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Orçamento secreto 
terá teto, mas 
transparência 
não é assegurada 
Brecha em texto aprovado permite ocultar 
nome de parlamentar que patrocinar emendas 

A Câmara e o Senado aprovaram ontem novas 
regras para a liberação de emendas de relator, 

com o objetivo declarado de dar transparência 

ao chamado orçamento secreto, após decisão 

daministrado STF Rosa Weber. O projetodere- 
solução, no entanto, deixa brechas para que o 

nome do parlamentar não apareça. E atranspa- 
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Garimpo 
de apoio 

em Brasília 

Preleitos das 

cidades onde 
os garimpeiros 

de rio do 

Rio Madeira 

atuam vão 

aBrasília 

reunir-se com 

parlamentares 
da região. Eles 
querem que a 

Polícia Federal 

não mais 
incendeile as 

balsas é pedem 

regularização 
da atividade. 

PÁGINA 12 

rência pedida pelo STF não alcançará emendas 
jáliberadas. O texto impõe un tera ao valor aser 
destinado pelos parlamentares, mas foi manti 
da aordem de grandeza de 2021, de R$ 16,8 bi- 

lhões, Criticosapontam quenão foi sanada a fal- 
ta de equidade, e o governo poderá continuar a 
privilegiar parlamentares aliados. PÁGINA 4 
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Alckmin afirma 

que 'a hipótese 
federal caminha 

Em resposta a dirigentes sindicais, com os 
quais se reuniu ontem e que lhe pediram pa- 
ra aceitar ser vice de Lula, o ex-governador 

paulista Geraldo Alckmin, que está de saída 

do PSDB, disse ter se preparado paracancor- 
rerao govemo do estado, mas “surgiu a hipó- 

tese federal, cessa hipótese caminha”. mágima? 
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Controle. Viajantes usam traje completo de proteção no aeroporto de Melbourne, na Austrália, que detectou cinco casos de Ômicron. Pais suspendeu pano de reabrir as fronteiras 

Precatórios 

podem atingir 
R$ 4,8 trilhões 

A União é alvo de 40 milhões de ações judi- 
ciais, que, em caso de derrota, podem acar- 
retar R$ 4,8 trilhões de despesas nos próxi- 
mos anos, segundo a AGU. PEC dos Preca- 
tórios, que tem possibilidade de ser votada 
hojena CC] do Senado, não resolve esse jm- 
pacto futuro nas contas públicas. mágina 15 

ENTREVISTA EDUARDO LEITE 

“Não vou sair do PSDB' 

Derrotado nas prévias da sigla, 
governador gaúcho diz que vai trabalhar 
pela “convergência do centro”, páginas 

Blockchain.com terá sede 
no Brasil para crescer na AL 

Plataforma anglo-americana de compra e 
venda decriptomoedas deve abrir escritório 

em São Paulonos PrÓXimmos MESES. PÁGINA 18 

Países se fecham 

em meio à busca 

por novas vacinas 
A cepa Omicron levou farmacêuticas a 
umacorrida para testareficáciadas vacinas 
existentese, em paralelo, criar novo imuni- 
zante. O G7 pediu "ação urgente” de con- 
tenção, O Japão vetou a entrada de estran- 
geiros. Outros paises, como Chile, Austrá- 

lia, Polônia e Ucrânia, também adotaram 

medidas restritivas. MigmAS20e73 

SEM DESESPERO REVEILLON 

Queiroga: pais Salvador e 
esta preparado outras capitais 
para nova onda cancelam festa 
PÁGINA 23 PÁGINA 13 

“Fico envergonhado 
como prefeito ao passar 

pelo centro da cidade” 

Q 

Eduardo Paes, ao flagrar 
na região a quantidade ce 

“barracas é acampamentos” 

com moradores de rua PÁgINA 25 

AVOS ENETOS 

Amor que ativa o cérebro 

Estado com 50 avós diante de fotos de netos 

mostra um sentimento de empatia tão intenso que 

se manifesta em forte atividade no cérebro. mhcama za 

TRATAMENTO COM CELULAS-TRONCO 

Americano pode ser o primeiro 
curado de diabetes tipo 1 mmmazs 

REFORMULAÇÃO NA GAVEA 

Olhar para o exterior 

Corn a sabda de Renato Gaúcho, definida 

ontem, Flamengo tem como prioridade 
contratar um técnico estrangeira. PÁGINAS? 

CARLOS | DUMSBDO MANSUR 

Lim treinador cujo personagem 
se voltou contra seu criador meman 
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Omicron mostra 

por que é preciso 
vacinar todo mundo 
Enquanto persistirem bolsões de 
não vacinados, haverá terreno 
para evolução de novas cepas 

inda hã inúmeras dúvidas 
sobre a variante Ômicron 
do novo coronaviras, que 
se espalhou da África do 
Sul para o resto do mundo 

com velocidade impressionante e ho- 
jeé considerada de risco“muito eleva- 
do” pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Há, porém, uma certe- 
za:elacomprovaa incapacidade da es- 

humana vacinar a popula- 
siim pa velomidado rear 
para derrotar o Sars-CoV-2. 
Ainda que quase 8 bilhões de doses 
tenham sido aplicadas no mundo e que 
43% da humanidade já tenha comple- 
tado o ciclo de vacinação, essa parcela 
caiamenos de 3% nos países pobres. O 
resultado é previsível. Paises como a 
África do Sul, com apenas 24% com- 
pletamente vacinados, se tomam ter- 
reno fértil para à emergência de novas 
variantes. Às mais preocupantes para à 
OMS vieram todas de regiões com po- 
pulação vacinada insuficiente para de- 

ter a evolução darwiniana do vírus e o 

ou até capazes de driblar a imunidade. 
Adificuldadede levar vacinas a todos 

na velocidade exigida está ligada ao fra- 
casso do consórcio Covax, criado pela 

OMS para atender à demanda dos pai- 
ses que não têm como arcar com 0 cus- 
to da vacinação, À projeção inicial era 
aplicar 2 bilhões de doses até o final 
deste ana, patamar em si insuficiente 
para dar conta da demanda. Pelas esti- 
mativas, até ontem as doses entregues 

não somavam 564 milhões. 
O motivo para a dificuldade está ne- 
nos na falta de recursos para doar as va- 
cinas do que na centralização da pro- 
dução em poucas fábricas no mundo 
toda. As peripécias da Fiocruz para es- 
tabelecer no Brasil um centro capaz de 
produzir o ingrediente farmacêutico 
ativo (IFA ) da vacina AstraZeneca dão 

lerência de tecnologia em tempo re- 
corde e de tudo estar no prazo legal, só 
em julho começou a produção local, e 
ainda falta autorização da Anvisa para 
ela funcionar na capacidade exigida 

tir autonomia ao país. 
Vacinas de rmas mais avança- 

das, como Pfizer e Moderna (de RNA). 
trazem desafios ainda maiores. A prin- 
cipal é a resistência das empresas, que 
concentraram a na Europa e 
nos Estados Unidos, em licenciá-la pa- 
ra que possa ser distribuída pelo mumn- 
do Num sinal de que já estava atenta à 

questão, apa a 
erguer um polo capaz de reproduzir a 
tecnologia de fabricação das vacinas de 
RNA para exportação. A iniciativa su- 
gere que, mesmo com o licenciamen- 
to, levaria ao menos seis meses e custa- 
ria US$ 25 bilhões erguer uma estrutu- 

ra de produção descentralizada para 
atender àdemanda global, Dado otem- 
po de aprendizado para criar compe- 
tência local — nó minimo nove meses 
— nãvéde tar que a virus esteja 
Ein je 

Vacinas de RNA sãoa principal espe- 
rança de combate às variantes, porque 
é mais fácil adaptá-las a novas muta- 
ções do virus, encurtando a fase de tes- 
tes e permitindo reação mais o 
Antes mesmo de saberem se a Ori 
crom dribla a imunidade de suas vaci- 
nas, Pfizer e Moderna já fazem isso. 
A revista Science definiu de modo 
e aúnica forma como a humani- 

e poderá um dia declarar vitória 
contra o virus: vacinar o mundo. Esta- 
mas diante de um problema coletivo 
global e enquanto persistirem 
bolsões de suscetíveis a i ões, ha- 
verá campo para evolução de novas 
variantes. Eis o principal recado da 
Úmicron aos políticos do planeta. 

