
rios econômicos prospectivos. 

Para a TFI, o novo programa 
social, o Auxilio Brasil, teria de 
estar previsto no Orçamento e 
respeitar otero de gastos ca me- 
ta anual de resultado primário 
das contas públicas. é 
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Brasil discute a refor- 
ma do Bolsa Familia eo 
legado do programa, 
mas um dos seus desdo- 

bramentos é ainda pouco co- 
nhecido:o sobre a violência do- 
méstica. Há uma possivel rela- 
ção, porque nestes lares po- 
bres via de regra a titular do 
benefício é a mulher - caracte- 
ristica que será mantida no Au- 
dio Brasil, sucessor do Bolsa. 

Pesquisadoras do Banco 
Mundial e de Berkeley encon- 
traram evidência quantitativa 
de que o recebimento do Bolsa 
Familia está associado a mais 
separações em familias com 
crianças (Litwin et al, 2019). 
Este efeito sugeriria potencial 

para emancipação das mulhe- 
res em relacionamentos ruins. 
Independência financeira que 
viraria empoderamento. 

Efeitos sobre a violência do- 

méstica em si são de dificil in- 
vestigação, pela natureza des- 
ses dados. No Equador, pesqui- 
sadores encontraram efeitos 

positivos das transferências 
de renda na violência domeésti- 

ca, com base em experimento 
aleatório controlado (RCT) 
com refugiados colombianos e 
comunidades pobres (Hidro- 
boetal., 2016). Este éo tipo de 
método usado para calcular as 
taxas de eficacia de vacinas, 
considerado o padrão-ouro na 
pesquisa científica para isolar 

o efeito de uma variavel sobre 

outra. 
A verdade é que o Bolsa Fa- 

milianão foi concebido para re- 
duzir a violência doméstica, 

ainda que possa ter esse efeito 
de forma colateral. 

A violência 

contra a mulher 

é, também, 

um problema 
econômico 

O que mais o poder público 
pode fazer, do ponto de vista 
de renda, para que as vitimas 
consigam sair de relaciona- 

pP Pedro Fernando Ner 
y pedrofreryidgmail.com 

a l6 dias 

mentos violentos? 
Uma iniciativa da Direto: 

ria-Geral do Senado reserva co- 
tas para estas mulheres nas va- 
gas de empresas terceirizadas 
contratadas pelo órgão. À ini- 
ciativa tem sido replicada. As 
cotas passaram a ser previstas 
como uma possibilidade para 
amão deobra de qualquer con- 
tratação de empresa pelo setor 
público na Nova Lei de Licita- 
ções e Contratos. Fica uma 
agenda para pesquisadores in- 
vestigarem e uma possibilida- 
depara areforma administrati- 
va — nas contratações diretas 
de pessoal. 

Para além das demais 
óbvias considerações, a violên- 

cia contra a mulher é um pro- 
blema econômico para o Pais. 

Perde-se produtividade 
com os afastamentos e os da- 
nos físicos e psicológicos. Per- 
de-se capital humano de futu- 
ros adultos pelo déficit no de- 
senvolvimento infantil decor- 
rente do estresse sofrido pelas 
crianças que presenciam a vio- 
lência. Por casa métrica fria, é 

menos PIB. 

Os 16 dias de Ativismo pelo Fim 
da Violência Contra a Mulher é 
uma campanha internacional 
que vai até o dia 10 de dezembro. 
Conheça. € 

DOUTOR EM ECONOMIA 

SEG, Luiz Carins Trabeco Coppi iquinsemalmene) e TER. Ana Cotia Alorão, Pedro Fernando Nery Demi Getschko (quinzenalmente) e QUA. Fábio Alves e QUA. fcirama Ferrandes e SEX. Elero Landau e Laura Farpusia jremétam quincenalmente, e Pedro Dora o SAB. Adriana 
Formanmdes e DOM, José Roberto Mendonça de Barros tquincenalmente) é Afiovso Celso Pastore (quinzenalmente) Pouly Leme (E domingo do mes) Roberto Bodriques (2º domingo do mês Albert Fisbiow (3º domingo do mês) e Gustavo Franco jútiimo domingo do mês) 

Energia Subsídio aos mais pobres 

Coma crise, já 
são 12 milhões 

os beneficiários 
da Ta 
Empobrecimento 
aumenta em um terço 

o número de atendidos 
por programa, que dá 
descontos na conta de 
luz para baixa renda 

MARLLA SABINO 

O agravamento da situação 
econômica do Pais em meio à 
pandemia aumentou o núme- 
ro de familias de baixa renda 
inscritas na Tarifa Social, pro- 
grama que dá desconto na con- 
ta de luz, Estudo do Instituto 
de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) antecipado ao 
Estadão/Broadeast, indica que 

de 20144 2020 a quantidade de 
beneficiários do programa se 
manteve em cerca de 9 
milhões. No início de 2021, 
este número subiu para cérca 
de 12 milhões. A nota técnica 

aponta que o aumento está 
relacionado ao agravamento 
da crise econômica por conta 
dos efeitos da pandemia. 

Os custos para manter os 
subsídios aos mais carentes 

são bancados por todos us 
consumidores por meio de 
encargos nas faturas. Ássim, a 
expansão da política pública, 
que pode ser ainda mais ampla 
nos próximos anos por conta 

a Social 
do empobrecimento da 
população, pode demandar 
mais recursos e pressionar as 
tarifas de energia - que já 
ficaram mais caras por conta 
das despesas das medidas 
devido à crise hidrica. 

O custo para manter Os 
subsídios este ano será de 
cerca de R$ 3,6 bilhões. 

Segundo o Ipea, de março de 
2020 a janeiro de 2021 0 valor 
mensal dos subsídios saltou 
de pouco mais de R$ 230 
milhões para quase R$ 300 
milhões - um aumento de 30% 
em menos de um ano. Os 
descontos são custeados pela 
Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), fundo 
financiado por meio de 
encargos nas contas de luz de 
todos, incluindo grandes 
indústrias, para garantir 
subsídios para alguns 

O salto dos subsídios 

0 é quanto 
aumentou o montante 

mensal dos subsídios em 

menos de um ano: eles sal- 

taram de pouco mais de 
R$ 230 milhões, em março 

de 2020, para quase 
R$ 300 milhões 

em janeiro de 2021 

consumidores e segmentos. 
A nota técnica indica que há 

potencial de crescimento na 
quantidade de beneficiários da 
Tarifa Social. Isso porque a base 
de dados do governo, o 

Cadastro Unico, tem mais de 
zo milhões de inscritos. 

Tirando os que já participam do 
programa, há outros milhões de 
familias que podem se tornar 
beneficiárias, se atenderem aos 

óritérios. “Os resultados 
encontrados mostram um 
potencial de aumento 
significativo dos desembolsos 
com subsídios do programa”, 
diz a nota técnica para a 
Controladoria-Geral da União, 

COMO É O PROGRAMA, O progra- 
ma Tarifa Social concede des- 

contos escalonados na conta 
de luz de consumidores de bai- 

xa renda — de 65% para os pri- 
meiros 30 kWh consumidos; 

40%, de 31 kWh a 100 kWh; 

10%, de 101 kWh a 220 kWh, e 

zero a partir de 221 kWh. Indi- 
genas e quilombolas têm 100%, 
de desconto caso consumam 
até so kWh 40%, entre 51 kWh 
e 100 kWh: 10%, de 101 kWh a 

220 kKWh; zero a partir de 221 
kWh. Em média, cada familia 

consome 126 kKWhmensais e re- 
cebe um desconto de R$ 24,00. 

O consumo de energia por 
essa parte da população cres- 
ceu nos últimos dois anos, Pa- 
ra Edison Benedito Filho, técni- 
code planejamento e pesquisa 
da Diretoriade Estudos e Politi- 
cas Setoriais de Inovação e In- 
fraestrutura do Ipea, ofato po- 
de estar relacionado a medidas 
de isolamento social em casa, 

para tentar frear a covid-19. 
Também pode ser explicado 
pelo auxilio emergencial. “Em 
função disso, famílias podem 
ter adquirido mais eletrodo- 
mésticos e, mesmo que não o 

tenham, (o auxilio) permite 
que sobrem mais recursos do 

orçamento para gastar com 
energia”, avalia. € 

Boletim Focus 

Em 2022, a alta de preços deve emendar 
2º ano acima da meta do BC, prevê mercado 

A maioria das projeções de economistas do mercado 
financeiro para o IPCA, o índice oficial de inflação, em 2022 
já se encontra no teto da meta a ser perseguida pelo Banco 
Central (BC), de 5%, sinalizando alto risco de descumpri- 
mento do objetivo pelo segundo ano consecutivo, À previ- 
são colhida pelo BC para o boletim Focus subiu de 4,969 
para 55,0 19.º aumento consecutivo. Há um mês, a previsão 
para o ano que vem era de 4,55%. (THAÍS BARCELLOS/BRASÍLIA 

Indicador da FOW 

IGP-M, a “inflação do aluguel, fica em 
0,02% em novembro, abaixo do previsto 

TT 
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Variação do IGP-M, em porcentagem 
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O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) avançou 
0,02% em novembro, após alta de 0,64% em outubro, infor- 

mou ontem a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado 
ficou abaixo do piso da Projeções Broadcast, que indicava 
alta de 015%. O acumulado em 12 meses desacelerou de 
21,73% para 17,89%, também abaixo do piso projetado, de 
18,046. O IGP-M em 12 meses ficou abaixo de 20% pela pri- 
meira vez desde setembro de 2020 (17,94%). Em 2021,0 indi- 

ce acumula alta de 16,770, (9 CICERO COTRIM o MARIANHA BUALTER 

Beneficios 

Secretário do Tesouro diz que governo vai 
“ajustar recursos para perícias do INSS 

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afir- 
mou que, se houver demanda maior para perícias médicas 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o governo 
vai ajustar os recursos. Ontem, reportagem do “Estadão” 
mostrou que o INSS está informando às Varas da Justiça 
Estadual em São Paulo que não há mais dinheiro para pagar 
perícias médicas de segurados que solicitam benefícios em 
casos de acidente. ( EDUARDO RODRIGUES é THAÍS BARCELLOS/BRASÍLIA 
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Brasil vive,aos olhos da 

comunidade interna- 
cional,um dos seus plo- 
res momentos. Como 

se não bastasse, vergonha adi- 
cional surgiu nos números re- 
cordes do desmatamento da 
Amazônia, escamoteados nu- 

ma tentativa inútil de evitar 

mostrar um sabido descaso, se- 

Ana Carla Abrão andgcduol. com.br 

não incompetência. Mas, se 0 
governo falha fragorosamente 
também nesse tema, há bons 

ventos vindos do setor priva- 
do lá e cá. 

A Conferência de Mudança 
Climática em Glasgow (COP- 
26) deixou avanços e perspecti- 
vas a serem comemoradas. Em 

particular, os resultados do Dia 

de Finanças, que colocou a in- 
dustria financeira sob os holofo- 
tes nas questões climáticas. Em 
postura positiva e proativa, a 
mensagem foia de que há recur- 
sos e ambição. E há um papelde 
liderança que poderá ser desem- 
penhado pelas instituições fi- 
nanceiras — tanto tradicionais 
quanto desafiadoras, Assim co- 

Setor financeiro e COP-26 

moem outras vezes em que ini- 
ciativas de impacto econômi- 
co e social foram lideradas por 
essa indústria, é a vez agora do 
tema ambiental. 

A Oliver Wyman destacou 
algumas das principais impli- 
cações desse compromisso 

em um relatório que destaca a 
mobilização da industria finan- 

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO 
DE SÃO PAULO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Palo 
presonte edital ficam cormecados lodos 05 assogádos deste Sindicaio. quites e em pleno gueo de 
sous drgios Sindicais, para particparem da Assomblia Geral Ordinária. à ser realizada no dia 
13 de dezembro de 2021, às 14:00 horas em primaira corsocação, à Rua Santo Amam. 255, nesta 
cidade, a fim do deliberarem sobre a seguinte "Ordem do Dia": a) Leilura, Discussão e Votação da 
Proposta Orçamentária para o exercleo de 2022 e respactivo Pareger do Conselho Fiscal, 
Mão havendo, na hora acima indicada. número legal de Ássogados para a mstalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora apés, isto é às 15:00h, no mesmo 
dia e local, em segunda comencação com qualquer numero de associados presentes, 

São Paulo. 30 de novembro de 2021. Maria Neide Cardoso de Carvalho - Prosidente 

Câmara Municipal de Mairiporã = Estado de São Paulo 
RTA in 

Corvedanos a jodos Os inlaressados para pariciparam da licilação na modalida- 
de Carla Convite nº DEX2021, do tipo Menor Preço, que tam por finalidade E contratação de 
emprasa para aquisição da um veiculo zero quilâmetros, conforma Termo de Referência, 
a sorrealizada no dia 06 de dezembro da 2021. 
Informamos que o edital completo poderá sec oblo junio aq site da Câmara Munrsipal, no 
enlereço: catv alndca ra je, na aba Porial da Transparência — Licitações e onira- 
tos — Anexos. Contamos com a participação efetiva de todos 08 interessados. 

Mairiporã, 90 de rovembro de 2021 
EDGARD PINHEIRO LUCINDO 

Presidente da Comissão Permanenta de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 — AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
NOVOS PARA A FROTA DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DE SAUDE E 
EDUCAÇÃO. Disputa: dia 13/12/2021 às 10:00 horas. 

Editaltis) atravês do site www bbmnetlicitacões.com.br e também atraves 

do site oficial do Municipio www prefeituradearuja.sp.gov.br. Maiores 
informações pelo telefone (11) 4652-7600 Departamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Aruja, 29 de novembro de 2021 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

| AVISO DE PENALIDADE 

| GConsealho Regional de Madicena do Estado de São Paido, em contermidade com 6 disposto na Ler 
| nº 2.298, dé 20 de setembro de 1057, lendo em vista à decisão prolmada nós autos de Processo 
Enco-Profissional nº 12 463-420/2015, juigado na Eº Câmara do dribunal Superior de Ética Médica 

| da Conselho Federal de Mediema, lona pública à apicação da penalidade de Censura Pública em | 
Publicação Oficial, prevista na alinea “c do Árt 22 ca mencionada Lai, por fração mos artigos 
1º (modalidade imprudência), 4º. 1d/320 0d 6 B7 do Código de Etica Médica da Resblução 
Ei rê 1 BaN/Da cujos fatos tambem astão previstos nos artigos 1º, 4º, 14, 32,94 e Er do Cod 

| tica Medida dá Frrsalução CFM nº 22iTMaE sá Dr Thiago Manoel Ratta Volpi Ramos, ins 
nesta Consalho sob nó 11.445 

São Paulo, 0 de noveribra de 2021 
Dr. Rodrigo Lancelote Alberto Dra. rena Abramoelch 

Conselhaira Cormegador Presidente 

CNP] pé SA TILT Ta Pao a 
Resumo da Proposta Drçamientária dy il Geral Ordinária 

nda em Bode Novembro de 203 

EIN2089  Adeninistração fe 
AS 6hI.ta,ã? | Contr Regulamentares 

fnsistência doca 

Cuutros Gere Sociais 
| dssistésuda Térmica 

Despesas Extimoreinárias 
TOTALDO CUSTEIO 

 dopicação dn Capkals 

“euperdutt 
RS 746,004,56 | TOTAL GERAL 

ge So FARIA ESCR OMTABIL DELTA LTDA, 
PRESSDENTE TESQUREIRO Sosédo Carmo Bastos - CRC ne 15P ISIS -D 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AMESO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 419/2021 - CELIEMSERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº BTirdos - EMSERH 

DEBJETO: Coniratação de emprésa especializada na prestação de Seviços de Saúde, especialidade em | 
ceordiciogia, para atender a demanda do Hospital Flegional de Barreirinhas, administrado pela EMSERH. | 

CRITÉRIO DE JULGAMENTOS MENOR! PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 2211 H2027 às 9h, horório de Brasdia. 

Local de Realização: Sistema Lictações-e [uma lcilacoes-e com Brj 
Edrial e demais Informações estão disponiveis em veacameerh. ma gowbr a wmlicHacões- eocom, br 

Informações adicionais serão prestadas na CSUEMSERH, localizada na &v Borborema, Qd-18, nº 28.) 
Eabro do Calhau São LufstMA no horário ce Bh ds 12h, e das 14h des Ah, de segunda a sesta, peito] 

e-mals coMbemeerh mao or elo igor rochacsifhgenall com, cu polo teledona (DE) 3235-7323. | 

Edo Luis (Mão), 25 de novembro de 2021 

Igor Mangel Sosa Rocha 
Agente de Licitação da CSLEMSERA 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇÕE HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

ANIS O DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 418/2021 - CSLTEMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 167.096/2021 - EMSERH 

OBJETO: Contratação de Empresa Esgucializada na Prestação de Sereços de Saúde para alendes a 

demanda da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO — PAÇO DO LUMIAR, adiministada pela 
EMSERH 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA: Dia 28MM20RA, às 9h, horário de BrasiiiDF, 
ND nº [210097]. 
Local de Realização: Sistema Lictações-e ya Do ltacana suco. bar. 

Edital e demais imfcrmáções peido disponiveis no sãe da EMSEFM furamvamsarh, ma.gowlbr) 

São 

dayanneemserhéigmaiL com, cui pelo telefone (48) 3235-f533. 

São Luis (hã, 25 de noeembra da 2021 

Dayanne Estrela ca Costa Lelte 

figure ch Licitação da EMGERH 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LIGITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 497/2021 - CSLIEMSBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1833722071 - EMSERH 

OESETO: Contratação da empresa especialzada na Prestação de Serviços da Saúde, para ambulatório | 

E piecução dos nim de mapeamento de refira, retinografia colonda benóciudar e ionometria, incluíndo | 
à mecimento das malesiais de rumos, eguipamentas (em comedalo) esmanidenção das mesmos, em 
aiandimento da demanda do Hospital Regloral Slanco Nunes Pacheco - TIMOMA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
DATA DA ABERTURA: Dia 2TMH2021, às Bh, horáro de Brasilia/DF. 

ID nº prionrs) 

Local de Realização: Sistema Lictações-eo yin Bioitacnaes =p Cpm br. 
Edital « demais informações estão disponiveis nó site da EMSERM (uemcermserh.ma gowbr). 
Informações adicionais serão prestadas na CSLUEMSERA. localizada na ay Borborema, Qd-16. nº 25. | 

Barro do Calhau, São Luisão polos emails  esliiomsenhmagovbr lou 
dayanneemssrhalgenailcom, cu pelo telefone (084 3235-7333. 

São Luis (MAS 26 de novembro da 2027 
Dayane Estrela da Costa Leito 

ceiranessetema (bit.ly!relato- 
riocop26). 

A primeira delas se refere à 
adesão de mais de 450 empre- 
sas do setor financeiro de 45 pai- 
sesa Aliança Financeira de Glas- 
gow (GFANZ, na sigla em in- 
glês), Essas instituições, que ho- 
je representam mais de US$ 
otrilhões em ativos, compro- 
meteram-se a alinhar ações na 
direção da transição para uma 
economia carbono zero, mobili- 
zando USS 109 trilhões em in- 

vestimentos para atingir zero 
emissões líquidas até 2050. 

O segundo ponto de desta- 
que vem do anúncio da forma- 
ção de um Conselho Interna- 
cional de Padrões de Sustenta- 
bilidade pela IFRS Founda- 
tion, visando a garantir a quali- 
dade dos dados sobre emis- 
sões zero, gerando transparên- 
cia e padronização, de forma a 
facilitar a tomada de decisão 
por parte de investidores. 

O Brasil pode até ter 
passado vergonha na 
COP-26, mas o setor 
financeiro deve 
passar ao largo dela 

Houve ainda à assinatura de 
um acordo sobre práticas de 
supervisão por mais de uma 
centena de bancos centrais, si- 
nalizando a convergência na di- 
reção da implantação de reque- 
rimentos de capital para risco 
climático. Segue-se a proteção 
da natureza e da biodiversida- 
de, como fim do desmatamen- 

to e da degradação ganhando 
protagonismo. Neste ponto, já 
são 33 as instituições financei- 
ras comprometidas em cortar 
o financiamento à expansão de 
áreas agricultáveis a custas do 
desmatamento, 

O Brasil pode até ter passa- 
do vergonha em Glasgow. Mas 
certamente o setor financeiro 

nacional pode e deve passar ao 
largo dela. e 

ECONOMISTA E SÓCIA DA CONSULTORIA 
OLIVER WYMAN, O ARTIGO REFLETE 
EXCLUSIVAMENTE A DPINIÃO DA COLUNISTA 

SER. Liss Carlos Trabuco Capo: iguensenalmente| 

TER. Ana Cana ÁBrão, Pedro Fertando Nery Demo 
Cetschio quinzenalmente) as QUA, Fabir dlves 
QUE Adriana Fertamdes o SEM Elena Lancia e Laura 

Farpuska jrevezam quinsenalmenteçe Pedro Linria 
SAB. drnara Fernandes e DOM. José Enherto 

Mendonça de Barros iguingenalementde) e Alfonso 
Celso Pastoce lguinzenaimentel Paulo Leme (tê 
damingo do mês), fcberso Rodrigues [2º domingo 
da més), Albert Fishlcas [3º domingo do ms e 
Gustavo Franco fúttimo domingo do mês) 
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Financas publicas Arrecadação x despesas 

Contas do governo fecham com 
superávit de R$ 28,1 bi em outubro 
aejiia 

EDUARDO RODRIGUES 
THAÍS BARCELLOS 
BRASÍLIA 

Com forte crescimentonaarre- 
cadação de tributos federais, 
as contas do governo central 
registraram superávit primá- 
rio (quando a receita supera O 
pagamento de despesas) de R$ 
28195 bilhões em outubro, O 

resultado veio na sequência do 
superávit de setembro, que fi- 
cou em R$ 303 milhões. 
O saldo em outubro, reunin- 

doas contas do Tesouro Nacio- 
nal, da Previdência Social e do 

Banco Central (BC), foi o me- 
lhor para o mês desde 2016, 
quando houve superávit de R$ 
51,756 bilhões. Em outubro de 
2020,0 resultado havia sido ne- 
gativo em R$ 3,419 bilhões. 

Os números das contas públi- 
cas têm sido influenciados pela 
arrecadação, que vem batendo 
recordes como resultado da re- 

tomada da atividade, do efeito 
do aumento da inflação sobre a 
receita nominal e também do 
pagamento de parcelas de tribu- 
tos que foram suspensas no 
ano passado, ainda na esteira 
das medidas para amenizar O 
impacto econômico da pande- 
mia de covid-19. 

DÉFICIT. Nos dez primeiros me- 
ses do ano, o resultado primá- 
rio registrou déficit de R$ 
53,404 bilhões, o melhor resul- 
tado desde 2015 - já conside- 
rando valores corrigidos pela 
inflação. Em igual periodo do 
ano passado, esse mesmo re- 
sultado ficou negativo em R$ 
óBo,865 bilhões, em razão dos 

gastos para enfrentar a pande- 
mia de covid-io. 

Em outubro, as receitas tive- 

ram alta real de 7,6% em rela- 
ção aigualmês do ano passado, 
No acumulado do ano, houve 
crescimento de 23,56. Jãas des- 
pesas caíram 15,456 em outu- 

bro, já descontada a inflação. 
Noacumulado de 2021,a varia- 
ção foi negativa em 25,0%. 

E 

R$ 53,1 bi codes 
cit primário do Brasil nos 
primeiros 10 meses deste 
ano 

R$ 680,8 bi cmo 
deficit das contas públicas 
no mesmo periodo do ano 
passado 

mm a 

Í 0% foi a alta real (já 
descontada a inflação) de 
arrecadação do governo 
central em outubro. 

No ano, O crescimento 

foi de 23,5% 

Em 12 meses até outubro, O 

governo central acumula um 
déficit de R$ 123,2 bilhões - 

equivalentea 1,46 do PIB. A me- 
ta fiscal para este ano admite 
um déficit de até R$ 247,118 bi- 
lhões nas contas do governo 
central, mas a equipe econômi- 

ca espera fechar O ano cora um 

rombo de R$ 95,822 bilhões, 

REVISÃO. Com um resultado 
primário bem melhor do que o 
previsto no começo do ano, o 
Tesouro Nacional revisou on- 

tem todas as projeções para a 

divida bruta do governo geral e 
para a divida liguida do setor 
público até 2030. 
O relatório semestral de 

projeções da divida, divulga- 
do ontem, mostra que a esti- 

mativa para o endividamento 
bruto em 2021 ficou agora em 
80,6% do Produto Interno 

Bruto (PIB). No relatório an- 
terior, de abril, a projeção era 
de 87,2% do PIB. Em 2020, O 
porcentual foi de 88,8% de to- 
da a riqueza do Brasil. Para 
2022, à estimativa recuou de 

86,7% para 80,12 do PIB. Para 

2023, a projeção mudou de 
87,3% para Bo,22 do PIB, Para 
2024, à estimativa foi de 
88,1% para 79,9% do PIB. 
Aprojeção anterior conside- 

rava um início de trajetória de 
redução da divida bruta ape- 
nas a partir de 2026, chegando 
em 2030 com a divida bruta 

ainda em 83,6% do PIB. Agora, 
o Tesouro estima que a rubri- 
ca caia neste é no próximo 
ano, volte a subir ligeiramen- 
teem 2023 e entre em declínio 
a partir de 2024, chegando a 
2030 em 76,69% do PIB. & 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA -ICESP 
CMP; E. id MEDIDA. DE 

COMPRA PRIVADA FEMACESP WraTRt- R$ 1758121 - ADJUDICAÇÃO 

& Diario" serei da Fundação Faculdade de Madero, ADIENCA à empresa ARGO SEGUROS SAL, CMS nº SBRT IDAS pra a | 

sontratação desmprea espociaigada pm SEGURO DE RESPONANAL DADE Chil PARA PESQUISA CLICA, cor pass mo Regulamento | 

| de orepras de FRA, 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CHPJ: 56.577 OSBADODE. Dr 

COMPRA PRIVADA - CESP A TOGIEI = ADJUDICAÇÃO | 

Di Obsatoe (Geral da Fundação Fatelitada de adega ADUUDICA & empresa Estudo 106 Heasging E Desa Liga, CPO a" GA ATO DESA | 

gamo krgomasto dy PRINETO DE COLINA AÇÃO WIBALAL CARA MARQUE E PARA FACHADA DO CESP comizaso rm Angulamento | 

de Compras da FFN, 

as: EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
E por. ol | 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACAREÍ, inscrita no CNPJ 50,471-564/0001-8], 
siluada na Rua António Alonso, TIA, feto, ri ar. RR as pessoas que lhe 

prestarem serviço no PERÍODO DE HE dn JE 20175 comprecerem 
no Departamento de Recursos Humanos do Hospital eopreis da nas comprobatórios 

do vinculo de emprego (CTPS, PISPASEP, TRCT), para regularização do Fundo de Garantig 
do Tampo de Sarviço= FGTS junta à Caixa Ecónômica Fedaral. 

Jacarei, 28 do novembro de 2021, 

Elisete Sgoron - Supermtendente 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JACARE] 

Associação Gênesis Il 
EMP) nob7 d4s Dead ga 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam conyncados 05 assoçados da Associação Gênesis É, associação civd sem fins econômicos, com sede na 
Alameda das Aroeiras, 164 « Mphavile, Gantana de Parmaida, para dasomblra Gora” Ôrcinára. que será malizada 
por -desberação do Presidenta do Conselho da Memresiração, Reando designado pará o da (MPR, nã sede 

social, Ficando os lrabidhos em primeira cormocação da 10h, com a presença minima dé metade mais um das 
associados, a segunda corvisação às 19h90, com qualquer número de presentes, para qua 05 aspociados possam 
delibprar acerca da seguia Cedem co Dao f, Eleição do novos membros do Consalho de Administração: 
2 Eleição de novos membros do Corselho Fiscal; Os associadas inbersesados em participarem das eleições 
de vagas para o Conselho de Judminiatsação: 01 membro efetivo & DI mesnbeos suplenhes com mandatos abé 
marçaiaDaz, 01 membro suplente com mandato abé abrilf2025 e ao Conselho Fiscal 02 vagas para membros 
adetivos q 04 vagas para membros suplentes com mandatos ati abril2nas, daverio famer mama insorições 
impreterivelmente até o dia 02/12/2021, através do email gerenciaZ genesis? org br identificando o imóvel 
tquadrafote ou Mameda é número para que haja tempo hába de confecção das cédulas e divulgação dos 
cantédatos, Dasiá forma, licam assim convocados 05 associados adimplantas com suas cingações linancaras 
porn com esa arapeação, E para quo o presente aoital produza seus regulams olõos, sera afiado na soda social 
da dssodiação, corforme-dieçõe o arigá 12, Parágmio Primeiro de Estatuto Social, pára que compáregim ur ver 
que &s deliberações contidas ja ordem do dia bbrigam melushve os associados ausentes 

Santana de Parmalha, 2d de rovembro de 202! 
Alcardo Rui die Carvalho Reis 

Presidente da Conselho de Adminsiiração: 

4, Prefeitura do AVISO DE REABERTURA SEM PRAZO 

SÊ) Portaless [PROSSEGUIMENTO) 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 278/2021. 
ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSE FAOTA — JF — GERÊNCIA DE ATIVIDADES AURILIARES 
- ETA, 
OBJETO: CONSTITUI DEJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, À SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIDÕES FLITLIRAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE 
DESCARTES [SACOS PARA LIMO CORMLNA É LIXO CONTAMINADO, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS MO AMENO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL, POR UM PERÍODO DE 17 (DOZENMESES, 
DO TIPO: MENOR PREÇO 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO 
O Presidente Adjunto da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA 
- CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demars interessados que na 
data de 01 de dezembeo de 2027 às 10h00min, horário de Brasilia! terá CONTINUIDADE 
lreabertura sem prazo o processo em epigrafe junto au sítio comprasgovernamentais. 
Rr br /COMPRASMETCOMERL Maiores infermações abravés do email Heitacadegieior, 

laza cego br. 

Fortaleza = CE, 29 de novembro de 2021 
Hamer Soares Bios 

PRESIDENTE ADJUNTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE 
FORTALEZA - CLFOR 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LIEITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 415/2071 - CSLIEMSERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº Tia GADO - EMBERH 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS) ESPECIALIZADAS) MO RAMO DE ENGENHARIA PARA, 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIA NAS 

SLBESTAÇÕES DE ENERGIA COM FORMECIMENTO DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, 
MATERIALS DE CONSUMO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COM DESPONIBILIDADE DE SERVIÇOS DE 

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS Mas DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAUDE 

aDMimSTRADAS PELA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE 

DATA DA ABERTURA: Dia Z7M2021, ds Bh50, horário de BrasilaiDF. 

Local da Realização; Stsama Licitações-a: ram lloitaçoes a conhe, 

ID nº [DhG7OS]. 
Edital e demais informações eslão depaníveis no ste da EMBERH imaemseruma gov bri 
Informações acedonals sarão presfadas na CSLUEMSERH, focalizada na dee, Bortorama, Qo-h, nº 25, 
Barao da Calhau, do Luishá, prin eermaily csbemsenoma.gowrbr eim 

amaraLnetoglemserhma.gowbr, cu pelo telefone (08) 3235-7333. 

São Luis MAP 24 de novembro de 2001 

Francisco Assis do Armmaral Nebo 

Aponta da Licitação da EMSERH 

ERRATA | 
Ho Editado Convocação de Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias de Fiação a Tecelagem em Geral de Campinas e Região, publizado no Jormal) 
da dãa 26 de Novembro de 2021, Caderno de Economia, pagina B 8, porem emo de 
iaação | 
ONDE SE LÊ: Assembleia Geral Orindra à realiza-se no dia 28 de novembro de 202º | 
LEIA-SE: Asgembleia Casal Ordimeia a redlizar-se dia 30 de novembro de 2021.| 

JOSUE PUSSI VELOSO - Presidente 

O Sindicato do Comercio Atacadista de Tecidos Vesiuários q Armarinho do Estado da São Pago com base ra 
Estado da São Paula. estabeiacido na ávenda Argélia nº Gg — [3 andar = cor Haut 1306, CEP puêgadid CPI nm 
ES UE TS NnOr Da vem, em lace deste: publcar a RETIFICA E CONVOGAÇÃO. Deo ro da dé 
de noveminro de 2021, ma página Eb. Onda pe Já. “comia bodos ds assoriados que sslivensm quies com uam obriguedica 
a cameiparem da Assembléa Gere Estraonoleária qué será reclizade no dia da de dezembro de 2071, ás DIDO horas”; 
LEIA-SE: “convoca lodos ds associados que estiverem quites cos suas cbelgações a parbcipeses da Assanibiála 
Geral Estracedinâria que será repizada no dia 90 de novembro de 2007, &s 10:00 horas”. No mais, maniesisa a 

demais disposições. São Paulo, 3) do novembro da 2027. Presidente = Luis Roberto ando = CPF Nº B40.051 2468-687 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 

hvisos de Licitação 
PE AP 079/2021; PA 101042021, Objato: Farmecimento do kill lanche para atender o programada 

alimentação escolar e demandas das secretarias de munkipio. ABerura: (A BBdt as 0a00h 

PE RP GB02021; Pá 7521/2021, Objsto: Fomecemanto de viensõãos de coxinha e lactário para 
| uso na rade municipal de ensino. Abertura: PaMaPoo as 14:00h 

Os editais encontram-se no sibe ae mada Spore br o um comprasdr com.br, Into [DIS 
| 7B24. Isresi da Silva Ainior — Diretor de Divição de Compras — Secretaria de Finanças 

das propostas: 14/N202), da DOMOS | inicio da disputao 14t POR des DO. | o Edital pa iiógra 
|podorho ser eotirado meo caiba ny png pm ppa hr ay rr cpa e or | Fine, 
dotuDes. Giluana Vasconcelos Presidonto/Progoeira EPL - IL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

EDITAL Nº 006/2021 
AQUISIÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PRO- 
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 28.985/2021 Interessado: Se- 
cretaria Municipal de Cultura A PREFEITURA DO MUNICI- 

PIO DE PAULÍNIA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE CULTURA, abre procedimento de chamamento público para 
a AQUISIÇÃO DE BENS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, de 
que trata o inciso TI, do artigo 2º da Lei Aldir Blanc = nº 14,017, 

de 29 de junho de 2020, cujas inscrições estarão abertas no pe- 
rodo compreendido entre às 08:30 horas do dia 0212202] e 
às [7:00 horas do dia 06/12/2021. Deverão ser observadas as 
regras deste Edital, Lei Federal nº 14.017/2020, e alterações tra- 

zidas pela Lei [4.150 de 10 de junho de 2021, Decreto Federal 
nº 10.469/2020, é Decreto Mumeipal'Nº 8051, de 22 de junho de 
ole «no que couber, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais legis- 

lações aplicá veis, Paulinia, 29 de novembro de 2021. 
Dinmer Willey Teles 

Secretário Mynicipal de Cultura 

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES EVIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE 
SÃO PAULO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRADADIMÁRIA - 
Córbenção única (nas Shi às PEhODA Paola presende edital ficam convocados todas 05 Empregados 

vendedores Raprasemantes de Negócio e viajantes da empresa CRES S.A, — AMBEV CDD Ribeirão 
Preta = Coniro de Desinbução Diretá Ajbairão Preta, Comescial São Paulo Interar cem endereço à 