Governo tem de levar assistência 

médica à comunidade ianomâmi 
Com crianças debilitadas pela 
malária e desnutridas, indígenas 

pedem ajuda a garimpeiros ilegais 

govemo não pode ficar in- 
diferente ao drama do po- 
vo ianomámi. São desola- 
doras as s cenas de crian- 
ças desnutridas e debilita- 

das pela malária. O Ministério da Saú- 
de precisa agir rapidamente para levar 
assistência a essa população, 
Embora seja uma doença para a qual 

existe tratamento, a malária tem pro- 
vocado estragos na comunidade, per 
cipalmente entre as crianças. Lideres 
indígenas contam que, doentes, elas 
não conseguem se alimentar e acabam 
desnutridas. Deacordo coma Ministé- 
rio Público Federal, 52% das crianças 

tanormámis estão abaixo do peso. 
Como as aldeias ficam em áreas iso- 

ladas, e o deslocamento até os distritos 
de saúde demanda às vezes dias de via- 
gemdebarco, muitascrianças morrem 
sem atendimento. Nos casos mais gra- 
ves, O socormo precisa ser feito de heli- 

cúptero, mas a grande quantidade de 
resgates transforma serviço numa lo- 

reuantes que a acronavechegasse. Não 
raramente, a falta de combustivel im- 
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pede a decolagem, Mesmo quando os 
doentes chegam ao posto, encontram 
uma situação de precariedade, em 
faltam poa remédios e a 
sumos mais básicos. “A falta de medica- 
mentos está matando a comunidade 
ianomâmi”, disse ao “Fantástico” Juni- 
or Hekurari Yanomami, presidente do 
Conselho Distrital de Saúde Indigena 
Yanomami e Ye Kuana. 
No dia 16 de novembro, o ministro 

Luis Roberto Barroso, do STF, pediu 
explicações ao govemo sobre a situa- 
ção. Como é de praxe, a resposta des- 
creve um mundo encantado que não 
se encaixa na realidade ianomâmi. O 
governo alega que, nos últimos três 
anos, odistritorecebeu investimentos 
de R$ 260 milhões para a compra de 
bens, insumos e medicamentos. Afir- 
ma ainda que tem realizado ações 
continuas de suplementação alimen- 
tar para as pestantes, além da distri- 

buição de vitaminas para as crianças. 
No desespero, as ianomâmis estão 

recorrendo aos garimpeiros ilegais pa- 
ra obter ajuda. como mostrou reporta- 
gemido GLOBO. Estima-se que haja 20 

mil garimpeiros nas terras ianamâmis. 
Além de degradar o meio ambiente, 
abrindo clareiras nas florestas e conta- 
minando os rios com mercúrio, eles 
são fator de risco, por levarem às aldei- 

as doenças como a Covid-19. 
A Funai, que tem falhado sistemati- 

camente no papel de proteger essas po- 
pulações, vetou a ajuda humanitária à 
comunidade ianomámi por profissio- 
nais de saúde da Fiocruz, O motivo ale- 
gado? As tribos precisam ser preserva- 
das de contato externo devido à Co- 
vid-19. O argumento chega a ser risível, 
Garimpeiro ilegal pode, e médico não? 
Não se desconhece a má-vontade 

do governo Bolsonaro com os povos 
pa enas. Mas prestar assistência de 

e a essas comunidades não é fa- 
vi dido icação, deste ou de qual- 
uer outro mo. STE, Ministério 

Público Federal, ONGs e a sociedade 
em geral precisam cobrar uma solu- 
cão enérgicaeurgente paraatragédia 
ianomâmi. Ás crianças indigenas 
com as costelas à mostra, que lem- 
bram as piores imagens da fome na 

África Subsaariana, aviltam o Brasil 
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Fato novo 
O si ni parecia apenas um balão de ensaio está se trans- 

rmando em fato político relevante. Ao abrir cami- 
nho para aceitar ser vice-presidente na chapa de Lula, o 
ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin não apenas 
se vinga de seu arqui-in João Doria, como te 

as, per sie Inimigo oo Dora cab rm 
recia ter sido superada pela ala radical do PT que defende 
ditaduras como as de Maduro na Venezuela e Ortega na 
Nicarágua. 
Lula saiu da prisão menos disposto a sero "Lulinha Paze 

Amor” que chegou à Presidência da República em 2002. 
O PSDB sempre foi a alternativa ao PT, e Bolsonara, que 
para muita gente parecia ser a nova opção, já não é mais. E 
uma extrema direita que não respeita a democracia. Co- 
mo as recentes isas mostram, Bolsonaro está esvazi- 
ando, carcomido pela Es pela desemprego, por um 
govermo inepto, pela radicalizaçã 

Lula, cada vez que fala a co cai da Améri- 
ca Latina ou do tal “controle social da mídia. deixa de 
ser opção moderada para os que procuram uma saída. 
Não está conseguindo ir para o centro, como em 2002. 
Faz a mesma coisa que Bolsonaro com seus extremis- 

tas: aumenta a intensidade da retórica para segurar 
seus nichos mais radicais. 
Convidando Alckmin, dá um cavalo de pau no rumo 

radicalizado da campanha, além de furtalecer sua base 
eleitoral em São Paulo. O PSDB sempre venceu as elei- 
ções presidenciais paulistas com diferenças grandio- 
sas. de até 7 milhões de votos na campanha de 2014, 

quando o candidato erao mineiro Aécio Neves. Na elei- 
ção de 2018, Bolsonaro ganhou em praticamente todas 
as cidades paulistas. | 
Trazendo Alckmim para seu lado, Lula acrescenta pro- 

blemas a João Doria, que terá dificuldades em outros dois 
colégios eleitorais importantes, Minas e Rio Grande do 
Sul. O governador Eduardo Leite recusou elegantemente 
o convite para coordenar a campanhade João Doria, eédi- 
ficil que continue no PSDB após verno, À não ser 
que Doria tenha uma participação o pília a na-corrida presi- 
dencial que não lhe permita controlar o partido. O PSDB, 
porém, já há algum tempo não tem grandes líderes que 
lhe garantamestar no segundo turno em todas aseleições. 

O eleitorado de centro-direita que apolava os tucanos 
foi abduzido por Bolsonaro em 2018, eé nessa brecha que 

entrar o ex-juiz Sergio Moro, que surge como tercei- 
oi na disputa de 202. oro ed fed o política, 
conversando com vários e tem atrás de si uma 
imensa massa de eleitores desiludidos com Bolsonaro e 

temerosos de Lula. Doria, mesmo fazendo 
mo, e tendo a seu favor a vaci- 

novo dessa na CoronaVac, ainda não conseguiu con 
cumpanha, que vencer nem mesmo os eleitores do estado 
Eduardo Leite que governa de sua capacidade política. 
não conseguiu Eduardo Leite, em meio à campanha, po- 

ser? Ou será de apoiar outro candidato, mas não tem 
Alekmim, se substância política fora do PSDB, como tem 

unindo o seus Geraldo Alckmin. Ele representava o novo 

adversários dentro do partido, porém, tura dele, repre- 
históricos? senta muito pouco. Ainda não tem impor- 

tância que faça mudar uma eleição. Aécio 
serão maior problemapara Doria, porque não quer sair do 

partido e controla a maioria da máquina tucana em Mi 
nas, o terceiro maior colégio eleitoral do país. Já está com- 
provado, e Aécio temessa experiência na carne, que quem 

ganha em Minas ganha no Brasil. Aécio apoiará provavel- 
mente Bolsonaro. 
E exatamente essa atuação melíflua dos tacanos em nÊ- 

vel nacional que levou partido a perder a força eleitoral. 
Mas a análise geopolítica dos votos mostra que ou Doria, 
ou Mora, especialmente este, ão trabalhar essa base 
tucana que se dispersou em 2018, depois do furacão bol. 
sonarista. As pesquisas recentes mostram. presidente da 
oi add ne livre na aprovação de seu governo é 

. Se a situação econômica não melhorar, e 
eee » irá, Bolsonaro pode voltar a ser Êo 
um cabo Daciolo turbinado pelos imprevistos da politi 
Diz-se que, em política, só há dois fatos importantes: ono- 
voco consumado, Seria Moro o fato novo dessa campa- 
nha, que Eduardo Leite não conseguiu ser? Ou será Alck- 
mim, se unindo a seus adversários históricos? 
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CARLOS 
ANDRE 

Pacheco secreto 

pr me chamar de obsessivo. O jornalis- 
mo também é feito de obsessões. Paulo 

Guedes decerto chamou o colunista de obsessi- 
vo enquanto este se dedicava a mostrar a im- 
possibilidade de um pr na reformista libe- 
ralsob o populismo de instabilidades de Bolso- 
naro; e como o ministro, contratando a dilapi- 

dação fiscal, entregara-seao propósito spo sã 
ue, crê-se no governo, dará competitividade 

eleitoral aó presidente. 
Mostrar não seria bem o verbo. Demonstrar. 
Ainda que houvesse competência para formular 
e promover reformas estruturais, aii o 
propósito de reeleger o mito sempre foi o norte 
de Criedes Afestá Nadaé: Ê 

Insisto agora no tema do orçamento secreto; 
particularmente, o orçamento secreto de Ro- 

drigo Pacheco. Haverá um O comportamento 
do presidente do Senado nos autoriza a pensar 
que sim. Eleéo mentor-articulador do conjun- 
to de gambiarras institucionais que, descum- 

prindo decisão do Supremo, mentindo para 
descumprir determinação da Corte constitu- 
cional, propõe meia transparência para o fu- 

turo —e nenhuma sobre o passado, sobre os 
exercícios orçamentários de 2020 e 2021. 

Por quê? 
Arthur Lira, embora de robusta atuação pa- 

trimonialista, não pode ser o único vilão. À 
conta não fecha. Onde terá ido parar a “cota 
presidente do Senado” do orçamento secre- 
to? Existirá uma Codevasf de Pacheco, como 

havia para Alcolumbre? 
Também os fatos apontam para a existência 

da rubrica “Pacheco” nas planilhas do orça- 
mento secreto — listas que ele e Lira querem 
manter ocultas, mantidos ocultos, assim, os 
nomes dos parlamentares que apadrinharam 
a distribuição de bilhões, nos últimos dois 
anos, sob afachada daemenda do relator. Diz 
a dupla que haveria “impossibilidade fática” 
para revelar esses patronos. Dados que a pró- 
pria consultoria do Senado, em nota técnica, 
informa serem de iluminação possível. 
Eumaobviedade, São Estadão teveacessoa 

uma lista com 285 senadores e deputados so- 
licitantes de repasses. Como esses benefícios 
compunham o esforço de convencimento 
para que congres sistas voltassem a favor de 

matérias de interesse do governo e da cúpula 
do Legislativo, só mesmo um parvo acredita- 

ria que o relator-geral do Orçamento de 
2021, o sumido senador Marcio Bittar, e os 

gabinetes de Lira e Pacheco não têm esses 
mapas. 
Nenhum ministro do Supremo cairá nessa. 

Certo? 
Outro argumento vergonhoso — para hudi- 

briaroSTF eliberar a execução dos bilhões — 
équealeinãoobriga especificamente a iden- 
tificação de quem apadrinha as emendas do 
relator, Temos mesmo o comando do Con- 
gresso tentando convencer o tribunal consti- 
tucional de que a República pode se acomo- 
dar — pode se saciar —num grau intermediá- 
riode transparência. 
Que tal, ministra Rosa Weber? 
Dizem, os sócios Lira é Pacheco, para de- 

fender o arranjo informal, que não seria pos- 
sivel identificar e divulgar os donos das 
emendas do relator relativamente a 2020 e 
2021 porquea legislaçãonão previaessenível 
de clareza no passado. Como se, acima de 

qualquer regramento exclusivo, não houves- 
se a Constituição e os princípios da transpa- 
rênciae-da publicidade. 
Ora! Não hálei particular a respeito porque 

essa modalidade de emenda tem original- 
mente outra função: promover correções 
materiais em erros do Orçamento; e não re- 

partir, arbitráriae obscuramente, bilhões en- 
tre aliados. 

Falei em fatos. Mais fatos, Os fatos que autori- 
zam especular sobre a existência da rubrica 
“Rodrigo Pacheco” nas planilhas do orçamento 
secreto: com pouco mais de R$ 1 bilhão empe- 

tihado sob a emenda do relator, Minas Gerais, 

do senador Pacheco, superou São Paulo (R$ 
783,9 milhões) para se tornar, no Orçamento 
de 2021, com Pacheco na presidência do Sena- 
do, o estado mais beneficiado pela RP9. 

Até 7 de novembro, pouco mais de R$ 1 bi- 
lhão das R$ 9,3 bilhões reservados pela Uni- 
ão para as emendas do relator destinava-se a 
municipios mineiros, segundo levantamen- 
to da associação Contas Abertas. Fato; em 
2020, Minas fora apenas o quinto estado no 
ranking dos recursos empenhados sob essa 
modalidade. 
Esse tipo de escalada chama a atenção para 

outro aspecto antirrepublicano do orçamento 
secreto. A porção menos falada; e que vai sendo 
sustentada, passando despercebida em meia à 
embromação com resoluções vagas sobre meia 
publicidade futura. Para além da transparência 

não se quer dar aos nomes dos padrinhos de 
cdi dest faço há a scticiomaeieddade das 
distribuições. A forma autocrática como pou- 
cos senhores do Orçamento usam dinheiro pú- 
blico—como instrumento ao exercício imperi- 
al de poder —para seaquinhoar ea seus aliados, 

Não será por outra razão que se vinga Davi Al- 
columbre; por ter perdido o trono, depois de 
um 2020 —ele, reizinho do Senado — glorioso 
em emendas do relator para o Amapá, Alco- 
lumbre esperneia pela boca perdida. Pacheco 
se move —articula — por poder explorar a sua 
plenamente. E a vez dele. Quer ser presidente 
da República. Sua maior contribuição ao Brasil 
atéaqui-operar pelodesmonteda Leide Acesso 
à Informação. 

ss ARTIGO 

Afinal, o que querem os militantes da agroecologia? 