Mod. Antienguara, km 305+152m, E. Hecrelo Anharquere, insesita no CNP 56.228. 358/000/1-18, 
AMBEY S/A - Filial Agudos, com endereço à Pod Maraca Rondon Rm 317 Agudos - SP insonta 

no CNPJ sob número OT 526 557/0052-50, CRES S/A - CDD Jaú, Aua Humaita, 2515, Vila Carvalho. 
SEP VERDE) = Jau = GP insoria no CNPJ Gê das ass jar-sa, CRES SA « Centro de 
tb pd à dy. Roberto de Jagis Alonso pas - CECAR 
1 Castro Inatasirial dl &raraquara-SP, inseráa no CNPJ sob rúmeso BE AZÊ AS DaRE, bem coma 
vendedora resadentas nas cidades de São José do Ris Prato Salinho Dilinga e Raposa, CRES S.A. 
COD Mogl. com ordereço à Rua João Finazzi, 64, Mogi Mérim « SÊ insorita no CNP sob númora 
SES2BaE0i2-06, CAOS SA — CDD Araçatuba. com quo na Aua veraador Silva Grola, 
tea via Mendonça. CEP 16015-105 Araçatuba; SP CHPJ: 56228, 356/01 16-80, CRES S.A, « AMBEV 
CDD Presidente Prudente. com endereço na Avenida Joaquim Constantino, 1471 - Vila Mova 
Prudente, CEP: 112153-590 / Presidente Prigdento - SP CNPJ: 55,228 3560147-87 CRBS S/A - COD 
Jundiai, com endereço à Hodoea Presiderde Tancredo Mesas, Kem 54 - Bairro Castanho - diria) - SP 
CER: 13205-005. insonta no CNP sob número CNP S6 228. 356/0094-30 CRBS S/Á - CDD 
Volorantin, côm endereço à Av Trihta & Tim de a 10, Cenlró, vVoloranim, 7 CEPAEBIID-DOS, 
inscrita no CNPJ sob número 54.228 356002770, CRBS S/A CDD Campinas, com anderaço à Ay 
Paris, 180, Bairro Cascaia - 13140-000 - Parbriia - SP - CEP: tatal DD, macria na CNPJ svo núnmaros 
56.228,3564/ 08-47 bom como a unsade denominada por “SALA DE VENDAS”. na cidade da 
Campinas — SP -CRES S/A - CDD Prala Grande, com em na Rua CS. 830 Ji Glória, Praia Grande 
SF Inserido no CNPJ 54 226 256/0135-43, CRBS S/A - CDD Litoral, com ardareço na de Conde | 
de Aurea Gontales, 497, Vi Aurea, Guarnyjá'SP inscrito no CNPJ 56.224,958/01 24-00, CHES S/A 
- COD Guarulhos. com endereço na Avanida Amáncio Galoã, SM, Agua Chata, Guarulhos SE 
Inscrito nó CNPU GE 28 366 DR-BR. CDD São Jogé dos Campos - com andereço à A Caros 
Marcondes, nº 315. Jardim Limogiry, no GEP 12241481 Insorita no CNPJ 07,526.55700B0-4] q 
CDD Taulbabe - com sndeseço à Re Gugliiimo Marconi, nº 150, Lalgarmento Idi), neo DEP Late 
insonia no CNPJ QT 526.557 0D00-AS, AMBEV 5.4. - CDO Piracicaba, com esinnelacimento à 
dy Comendador Lecpokio Diediri, nº 2280, SETOR 09 10 E 11 DA MAVE 20, Bamo Unidesta, 
Piracicaba-SP CAMP OT 526 557/0107-68. aapociados ou não associados desha Siradicazo, Ee poaro 
gore de seus diraiios sindicais para participarem da Assembigia a ser reglizáda no dia 
05 de Novembro de 2071, Car USA00 ds “BhDo em CONVEDaÇÃãO nica, no BACErEço alesrórico: 

húpuassembleisgredigital.com.brisindvendapo a lim de deliberarem sobec a seglante “Drdem 
do Dia”: aj Leitura, dEcuEsão E Dalfbaraçõo sobre proposta de acordo colegio, novas condições ce 

trabalha, é consegquarse conçessão de podises db Smdcaáio pára sua essntura. bj Havendo rejeição, 
ou civita quanto a dare istlados dalberação sobra dabeles cio E Empresa para Emarânias medicação 

das propostas, bem como nc desboração, inclusive sobre a traretirmação dá AGE em permanênie, 

am caso de nceo não acondo com eventus fização de nova data, horéro e local, cara decisão final 

desta AGE, independente do novo Edil. À Assembleia om questão será realizada de forma “srtual, 

por mess eletrônicos, em razão do que dispõe o Cficho Glroular SEI nºtadaizozo (MEL da Secretaria 
do Trabalho do Menistéro da Economia, 4 art 8º parágrafo ânico da Lei 14.010 de 10MESDAD 

| São Pando, 30 da novembro de 2021. Maria Neide Cardoso de Carvalho - Presidente 
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FLARCI-BRASIL 
FECHE RG ETTA ATIRA LITE 

INFORME PUBLICITÁRIO 

SÃO PAULO, 30/11/2021 | 

Antiga usina termelétrica em Londres torna-se um 

dos principais complexos imobiliários do mundo 
Comesruido como 1435, à margem Sul É 

do Riy Tâmisa, em Batteraça, disto : 

dememlizando cmi região de Lemdres, mai 
Inglmerra, a Rattersca Pover Stuon dou 

uma usina termelétrica de grande relevância 
durante seus temas derecs, que unbizava o 
varáo amo principal matéria-prima, 

Após décudas abandonadas, desde 
sui desativação em meados de 1980, 
eli cessumpe cómo um dos mmáiires 

empreendimentos urbantsticorm cho mundo, 
O megacomplexo tor, inclusive, tema de 

debate no Fórum BandNews sobre “Os 
Diesafico Urbanistios das Cidades” e citado 
em nossa coluna no último 27 de setembro, 

Potenciidizada pela pandemia de 
Covid-H, a ressignificação da moradia 
tire à bona questões como qualidade de vida, sustentabilidade 

[e meio ambiente. Se não utilizarmos vs espaços disponiveis É 
modificunmos 05 que já temos, de forma pancjada ce cstrutorada, 

as chances de termos cidades fumejonais, inclusivas, sistentiiveis e 

Obras de revitalização da 
Balterscea Power Station foram 

avaliadas em Rã 67 hilhões 

irulitárias serio cui vez MEnoTes. 

Apova” Battersea, avaliada em Philhees de libras — cerca de 

Rã 67 bilhões pela conversão dinda —, contempla à transformação 
de cerca de 2 milhões de metros quadrados. E, no final das obras, 

abrigará um conpunto residencial com 42% apartamentos, um 
conjunto de esertórios, 24 restaurantes e culês e um imenso focal 
hall de Tê mil metros quadrados, denominado Circus West Village, 

idém de uma esação de metro, à Morihem Line, que promete 

uummentar 4 conectividade dia cidade. 
Quando estiver totalmente finalizado 

É 100% funcional, à propão prevê cerca de | 
25 mil pessoas morando & trabalhando no | 

próprio legal abére daccipeulação che turistas 
do mundo todo. Ds aluguéis dos imóveis 
podem variar de 425 libras (R$ 3.20) a 2] 
ml libras [RS 15 mil) por uma semana. 

Resultado da iniciativa da parceria | 
paihlico-privada, anova” Battersea Porver | | 

Static manterá a estrutura arquitetônica | 
cetginal de usina, mesmo com as chras de | 

modemização = uma forma de preservar à 
memória bustórmea do fecal. 

No Brasil, temos como exemplo 

a revitalização do Pório Maravilha, no) 
Rio de Janeiro, que transferiu o fluxo de | 

caros de am viaduto para dois tineis sulmermâncos, cedendo, | 
assim. espaço para mis de 2 mil unidades residenciais e 35) 
quilómetros de luzer. 

Estes são alguns exemplos de que. à medida que as) 
metrópoles se desenvolvem, é necessário redesenhar os espaços. 
com mudanças que beneliciem a. população e acompanhem 

a evulução. Nesse sentido, umr a imiciniva privada e o poder] 
público, para produzir politicas urhanas de qualidade, abérm de | 

inteligente cria mecanismos que dimintem as-diferenças e cri | 
oportunidades a todos. E o mercado imobiliário está preparado | 
para trabalhar cm parceria, a fim de sugerir bleias e buscar novas 

soluções, preservando, é claro, d cultura é história de cada bocal, 

Vim dos eventos mais aguirdados; promovido pela FIABCI-BRASIL em parcertuconro Sevovi-SP, está de valia 

E, melhor, em formato presencial! Sob o tema “Perspectivas para 2022", o Mesa Redonda receberá em 2 de dezembro, 
à& (2h, na sd das eniihides em São. Paulo, us Jornalistas Jultuma Hondo Muros Giterman. Imperdivel! 

voto pubbicado da derçasras sob redponsabiicade da FUBCLARA SA jFederação Lofaoa cena Anotada) Ts IT SOMAR rante Babel com be Produção quérica Publicidade Arcihode | 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÓNICO Nº 066/2021 . 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18.675/2021- SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
- DBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA 
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIDEMOCIONMAIS. 

conforme Especificações e Condições constantes do Eddal E seus Anexos que estará 
à e dos interessados nós silos: pu comprasneai ge br é 

Ep.gou.br - Envio das Propostas de Preços pelo sie say compraspet, qeu. br, Com 
DATAD DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA; 304/2021 é 
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/2/2021 às 10h00min. 

Osasco, 29 da novembro de 2021. 
Melro Regina Hernandes - Secretária Execuliva de Compras é Licitações 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

MOD ES A 

4 Secretaria Municipal da Medo Ambiente, cor uso de suas compotências e aáribuições legais. puehlica 

vs bocats solcitadis para mstatação de Pancas dé ormals e Rev eatas, confirme Lei ATIRA 

Interessado; Apre Luiz Merezcs Miranda 

CRF Jal Maas 
Ri 22,657 208-| 

Processo: SRZ0/202] 

Liscal de instalação: Rua Helnnro Pereira, quadra 03. Parque Novo São Creralch 

Cha canbenesmndos cm metátar hanca no mesmo bocal devendo apresentar requerimento por ocstnto & 

SENDA POLPA TEM, mo prazo máximo de (5 policy dias óieisç a partir da paldicação dese, 
confirme amigo dº cla Les SPL, 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 202 (ESTADO DE S, PAULO 

— FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | 
ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA 

Entidade Niairópica privada. sem fere lubrativas, toma pobica a aberkra es rea de COMPRA 
PARMADA, tpo MENOR PREÇO, cus diotaihos estão disponivess no sho fara Mirror. o quim sera regado 

CONCORRÊNCIA: 
FEM Vid2-2021-00-" COMPUTADOR E MOTOR FFM 1167-2021-00-"LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR 

pelo peu Regulamento de Compras: 

ASSEID E CONSER PREDIAL E CONTROLE DE ACESSO” FEM 1203-2021-00 = "VEDDLIZUMADE AÇÃO 
JUMG PO LICF SOL Ny EA FEM 1716-2021-00 — TELEFONIA MÓVEL + APARELHO CELULAR” 

ADJUDICA ÃO = COMPRAS PRIVADAS 
BABA -DOM-DO (RÉ UT) 

ONCO PROD DETRIB. DE pe HOSP. E ONCOLÓÔGICOS LTDA, 04.307 6500001-35 
M 0504-2021-00 (RO 34.100) 

LEGIAO CARDOZO STO FR. MIBDO qn 
M 0927-2021-00 (RE 34.150) 

ENERGIA CAPITAL SVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS EIREL! 28.052 7650001-56 
MEDO (RC Sé 246) FEM 0947.3 

ARJO BRASIL EQUIPS. MÉDICOS LTDA, 28.497 632/0001-50 
FEM 0905-2021.-00 [RC 34.259) 

VALLITECH IND, E COM. DE ARTEFATOS METALICOS LTDA, 1 ST 268/0008 
FEM IMA-2021-00 (RO 34.332] 

CONTROLE NET alienação LTDA, Da. Eae 2800-275 
FEM 

MS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, 67421 ATSIO0O!-H2 
MOIDEZ-202-D0 (RI 4,388) 

Né PROIEÍOSE E CONSULTORIA LTDA, ni 321. 5780001-62 
FEM 1058-2021.) (RIC 34 398) 

LOTE 01 - SET COMERCIO DE MOVEIS Eira AGP SADO 1 
LOTE 02 - PRLJETO ADE BOL Fi AMBIENTES PROFESSIONALS LTDA, dD.06) /G5aToD- Ti 

PREFEITURA MUHICIPAL DE QURAINHOS 
Esteio de são Paulo 

Secretária MM, de Aimingireção 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo né 1,8082021, 

Pregão Eleirôneco nº Toa. 

Ciyaloc Regio ce preços para comíralação de 
empresa pará prestação de serviços de lócação de 
micro-ônibus. desbus a vans. com condutor é com 

HOSPITAL 
DEMEFICÊNCIA POATUGUESA 
STO dis poE | 

SOCIEDADE PORTUDOE SA DE BENEFICÊNCIA DE SANTO AMURE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDUMÁRIA 

Es corar ga gem Cereser | A 

sous poa o ASMA GÉRAL, CROSUNIA um pi raRERES PE 
dr dra 1 DT e a DO DS ea | 

E tando Efesação Sd Gasto too a God ni De ud 

nc id Pça DO a den = 5 ro dm er 

DADE DO DA: 

dd Lie e; are 
| a E Eat Diem + Bars PES à didprntey Tao i 

E Fear Cora pars ereto em ro der o 
ana perde DO SA 

Mega Mir Mi ddr quuiqemhiaia dl 8] 
licita Uassáddas dcamrabos nado 

Preildrato 

combrushival, em caráter eventual 
Cala mito para recebimento das propósias E 
documentos ce habilitação: 15/2/2021 alá às 
DA:64:65 horas 
Abarura, Svaliação das propostas e documentos de 
habitação e inido da sessão pública de dsputa de 
preços: INB — DADE horas 

“to eletrônico: rama blyrmedicilações com.br 
O Edital completo podera ser ratrado no sãe da 
Paefeilura Municipal de Ourinhos darem usaria. 
Epugov.brj no irá licitações, bam comá no endereço 
gkesônico da Bolsa Blragitgira de ffiercadorias (arara. 
bbmneibeigeces case, sendo que quabquer [ SECRETARIA DA FAZENDA | 
esclarecimentos a respesto da presente lciação 
poderão ser megistrados é obides dirstamento ma step rppida Eneas tia 

plstatoma da Bolea Brasifesra de Mercadoras. y sé 
Curnhos. 2% de novembro de SO. 

Lucas Pocay Aves da Siha — Pretedo Municipal. Comunicamos que gaucha alba, crsla Sérrelario da 
Fazenda e Planejamento. dotação na modalidade PREGÃO 
ELETAÓNIGO NO nº GR2001, do tipo MENDA PREÇO, 
para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PÁRA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL, MOLUNDO MAMLITENÇÕES PREVENTIVAS, 
CORRETAS, ADEQUAÇÕES IMPLEMENTAÇÕES E 
MELHIDALAS EM TODA & ESTATURA PREDOAL! 
EDIFICAÇÃO. NAS DEPENDÊNCIAS Da SECRETARIA 
DA FAZENDA É PLANEJAMENTO E DEMAIS LEADADES 

PA CAPITAL, tai aborham teta marcada am O di 
tados, as ADFOM Os mamasados em partopar do 
cortame deverão emessar a parir de OJMADODL a ale 

woe, O Edital da prisemio  foinção 
encornra-sa disponivel no sie maya imprensaobrial core br. 
opção “negócios plibácos” 



O ESTADO DE 5. PAULO tença-FEIRA 20 DE MOVEMBRO DE 2021 ECONOMIA Bi 

Banco Itauleasing S.A. | Haú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações 5.A. 
CPI ASP 275/0000] 48 MRE 3530003153 | CNPJ 5885 1.725/0001 -50 MAE 352007 5458 

e investidor Certidão - Junta Comercial - Ata Sumária da Certidão Junta Comercial Ata Sumária da 
- Assembleia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2021 às Tihob Assembleia Geral Extraordinária de 17 de agosto de 2021 às 11h00 

E RALHA IUCESP Begisiro né SSQuUAG ES em DR Poor tal Gisela mma Ceschim = Secretária Coral JUDESA - Paesgiatro Pe SSD 2 em PAT tal bsela Sirmemma Ceschip - Secretária Caural 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROC 
| PREGÃO ELETRÓRICO Nº PR2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51802021, EDITAL RESUMIDO Caroline Chareili 

| a Sibem, desordnde Competente desta, far saber aos interessados que se acha aberta a presente licitação para REGISTAR 
DE PAEÇÕE PARA AQUISIÇÃO DE PÃO FAANÇES E LETÉ FASTEURIZADO “TIPO O”, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR E 

| AIH A GER SERIO AS FUNCHINÁRHIS PUBLICOS MUMNICEMIS, COM COTA ESPECIAL PARA MICRO EMPRESAS — ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 

Pregão Eletrônico nº 157/2021 
Objeto: Aquisição de cadeiras de rodas com adaptações postu- 

EM DÚVIDA 
0 ]-|-]= 

COMO CUIDAR 
DA SUA VIDA 
FINANCEIRA? 

| 2021 8 à Sepsão de Disputa de Preços cora jmciada às [9:30 horas do dia 13 de dezembro de 2021, lrenscintendo 
| de acorda com o edital O Edéal compleio encontra-se, GRATINTO, à disposaçõo dos inlrressados no seguínio sig: 
vam patrociniopaueta apupom br e no afe da ppa mena bo BacoaE-a com. br'aopredes jon. Ma Seção da Licitação da 

| Prefeitra Mumigal, lasiem poderá ser retirado é, prestadas ás informações que se Srefem fenessárias, no hocírio 
rais e meios auxiliares de locomoção. Data c hora limite para 
credenciamento no sitio da Caixa até: 15/12/2021 às U8h30 Data 
é hora limite para recebimento das propostas até: 15/12/2021 às 
09h Início da disputa da etapa de lances: 15/12/2021 às 13h. Ob- 
tenção do Edital: gratuito através do sítio www paulinia.sp.gov. 

Patrocando Paulista” SP 20 de ninembro de 2021. 

Cambra Chorei da Silua- Autoridade Competente 

br'editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br. Paulínia, 29 de no- E apro a 
vembro de 2021, Edital de 2º Convocação - Assomblala Geral Extraordinária 

Ednil C lat O Prashiente do Conselho Diedbarahvo, na forma dos arts, 500 51, DM do Estaluão Social, CONVOCA 05 
ninson + azenato asbociades Conirbulnas, Ramos e Seniores da categoria “Fropriatanos” a se reuniram no próximo dia | 

Prefeito Municipal 11 de dezembro de 2021 (sábado). das 9h às Uh, na sede social da SHF na Aua Quntana, 206 - 
Erooklin Mavo, nagia Caprial, er Aasembieia Geral Extraordinária, pesa dalihecas o projeto de alteração 

dos arts. 2º, 41, 42,42,60 & 68 do Estatuto Social, Referdas alterações visam a adequar é Estalulo & 
legistação em vigor & farám aprosadas peio Conselho Dosiberativo nãs reutibas de SEDADIOT q 
DSMnafa, Esta Segunda convocação far-so necrsstgia tendo gr vista 2 não abrgimanto do quárum 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | de instalação da AGE na primaira convocação jar. 86 da Estatuto), Será admitido o voto e 
procuração [art 54, & Edo Estatuán). Luiz Antonio Riventi = Presiganta ta Consalho Deliberativo. 