MARIA THEREZA 
PEDROSO 

Greenpeace está com uma campanha de 
combate à fome“comoobjetivo de doar e 

promover alimentos agroecológicos”. No en- 
tanto omavimento da agroecologia no Brasil 
milita, justamente, contra a modernização 
da agricultura, incluindo, é claro, o uso de 

transgênicos. suge rem que os agricultores 
continuem usando tecnologias medievais, 
como as sementes crioulas. Uma explicita 
contradição! 
Explico por meio do exemplo da feijão. 

Em sua produção são usados inseticidas no 
combate à mosca-branca. um inseto que 

transmite o “virus do mosaico dourado”, 
causador de uma doença que pode levar a 
perdas de 40% a 100% da lavoura, pravo- 

cando grandes prejuízos e obrigando a im- 
portação do alimento. Em média, são reali- 
zadasdedeza ira de coquetéis de 
inseticidas por safra para controlar a praga. 
Há relatos de até 30 aplicações. Para com- 
plicar, com o passar do tempo, a praga de- 
senvolve resistência aos inseticidas, tor- 

nando-os ineficazes. 
O vírus do mosaico dourado foi identifica- 

do pela primeira vez em 1961, Foram muitas 
as tentativas de obter plantas resistentes sele 
por meio do melhoramento genético con- 
vencional. Somente quando cientistas brasi- 
leiros foram capacitados em biotecnologia, 

no início da década de 90,05 pesquisadores 
Josias Corrêa de Faria e Francisco José Lima 
Aragão, ambos da Embrapa, formaram uma 

arceria com o objetivo de desenvolver um 
heijão com resistência ao virus do mosaico 

dourado, por meio da engenharia genética. 
Em 1999, foi obtido em laboratório um 

feijão totalmente imune ao vírus. Logo, 
era necessário testá-lo em condições de 
campo, numa área de apenas 40 metros 
quadrados. Os cientistas foram obrigados 
aenfrentar o que apelidaram de “caminho 

do inferno”, uma lista 
pp intransponível 

O movimento e exigências buro- 
da agroecologia cráticas. As mesmas 
militacontraa exigidas para a cons- 
modernização trução de grandes em- 

da Rd icultura, reendimentos, como 
incluíndo, é clara, hidrelét ricas. A difi- 
ousa de ; culdade causou forte 
transgênicos atraso na pesquisa e, 

por consequência, a 
solicitação para seu uso comercial à Co- 
missão Técnica Nacional de Biotecnolo- 
gia (CTNBio). Durante a tramitação do 
Projeto de Lei de Biossegurança, o movi- 
mento da agroecologia, por meio de uma 

misteriosa “Campanha por um Brasil Li- 
vre de Transgênicos”, fez forte lobby para 
quese mantivesseo tal“caminho do infer- 
no". O relator do Projeto de Lei, o então 
deputado Aldo Rebelo, em 2005, impri- 
miu agilidade à pesquisa no texto da nova 
Lei de Biossegurança. 

Em setembro de 2011,2CTNBioaprovouali- 
beração para uso comercial do feijão transgêni- 
co, considerando que o pedido atendia às nor- 
mas e legislação vigentes, que visam a tr 
segurança ao meio ambiente, à agricultura e à 
saúde humana e animal. À pesquisa relaciona- 
da ao feijão transgênico resultou em inúmeros 
artigos em revistas clentíficas internacionais 
de reconhecido prestígio, Houve comemora- 
ção entre as cientistas de todo o mundo. O en- 
tão conselheiro científico de Barack Obama ci- 
touro feijão transgênico brasileiro como tecno- 
logia revolucionária, pois usa menos agrotóxi- 
co, e seu custo de produção é menor. Portanto, 

um produto muito mais sustentável, saudávele 
barato, quando comparado com o feijão con- 
vencianal. 
Estranhamente, esse feijão somente foi en- 

tregue aos agricultores no po meira semestre 
de 2021, chegando às gôndolas de supermer- 
cados no segundo semestre. Novamente, em 
todo o planeta, cientistas estão comemoran- 
do, pois, durante esses anos de atraso, teste- 
munharam a retórica da agroecologia, acom- 
panhada de sua delirante “nova forma de fa- 
zerciência”, se fortalecer no Brasil, atacando 
anova tecnologia, ao passo que muitos agri- 
cultores, para evitar morrer de fome, come- 

ram suas sementes crioulas de feijão. Por tu- 
do isso, é de perguntar; afinal, o que querem 
os militantes da agroecologia? 

Maria Thereza Pedroso é agrânoma. mestre 

em desenvolymento sustentável e doutora 

emciênciassocas 

realizada sobre as 
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ZUENIR 
VENTURA 

Eua 
de punição 
Ars das cobranças feitas 

por Defensoria Pública, 
Anistia Internacional, Supre- 
mo Tribunal Federal e ONU, 
nenhuma investigação conse- 
quente foi realizada sobre as 
incursões policiais que resul- 
taram nas chacinas ocorridas 
nosúltimos seis meses na fave- 
lado Jacarezinhoe no Comple- 
xo do Salgueiro, em São Gon- 
calo, na Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro. Entre as au- 

toridades que se indignaram 
col CssASs operações armadas 

e exigem punição dos culpados 
na forma da lei, estão a antro- 
póloga Jacqueline Muniz, es- 
pecialista em segurança públi- 
ca, que as classificou de desas- 
rosas. 
O “Fantástico”, da TV Globo, 

teve acesso aos registros da 
ocorrência no Salgueiro mos- 
trando queos policiais fizeram 
mais de 1.500 disparos, um ti- 

ro à cada minuto numa ação 

que durou 35 horas e deixou 
nove mortos, 

Em outro registro, um policial 

civil afirmou que só soube dos 
corpos encontrados num man- 
guezal 13 horas depois do fim da 
operação e que os moradores 
apontavam os policiais militares 
como executores, em vingança 

pela morte deum colega. 
Também a Associação Brasi- 

leira de Imprensa não se omi- 
tiu. Ao contrário, manifestou 

sua enérgica posição. “O se- 
nhor deseja ficar marcado co- 

mo o chefe de 
um governo de 
chacinas?”, 
perguntou em 
carta aberta 
assinada por 
seu presiden- 
te, Paulo Jero- 
nimo. Dirigi- 

do ao governa- 
dor do estado, 
Cláudio Cas- 

tro, o documento não deixava 

dúvida: “De duas, uma: ou o 
senhor é conivente com as 
chacinas que vêm se suceden- 
do, ou não tem controle sobre 
sua polícia”, 
“Qualquer que sejao caso, à 

situação é gravíssima”. conti- 
nuava o texto. À ABI alertava 
ainda que não aceitará passi- 
vamente que as vidas de mora- 
dores de comunidades pobres 
não tenham qualquer valor 
paraas autoridades. Doaltode 
seus 113 anos de existência e 
de luta em defesa da democra- 
cia a entidade exigeumarigo- 
rosa apuração desses crimes e 
a punição dos culpados na tor- 
mada lei. 