Pregão Eletrônico nº 158/2021] 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CONTRASTE RADIOLÓGICO A. Re a 

PARA TOMOGRAFIA Data é hora limite para credénciamento Bi, AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 
no sítio da Caixa até: 16/12/2021 às 08h30 Data e hora limite ain LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 3332021 - CSL/EMSERH 

4 ) da Ç ixa at | a " o! a Ha rd = hor: lite PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 157.62 — EMBERH 
para recebimento das propostas até: 16/12/2021 às 09h Início 
da disputa da etapa de lances: 16/12/2021 às 10h30 Obtenção OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

do Edital; gratuito atraves do sitio www paulimia,sp.gov.br'edi- SALIDE, PARA gpa A DOR E pm and ção 
ka mana linitannas ara ont Sanliria. Sr Arg a RETINDGRAFIA COLORID NOCULAR, TONOM AS, tais ou www licitacoes.caixa.gov.br. Paulinia, 2% de novembro FORNECIMENTO DOS MATERIAS DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS (EM COMODATO) E 

de 2021, MANUTENÇÃO DOS MESMOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO HOSPITAL 
Ednilson Cazellato MACRORREGIONAL DE CORDATA. 
Prefeito Municipal CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Mentee presço por le 

SITUAÇÃO DA LICITAÇÃO: FICA ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. Male: Contomme 
sobcilação do eejor demandante para Revisão Processual. 
Local de Realização: Sstema Liciações-a weauliciacons-eocom, br. 

== ng Edital e-desmas informações disponiveis em veansermserh ma gowbe o wrreiliciacoss-mcom, br, 

itura de sn informações adicionais serão prestadas na CSLEMSERH, localizada na dv Borborema, 00-16, nº 25, 
1 Fortaleza AVISO DE AVISO DE CONVOCAÇÃO Bairro do Caliau, São LuisMA, no hesçrico des Aly des 12h e das 13h As Th, de segunda à sesta, pelos 

e-mads coliemserhma gowbr eu malane lobaogiemsertmagowbr, ou pelo tsetone [98] 

PROCESSO: ROC PRESENCIAL Nº. 005/2021, | dis-Tada 
ORIGEM: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA — SEINF. 
DEJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS São Luis (BA, 24 ci novembro co MR] 
DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PROJETO MEU BAIRRO EMPREENDEDOR, NO BAIRRO Maiane Rodrigues Corrêa Lobão 
MESSEJANA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL), NO Agente de Listação da EMSERH 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA — CE. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO. 
MODO DE DISPUTA; ABERTO. 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UMITÁRIO. 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

ERDINEIA sogo o Ergo (rndador é danca de senai Aniesiammeteae | | 3 | , RPA, Curie corepão fi E [Ee] [5] pit! rena cd árica ) ! 7 z ; 

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 21/12/2021 às 09h00min. Fortaleza AVISO DE CONVOCAÇÃO 
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21/12/2021 às 09h75min. | 
- INÍCIO DA DISPUTA: 21/12/2021 45 D9h30min Solicitação de Manifestação de Interesse nº 007/2021 
- FORMALIZAÇÃO DE COMSULTAS (informando o nº da licitação): Até OS (cinco) dias útels Edital. nº 7949 
anteriores A data fiada para abertura das propestas, SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE 
« E-mail: licita cetmelforforialeza.ce.gowbr GERENCIAMENTO DO PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL = FCS 

Cadastre-se e 

tenha acesso 

a e-books, 

Infográficos, 
manuais, lives, 

websérie e 

muitos outros 

conteúdos. 

«Telefone: (DES) 3452-5483 

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 
lacal (Fortaleza — CE). 

ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS: Contral de 
Licitações cla Prefeitura de Fortaleza - CLFOR — Aventoda Heráclito Graça, nº 750, Centro, 
Fortaleza" CE, CEP 60, 40-06, 
- HOME PAGE: compras.sepogfortaleza.ce our 

A presente licitação reger-sa-d pela Lei né 12462, de D4 de agosto de 2077, pelo Decrato nº 
7.561, de Tidecutubro de 2011 e pelos Decretos Municipas: nº 13,512, de 30 de dezembro 
de Jd en 15.12 dezade setembro de 2021. edital na integra encontra-se à disposição 
dos interessados para consulta e aquisição na Central de Lictações | Avenida Heráclito 
Graça, 750, Centro, Fortalaza - CE — Fortaleza-CE, no e-compras: hitpsifcompras sepos, 
fortaleza ce que bripublicoindez asp, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE:nttpsr 
licltacoes tos ce gov br, 

Fortaleza «CE, 29 de novembro de 2071, 
Hamer Soares fios 

Presidente da Comissão Especial de Licitações - CEL 

UTINGAS ARMAZENADORA S.A. 
CHPS nº a1.048.920000%-46 = NIRE 35.300.033.621 

dita da Assembleia Geral Ordinária 
Bata, Hora e Local: 30 de abri de 2021 45 15 horas, na sede social dn Lmgás drmecceadon SA Monpaniia', Inca: 

lada ra menta Engadeiro Luts detânio ” Ada E” andar, na Cidado o Estado qo São Pauío. Presença: Comparano- 
ram à Assembleia: [ii aconisas Iiulares de mas de 3 dois lerçoal das ações qua comple 2 capiial social; (by Cerabo- 
resida Companhiac e (18) Sr. Márcio Serpesanta Papoé. inscrão no-DAO sob o nº 15ESdantiDos represerõanha da EPI 
Eudinres Independentes, Avciboria Ele pendenta da Campanha Puilicações.: Aeigo 005 Acionistas: Pubdcado cos pr 

nais Diério Obcal do Estado de São Pau” e O Estado de 340 Pauls” do dig 25 de março de 2021. Edital de Commota- 
ção: Publicado no “Diino Clic do Estado deSão Paulo” a no jornal E sado de São Paulo” nes dias 29, 24.8 27 de abri 
de 2028, Mesa: Tabagra Beriedi Costa - Prosidecto; Aná Páuma Santo Coriz « Gecretária. Ordem do Diaz De acomo com 

o putticado no Edital de Convocação, Dofiberiçõos; !. Preiminanmande. Fo autorizada, pen voto dar aDonaias presen 

tas da Companhea. a lasrabura da presando são em forma de sumário dos fatos ocomios sua publicação com omissão 
das assinaturas dos Acionilas, nos larmos do G& 1º 6 2º. do artigo 130 da Lei das Eocedades por Ágões. À, Aprovar nog 
termos do anigo UH. paragrafo 1º, da Levo BACANA, sam emandas pu respalvas, o relativo à 85 Contas dos admenistra- 

dores da Dompanta, a demereções fnanceiras suas molas esplraives, Li balanço palisionia, Est DO parécer dos 

ainditóras nde pedais relabiros dá smére io surja encarado em 21 da dezembro da 2020, 3. Aprovar a desinação do 

lucro liquido dá esesicio sócia Encemado en 3t-de dezembro de 2200, cujo mentande gota) fx de Rã TAS PES jante 

mihões, niccentos e quatro mil, sebecormos e sinde E nova Todo e sfssamia E três Crrbevos). nos Sequimes Memes: d, RE 

EHSSSMT 2? cinco mihões. ntcoentos a ciquenta e irée mi e quinhentos e quarenta 0 sede neabsm vonto E docs cembanos) 

Ed destinados à disinbuição adicional do dividendos pos minimos rapa tos, cabendo ars aponsias 0 valor de RE 

T.0B5166 por ação ordinária, 05 quais serão pagos a partir de 25 da meio da 001, sam alualização vu coração monetária 
b. Rá 1.851.48241 tus mihão, noecanioa a cirrquenta a um rei casóo a dpenta Edois maps & quarenta Lim cepas 

destinados do pagamento de dicidérubos centos obegalinoa, cabendo dos aconalas o valor da RÉ) 961722 por ação 
Crónica, 04 uam sendo pagos a parár de 25 de mãos dit 2021, se alunização bu Coreção monetária d. Eeger como 
manos da Cirslória, as passas abaino qualHicaças, com mardalo unihcado alé à realização da Assembleia Gral Orde 
nária de $003, que examear nodelicdrar acerca dos documentos a que se referes arigo 149, da Les nº Boro, conheeme 

alierada de tempos em tampos, perinanins ao axercioo sncial antenor; Para Dirçdor Supenmendano: Tabifara Borja 
Gosta, Srasbafo, casado. engenheiro, portador da Gedita de Ienidada RG ti SOM TUD-2-SGerSr a Insento no CRF 
sb pn Ara T-Sa Para Creator de Planajamento é Diasarmeohnento: Ana Paula Senhores Corla, brssdera, casada 

admnislradora, portadora da Ceduk da identidade RG nº 16. 100.022-ESPUSP é meailaro CREME sob nr" 120.325. 728- 

28, Decais Diretores: André Luis Pedro Bragion, Grasinio, casado, engenheim industrial, poriador da Cécula da Iderá 
dade Rs nó 6 B6O B27-5SPISP a nscrão no CÊF sob o nº bj ES dos 23 Dranial Baring, brasdeno, soilafo, egomomis- 
tá, portador da Cédula de Identiada RG nº 28.223.452-55PISE é Indio no CPF sob o 7º 330.707 Dda-75, é Eduando 
Luits Martins, Eesatero, cosas, Siminisrador de empresas porsdo da Cóóuo de Idecbdade sº 1700807 SSPSP a 

inseto no CPF sob o né MT Ra AE, com endemço na Rara Jogo da Costa, 115 ma Cidade e Estado de Gão Pauto 
Todos ds Ciraloras pra elatioa o realethe, conforma ocaso posauem prdareço DorainciA ra Amennis Engadairo Lute Bnth- 

ia, nº 1.3da, andar, na Codade e Estado de São Pado, à exceção de Eduardo Lulz Martins, cujo endereço enconta-se 

ama, 5º Exar n remungrição gloval dos adeinatnadares no montante amyal de mê Rã 450 0000 iqumirooentos 

cinquanta mi Res]. 4 Diretora sóstuará a dsimbolção da remunecação iodfeidyual entre seus membros, Obsercações: Q 
Prasidanie da Meca into qua: |! Lodas as dalperações foram aprovadas pela icaldade dos agiorates presentas é 

(ij ca membros da Diretória, dra ebaioa, lomam posse de gas fespeciros cirgos nesta dala, neadiande a Sesingiara de 

termos de posse devidamente arquisódos na sede da Compahia, +, coréubados anteriormente, dedimánim que não es- 
tio incstsos em qualquer deito que 95 impeçam de esaróer aa atadas do carga para à qual foram desgnados, qua não 

Seupam cargos em sodiadades qua possam sor consideradas concomrentas ne mercado com a Comparhia e que mão: 
ineresoe confléania com a mesma, ca acordo com o artigo 147 ds Lain" É GÚETE. com as modificações iniroduzidas pala 
Lei th304, Mada mai Favendo à lralar, Sora encarados 05 lrabalhos a laemaia a presenta sia que da e aorovada 

foi pesada pace aciusstas prosentãs colo Dreoto da Cormganhia & polo representante da ampreta de Pafitorta lufa- 

pendente. 2a; Companhia Ullragar 3.4 é Liquigãs Dialribuidora 5.4, ca qualidade de dcunialas, Tabajara Bentelh 
Codta nã cudidade de Presidente da Mesa é Dirtior Superniendente; Ana Paulá Santoro Coria, rs qualidade de Secnt- 
tária da Mesão Márcio Serpejando Poppe, na qualidade de dudder epresontanto da HP duciiares Independentes dá 
Companhia, Cerifco que a presonto & copia fed da ala lmeraça em bro própro, São Po, 50 de abni de 2091, Ama Pasta 

Santoro Cora - Secretaria da Mesa. Secretara do Desemoteimento Económico - AUCESP. Certifico o registo echo” 
SSIS, am 291202 Crsela Gimama Ceschin Secrstâna Geral 

BRASIL 

FORTALEZA/ÇE 

PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL - FCS 
EMPRÉSTIMO Nº: E747-BR 

TÍTULO DO SERVIÇO: Contratação de Consultor Individual pera aposo às atividades de 
gerenciamento tendo em vista 2 avanço na implementação do âmbito do Projeto Fortaleza 
Cidade Sustentável —FCS. 

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA recebeu financiamento do Banco Internacional pará 
Reconstrução = Desenvolvimento para o custelo do Projeto Fortaleza Cldade Sustentável — 
FCS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA, pretende 
eplicar parbe ces recursos cr serviços che consultoria crm conformidade com 6 Regulamento 
de Aguasições do Banco Muridlal para Mutuários da Operações de Financiamento de Projetos 
da Investimento — julho de 206: 
O consultor selecionado prestará suporte à Coordenação da Unidade de Gerenciamento 
do Projeto [LGE) nas diversas atividades de gerenciamento do Projeto FS, incluindo a 
elaboração, análise e revisão de documentos inerentes aos processos de planejamento, 
acompanhamento monitoramento e avahação das atividades do FCS. 

Dserviço deverá ser executado num prazo de até 12 (doze) meses O Termo de Referência 
(TOR) detalhado ra usserviços encontra-sé disponivel nos seguintes links: Httprcompras 
fortaleza ce guebr 

hitpsurbanismoemercamibiente fortalaza.ce gor br/infoclade/262-programa-fortaleza- 
chdldde-susbisriiata 
A SEUMA, através da COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO — CEXT, corvida, para 
esta seleção, profissionais qualificados para demonstrar interesse em executar Os serviços 
requeridos Os profissonais interessados deverão evidenciar que possuem as qualificações 
necessárias e relevante experiência para prestar Ds serviços. 

Sac critérios minimos e efiminaténos de pré-seleção 
aj Ceradiuação Superior; 
bi Expertência profissional comprovada de, peto menos, 5 cinco) anos envolvendo um ou 
mais ibors entre 05 abimo descritos; 
[il Preparação, implementação e/ou avaliação de programas ou projetos estratégicos junto 
Ro setor público, 
(it! Planejamento técnico efou fnancelro; 

UI Monitoramento e/ou avaliação de resultados de projetos e/ou políticas públicas; 

Liv) Expertência profissional [descjável! nas docas setoriais do FCS (infraestrutura, meio 
anblante, planejamento urbano); 

[v) Experiência profissional (desejável) cor instituições internacionais de financiamento; e 

[vil Quiras experiências similares, 
Um consultor será selecionado de acordo com o método Salação de Consultores Individuais 
(CN estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial, Este processo seletivo 
constar de análiie é avaliação curdoular, A manifestação de ineresse não pressupõe 
qualquer compromisso de contratação. 

Ds consultores interessados devem se atentar aos itens 2t6e 3,17 da Seção Ildo 
Heguiamento de Aguisições da Banco Mundial para Mutuários de Operações de 
Financiamento de Projetos de investimento — julho de 2016, que estabelece a política do 
Banco Nlundial sobre conflito de interesses, 
Mimiores informações podem ser obtidas com a Comissão Extraordinária de Licitação 
do Fortaleza Cidade Sustentável - CEXTIFES, na Central de Licitações da Prefeitura de 
Fortaleza = CLEOR, mes Brorário local de G8h às 12h e das 03h às 17h, de segunda à sexta- 
fasra, através do e-mail, devendo se identificar e disponibilizar as informações para contato. 

Ds interessados em participar da presente seteção deverão entregar Curriculum Vitae no 
ertereço abajao (pecoabrente, por correio ou pore-mrad) do dia 7 de DEZEMBRO de 2021 
até o da db de DEZEMBRO de 2021, em atenção à Comissão Extraordinária de Lichação 
do Fortaleza Cidade Sustentável = CEXT/PES, indicando no envelope o número da seleção 
“Solicitação de Manifestação de Interesse nº 001/2021" Devem também apresertist dos 
documentos comprobatórios dos dados e informações fomecidos no Currculum Vitae E 
documentos de identificação de validade nacional (RG e CPF) 
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA — CLFOR 

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO DO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL 
= CEXTIFCS 
dventida Heráclito Graça, nº 750 — Cantro — Fortaleza/CE — CEP 50.1 40-D60 

Em atenção de: Otávio César Lima de Melo — Presidente da CEXT/FOS 
telefone; +55 (05) 3457-3483 

E-mail: centmelforfortalezacegovbr 

Fortaleza = CE, Pode novembre de 207] 
Otávio César Lima de elo 

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO DO FORTALEZA 
CIDADE SUSTENTÁVEL - CEXTÍFES 
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Gigante gaúcha Tramontina estreia 
na internet das coisas aos 110 anos 

Primeira novidade no segmento é um cooktop que ajuda o dono a não errar na 

hora de cozinhar; empresa que fatura R$ 10 bilhões ao ano prepara sucessão em 2022 

FERNANDO SCHELLER 

FERNANDA GUIMARÃES 

Aos 10 anos, a Tramontina é 

mais conhecida pelos talheres, 
mas, ao longo do tempo, pas- 
sou a fabricar os mais variados 
produtos: panelas, ferramen- 
tas, mesas, sofás, coifas e até 

mesmo pequenos veículos elé- 
tricos. Na pandemia, com as 
pessoas dentro de casa, a gigan- 
te gaúcha deu um salto: sua re- 
ceita aumentou 20% neste ano, 
para R$ 10 bilhões, E agora à 
empresa se aventura em uma 
nova área: a internet das coisas, 
Um “inteligente” cooktop 

(conjunto de bocas de fogão in- 
dependente de forno) que po- 
de ser usado com o auxilio de 
um smartphone será o lança- 
mento da companhia em de- 
zembro. À novidade foi desen- 
volvida dentro de casa e testa- 
da por Clóvis Tramontina, 
membro de uma das famílias só 
cias do negócio e presidente da 
gigante industrial há 30 anos. 
Tramontina disse ter consegui- 
doterminar um espaguetea car- 
bonara com a novidade. 
O cooktop, apelidado de Gu- 

ru, ainda não “fala” com ousua- 

rio- como fazem caixinhas inte- 
ligentes como a Alexa. À comu- 
nicação se da pelo smartphone: 
ali ousuário pode encontrar di- 
versasreceitas - ao colocar a pa- 
nela sobre o Guru, o cozinheiro 

iniciante recebe dicas de peso, 
tempero e cozimento. Além dis- 
so, será possível pedir que o 
cooktop “elabore” alguma re- 
ceita a partir de itens disponi- 
veis na geladeira. 
Acostumada a testar peque- 

no para depois dar escala a no- 
vos projeto,a Tramontina espe- 
raqueo Guru seja só o primeiro 
passo na internet das coisas. 
Com o 5G, a expectativa é de 

que haja espaço para outros 
aparelhos “inteligentes”, 
A busca de novos mercados 

não se resume ao Guru, A Tra- 

ÚLTIMOS [a FT K 
» DIAS 

[LR HermanMiler 

GARÂNTIA 12 ANOS 

Rota prREGA 
pu avista” 
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Clóvis Tramontina val deixar comando da Tramontina no ano que vem, após mais de 30 anos: preparação de terreno para a 4.º geração 

Sem parar 

é Diversificação 

Inaugurada em 19t1,a 
Tramontina começou 
fabricando apenas um produ- 
to: um canivete; desde então, 

vem buscando a diversifica- 

ção de seu portfólio, que hoje 
inclui 22 mil itens 

e Expansão 

A companhia tem hoje dez 
fábricas - na conta, já entra a 

nova unidade de porcelanas, a 

ser inaugurada no ano que 

vem em Recife (PE) 

é Tradição 

| Aempresa emprega 10 mil 

montina está prestes a colocar 
os dois pés no segmento de ce- 
râmica. Depois de um tempo 
trabalhando com importados, 
a companhia decidiu estampar 
o próprio nome em conjuntos 

“ati Esta 

ed 650, 
mein reta voor ECA 

funcionários, sendo que 20% 
deles trabalham há mais de 20 
anos no negócio 

& De olho no exterior 

A companhia atua no 
mercado externo desde 1969. 

Hoje, seus produtos estão 
em cerca de 120 paises é 
representam 30% de seu 
faturamento anual 

o Distribuição própria 

Embora a empresa ainda dis- 
tribua principalmente no 
mercado multimarcas, 

também mantém um projeto 

de varejo - são 14 lojas pró- 

prias no Brasil e 11 no exte- 

rior, além de duas unidades 

anexas a fábricas | 

de jantar. E para isso construiu 
uma fábrica, a ser inaugurada 
em Pernambuco em 2022, 

SUCESSÃO. A companhia tam- 
bém prepara uma sucessão pa- 

alii ni) ias: 3351 JO oram ER 
Atendimento bio 11) 3230 4067 

penodambreste com, bi 
dA Ganso da Silva,-083 

Pop Lips Mordnbishva pesar (piso super) 
LOJA ONLINE » NOVOAMBIENTE.COM LOJA 

raz022. Aos 65 anos, Clóvis Tra- 
montina, no cargo desde 1990, 

da lugar ao sócio Eduardo Sco 
mazzon, hoje vice-presidente. 
Será uma torma de intercalar o 
poder das duas famílias que 
controlam a empresa gaúcha 
desde o fim dos anos 1940, 

Scomazzon, contemporâneo 
de Tramontina, val preparar o 
terreno para a quarta geração 
assumir o poder. E o candidato 
natural é Marcos Tramontina, 
de 3é anos, atual diretor finan- 

ceiro e filho de Clóvis. 

Novos caminhos 

Após a 'aposentadoria', 
Clóvis Tramontina quer 

montar curso de liderança 
no Rio Grande do Sul 

A Tramontina faz parte do 
rol de empresas brasileiras que 
conseguem crescer sem ter de 
diluir o poder dos fundadores. 
Até agora, diz Clóvis Tramonti- 
na, à empresa tem conseguido 
crescer com caixa próprio e em- 
préstimos que refletem seu his- 
tórico de boa pagadora. 

Para a presidente da consul- 
toria AGR, Ana Paula Tozzi, a 

Tramontina mostra que as em- 
presas familiares não ficam, ne- 
cessariamente, paradas notem 
po. “A diversificação faz parte 
do ponto-chave do crescimer 
toda empresa. Empresas fami- 
liares bem administradas são 
muito poderosas," 

Boa parte das novidades da 
Tramontina é desenvolvida 

dentro de casa. O cooktop, por 
exemplo, foi criado na unidade 
de Carlos Barbosa (RS). Essa 
área é liderada por Riccardo 
Bianchi, que está na Tramonti- 
na há 35 anos. O pai de Bianchi 

também trabalhouna empresa, 
tendo ajudadoa fundara planta 
de Farroupilha, nos anos 1970, 

Buscar novidades também re- 

sulta em fracassos. Nos anos 
igão, por exemplo, a empresa 
decidiu fabricar artigos para 
pesca, “Compramos terreno, fi- 
zemos fábrica, um projeto ma- 
ravilhoso”, lembra Clóvis. Pou- 

co depois, com a abertura da 
economia brasileira pelo gover- 
no Collor, o cenário virou. “A 
partir dai passamos a ter o pior 

produto do mercado — e tam- 
bém. o mais caro”, conta, Resul- 
tado: a área foi encerrada. 

DE SAÍDA. A decisão de deixar o 
comando da empresa foi toma- 
da durante a quarentena. “A vi- 
da é finita”, diz Clovis Tramon- 
tina, que em 1986 foi diagnosti- 
cado com esclerose múltipla e, 
mesmo assim, seguiu firme no 
comando da empresa. “Tenho 
limitações”, afirma. Mas isso 

não quer dizer que ele vá parar 
de vez. Para2022, ele já conver- 
sa com universidades para pre- 
parar um curso-de liderança. É 
mais um mercado para o qual 
ele vê potencial. “O Brasil hoje 
precisa de lideres, na política e 
na economia.” é 
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Mineração Dinheiro novo 

Vale prevê investir 
Capacidade produtiva 
da empresa vai 
crescer a partir do 
no que VEin, COM 

entrada em operação 
de novos projetos 

BRUNO VILLAS BÔAS 

NOVA YORK 

WAGNER GOMES 

SÃO PAULO 

Sem projetos faraônicos na 
carteira de investimentos co- 

mo no passado, a mineradora 

Vale divulgou ontem, durante 
encontro presencial com ana- 

listas na Bolsa de Nova York, 

que pretende investir US$ 5,8 
bilhões em 2022, incluindo 
plantas de filtragem de rejei- 
tos, descaracterização de bar- 
ragens a montante e outras 

frentes de crescimento. Para 

Os anos seguintes, à empresa 

informou que deve desembo!- 

sar investimentos na faixa de 

USS s bilhões a USS 6 bilhões 
anualmente. 

Durante a apresentação pa- 

ra investidores, a Vale deta- 
lhou que a companhia deverá 

atingiruma capacidade de pro- 
dução de 370 milhões de tone- 
ladas de minério de ferro ao 

fim de 2022, frente a uma capa 
cidade atual de 341 milhões de 

toneladas, 
Esse crescimento será resul- 

tado de investimentos feitos 
nos últimos anos, incluindo 

capacidades adicionais nas 
operações do Sistema Norte, 

ESTADÃO if 

mm 

“a 

q mm y 

EEN MEDER 

Segundo Bartolomeo, a Vale já pagou 55% dos valores relacionados à tragédia de Brumadinho (MG) 

como o projeto Gelado, na Ser- 
ra Norte, e ampliações no 
Sub, no Para. Ao longo dessa 
década, a produção poderá 
chegar a 400 milhões de tone- 
ladas por ano. 

PREÇOS ATUAIS. O presidente 
da Vale, Eduardo Bartolomeo, 

disse, em entrevista do Esta- 

dão, que o mercado de miné- 
rio de ferro vive um “ruido de 
curto prazo” na China, princi- 
pal destino da produção da mi- 
neradora. 

Para ele, porém, o mercado 
deve ficar “mais ou menos 

equilibrado” a partir do segun 
do trimestre de 2022, depois 

TT TA Cai 

a] 
Elaborado por um conselho editorial de 

da realização dos Jogos de In- 
verno de Pequim, marcados pa- 
ra fevereiro de 2022. 

“A China, deliberadamente, 
segurou o crescimento para 

não superaquecer a economia, 
para bater meta de energiae de 
controle de poluição. Acho 
que o mercado vai continuar 
assim até a Olimpiada”, ressal- 
tou Bartolomeo. “Não vemos a 

China com crescimento negati- 
vo no ano que vem, produzin- 

domenos dei bilhão de tonela- 
das de aço em 2022, Seria um 
pouso forçado que a gente não 
vê”, completou. 
Além do minério de ferro, a 

Valetem outra frente de cresci- 

especialistas atuantes, alia conhecimento 
e atuação no mercado 

> MBAs presenciais, online ou híbridos 

> Classificação por faixa de preço 
do investimento 

Paalização 
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o valor que a Vale espera 
dar de retorno para 

seus acionistas 
me 

gde do FPI 
o e o | 
A PP Dae ER À PE serão 

valor aplicado em plantas 
de filtragem de rejeitos 
entre 2022 € 2025 
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Pico 

valor que a Vale se compro 
meteu a pagar como repara- 

ção pelo rompimento da 
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S$ 5,8 bilhões em 2022 
mento nas operações de me- 
tais básicos — como cobre e 

niquel, por exemplo, 
Aexpectativa éde queaope- 

ração tenha trajetória de recu- 
peração, apos “muitos desa- 
fios” em 2021, Além da greve 
de funcionários na mina de 

Sudbury, no Canadá, a Vale so- 
treu também com atrasos na 

manutenção da mina de Sosse 
go, localizada no Estado do Pa- 
ra, por causa de restrições im- 
postas pela companhia, 

DUTROS PLANOS. Barvolomeo 

disse a analistas que a opera- 
ção de metais básicos é uma 
plataforma de crescimento e 
diversificação. A expectativa é 
de que a produção de níquel 
alcance de 175 mila 190 mil to- 

neladas em 2022, acima do esti- 
mado para 2021. No caso do co- 

bre, a produção devera ficar na 
faixa de 330 mil a 335 mil tonela- 
das em 2022, acima do interva- 

lo entre 295 mile 300 mil tone- 
ladas registrado em 2021. 

Nos cálculos do mercado, a 
operação de metais básicos da 
Vale pode valer quase US$ 30 
bilhões, valor correspondente 
a sete vezes a geração de caixa 
operacional, de US% 4 bilhões. 

O mercado espera que a Vale 
faça uma cisão do ativo e even- 
tualmente, parta para sua aber- 
tura de capital. Ontem, o vice- 
presidente executivo de estra- 
tégia e transformação de nego- 
cios, Luciano Siani, disse que 

uma decisão nesse sentido de- 

ve ficar para 2023.0 0REPÓRTER VIA: 

«HDL A CONVITE DA VALE 

Empresa define metas 
sociais após tragédias 

Responsável por duas das 
maiores tragédias ambien- 
tais e sociais do setor corpora- 
tivo brasileiro - os rompi- 
mentos das barragens de re- 
jeitos de minério em Mariana 

e Brumadinho, ambas em Mi- 

nas Gerais =, a Vale definiu 

ontem uma meta social de ti- 
rar da pobreza 500 mil pes- 

soas que vivem em áreas de 
abrangência de sua operação 
no Paisenomundo até 2030. 

“Não é uma iniciativa de 

ar Pu Eis 
EMBRAESP 

AVALIAÇÃO 
Valores de mercado [venda ou locação) de 
inmáreoEs urbanos e murado em todo o Pais, 
Crodlbildade-o oxperiância conquistadas 
por mails de 48 anos de independência, 

sigilo e isonção. 

odio ceceramsto corto gera nestincrees 
nrtade. Poe rriacand nb o marina 

fazer “Bolsa Vale”. Isso nós não 
vamos fazer porque não resol- 
veo problema”, disse ontem ao 
Estadão/Broadoast o presidente 

da empresa, Eduardo Bartolo- 
meo, acrescentando CLiC a COTTI- 

panhia quer investir cerca de 
US$ 200 milhões (mais de R$1 
bilhão) até 2030 para dar a tra- 
ção inicial ao projeto de redu- 

ção de pobreza. 
Bartolomeo explicou que a 

Vale mapeou cerca de 1,9 mi- 
lhão de pessoas em situação de 
pobreza extrema no entorno 
de suas operações no Brasil - 
ou seja, vivendo com menos de 
USS 1,90 de renda domiciliar 
per capita por dia. 
O Brasil será o foco inicial do 

programa da Vale em 2022, 
que vai expandir a ideia a ou- 
tras operações em 2023. À em- 
presa tem operações em ou- 
tros países considerados po- 
bres, como Moçambique, por 
exemplo. Gava Ewo. 
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Amil acha comprador 
para planos individuais e 
pode cortar 20% da folha 

gestora de planos de saúde norte-americana 

UnitedHealth Group (UHG) já encontrou com- 
prador para a carteira de planos individuais da 
Amil, que havia tentado vender anteriormente. 

Com mais de 350 mil associados, a carteira está sendo 

oferecida com um “prémio financeiro”, uma vez que é 
deficitária e puxa para baixo os resultados da empresa. 
Também estão sendo oferecidos os hospitais da rede 
Amil ao comprador. A venda é capitaneada pelo BTG 
Pactual e foi acertada no alto escalão da UHG. Falta só 
o levantamento da documentação para o negócio ser 
selado. Paralelamente, a Amil tenta colocar em pé um 
plano de redução de 20% nos custos até o fim do ano. 
Isso significa cortar a folha de pagamentos e o número 
de prestadores de serviços no mesmo porcentual. 

Lista de interessados seria longa 
Entre os nomes com os quais a UHG estaria conver- 

sando, o de Nikola Lukic, sócio do fundo Fiord Capi- 

tal, é o mais comentado. No começo do ano, havia 

informações de que a UHG teria conversado com a 
Dasa Diagnósticos, de Pedro Bueno, filho do funda- 

dor da Amil, para que tomasse de volta a empresa, 

Reestruturação começou há um ano 

Também surgem entre os interessados os nomes de 
Nelson Tanure, que está negociando a compra da em- 
presa de diagnósticos Alliar, e da QSaúde, do funda- 
dor da Qualicorp, José Seripieri Junior. A venda da 
carteira c os cortes fazem parte de um plano de rees- 
truturação na Amil, que começou no fim de 2020, 

e DOBRO DE ZERO. No primeiro 
trimestre, a United Health di- 
zia que havia dobrado a aposta 
no Brasil, para justificar uma 
suposta desistência de venda 
dos planos individuais, algo 
que já vinha sendo planejado 
havia algum tempo. 

e STOP LOSS. À United Health 

pagou mais de R$10 bilhões ao 
fundador da Amil, Edson Bue- 

no, em zo12; quando o dólar 

estava em torno de R$ 1,80. 

Atualmente, a moeda america- 
na está perto de R$ 6, o que 

resultaria em perda forte do in- 
vestimento. 

a BURACO. Os planos indivi- 
duais são normalmente defici- 

tários porque os reajustes es- 
tão limitados pela Agência Na- 
cional de Saúde (ANS). À corre- 
ção depende também da infla- 
ção médica do ano anterior ao 
reajuste. Em 2020, com a pan- 
demia, a inflação médica caiu, 
o que provocou um efeito nega- 
tivo na correção para algumas 

operadoras. Procurados, Amil, 
BTG Pactual e Nikola Lukic 
não comentaram. 

Coluna do 
Broadcast 

NEGÓCIO À VISTA 
RICARDO MOSES REUTERS Eva 

Carteira de planos individuais está sendo oferecida com 'prêmio 

financeiro”, pois é deficitária e puxa para baixo o resultado 

e CONSOLIDAÇÃO. O Mercado Bit- 
coin comprou participação em 
outra empresa de NFTs, 
tokens que não podem ser re- 
produzidos ou violados, usa- 
dos pela indústria dearte e en- 
tretenimento para garantir a 
autenticidade da obra digital. 
O negócio foi fechado pela 
2TM, que controla a Exchange 
de criptoativos Mercado Bit- 
coin, e adquiriu fatia na 
Blocka, plataforma de colecio- 

náveis digitais que trabalha 
com produtores de conteúdo 
do setor de entretenimento, 
Em outubro, a 2TM entrou na 

Tropixena Fingerprints DÃO, 
também do mundo dos NFTs, 

a SÓ MARKETING. Apesar de 92% 
dos executivos de alto escalão 
acreditarem que práticas ESG 
(ligadas a preocupações am- 
bientais, sociais e de governan- 
ca) são importantes, só 48% in- 
cluem esses objetivos nas ope- 
rações e nos cargos. É o que 
mostra estudo da empresa de 
recrutamento e avaliação de 
executivos Russell Reynolds 
com empresas de consumo. 

e PUXADINHO. Embora muitas 
companhias tenham diretores 
de sustentabilidade (Rçã), 
poucos têm conhecimento do 

assunto, investem na constru- 
ção efetiva da área ou se repor- 
tam a quadros estratégicos. 
Quase nenhum se reporta dire- 
tamente aos presidentes. Ge- 
ralmente, os executivos ocu- 

pamvárias funções e estão liga- 
dos às equipes de marketing, 
RH ou assuntos corporativos. 

e FORA DO DNA. A principal ra- 
zão é que essa área é nova - e a 
preocupação nasceu como res- 
posta a cobranças, e não de 
uma preocupação verdadeira 
das empresas. Quase 70% dos 
lideres de sustentabilidade es- 
tão no cargo há menos de um 
ano. O estudo global, feito em 
parceriacoma United Nations 
Global Compact (UNGC), ana- 
lisou equipes de liderança de 
mais de so empresas de consu- 
mo de capital aberto. 

a FOME, O escritório de agentes 
autônomos Acqua-Vero, que 
tem o BTG Pactual como só- 
cio, adquiriu 100% do capital 
da Oslo Wealth Investments, 

maior escritório da área ligado 
ao Andbank, o Banco de Andor- 
ra. O valor não foi revelado, 
mas a casa tem mais de R$ 500 
milhões sob custódia e é espe- 
cializada em private banking, 
com clientes cujo tiquete mé- 
dio é de R$ 4 milhões. 

SOBE 

Perrólco e Braskem dão 
ânimo à Petrobras na B3 

; SERGIO MORAES /RELTERS-LELOIOTA 

Wa] — 

à  Asações ligadas ao 
asi, setor de commodi- 
HEI tries sustentaram as 

altas ao longo da segunda 
metade do pregão ontem, 
contribuindo para o desem- 
penho do Ibovespa. Os pa- 
péis ON da Petrobras subi- 

| ram 339%eos PN, 3,51% 

(PN), puxados pelo respiro 
do petróleo. A alta também 
refletiu a intenção da esta- 
tal de vender sua participa- 
ção integral na Braskem, 
que subiu 3,65%. 