Nenhuma 
investigação 

consequente foi 

incursões 

policiais que 
resultaram nas 

chacinas 

ocorridas nos 

últimos meses 

“Poesia numa hora dessase!", 
perguntou em livro o grande 
Verissimo diante de uma situa- 
ção adversa. Meu neto caçula, 
Eric, de9anos, cuja velapoética 
é dele próprio, não herança de 
família, responde aqui com o 

poema intitulado "Que poeta 
eusou?”. 
“Que poeta eu sou 
Sem poesia 

Para Razer? 
Que poeta eu sou 
Ser um 
Lugar de lazer? 
Minha imaginação 
Está sem compilação” 



Gi 
IN 

H] 

CASO ADÉLIO 

| I 

Terça-teita 3011.2021 | 

L) PF analisa mensagens de advogado 
MES Inguéritonão identificou parto pação de outras pessoas no atentado contra Bolsonaro 

Manobra. Em sessão que perm tiu votação ramota, o Congresso aprovou novas regras para as emendas de reatortesto abre possibilidade para que indicações feitas por parlamentares para ap cação de recursos apareçam como feitas por tercelros 

TRANSPARÊNCIA 
COM RESSALVAS 
Congresso deixa brecha para 
nome de parlamentar seguir 
oculto no orçamento secreto 

BRUNO GOES E JULIA LIKDN ER 
palficstiogioão com &» 

Heard 

Congresso aprovou aon- 

tem um projeto de resolu- 
ção que altera as normas para 

liberação das emendas de re- 

lator, que compõem o orça- 

mento secreto: O texto impõe 
um valormáximo para essa fa- 

tia das verbas da União, mas 

abre uma brecha para que os 
nomes dos parlamentares 

responsáveis pelas indicações 

dos recursos permaneçam 
ocultos. Na Câmara, foram 

268 votos a favor, 31 contrári- 

os e uma abstenção. No Sena- 

do, o placar toi de 34 votos à 

32, Pela regraaprovada, o teto 
para este montante em 2022 

é equivalente ao patamar des- 
te ano: R$ 16 bilhões, 
Instrumento que permite 

adeputados e senadores de- 

cldirem onde a União deve 

gastar parte dos recursos do 
Erário sem serem identifi- 

cados publicamente, a exe- 

cução das emendas de rela- 
tor foi suspensa por deter- 

minação do Supremo Tribu- 

nal Federal (STF). Na mes- 
ma decisão, a Corte exigiu 
que o Congresso abrisse os 
dados do que já foi desem- 

balsado em 2020 e 2021. 
A versão chancelada on- 

tem foi elaborada pelo rela- 

tor da proposta, senador 

Marcelo Castro (MDB-PI), 
Ele estabelece que q valor 

das emendas de relator não 

poderá ultrapassar a soma 
das emendas de bancada e 

individuais. Em 2021, as de 

bancada representaram R$ 

9,6 bilhões e as individuais, 
R$ 7,3 bilhões. Somadas, 

elas resultam em R$ 16,9bi- 

lhões. Tal cifra é pratica- 

mente igual ao das emendas 
de relatordesteano: R$ 15,8 

bilhões. Ou seja, na prática, 
ES parlamenta TES agiram 

para mantero montantedos 

próximos anos na mesma 
ordem de grandeza atual. 

A versão final também de- 
fine que o relator-geral po- 

derá realizar indicações pa- 
raexecução dessas emendas 
“oriundasde solicitações re- 

cebidas de parlamentares, 

de agentes públicos ou da 
sociedade crvil” 

Em plenário, houve criti- 

cas à possibilidade de que tal 

trecho dé margem para que 
indicações feitas por deputa- 

dos e senadores para aplica- 

ção de recursos em seus re- 
dutos eleitorais apareçam 

oficialmente como feitas por 

terceiros. Isso porque o texto 
Permite que qualquer agente 

público ou pessoa ligada à so- 

ciedade civil possa encami- 

nhar uma solicitação. 
— Essa resolução cria “la- 

ranjinhas”, que são as supos- 

tas entidades da sociedade 

civil, ou agentes públicos, 
que poder riam subscrever os 

pedidos. É muito fácil, o de- 

putado da região X, do esta- 

do Y, chega a uma delegacia 
de polic ja civil, a um dicetor 

de hospital e diz: “Você não 

quer uma verbinha do orça- 
mento do União para a sua 

delegacia, ou parao seuhos- 

pital, ou para a sua escoli- 

COMO FUNCIONA O ORÇAMENTO SECRETO 

O que são as emendas parlamentares 

Deputados e senadores podem fazer alterações na Lei 

Orçamentária para alocar recursos federais em obras, 

projetos e ações em suas bases eleitorais 

TIPOS DE EMENDAS 

Coletivas 

450 as emendas das 

bancadas estaduais 

e das comissões da 
Câmara e do 

senado 

Individuais 

Deputados & 

SENSÓDIes podem 

apresentar até 25 
emendas individuais 
O iimibe para cola 

parlamentas no 

Drçamento de 2021, é 

de R$ 16,2 milhões 

MONTANTE NO 

ORÇAMENTO DE 202] 

Apenas as emendas individuais e de 
bancada têm exttução obrigalória. 

MONTANTE HO 

ORÇAMENTO DE 207) 

ess) 3º 

Emendas de relator 
São feitas pelo 

pariamentar escolhido 

para elaborar q parecer 

final sobre o Orçamento 
da Linião e têm sido 

usadas pelo governo 

Bolsonaró em troca de 

apóio no Congresso. 

MON TANTE NO 
ORÇAMENTO DE 2021 

CRÍTICAS ÀS EMENDAS DE RELATOR 

& Falta de transparência 
Não há identificação dos autores dos 

repasses nem o detalhamento dos 

projetos a serem resizados, por isso 
é chamado de orçamento secreto. 

& Favorecimento do alguns 

Esses recursos não são 

divididos entre Locos 05 

pariamentfares. 

Editona da Árie 

nha? Eu só não quero apare- 

cer, assine aqui, mande para 
q relator”. E está feito o “la- 

ranjal” — discursou Marcel 
van Hattem (Novo-R5) 

Além da transparência, 

outra ponto defendido em 
vObos E ministrosdo STF h- 

cou fora do relatório de Cas 

tro: adistribuição dos recur- 

sos com equidade, de forma 
que não haja favorecimento 

dealguns parlamentares em 

detrimento de outros. Casó 
contrário, o governo pode 

usartais recursos para anpa- 
riar apoios em votações im- 
portantes no Legislativo 
Marcelo Castro ar gumen- 

tou que determinadas mu- 

danças exigidas pelo tribu- 
nal devem ficar a cargo da 
Comissão Mista de Úrça- 

mento do Congresso. 
— Eu não trato dessa ques- 

tão. O lu gar próprio para se 

tratar essa questão é no pa- 

recer preliminar (dao Orça- 
mento ). Na próxima sema: 
na, vamos votar à parecer 

preliminai na CMO (Coa- 

missão Mista de Orçamen- 
to), à comissão composta 

para poder fazer o orçamen- 

to (de 2022). Ela que vai es- 

Consultoria diz que é possível saber autores de emendas 
Em nota técnica, consultor legislativo afirma que é falso o argumento de Lira e Pacheco ao STF para manter sigilo dos dados 

JULIA LINDMREE E BRUNO GÓES 
poliic o fingloso com bx 

masa 

Consultoria de Orçamen- 
tos, Fiscalização e Contro- 

le do Senado emitiu ontem 

uma nota técnica na qual afir- 

ma que é possivel divulgar a re- 
lação dos parlamentares res- 

ponsáveis pelas indicações das 

om 

emendas de relator (RP-9), 
que compõem o orçamento 
Secreto, Ci Anis Anteriores. 