DESCE 

Juros altos pressionam 
setor de construção 

PELVIO Re ERES Da 1d 

Os papéis das empre- 
+ sas ligadas à constru- 

*  çãocivil registraram 
novas quedas, pressionados 
pelos juros em alta, O recuo 
mais expressivo do dia foi o 
da Cyrela, de 3,7%, seguido 
por Eztec (-1,402%), MRV (- 
0,97%), Even (-0,0675) e Gafi- 
sa (-0,50%). Na contramão, a 

Cury teve alta de 1,33%. Para 
Rafael Passos, sócio da Ajax, 

o setor de construção não 
conseguiu reverter a percep- 
ção de risco mais alto. 

Es 

dal 
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Mercado financeiro União 

BB poderá berar recurso e garantir 
operações em parceria com o UBS 
Banco brasileiro vai 
dar ajuda financeira 
para tirar do papel 
operações realizadas 
dentro da parceria 
com instituição suíça 

Oprimeiro anode parceria en- 
tre o Banco do Brasil e o suiço 
UBS foi ajudado pelos bons 
ventos do mercado: a Bolsa 
era impulsionada pelos juros 
baixos, com investidores se- 

dentos por aplicações mais 
rentáveis e empresas buscan- 
dodinheiro para alavancar ne- 
gócios. Desde setembro do 
ano passado, o UBS-BB fez 

180 operações no mercado de 
capitais, que movimentaram 
R$ 200 bilhões. 

Agora, O casamento vai gou- 
tro patamar: com o cenário 
mais difícil, o BB deve abrir a 
carteira caso seja necessário 
earantir recursos em capta- 

ções para as quais faltem inte- 
ressados. Com as empresas ca- 
pitalizadas e alguns setores 

Educação Investimento 

Ânima recebe 

R$Ibipara 
educação na 
área médica 

A Anima Educação infor- 
mou ontem ter fechado 
acordo com a DNA Capital, 
investidora global nomerca- 
do de saúde. A parceria con- 
siste em aporte de R$ 1 bi- 
lhão que será empregado na 
Inspirali, sua subsidiária de 
educação médica. 

Pelo acordo, a participa- 
çáoda DNA Capital no capi- 
tal social da Inspirali corres- 
ponderá, na data de fecha- 
mento, a 25% do negócio, 
como restante ficando com 
a Anima. A Inspirali tem 10 
mil alunos em 14 institui- 

ções. Nos primeiros nove 
meses de 2021, teve receita 
liquida de R$ 436,6 milhões. 
MRELISA CALMON 

em dificuldades, os sócios 

também preveem mais opera 
ções de fusões e aquisições 
em 2022. Com os novos nego- 
cios, o USE-BB pretende che- 

gar ao topo do ranking dos 
maiores bancos de investi- 
mento do Pais, 
“Dependendo do mês, esta- 

mos hoje na quarta ou na quin- 
ta posição no ranking”, disse o 
presidente do Banco do Brasil, 
Fausto Ribeiro, ao Esta- 
dão/Broadeast. “A meta é che- 
gar entre os trés primeiros já 
no ano que vem.” 
Segundo ele, o banco públi- 

co tem robustez no balanço 

que permite dar a chamada 
“garantia firme” às operações. 
Na prática, se uma emissão 
não tiver demanda suficiente 
para ser concretizada, o banco 
público fica com parte dos titu- 
los e depois tenta vendê-la a 
investidores. 
“O indice de Basileia do BB 

(que mede a capitalização de um 
banco em relação à seus ativos de 
risco) era 19,3% em setembro, 

Soma de forças 

é Casamento 

Em setembro do ano 
passado, BB e UBS uniram 
suas operações para ganhar 
fólego e disputar as primeiras 
posições no segmento de 
bancos de investimento 

o Resultados 

Ao longo dos primeiros 
12 meses de parceria, as 
instituições participaram de 

1ãO operações, que movimen- 

taram R$ 200 bilhões 

bem acima do minimo exigido 
pelo Banco Central, de 10,6%. 
E um indicativo de que a insti- 
tuição tem capital disponível 
para expandir o crédito,” 

CASAMENTO. À parceria entre 
o BB e o UBS foi anunciada em 
plena pandemia. Sylvia Couti- 
nho, presidente do banco sui- 

a id - 
pasa 
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Fa Ra 

& Equipe 

Ao longo desse periodo, a 
operação do UBS-BB viu sua 

equipe aumentar de 370 para 
são funcionários 

e ESG 

Os bancos ganharam força 
nas chamadas emissões 

“verdes”, que incluem 

critérios sustentáveis 

e Folego 

Ototal de operações com 

pegada sustentável chegou 
a 22, com movimento de 

R$ 27 bilhões 

ço, afirma que colocar o negó- 
cio em prática foi ainda mais 
desafiador. Para dar conta do 
aumento da demanda, o UBS- 

EB saiu de 370 funcionários pa- 
ra mais de ção. 

Parte do êxito, dizem os exe- 
cutivos, veio em função da es- 
trutura pulverizada de agên- 
cias do BB, que permitiu aatra- 

NEGÓCIOS tm 

ção de pessoas físicas para ope- 
rações. Houve negócios com 
iso mil investidores. Para Syl- 
via, existe um bom horizonte, 
apesar da piora com a econo- 
mia do Pais em 2022: “O Pais 
esta barato”, resume a executi- 

va, que também vê espaço para 
crescimento da renda fixa. 

ESG. Noúltimo ano, houve des- 

taque também para as opera- 
ções com pegada sustentável. 
“Fomos lideres em emissões 
verdes, com 22 transações”, 

diz a executiva do UBS, 
Segundo Ribeiro, do BB, um 

dos compromissos do banco 
em sua agenda de sustentabili- 
dade para 2030 era movimen- 
tar R$ 30 bilhões em opera- 
ções de cunho sustentável, 
Atingiu 90% da meta — R$ 27 
bilhões - nove anos mais cedo, 
graças ao momento do merca- 
doca parceria. Comisso,ame- 

ta deve ser revisada para cima, 
A presença do Banco do Bra- 

sil no agronegócio, setor no 
qual detém 55% do crédito, 
também deve impulsionar 
emissões do tipo. “A parceria 
tem potencial tremendo para 
encontrarmos formas de com- 
pensar 08 nossos produtores 
(em emissões), que hoje estão 
no centro dessa linha de pre- 
servação”, diz Ribeiro. O aLtam- 
ROSILVA JUNIOR. CRISTIANE BARBIERI, CYNTHIA 
DECLDEDT E MATHEUS PMOVESANA 
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BIZ LINK 

Rede Social Troca de comando 

Jack Dorsey, fundador do Twitter, deixa chefia da empresa 
Jack Dorsey, fundador e CEO 
do Twitter, anunciou ontem 

que deixou o comando da em- 
presa. À saída foi revelada na 
rede social, onde ele reprodu 
ziu à carta enviada aos funcio- 

nários da empresa. No post, 
Dorsey, de 45 anos, anunciou 

também o seu substituto: Pa- 
rag Agrawal, diretor de tecno- 
logia da empresa desde 2017, 

No comando desde 2015, 
Dorsey era criticado por não 
conseguir tornar o Twitter 
uma empresa consistentemen- 

te lucrativa, além de encarar 
questionamentos sobre a mo- 

deração de conteúdo. Inicial- 
mente, a informação fez as 
ações do Twitter subirem, mas 
os papéis fecharam o dia em 
queda de 2,78%. “Decidi dei- 

xar o Twitter porque acredito 
que a empresa está pronta pa- 
ra seguir em frente sem seus 
fundadores”, escreveu ele, 

Atualmente, Dorsey tam 
bém é CEO da fintech Square, 
O que sempre causou descon 
fiança em investidores sobre 
sua capacidade de conduzir as 
duas empresas ao mesmo tem- 
po. Em 2020, a firma de investi- 

mentos Elliott Management 
pressionou Dorsey a deixar a 
empresa, o que acabou não 
acontecendo. Segundo a 
Bloomberg, a gestora planejava 
substituir oexecutivo por con- 
siderar que sua liderança tra- 
zia prejuizo ao valor das ações. 

Na despedida, Dorsey refu- 
tou que a saida tenha sido re- 
sultado de pressões de tercei- 

TERÇA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 202 

O ESTADO DE 5. PAULO 

ros, “Essa decisão foi minha.” 
Dorsey, que fundou o“Pwit- 

ter em 2006 com Evan Wil- 
liams, Biz Stone e Noah Glass, 

atuou como presidente execu- 
tivo entre os anos de 2007 € 

2008. Em 2008, foi demitido e 
substituído no cargo por Dick 
Costolo. À volta ocorreu em 
2015, já no papel de CEO. 6 sau- 
NO ROMANI E GIOVANNA WOLF 
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| Cinema. Crônica Francesa' 

VEM / é boa história de Wes Anderson. - 
Me Livro. O mundo de Tolkien. 

[5 Novidade 

Umartista 
maduro e 

criativo 
Rafael Cortez conta 

sobre novo CD e 
programa na |V 

Ele está no 

novo 'Matéria 

Prima', que 

começou 

em 1990 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESMDES ADA COM 

PAULA BONELL] 
PAULA BOMELL IES TADAO COM 

SOFIA PATSCH 
SOFIA PATSCHGESTADÃO, COM 

Direto da Fonte 
Sonia Racy 

Novos ventos... 
Antes da finalização das prê- 
vias do PSDE, domingo, Do- 
ria fez um reconhecimento 
de campo participando de pe- 
quenos jantares com integran- 
tes da iniciativa privada. O 
conselho que mais ouviu, pelo 
que se apurou, foi o de que se 
vencesse a disputa interna - é 
quisesse mesmo se tornar 
uma terceira via consistente 
nas cleições de 2022 — teria 
que evitar falar mal, repetida- 
mente, de Bolsonaro. 

Por outro lado, o governador 
avisou integrantes de sua 

equipe que usará menos a 
frase “eu fiz” e mais o “nós 
fizemos”, comparecendo a 
novos encontros com empre- 
sários levando parte do seu 
staff no Estado. 

Antigos desejos 

Também está decidido que a 
formação da equipe econômi- 
cade Doria será composta de 
quatro economistas. E ainda 
segundo a mesma fonte ouvi- 
da ontem, dois serão do gêne- 
ro feminino: Ana Carla 
Abrão e Patricia Ellen. E 

dois homens Henrique Mei- 
relles, secretário de Fazenda, 

e um reconhecido economista 
tucano — já convidado. 

Confraria 
O Novo reúne sábado, em São 

Paulo, os seus pré-candidatos 
nas eleições de 2022, Felipe 
D'Ávila, à presidência da Repú- 
blica,e Vinicius Poit,ao gover- 

no de São Paulo. 

Romeu Zema, Bernardinho é 
Eduardo Ribeiro também par- 
ticipam do encontro na Feco- 
mércio, que deve consolidar a 
união do partido em torno de 
D'Avila após o racha interno 
que culminou na retirada da 
candidatura de João Amoédo, 

ESTADÃO , 1 
= | E h 

| VEM PENSAR COM & GENTI 

P 

À q | 

NATAL... 

O Dia do Samba vai ganhar 
comemoração especial no 
Vale do Anhangabaú. 

Serão 30 comunidades do 

samba se revezando em ro- 
das, além de apresentação 
do grupo Fundo de Quintal, 
da Bateria da Vai-Vai e da 

Velha Guarda da Camisa 
Verde e Branco. Dia 4. 

NO PÉ 

A divulgação de playlists de- 
dicadas a gêneros nacionais 
em plataformas de strea- 
ming em postos do Itama- 
raty no exterior é um dos 

projetos de Adam Jayme Mu- 
niz, chefe da Divisão de 

Ações de Promoção da Cul- 
tura Brasileira do ministé- 
rio de Relações Exteriores. 
A curadoria será da Associa- 
ção Brasileira da Música In- 

dependente. 

O diplomata fala sobre a ini- 
ciativa na 9º edição do Rio 
Music Market, no dia 7. 

Ti e 

POLAROID 

O maquiador Lau Neves se juntou a Mayana Moura pa 

ra lançar uma nova marca de maquiagem: à Mapana 

Beauty. “Pensamos a beleza como um movimento artístr- 

co espontâneo, original, além da imaginação é assim re- 

solvemos criar nossos produtos”, descreve a atriz. 

|. Cao Guimarães 

abriu exposição 

na galeria de Nara 

Roesler, ao lado 

de >. Manoela 

Madeiros. 2. Arnal- 

do Antunes. 4. Maria 

Lucia Segall, Sába- 

do, nos Jardins. 

== 

e ea 
e Pas 

FERNANDO Mage A 

NA FRENTE 

& Fernando Alfredo, presi- 
dente do PSDB municipal, 
fiel ao seu estilo, exibia on- 

tem no seu Insta imagem do 
Capitão Nascimento (Wag- 
ner Moura), comosdizeres: 
“Não guardo mágoa, guardo 
nomes”, 

80 programa Na Mão Cer- 

ta, da Childhood Brasil, co- 
memora hoje 15 anos, pelo 
YouTube. Entre os desta- 
ques, estã a mensagem da 
Rainha Silvia da Suécia, 
fundadora da instituição. 

00 Theatro São Pedro es- 

treia O Senhor Bruschino, de 

Gioachino Rossini, sexta- 
feira, e na quinta-feira, tera 

ensaio aberto e gratuito. 

& Patricia Carta e Cacá Ri- 

beiro convidam hoje para 
sunset em comemoração 

dosi10o anos da marca Baazar 
Brasil, na Casa Wooding 

FOTOS DENISE ANDRADE ESTAÇÃO 
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Gazpacho de 
tomate e melancia 

A partir de hoje e até o fim do 
ano, as receitas desta coluna 
serão dedicadas às festas de 
Natal e ano-novo- porém, são 
pratos que vão bem em qual- 
quer ocasião, exceto o tender 
(dessa vez, não haverá peru 
por aqui). 

Para começar, uma sopa 
fria, servida como um shot, 
num copinho. É uma versão 
do gazpacho, sopa espanho- 
la mais célebre, uma combi- 
nação de tomates, pimentão, 
pepino, cebola... servida fria. 
Essa versão é bem mais sua- 

= E 1 +14 TE 

ve, leva melancia, que ameni- 
za.o conjunto e dá um toque 
adocicado. 

TIAGO QUEIROZ /ESTADÃO 
E | 

Ingredientes 

Para 6 a 8 pessoas 

-400g (2e!4 xicaras) de melan- 
cia picada, sem casca e sem se- 
mentes 

— 250 ml (1 xicara) de suco de 
tomate OU passara 

-200 ml (4 de xicara) de azei- 
te de oliva 
—4gtomates bem maduros pica- 
dos 
— 2 talos de salsão picados fi- 
nos 
— 1 dente de alho sem casca pi- 
cado fino 
—1cehola média descascada e 
picada fina 
—2 fatias de pão de forma bran- 
co picadas 
-2 colheres (sopa) de vinagre 
de vinho tinto 
- Sal e pimenta-do-reino moi- 
da na hora a gosto 

A E E-mail: potriciacferraziigmail.com; instagram: Mpatriciacferraz 

Preparo 

Rápida. 15 minutos 

2. Ponha os ingredientes no li- 
quidificador - exceto azeite, vi- 
nagre, sal e pimenta. Bata até 
obter um creme homogêneo. 
2. Váadicionando azeite e vina- 
gre aos poucos (sem parar de 
bater, se a tampa do seu liquidi- 
ficador tiver abertura). Tempe- 
recom sal, pimenta, Prove, ajus- 
te o tempero se necessário. 
3. Transfira para uma jarra, 
tampe e deixe na geladeira até 
a hora de servir. 
4. Distribua o gazpacho em co- 
pos pequenos, 

É JORNALISTA COM PÓS-GRADUAÇÃO 
EM GASTRONÓMIA. COZINHA 

E COME A TRABALHO HÁ 27 ANOS 

SEG. Pedro Pencestáu, Simido Castro e Glberto Amendoia e TER. Pairica Foórras e QUA. Leandro Karma, Roberto CaMatta e Mata Fernanda Rodrigues a QUI. Liss Fermendo venssimo, Luciana Carter fquimzenal), Patricia Ferros e SEX, Marcely Rubens Paiva bquimzenal), Gilberto AmendoLa 

AR, Sé gro Augusto iquinzenal), álice Ferraz, Suzana Bscelll, Renata Simões tguingenal; é Daniel Martins de Barros Iguincenál) é DOR Learciro Karnal Luis Ferruerdo Verissimo, Sérgro Agusta (BUEAS, quinzenal), Estton Hatoum Irensali e ipnácio de Logola Brandão quinzena! 
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Elenco estrelado com nomes como Elizabeth Moss, Owen Wilson e Tilda Swinton participa da trama que ficcionaliza personagens reais 

Cinema Em cartaz 

Crônica Francesa mostra que Wes 
Anderson sabe contar uma história 
Filme foi aplaudido 
em Cannes e lotou 
salas na Mostra, mas 
críticos questionam se 
fórmula do diretor já 
estaria esgotada 

LUIZ CARLOS MERTEN 

ESPECIAL PARA Q ESTADÃO 

No “aplausômetro” do Festival 
de Cannes deste ano, medido 
pela revista Empire, À Crônica 
Francesa ficou em segundo, 
após o anime Belle. Na recente 
Mostra de São Paulo, olonga foi 
um dos que tiveram sessões pre- 
senciais lotadas. Esta nas salas, 

mas agora a crítica tem sido du- 
ra. Wes Anderson teria esgota- 
dosua chamacriativa, a forçade 
repetição. O novo filme seria 
uma repetição fria dele mesmo, 
Teria, seria — é mesmo? 

Muitos críticos já destacaram 
que os personagens excéntri- 
cos do autor poderiam estar em 
filmes do mestre francês Jac- 
ques Tati, um gênio da pantomi- 
ma. Talvez por ter ambientado 
a história na França, Anderson 
permitiu-se emular o criador de 
M. Hulot, Numa cena belissi- 
ma, ele mostra o despertar na 
cidadezinha chamada Ennui- 
sur-Blasé. Tédio sobre Apatia. 
Um espaço comunitário, uma 
praça. Abre-se uma janela, al- 

guém sai por uma porta. De re- 
pente, é um vaivém continuo, 
gente para lã e para cá. A cidade 
vive. A essência de Tati -M. Hu- 
lot sempre foi o individuo con- 
frontado com a multidão. 
A Crômica Francesa tem tal- 

vez o maior elenco de astros é 

estrelas do ano. Um destaque 
obrigatório vai para Léa Sey- 
doux. O ano está sendo glorio- 
so para ela, presente no Bruno 
Dumont (France) e no James 
Bond (007 — Sem Tempo para 
Morrer). O nu frontal de Léa, 
posando para o artista, ja en- 
trou para a história. O detalhe 
é importante porque o nu esta 
longe de ser gratuito. O tema 
da arte é central no novo Wes 

Anderson. Arte e política, a ar- 
te de ser— e estar -no mundo. 

ANDERSON. O filme é sobre o su- 
plemento - editado na França - 
deumjornal dos EUA. Creditor- 
chefe está morrendo -na Améni- 
ca. Essa é a história. 
O jornal pode morrer com 

Bill Murray. Antes de partir, ele 
está preocupado com custos. À 
imprensa —o suplemento — tem 
futuro? Interessante forma de 
refletir sobre um tema atual - a 

imprensa na era das redes so- 
ciais. Exposta a situação, o fil- 
me gira em torno de três histó- 
rias que discutem o papel da ar- 
te no mundo. 

Essa reflexão é particular- 

mente interessante no Brasil, 
onde o atual governo mantém 
uma cruzada contra a cultura, À 
arte como negócio, como ex- 
pressão política e como auto- 
destruição. São três histórias. 
Você já leu, e nesse texto, que 
alguns acham que Anderson es- 
tã a repetir-se. Mais do mesmo. 
Mais diversão, mais elegância, 
mais invenção maravilhosa e ex- 
cêntrica, mais originalidade. 
Porque, no limite, a fábula é oni- 
ginal. Mais do que o tributo de 
Anderson à imprensa, é o tribu- 
to dele à The New Yorker, com 

seu jornalismo literário. 

PERSONAGENS. Muitos perso- 
nagens são reais - devidamente 
ficcionalizados por Anderson 
em seu peculiar estilo. O jorna- 
lista Herbsaint Sazerac/Owen 
Wilson é inspirado em Joseph 
Mitchell, o comerciante de arte 

Julien Cadazio/Adrien Brodre 

no lendário Lord Duveen. Tilda 
Swinton conta a história do ar- 
tista preso, Frances McDor- 
mand evoca o Maio de 68. As 
histórias fluem na tela criando 
aquele tecido que faz docinema 
de Anderson algo tão especial, 
Talvez não seja O Grande Hotel 
Budapeste, nem O Fantástico Sr. 
Raposo, mas o encantamento se- 

gue intacto. A magia do cinema 
do autor está na sua meralingua- 
gem. O prazer de contar, e con- 
tar segundo técnicas e estilos di- 
versos, de tal forma que, mais 

do que repetir-se, ele permane- 
ce fiel a si mesmo. 

Os 9 minutos de aplauso em 
Cannes não representam pou- 
co. Só como curiosidade, Empi- 
re lembra o campeão de aplau- 
sos em toda a história do festi- 
val — O Labirinto do Fauno, de 

Guillermo Del Toro, 22 minu- 
tos. Também vale lembrar que 
Antonioni foi vaiado por A Aven- 
tura, em 1960, e Maurice Pialat 

recebeu sua Palma debaixo de 
apupos por Sob o Solde Satã, em 
1987, mas essa, como diria Billy 
Wilder, é outra história. 6 
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Carl F. Hostetter 

O mundo de 
Tolkien é convite 
a novas questões 

Pesquisador americano reúne 

escritos que ajudam a entender 

a criação da Terra-média 

ENTREVISTA 

Nascido em 1965, Carl 
F. Hostetter é um 
cientista da 
computação da Nasa 
e especialista na 
linguagem de Tolkien 

Quase meio século depois da 
morte de J.R.R. Tolkien, pesqui- 
sadores de sua obra e editores 

continuam a encontrar textos 
inéditos dignos do interesse 
dos leitores. É o caso de À Natu- 
reza da Terra-média (Harper- 
Collins), compêndio de frag- 
mentos, anotações, cartas € es- 

critos diversos sobre a maior 
criação do autor de O Senhor dos 
Anéis e O Hobbit; a Terra-media. 

No ensaio Sobre Estórias de 
Fadas, de 1939, 0 escritor britã- 
nico JRR, Tolkien defende a 
fantasia como forma dearte ele- 
vada e afirma que ela é, por sua 
capacidade imaginativa, um di- 
reito humano. No entanto, ele 
alerta para a necessidade de 
umacoerência interna nas cria- 

ções literárias: “Qualquer um 
que tenha herdado o aparato 
fantástico da linguagem huma- 
na pode dizer o sol verde. Mui- 
tos podem então imaginá-lo ou 
pintá-lo. Mas isso não é sufi- 
ciente (...) Criar um Mundo Se- 
cundário dentro do qual o sol 
verde seja crível, compelindo a 
Crença Secundária, provavel- 
mente vai requerer labor e pen- 
samento e, certamente, vai exi- 
sir uma periciaespecial”, escre- 
ve o autor de obras como O Se- 
nhor dos Aneis e O Hohhit. 

À capacidade de produzir 
consistência interna à realida- 
de criada é alcançada por um 
atributo conhecido no meio li- 

terário como “yworldbuilding”, 
ou construção de mundo. É por 
meio desse mecanismo que, de 
acordo com Tolkien, a fantasia 

aspiranão à suspensão volunta- 
ria da descrença do leitor, mas 
a um sentimento que ele no- 
meia Encantamento. 

Muitos autores constroem 

mundos engenhosos em suas 
obras, como Frank Herbert em 

Duna, George R.R. Martin nas 
Crônicas de Gelo e Fogo e Robert 
Jordan em A Roda do Tempo. En- 
tretanto, talvez nenhum autor 
tenha se dedicado com tama- 
nhoafincoa seu universo ficcio- 

nal como Tolkien. 
Em A Natureza da Terra-mé- 

dia, isso fica evidente. À maior 
parte do material reunido pelo 
pesquisador americano Carl F. 
Hostetter após a morte do filho 
do autor, Christopher Tolkien, 
que editava seus originais pós- 
tumos desde a década de 1970, 
não foi escrito para ser publica- 
do, o que resulta em textos ári- 
dos, de dificil compreensão. 

No entanto, fãs de obras co- 
mo O Silbmarilion que queiram 
seaprofundarno mundo imagi- 
nário de Tolkien certamente se 

deleitarão ao saber mimúcias so- 
bre a passagem do tempo na 
Terra-média ou ler sobre como 
os aspectos naturais desse mun- 
do refletem as visões metafisi- 
cas de seu autor. 

Olivro fomece até curiosida- 
des como quais personagens ti- 
nham ounão barba — um texto 
escrito em resposta a uma leito- 
ra, mas ao qual o cineasta Peter 
Jackson não deve ter tido aces- 
so, pois sua fiel adaptação cine- 
matográfica de O Senhor dos 
Anéis errou nesse quesito. 

Leia abaixo a entrevista que 
Hostetrter concedeu ao Esta- 

dão por e-mail: 

Quão dificil foi unir textos 
distintos de fontes diversas 
e dar coerência ao livro? 
Grande parte do esforço por 
trás do que se tornou À Nature- 
au da Terra-média foi ler e anali- 
saro material tardio que Chris- 
topher Tolkien me enviou e 
compreender sua relevância & 
oque deveria ser feito. À medi- 
da que eu percebi a natureza 
analítica e filosófica que unifica- 
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Minucioso na criação de mundos ficcionais, Tolkien pintou aquarelas e calculou população de elfos 

va esse material, comecei a as- 
sociá-los a outros textos de na- 

tureza semelhante, tanto publi- 
cados quanto inéditos, reuni- 
dos por mim ou por meus cole- 
gas dos dois principais arqui- 
vos de manuscritos de Tolkien, 
ou de artigos linguísticos que 
Christopher Tolkien começou 
a nos enviar em fotocópia nos 
anos 1990. Então, compreendi 
que tudo podia ser unificado 
sob o guarda-chuva do termo 
“natureza” em seus dois princi- 
pais significados: a flora e a fau- 
nado mundo fístco de um lado, 

e as caracteristicas metafísicas 
essenciais de outro. Tudo in- 
cluído em A Natureza da Terra- 

média jaz em alguma parte do 
espectro desses dois sentidos 
de “natureza”, Esse enquadra- 
mento oferece toda a coerência 
que o livro possa ter. 

Que informação inédita 
desse material mais sur- 
preendeu? 
Acho que ninguém poderia ter 
previsto Tolkien imaginando 
que haveria apresentações 
anuais de danças dos ursos de 
Númenor para seus vizinhos 
humanos! Eu ainda acho essa 

uma surpresa saborosa. 

De que maneira este livro 
mudou sua visão sobre a 

Terra-média? 
Erasabido que Tolkienhavia se 
tornado muito mais analítico e 
filosófico sobre seu mundo sub- 

criado depois de concluir O Se- 
nhor dos Anéis, mas os textos pu- 
blicados em A Natureza da Ter- 
ra-média fortalecem esse fato e 

nossa visão de seus processos 
analíticos e filosóficos e sua vi- 

são de mundo, Em particular, 
ele torna explicita a metafísica 
católica e especificamente aris- 
totélica/tomiística de Tolkien. 

A atenção ao detalhe em 
Tolkien era quase obsessi- 
va. Qual foi o detalhe mais 
inesperado nestes textos? 

“Um aspecto surpreendente de 
“A Natureza da Terra-média' é a 
preocupação ec a habilidade de Tolkien 
com assuntos matemáticos” 
Carl F, Hostetter Pesquisador 

Um aspecto surpreendente de 
A Natureza da Terra-média, em 
particular de sua primeira par- 
te, Tempo e Envelhecimento, é 
apreocupaçãoe a habilidade de 
Tolkien com assuntos mate- 
máticos. Tolkien se esforçou 
para planejar e calcular as impli- 
cações cronológicas e popula- 
cionais de vários esquemas das 
taxas de crescimento e nasci- 
mento dos Elfos, sequências de 
nascimentos entre casais, etc. 
Estava empenhado em ofere- 
cerum periododetemporealis- 
ta em que tanto Elfos quanto 
mortais poderiam multiplicar 
suas populações e (particular- 
mente entre mortais) divergir 

linguisticamente, dado o que à 
arqueologia e a linguistica nos 
dizem sobre à pré-história hu- 
mana. O mais inesperado é o 
fato de que Tolkien se deu ao 
trabalho de usar calculadoras 

eletrônicas para calcular a rela- 
ção dos segundos convencio- 
nais (solares) para os análogos 
“minimos” élficos até q6o ca- 
sas decimais e encontrou onde 
a sequência de números come- 
cava a se repetir: 

Por que textos com assun- 

tos tão especificos interes- 
sam aos leitores comuns? 
O fato é que eles não interessa- 
rão a leigos da ficção de 
Tolkien. Eles interessarão, po- 
rém, aos que apreciam ler os 
pensamentos intimos de 
Tolkien sobre o que pode ser 
chamado de “folclore” da Ter- 
ra-média (“lore”), como escri- 
tos publicados nos apêndices 
de O Senhor dos Anéis, Contos 
Inacabados e nos volumes finais 
da série À História da Terra-mé- 
dia, de Christopher Tolkien, es- 
pecialmente O Anel de Morgoth 
É Os Povos da Terra-média, 

Há questões relevantes ain- 
da sem solução? 
Certamente! Uma das coisas 
notáveis sobre a subcriação de 
Tolkien é que ela convida inces- 
santemente à novas questões, 
algumas das quais o próprio 
Tolkien responde (ou, ao me- 
nos, considera algumas respos- 
tas). Mas é claro que, assim co- 
mono mundo “real”, nem tudo 
é respondido e respostas quase 
sempre dão margem à novas 
perguntas, O 
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Perfil Entrevista 

Mais centrado em sua carreira, Rafael Cortez 
lança álbum autoral e comanda atração na 

ALEX SILVAJESTADAD 

Apresentador, ator e 
comediante usou a 

pandemia para criar 
novos projetos € se 
dedicar a apresentar 
o “Matéria Prima 

Conhecido no Brasil desde 
quando integrou a equipe do 
programa CQC, Rafael Cortez 
seguiu seu caminho de forma 
independente, Agora com 45 
anos de idade e quase 30 de car- 
reira, o humorista paulistano 
provou ter potencial para ir 
mais além. Formado em jorna- 
lismo, o rapaz ampliou seu 

campo de atuação ao agregar 
ao curriculo trabalhos como 

ator e humorista. E, para sur- 
presa de muitos, também se re- 
velou um violonista capaz de 
gravar um álbum inteiro com 
canções instrumentais. Mas es- 

se não seria O primeiro nem o 
Lltimo e agora ele lança um no- 
vo trabalho musical, autoral e 
produzido com recursos prô- 
prios. Que Sorte a Minha traz 11 
canções compostas por ele, 
que refletem à periodo de pan- 
demia. E não é só isso que tem 
agitado sua vida nesses tem: 
pos. Ele acaha de estrear no co- 
mando do talk show Matéria 
Prima, na TV Cultura. 

Em conversa via Z00m com 
o Estadão, Rafael Cortez reve- 

la estar emum momento parti- 
cularmente positivo de sua car- 

reira, de amadurecimento. “Eu 
estou muito feliz, todos os dias 

tenho me emocionado”, diz o 
cantor e humorista sobre con- 

seguir ir adiante com projetos 
pessoais. “Em um pais como o 

nosso, num momento tão 
frágil da cultura, tão dramáti- 
co, como o que a gente esta vi- 
vendo, estou aqui como um rea- 
lizador de conteúdo, e o mais 
legal, tudo autoral”, reflete, 

Comtrabalhos noteatro, TV, 

cinema, música e humor, Gor- 

tez comenta o seu mais recente 
trabalho, o CD Que Sorte a Mt- 

nha, e oque ele significa em sua 
vida; “Ele (o dlbum) representa 
uma afirmação de que eu vou 
continuar fazendo conteúdos, 
independentemente das ma- 
rés”, diz. 
“f a consolidação do fazer, 

soufiela esse principio de que é 
necessário adespeito de gover- 
nos, pandemia, dinheiro, ou de 

crítica, seguir fazendo,” 

RITMOS. Gravado na pande- 
mia, o album de Cortez conta 
com direção musical de Pedro 
Mariano e produção de Patri 
cia Fano. Orgulhoso do seu ti- 
me, o cantor diz que essetraba 
lho tem a sua cara e que a lapi- 

Cortez acaba de lançar o álbum “Que Sorte a Minha", com músicas compostas durante o isolamento 

dação feita por Mariano dei- 
xouo produto bem mais elabo- 

rado. Um dos aspectos que ele 
ressalta é o fato de o álbum con- 

ter músicas em gêneros varia- 
dos.“Eugostod e ouvirum dis- 

co ever curvas, gráficos, detes- 
taria a ideia de fazer um disco 
de faixa continua”, avalia. 

“O álbum traz uma miscelá- 
nea de ritmos e a maior parte 
das canções nasceu na pande- 
mia”, afirma, lembrando que, 

nesse periodo, au ser ver com 
tanto tempo livre, decidiu apro- 
veitar ao máximo, produzindo 
algo novo. “Eu poderia ter ma- 
ratonado séries, lido os livros 
que estou devendo para mim 
mesmo ou ouvido a maior par 
te desses discos que estão aqui 
na minha estante, e muitos de- 
les eu nunca ouvi”, diz, “Mas 

Atração foi um marco 
na trajetória de 
Serginho Groisman 

No dia 18 de junho de 1990, 

entrava no ar na TV Cultura 
o programa Matéria Prima, 
sob o comando de Serginho 
Groisman. Com vida curta, 

apenas um ano, a atração vi- 
ria a marcar a trajetória de 
seu apresentador por colo- 
car na plateia um público jo- 
vem, que tinha liberdade de 
interação. Durante a atração, 

entrevistas com convidados 
debatendo temas relevantes. 

Foi ali que Serginho cunhou 
a saudação “Fala, garoto”. 

Pelo programa passaram 

diversos nomes de áreas va- 

riadas, respondendo a per- 

guntas dos adolescentes e do 
apresentador, como o educa- 
dor Paulo Freire, quando era 
secretário municipal de Edu- 
cação de São Paulo, o médi- 
co é político Enéas Carneiro 
co escritor Paulo Coelho. 

Em seu estúdio também 
estiveram nomes consagra- 

dos da música, que não ape- 
nas mostravam repertório, 
mas respondiam a questões 
dos presentes, como Barão 

Vermelho, Ira!, Guilherme 
Arantes, Engenheiros do 
Hawaii, grupo 365,0 cantor 

ce compositor Belchior, Kid 
Abelha, o Viper e ainda a 
banda Sepultura, que fez 
com que o público tomasse 
conta do espaço. GEss. 

foi na direção de criar alguma 
cóisa nova que segui, para não 

ficar louco também.” 

Das 1 composições do novo 
trabalho, Rafael Cortez revela 

que a que dá nome ao disco, Que 
Sorte q Minha, é uma canção de 
amor feita para sua namorada, 
Marcella Calhado. Mas explica 
que, mesmo sendo dedicada a 
ela, a letra “não tem gênero”. 
“Há muitas músicas que deixo 
em género neutro, que podem 
ser cantadas de um homem pa- 
ra uma mulher, de um homem 

para um homem, de uma mu- 
lher para uma mulher, assim 
elas podem surtir efeito em qual- 
quer relacionamento afetivo” 

NA TV. Cortez comemora essa 

fase criativa e de projetos con- 
cretizados como o de estar no 
comando do programa Matéria 
Prima, que estreou recente- 
mente na TV Culturaevaiao ar 

aos sábados, às 20h. Segundo o 

apresentador, até chegar à 
emissora paulista, a trajetória 

“Em um país como o 
nosso, num momento 
tão frágil da cultura, 
tão dramático, como o 
que a gente está 
vivendo, 
estou aqui como um 
realizador de 
conteúdo, e o mais 
legal, tudo autoral” 

“Cada programa 
tem uma provocação 
equertiraras 
pessoas do 
lugar-comum” 

foi longa, “um trabalho de qua- 
se dez anos”. Com relação a 
usar o nome do antigo progra- 
ma apresentado por Serginho 
Groisman, Cortez conta que é 
díficil encontrar um nome que 
ainda não tenha sido patentea- 

do por alguém. Por isso, a ideia 
de usar esse nome, que já per- 

tencia à emissora. Nesse novo 
formato, com o DNA de Cor- 

tez, “cada programa tem uma 
provocação e a ideia é tirar as 

pessoas do lugar-comum”, ob- 
serva, citando o caso-do cantor 
Supla, que estará em um dos 
blocos do programa tocando 
um samba de Vinicius de Mo- 

raés e Baden Powell, ao violão. 