A posição contraria O ato 
conjunto do Congresso, assi- 
nado pelos presidentes da Cãà- 
mara, Arthur Lira (PP-AL), e 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), em que alegam 
não ser possivel cumprir inte- 

geralmente a determinação do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que exige transparência 

total nos Orçamentos de 2021 
e 2020, Eles alegaram que se- 
ria inviável reunir “milhares 
de demandas” feitas anterior- 
mente ao relator-peral. À ana- 

lise sobre o tema foi elaborada 
a pedido do lider da oposição 

no Senado, Randaolte Rodri- 

gues (Rede-AP) 
“Se houve “milhares de de- 

manias e os relatores-perais 
encaminharam-nas na forma 

de indicações, algum tipo de 

procedimento organizativo ti- 
veram para tazé- lo, e algum re- 
gistro documental ou infor- 
macional mantiveram para 

seu próprio controle; caso 
contrário, teriam agido sem 
saber o que estavam fazendo 

(o que evidentemente não é o 
caso). Nada, absolutamente 
nada, é obsta que sejam pub nhica- 
das essas informações. Não há 

“impossibilidade fática”. infor- 

ma odocumenta, 
De acordo com a nota, o ar- 

tabelecer as notmas de co- 

mo val fazer e como val exe- 

cutar —disse Castro 
Parlamentares criticaram 

a ausência de uma solução 

para essas questões, exigi- 
das pelo STF. Em plenário, 

Marcelo Castro foi cobrado, 

— Eu conheço a sua meti- 

culosidade em resolver as 
coisas, em buscar os deta- 

lhes. Mas Vossa Excelência 

(Marcelo Castro) não citou 

nenhuma frase no que diz 
respeito à equidade na dis- 

tribuição das emendas de 
relator, não há equidade na 

distribuição — reclamou 

Danilo Forte (PSDB-CE). 

PASSADO BLINDADO 
Hoje, a decisão sobre os be 
neficiados pelas emendas 

de relator passa pelas mãos 
do presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG). Parlamentares 
relatam que muitas das de- 

mandas atendidas até agora 
oram feitas a partir de pedi- 
dos informais. Isso não quer 

dizer, porém, que não haja 
documentação que possa 

identificar os agraciados no 
passado. À divulgação des- 

sas informações, contudo, 

teria o potencial de desen- 
cadear uma crise, já que fi- 

caria claro o favorecimento 

de alguns nomes em detri- 
mento de outros. 

Aoposiçãocnticon o proje- 

to aprovado ontem. 

— É razoável permitir que 

R$ 17 bilhões sejam libera- 
dos sem qualquer critério pú- 

blico? O dinheiro público 

não pode ser destinado aos 
parlamentares de acordo 

com sua proximidade ou dis- 

tância do governo. O dinhei- 

ropúblicotem que ter uma fi- 

nalidade que atenda ao inte 

resse público, a critérios téc- 

nicos objetivos, impessoais e 
isonômicos — afirmou em 

plenárioo deputado Alessan- 

dro Malon (PSB-RJ). 

gumentodo Congresso ao5TF 
para manter sigilo das indica- 

ções feitas no passado “é com 

provadamente falso. 

“Investigações de imprerisa, 
utilizando-se da Lei de Acesso 

à Informação, reuniram copi- 

osa documentação oficial rela- 
tiva a demandas em busca de 
emendas de relator-geral, 
além de outras fontes que dis- 

punham da documentação 
mas simplesmente se recusa- 
rama torná-la pública”, aponta 

o texto, acrescentando que o 
atorepresenta “o cumprimen- 
to parcial” da decisão judicial. 
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ENTREVISTA 

Eduardo Leite / GovERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL 

Candidato derrotado nas prévias diz que não saira 

e pontua que partido precisa ter disposição 
para discutir com outras forças políticas de centro 

BLANC A COMES E SERGIO ROXO polnicsfagisdo tom dr sho ndo 

É PRECISO 
ENTENDER OS 
RUMOS DO PSDB 
COM DORIA 
D' TO tal lo nas pi EN las ue 

escolheram o pré-candi 

dato do PSDB à Presidência, à 

governador do RioGrande do 
Sul, Eduardo Leite, diz que é 

necessário aguardar o direci- 

onamento que o vencedor do 

processo, João Doria, dará ao 
prt Ê ido E Te fc ç d EJuie LA abe Ed) 

govel nador de São Paulo fa- 

zer um gesto para Os outros 
postulantes do centro. 

Existe alguma possibilidade 

de o senhor sair do PSDB? 
Não considero sair do 

PSDB. Espero que o PSDB 

não saia do PSDB, que não 
ns Toa Sa CO NEXO pem se 

afasteainda maisdaori Pem, 

O que seria perdera conexão 
comasua origem? 

A gente viu o discurso feito 
no domingo das prévias trus- 
tradas, de expurgo, depuração 

do PSDB. Precisa-se esclare 

cer o que realmente desejava 
falar o governador (João Do- 
ria), agora nosso candidato a 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 
O RIO TEM 

presidente (ao defender um 

“processo de depuração” na si- 

ela). Muito diálogo deve se es- 
tabelecer, para entender que 
rumos ele pretende colocar 

como candidato, O candidato 

apresidente acaba tendo força 
de empurrar o partido numa 
dit eção especifica 

O senhor pretende se engajar 
na campanha do Doria? 

Naturalmente, o candida 

to do meu pi tido é au ele 

que tem a preferência do 

meuapoio. Ele precisa, tam- 
bém, mostrar à sua viabili- 

dade daqui para frente. O 
governador João Doria tem 

condições de fazer isso. Es 

peroque ele apresente o que 
espera da minha participa- 
ção, Às possibilidades que 

eu tiver, pretendo ajudar. 
Mas cabe destacar também 

que temos estilos diferentes 

e métodos diferentes de fa 

zer campanhas. Minha par- 

ticipação será até onde isso 
possa ser compatibilizado. 

ra 

Considera o seu papel mais 

importante para unir o centro 

do que para impulsionar o 

candidato do PSDB? 

A eleição de 2022 é talvez à 

mais importante da nossa His- 

tória recente. Não entendo 

que a gente possa entrar nesse 
| TOCesso simplesi Dente para 

detender um nome ou para 

Q 
“A eleição de 2022 é 

talvez à mais 

importante da nossa 

História recente. A 

gente tem que ajudar o 

pais à encontrar 

alternativa para furar 
essa polarização. 

detender o próprio partido. À 

gente tem que ajudar o pais à 
encontrar alternativa para fu 

rar essa polarização. Vamos 
buscar viabilizar essa candida- 
tura (de Doria), mas temos 

cque ter disp sição para discu 

tir com outras forças políticas. 
Aú que digo que temos est lhos 

diferentes. Eu quero ajudar, 

mas não se consegue ajudar 
quem não presta ajuda à si 
mesmo. Importante que haja 

disposição do candidato agora 

escolhido na construção dessa 
convergência do centro. 

Houve muitas acusações 

durante as prévias. Foi uma 

disputa leal? 
Não tenho elementos para 

fazer qualquer tipo de acusa- 

ção. Mas houve denúncias. 
No minimo, episódios que 

Terça-feira 3011.2021 | O GLOBO 

SÊ na CS DS 

precisam deesclarecimentos, 
como vereadores na interior 
de São Paulo que tiveram filia- 

ção suspensa ao declararem 
que me apotavam. Um secre- 

tário na cidade de São Paulo 

que declarou apoio de manhã 

e toi demitido no fim do dia. 