PROJETOS. Cortes temaindano- 
vos trabalhos pela frente, com 
aapresentação da série Volunta- 
nos, Tudo pela Ciência, da Dis- 
ney+. E integra o projeto da TV 
Cultura com o diretor Luiz Fer- 

nando Carvalho, que tem otitu- 
lo provisório O Sono do Homem 
Branco, é no qual interpreta o 
Marquês de Marialva. & 
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Sai de ti 
Data estelar: Vênus e 
Netuno em sextil 

“e buscas a verdade, a 
encontrarás em tudo 
que seja maior e mais 

* amplo que ti. Imagina 
que tu sejas uma célula do 
fizado que, por essas coisas 
misteriosas, ganhas consciên- 
cia e pressentes haver algo 
que te brinda com sentido É 
significado, mas não sabes 
bem o que isso seja. 

Pois então, te lançarás à 
busca da verdade e, em pri- 

ÁRIES 21:34 20-4 
ty Há assuntos que preci- 

sam ser postos sobre a 
mesa e discutidos com 

franqueza, e isso significa que 
você precisa abrir seu coração e 
ouvidos para prestar atenção às 
reclamações que lhe são endere- 
çadas. Será bom para todos. 

GÊMEOS 2152206 
m | ÀS VEZES acontece que 
| a melhor maneira de se 

divertir e passar bons 
momentos é encontrada en- 
quanto as tarefas obrigatórias 
estão sendo processadas, Por 
isso, não lute contra as obriga- 
ções, elas não são inimigas. 

LEÃO 2272228 
a | Háconversas que preci- 

| a sam acontecer, gostan- 
“' doounão você delas, e 

independentemente do esforço 
que você fizer para as evitar. Me- 
lhor as encarar o quanto antes, 
para que a procrastinação não 
complique sem necessidade. 

LIBRA 23-9 a 22-10 

| Organize as tarefas e 
A comece por aquelas 

| que sua alma tenha 
antipatia, porque isso-farã você 
ansiar por dar conta o mais ra- 
pidamente possivel e, assim, 
seu tempo ficará livre para ou- 
tras colsas mais Interessantes. 

SAGITÁRIO z-na 21-12 
A | Lidar com certas pes- 

É soas não é o melhor dos 
! mundos, porém, neste 
momento não seria propício vo- 
cê mexer demais no cenário, 
mas se acomodar da melhor ma- 
neira possivel até encontrar 
uma forma de mudar tudo. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
As vezes dá vontade de 
criticar e dar sermão em 

algumas pessoas, mas 
isso não resulta nunca numa si- 

tuação positiva para ninguém. 
Dar sermão é um prazer em st 
mesmo, com ares de moralismo, 

sempre empoleirado na razão. 

Horóscopo 
Quiroga 
ascardlguiroga.net 

meiro lugar, terás de reconhe- 
cer o figado, e depois o con- 
junto-de órgãos que compõe 
o corpo, e depois ainda, reco- 
nhecer também o conjunto 
de relacionamentos que esse 
corpo desenvolve com cor- 
pos semelhantes e diferentes, 
tanto quanto, também, ou- 

tros organismos. 
Sempre encontrarás a ver- 

dade no que seja maior € 
mais amplo que ti, portanto, 
não te encerres em teus pen- 
samentos, saí de ti, porque é 
além de ti que encontrarás 
teu sentido e significado. e 

TOURO 21-4 a 20-5 

at Ainda que sua alma 
E) esteja coberta de obri- 

gações que não têm 
sentido nem significado, mes- 
mo assim será melhor comple- 
tar as tarefas se queixando o 
menos possível para, só depois, 
fazer os ajustes pertinentes. 

CÂNCER 21-6a 2-7 
Faça aquilo que seja 

= obrigatório, para depois 
sobrar tempo e você se 

dedicar ao desejável. Obrigações 
e desejos raramente convergem, 
e não será neste momento que 
essa combinação mágica irá 
acontecer. Duas coisas. 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
Ninguém poderá tirar 
de você o que seja do 
seu merecimento, mas 

várias pessoas poderiam atrapa- 
Ihar bastante o caminho. Tenha 

em mente que o mundo não fun- 
ciona de acordo às regras de justi- 
ça e harmonia desejadas. 

id 

ESCORPIÃO 23-10521-1 
4,4 | Entre fazer o que deseja 
e | cuoquea obrigação 
= manda, tenha em mente 

descobrir o que seria mais corre- 
to, porque da correção surgirão 
novas perspectivas sobre a mes- 
ma situação. Isso é o que precisa, 
novas perspectivas, 

CAPRICÓRNIO 22:12 2204 
= | A única maneira de 

dy perceber o que seria 
melhor fazer é suspen- 

der os dilemas e se lançar à 
ação, porque enquanto a obra 
estiver em andamento sobra- 
rá tempo e espaço para ir fa- 
zendo os ajustes necessários. 

PEIXES 20-24 20-3 

Fazer por obrigação 
1) não é o mesmo que fa- 

Zer por gosto, mas as 

duas situações continuarão se 
alternando e convivendo no seu 
diaa dia. Por isso, sera melhor 

não preferir nenhuma, mas se 
dedicar a viver de acordo, 

Festival Serra do Rio 

Com dois eventos, um 
deles gourmet, Petrópolis 
começa a festejar o Natal 

Programação inclui 
concertos, espetáculos 
de balé, contação de 
histórias e um 
festival gastronômico 
até 19 de dezembro 

NATHALIA MOLINA 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Petrópolis tem dois eventos 
com início em 2 de dezembro, 

atraentes para o turismona ser- 
ra do Rio: o Natal Imperial, ce- 
lebração até 9 de janeiro; e Pe- 

QUADRINHOS 

Minduim Charles *, Schulz 

BEM, MARCIE, ESTOU 
INDO PRO TORNEIO DE 

PATINAÇÃO. 

BOA SORTE, SE. TENHO 
CERTEZA DE QUE VOCÊ VAI 
IMPRESSIONAR OS JUÍZES, 
ELES DEVEM SER TODOS 

trópolis Gourmet, festival com 
25 restaurantes até dia 19. À 

programação natalina inclui 
concertos, contação de histó- 
rias cespetáculos de balé. Nor- 
malmente realizado em no- 

vembro, neste ano o evento 
gastronômico integra a progra- 
mação de Natal da cidade. 
Aexpectariva é que o Petró- 

polis Gourmet, primeiro gran- 
decvento na cidade após o co- 
meço da pandemia, tenha cer- 
ca de 25 mil visitantes em 

suas duas semanas de dura- 
ção. À rede hoteleira da cida- 
de serrana voltou a trabalhar 

| BONS PATINADORES, NÃO É? 

ERA PRA VOCÊ 
ESTAR VARRENDO! , 

Eu VARRI! 
VARRI, VARRI 
E, DEPOIS, 
VARRI MAIS | 
UM POUCO. 

O melhor de Calvin Bill Watterson 

CADÊ MEU |) ESTÁ NÚ CHÃO, BEM 
ONDE VOCÊ O PORQUE VOCÊ 

BEM PENSADO 

PRA FALAR À VERDADE, 
MARCTE, ALGUNS DELES 

| NEM SABEM PATINAR, E 1550 | 

dd E QUANTO TEMPO 
DUROU 1550? 

ELE AINDA ESTÁ MO CHÃO? 
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com 100% da capacidade nos 
6,4 milleitos dos 1Ametos de 
hospedagem. 

Durante o Natal Imperial, 
todos os dias às 18h a cidade 
começa a se iluminar, com o 
acendimento da Vila Impe- 
rial, na Praça da Liberdade. 
Depois, na Rua 16 de Março, o 
Tunel de Luz ocorre das 19h 
às 21h, a cada meia hora. 

A Casa do Papai Noel fun- 
ciona no Palácio Sérgio Fadel, 
nocentro, todos os dias, Exce- 
to às segundas. 

PETRÓPOLIS GOURMET. No pri- 

meiro fim de semana, de 3a 5 
de dezembro, o evento serárea- 

lizado ao ar livre, no hall de en- 
trada do Parque de Exposições 
de Itaipava, charmoso distrito 
de Petrópolis, De 6 a 19 de de- 
zembro, o festival gastronômi- 
co ocorre dentro de restauran- 
tes e bares participantes. € 

OD MUNDO TÁ CHEIO DE 

QUASE 5 
MINUTOS! 

PLA, UMA DECLARAÇÃO 
DA MINHA EMAMOPAÇÃO 

ASSINADA PELA 7 
NÃo o 

“Alma é essa coisa que nos pergunta se à alma existe” Mário Quintana 
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Artes Fotografia 

Calendário Pirelli celebra 
música com Bryan Adams 
Cantor e fotógrafo, 
conhecido por hits 
como “Heaven”, coloca 
Cher, Iggy Pop e 
Grimes no coração da 
publicação anual 

padqiii 

MATHEUS MANS 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

On the Road, Na estrada. E essa 
imagemtão particular etão po- 
tente da indústria musical, de 

ônibus transportando instru- 
mentos e músicos rodando o 
mundo, que rege o Calendário 

Pirelli 2022, De volta após um 
ano de suspensão por contada 
pandemia de covid-19, a publi- 
cação tem a música como te- 
ma pela primeira vez, em suas 
48 edições. Para isso, colocou 
em destaque nomes conheci- 
dos do setor na frente e atrás 
das lentes das câmeras. 

Bryan Adams, canadense 
que fez carreira nos palcos 
com sucessos como Heaven, 
Summer of6g e Everything I Do, 
mostra suas habilidades como 
fotógrafo. É ele o responsável 
pelo calendário, que também 
ganha uma música original 
composta por Adams, e de titu- 

lo homônimo ao do calenda- 

no, Dentro do livro, um mergu- 
lho na rotina de músicos, des- 

de a celebração com fãs, pas- 
sando por viagens longas e até 
o cansaço dessa rotina. 
Jána frente das câmeras es- 

tão nomes como Cher, Iggy 
Pop, St, Vincent, Jennifer 
Hudson e Grimes, que posam 
em lugares icônicos como 
Sunset Boulevard e o hotel 
La Scalinatella. Há algumas 
imagens realmente marcan- 
tes no meio do calendário, co- 

mo Igey Pop como corpo pin- 
tado com uma cor prateada, 

ressaltando sua excentricida- 

BrT ADAMS 

Iggy Pop é retratado de maneira excêntrica pela câmera de Adams 

de tão caracteristica c espera- 
da, ou até a própria imagem 
de capa, de St. Vincent com 
uma palheta na lingua. 
“Obviamente, é uma tre- 

menda honra. Eu realmente 
não acreditei quando fui cha- 
mado para fazer esse traba- 
lho”, conta Bryan Adams, em 
evento transmitido por video- 

conferência e conferido pelo 
Estadão. Toda a apresenta- 
ção do calendário foi remane- 
jada após Adams ser contami- 
nado pela segunda vez com o 
coronavirus. Em vez de estar 
no palco montado para a cele- 
bração, ele ficou em um ho- 

tel. “Mas logo mais estarei 
bem”, assegurou. 6 

CRUZADAS ár pe resdee ia MAM | e ermdetu | CAÇA-PALAVRAS nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

Win Lcoquetel com.br E Revistas COQUETEL 
wwwcoquete!. com.br & Revistas COQUETEL 

Procira o marque, no diagrama de leiras, as palavras am destagie mo tdo. 

Altamiro Carrilho 

Bs Re 

Músico, compositor e FEMFRASTA brasi- 

leiro, Altamiro Carrilho fez CARREIRA em 

programas de rádio e de AUDITÓRIO, gra- 

vou mais de cem DISCOS e compús cer- 

ca de duzentas CANÇÕES. Chegou a se 
apresentar em mais de quarenta países, 

divulgando o CHORO brasileiro. Altami- 
ro iniciou sua carreira em programas de 

CALOUROS e obteve O primeiro prêmio 

no programa de Ary Barroso, o “Calou- 

ros em Desfile”. Teve seu próprio progra- 

ma na TV TUPI na década de 1950,0“Em 

Tempo de MÚSICA”, no qual apresenta- 

va, além de um REPERTÓRIO musical va- 
riado,a já famosa “Altamiro CARRILHO e 

Sua Bandinha”. À composição “Rio Anti- 

go”, um célebre MAXIXE de sua autoria, 

teve mais de 700 milcópias vendidas, AL- 

TAMIRO foi contemplado com uma série 

de prêmios, como o TROFÉU Villa Lobos, 

o Disco de Quro, o Prêmio Sharp de Mú- 

sica e a Comenda da Ordem do MÉRITO 

Cultural, tendo sido o único músico BRA- 

SILEIRO a recebê-la. Carrilho morreu em 
2012,a0s 87 anos, no Rio de janeiro, viti- 

ma de doença pulmonar. 

ae] 
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Artes Exposição 

Weissmann tem 
sua obra exibida 
em São Paulo e 
no interior 
Escultor, um grande 
nome do movimento 
neoconcreto, tem 
maquetes e grandes 

peças na mostra 
da Dan Galeria 

Entre os artistas do movimen- 
toneoconcreto brasileiro, cer- 

tamente o escultor de origem 
austriaca Franz Weissmann 
(1911-2005) e seu aluno Amil- 
car de Castro (1920-2002) ocu- 

pam posições de maior desta- 
que. Weissmann foi pioneiro 
na linguagem abstrata no Bra- 

sil, integrou importantes gru- 
pos históricos de vanguarda 
(Frente) e participou da pri- 
meira edição da Bienal de São 
Paulo (1951), quedeuo prêmio 

de escultura ao suiço Max Bill, 
Apartir de hoje,30,a Dan Gale- 
ria exibe uma mostra que co- 

bre parte dessa trajetória. 
Inaugurando uma extensão de 
seu espaço paulistano em Vo- 
torantim, a Dan Galena Inte 

rior, o marchand Peter Cohn 

leva para o novo espaço 20 
grandes esculturas de Weiss- 
mann, mostrando ainda em 
sua matriz paulistana 37 pe- 
quenas maquetes criadas en 
tre 1940 € 2003, escolhidas en- 

tre 1,000 diferentes protóti- 
pos deixados pelo escultor, 
muitos deles nunca expostos, 
A mostra, Franz Weisshann 

- do Material ao Espiritual, tem 
como curadores Walrraud 
Weissmann, presidente do Ins- 
tituto Franz Weissmann e f- 

lha do artista, e Fernando Orte- 
ga, diretor do Instituto Franz 
Weissmann, À Dan mantém 
há 20 anos uma relação estrei- 
tacom o instituto, escolhendo 
Weissmann como primeiro ar- 
tista para seu projeto no inte- 
niorde São Paulo, novo espaço 
localizado no complexo Ban- 
deiras Centro Empresarial, 
area de empreendimentos na 
cidade de Votorantim. Em ex- 
pansão, a galeria deve abrir ain- 
da outro espaço em São Paulo 

em 2022, comemorando seus 
so anos de existência, 

Ofato de Weissmann ter ex- 
perimentado uma espécie de 
epifania ao ver a Unidade Pri- 
partida de Max Bill, na Bienal 
de 1951, pode sugerir que o epi- 
sódio tenha levado o escultor à 
abstração geométrica, mas ofa- 
toé que, antes da primeira edi- 
ção da mostra, o escultor brasi- 

leiro já tinha executado uma 
primeira versão de seu históri- 
co Cubo Vazado (1951), icone 
absoluto da obra de Weiss- 
mannporvárias razões. Às ver- 
sões posteriores atestam que a 
escultura como “vazio ativo” 
subvertia não só a aparência 
do sólido geométrico como in 
troduzia no construtivismo 
brasileiro uma questão que, no 
passado, artistas como Naum 
Gabo e Antoine Pevsner tenta- 
ram propor, a do compartilha- 
mento desse “vazio” como ge 
rador de novas formas. 
Amilcar de Castro ficou co- 

nhecido por suas esculturas 
de grandes dimensões em que 
oprocedimento de criação das 
chapas de metal, chamado de 
“corte e dobra”, não admitia 

FOTOS DAN GALERIA 
=p PÇ VI o | É 
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|. Peça em aço 

pintado que 

mostra a 

ressonância 

do 'cubo 

vazado' na 

obra do 

artista 

2. Derivação 

do icônico 

'cubo 

vazado” 

de 1951 

3, Princípio do 

“corte e dobra” 

segundo a 

técnica que 

ele ensinou ao 

aluno Amilcar 

de Castro, um 

outro grande 

nome da 

escultura 

brasileira 

&, Peça que 

mostra como 

Weissmann 

ampliou o 

vocabulário 

neoconcreto 

ao retomar 

questões 

levantadas 

nos anos 1920 

por Pevsner e 

Naum Gabo 

outra execução além de um 
único gesto, como se Amilcar 
estivesse desenhando no espa- 
ço. Foi uma lição que Amilcar 
aprendeu com mestre Weiss- 

mann, que, no entanto, assimi- 

lou a descontinuidade do ges- 
to, admitindo que suas peças 
fossem soldadas ou aparafusa- 
das. E mais: que incorporassem 
a cor como elemento estrutu- 
ral. “As maquetes, nesse senti- 
do, ajudam a entender o desen- 
volvimento da obra dele”, ob- 

serva o marchand Flávio Cohn, 

PRESENÇA DA COR, Da decada 

de igão em diante, por exem- 
plo, a cor passa a ter uma pre- 
sença cada vez mais forte da 
escultura de Weissmann, re- 

novando seu vocabulário for- 
mal - há maquetes de diferen- 
tes cores na exposição em São 
Paulo, que mostram a tentati- 
va do escultor de ampliar - e 

até transcender — a herança 
construtiva, ao observar (e 

transformar) o árido espaço 
público das metrópoles em 

que essas obras seriam instala- 
das - caso, por exemplo, do 
Portal (1991-92) feito para o 

Centro Empresarial Itaú, no 
Jabaquara, uma estrutura de 

planos coloridos com 15 me- 
tros de altura que remete ao 

histórico cubo vazado de 
Franz Weissmann. € 

Franz Weissmann 

Dan Galeria R. Estados Unidos, 

|.638, tel. 3083-4800. 22/88, 

Ohhh; são. 10h/13h. 

Dan Galeria Av lreno da Silva Ve- 

nâncio, 199, Votorantim. Até 29/1. 