São instrumentos de pressão 
política que não podem ser 

aDeltos. A pente aguarda CL 

isso possa ser esclarecido. 
Houve também uma despro- 

porção nas estruturas das 

campanhas. Uma campanha 
tinha uma estrutura muito 
Fruits rota IEta ue acuira pe ka 

propriedade econômica que 

distingue os dois estados. 

Está sugerindo que houve uso 

da máquina? 

Impressionava quando 

iamos para algum local, 

enuso atoraRito 

Um movimento: 

CIRiO | invEsT.Rio 

“e 

com uma equipe restrita, a 

quantidade de pessoas da 

outracampanha. 

Isso tira à legitimidade do 

processo? 

A estrutura de campanha 

se viabiliza dentro do qua 

dro que cada um consegue. 
Talvez o partido venha a re- 

gulamentar melhor as con 

dições. É tudo um aprendi- 

zado. Não vou dize! que tira 

a legitimid ade, mas é um 

ponto que, sem dúvida algu- 

ma, tez diferença. 

Como vê a possibilidade de o 

ex-governador Alckmin 

formar chapa com Lula? 
Eu não conheço em quais 

termos se dão ds CONVErsas 

que envolvem o governador 
Aickmin, Pretendo conver- 

sar com ele em breve para 

entender um pouco melhor. 

Eu o tenho coma um bom 
exemplo de homem públ ICO 

E pretendo trocar Ideias, 

mas espero que a gente pos- 
saviahilizar alguma alterna- 
tivano centro, e não sim 

pl EsSmeénte à menos pic E. 

Quais os planos do senhor 
após o fim do mandato? 

Não pretendo LON TOL d 

qualquer óutro cargo eleti- 
vo ami JL vem. Pretendo 

concluir meu mandato. E 
ndo tenho preocupação em 
CHE paia e Ja Iquer pro Su dO PS- 

pecífica politicamente, pre 

ocupado com vitrine. 

Estará no jogo nacional? 

Estamos aí. Muita gente 

acredita na nossa capacida- 

de de liderança, então não 

posso simplesmente pensas 

em dizer que não estarei 

presente em qualquer outro 

tipode debate 
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Chance de ser vice de Lula “caminha; diz 

Política | + 

ckmin 
De saída do PSDB, ex-governador ouviu apelo de dirigentes sindicais, durante reunião em São Paulo, para formar 

chapa com o petista. Também ontem, Doria anunciou Meirelles como integrante de sua equipe econômica 

SÉRGIO RORO 

sespão rn lisp plata gos Jr 
SARELLE 

m ret ndo oom e entraissi Hr 

dicais ontem de manhã, o 

ex-governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin, que está de 

saída do PSDB, ouviu um ape- 

lo para aceitar ser vice na cha- 

pa encabeçada pelo ex-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT) para a disputa pelo Palá- 
cia do Planalto em 2022. Em 
Pes pu [| al, segundo três PRATTHO E- 

pantes do encontr O, Alckmin 

disse ter se preparado para 
concorrer ao govemo do esia- 
do novamente, mas afirmou 
que“surgiua hipótese federal”, 
Às conversas, afirmou ele, es- 

tão caminhando 
Estavam presentes ao en- 

contro, fechado ao público, o 

comando de Força Sindical, 
UGT, Nova Central eCTE. 

Dirigentes sindicais afirma- 

ram ter deixado claro ao ex- 
Ex Irerta cioE al 12 0 o Jerem ao 

lado do petista em 2022. 

— Preparei-me novamen- 

te paraser governador do es- 
tado Surgiu a hipótese tede- 

ral. Os desafios são Ei andes. 

Essa hipótese caminha, e eu 

considero essa reunião com 

as quatro principais cen 

trais histórica — afirmou 

Alckmin, de acordo com re- 
latos de três interlocutores 

Chamou a atenção dos 

presentes o fato de Alckmin 

ter tratado em sua lala da 
conjuntura internacional é 

“PEPDELERER 

A REfit desenvolveu a linha FIT | UFC, a única linha de combustiveis 

dos caminhos para o Brasil 

sair da crise. As questões és- 

taduais ficaram de lado, 
Além disso, o ex-governa- 

dorcitouas diversidades na- 

cionais. Lembrou que quan- 
do foi candidato a presiden- 

te em 2006 teve 85,0; 

votos válidos na cidade gaú- 

cha de Arroio do Padre, en- 

quanto L ula obteve 97,2% 

dos votos válidos em Cen- 

traldo Maranhão (MA). 
Outro ponto destacado 

pelos sindicalistas foi o fato 

de o ex-governador ter acei- 
tado rapidamente o encon- 
tro. O convite havia ocorri- 

do na sexta-feira 

— Dentro da situação atu- 

al, seria muito RPE tante 

que e lpaceitass 

Lula). Nós daremas todo o 

apoio — afirmou Miguel 
Torres, presidente da Força 

— Nús, centrais sindicais, 

estamos numa frente para 
derrotar esse modelo-de go- 

verno (de Jair Bolsonaro). 

Essa possivel coligação do 
Lulacomo Alckminsinaliza 
WIN poss bilidade de derro- 

Lá desse modelo = disse L! 

presidente da Nova Central, 

José Reginaldo Inácio. 
longo da 

Alckmin não deu pistas para 

qual partido migrará após 
oficializar a saida do PSDB 

Adecisãosódeve ocorrer no 

começo do próximo ano. Es- 
tão no horizonte o PSB, o 

PSDeo União Brasil 

ny ki 

it] dk 15 

Ç Service de 

CONVErsa, 

Ê E 

Preparação 

Bolsonaro 
embarca hoje no 
PL, de Valdemar 

> Upresidere Jair 

Bolsonaro assina na 

manhã de hoje, em 

Brasilia, a ficha de filia- 

ção ao PL, durante 

solenidade coma pre 

sença de deputados, 

senadores ee seu 

grupo político 

> O embarque no parti- 

DRE RR 

és Pra sd a 

PrLrrrR-- 

PrRrEpEE-ERrhk+-E-E 

à 

do de Valdemar Costa 

Neto. um dos condena- 
dos no mensatão, encer- 

ra uma busca de Bolso- 

naro por uma nova legen- 
da desde que deixou, em 

novembro de 2018,0 

P5L.sipla pela qual se 

elegeu presidente 

> Achegada de Bolsona- 

roa0 PL legenda que 

integra o Centrão, ainda 

enirenta resistências 

regionais. São casos em 

que o partido possui 

“aa 
Uria NR 

“aditivados de série. Uma novidade que vai melhorar o desempenha 

Rai 

do seu carro, garantindo maior poder de limpeza e proteção do motbr. 

Disponível nos principais postos bandeira branca do RJ e SP. 

n Ae, Ea ES pf 

E) MIR 
ça E AR amo EN ns NãO a! 

ap 

sindicalistas, Alckm n'd'sse que se preparou para o poverno estadual, mas que hipótese de vice surgiu 

acordos ou integra pover- 

nos de adversários do 

presidente O chete do 

Planalto não embarcará 

sm nona nos casa 

Junto com ele tambem 

vão se filiar o senador 

Fláio Bolsonaro (Patrio- 

ta-RJje o ministro do 

Desenvolvimento Regio- 

nal, Rogério Marinho. 

> Outros alados de Bolso- 
naro que possuem man 

datos no Legislativo — 

mesmo os licenciados — 

REP EA 

(fio [UFC 
Cambustivals asditisados de = ria 

> É 

FORMULA 

Misc LET ia -|á a Março! 
— Não há dúvida que o 

movimento sindical coloca 

com muita sim palia uma pe- 

laç ão com uma pessoa como 

é o Alckmin em São Paulo e 

o Lula no Brasil — avaliou 
Ricardo Patah, presidente 

daUGT hi gado ao PSD. 

Patah, no entanto, disse 

acreditar que Alckmin deve 

concorrer a governador. 

“q = 

NOMES DA ECONOMIA 

Enquanto Alckmin prepara 

sua saída do PSDE, o gover 

nador de São Paulo, 

Doria, escolhido como prê- 
candidato do PSDB à Presi- 
dência em 2022, trabalha 
pi montar Sta equipe de 

campanha. Ontem, ele 

Anuncio ex-ministro da 

lo ETA] 

Fazenda e atual secretário 

da Fazenda e Planejamento 
de São Paulo, Hen rique 

Meirelles, como integrante 
de sua equipe econômica. 

Meirelles é filiado ao PSD, 

que Anumno li o ga! Pp resid ente 

do Senado, Rodripo Pache- 
cotMG), como candidato. 
Doria sinalizou que o ex- 

ministro Sergio Moro (Po 

demos) deve ser prioridade 

nas Suas Conversas para 

construção de uma candi- 

naro jápassoupor PDC,  datura únicade centro: 

PPR.PPB,PTE, PFL. PP — É hora de união, diálo- 
e PSC. AntesdoPL.o go, entendimento, Certa- 

presidente chegou a mente Moro faz parte dessa 
frente contra os extremis- 

mos e com protagonismo, 
(Colaborou Bianca Comes) 

prometem se filiar ão PL 

SE Sim QuE janela narti- 

dana tor aberta, em abril 

É o caso doministro do 

Trabalho Lorenzoni 

Utrtular da imraestrutura, 

Tarcisio Freitas. deve 

Seguir O MmesTNO Caminho. 

> Alamo PSL Bolso- 

negociar a filiação com 

PTE. PP e Republicanos 

Melhora 4 performance do motor 

Elimina resíduos é acúmulos de depósitos 

Reduz à atrito e inibe a Corrósão no motor 

Reduz O consumo e Aumenta o rendimento 

Prolônga à voa vil do motor 

Encontre o posto 

revendedor do 

combustivel FIT | UFC 
mais perto de você 

ANS Td sa 
dd er a 
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Cobrado, 

Bolsonaro grava 
vídeo de apoio 
a Mendonça 
Presidente pede voto a senadores, 

e evangélicos reforçam pressão para 

que indicação ao STF seja aprovada 

INGRID RIBEIRO E MALU GASPAR 

polia bugloba cas ix 

Elas iid ii sd 

A: vésperas da sabatina de 
André Mendonça para o 

Supremo Tribunal Federal 

(STE), o presidente Jair Bol- 

sonaro gravou um video on- 
tem de apoio a seu ex-minis- 

tro da Justiça e ex-advogado- 

geral da União. O gesto foi 
teito a pedido do próprio 
Mendonça e de pastores 

evangélicos. Na gravação, 
Bolsonaro disse que ele será 
“um representante de todos 

nós dentro do Su premo Tri- 

bunal Federal”. A sabatina es- 
tá marcada para amanhã na 

Comissão de Con stituição & 

Justiça (CC]) do Senado. 

— À gente espera, obvia- 
mente, que seja aprovado é 
tenhamos, então, um repre- 

sentante de todos nós dentro 

do Supremo Tribunal Fede- 
ral. André, boa sorte — decla- 

rovochefe do Executivo. 

ão lado de Mendonça, 
Bolsonaro ainda pede que 

BA= 

Os SEI adores aprovem O NO- 

me do ex-advogado-peral da 

União. O vídeo toi gravado 

no Palácio da Alvorada. 

— Senhores senadores, es- 

pero, de coração, que apro- 
vem o nome dele. Obvia- 

meme, sera sabatinado, nas 

temos o entendimento que 

ele está habilitado para exa- 

tamente exercer essa função 
(c«« | À SCF ap rovado, temos 

um representante lá à altura 

dos interesses da nossa nação 
— disse o presidente, 

Indicado ao STF por Balso- 

naro em julho, Mendonça 

enfrentou resistênciado pre- 
sidente da CC], Davi Alco- 

lumbre (DEM-AP), que se 

recusava a pautar a sabatina. 

Pastor da Igreja Presbiteri- 
ana, 0 ex-advogado geral da 

União é o nome “terrivel- 

mente evangélico” prometi- 
dopor Bolsonaro parao STF. 

Para assumir acadeira na 
Corte, Mendonça precisa 
do voto favorável de 41 dos 

81 senadores no plenário 

Política | 9 

Cabo eleitoral. Em vídeo gravado ontem, Bocsornaro dksse que André Mendonça será “um representante de todos nós dentro do Supremo Tribuna Federal” 

da Casa. À votação é secre- 
ta. Ele foi indicado para a 

vaga no 3 TF após aaposen- 

tadoria do ministro Marco 
Aurélio Mello, 

MAPEAMENTO DO PLENÁRIO 
Evangélicos estão fazen- 
do uma força-tarefa naci- 

onal para tentar aprovar a 

indicação do ex-advoga- 
do-geral da União. Segun- 
do o deputado Sóstenes 

Cavalcante (DEM-RI), o 
grupo contabiliza 54 vo- 
tos pró-M endon ça, 

Há uma semana, um grupo 

de 54 pastores e parlamenta- 
ves liga todos os dias para os se- 
nadores para pedir votos para 

o indicado de Bolsonaro, ma- 

pear a tendência do plenário 
identificar eventuais traições. 

São pelo menos duas lide- 
ranças eva ngélicas poresta- 

do, que entram em contato 
com os senadores locais pa- 
rachecar qual à disposição 

de votar por Mendonça. 

A seguir, informam o resul 

tado da sondagem aos coor- 
denadores do grupo — além 

de Sóstenes, os deputados Ce- 

zinha de Madureira (PSD- 
SP), presidente da frente par- 

lamentar evangélica, e Silas 

Câmara ( Republicanos-AM), 

que também é pastor. 
Se houver divergência na 

resposta dada aos “checado- 

res, alguém dessa cúpula 
entra em contato com O se- 

nador para conversar e co- 
brar uma posição. 

Foi por meio dessa força- 
tarefa que os evangélicos 

O FUTURO DA ENERGIA 
O MUNDO HOJE ATRAVESSA DIVERSAS TRANSFORMAÇÕES, E O 
BRASIL, COM SEU GRANDE POTENCIAL NO SETOR, POSSUI UM 
IMPORTANTE PAPEL NA CHAMADA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA. NESTA 

LIVE, VAMOS DEBATER A CAPACIDADE DO SETOR EM INOVAR, 
ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS E COMO EMPRESAS COMPROMETIDAS 

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

LA ELES To KciRo)-fo! 
Da /NBo) E /eejNojuito(o 

o Ai, 
PALESTRANTE 

WILSON FERREIRA JR, 
PRESIDENTE DA VIBRA 

THIAGO BARRAL 
PRESIDENTE DA EPE 

MARINA GROSSI 
PRESIDENTE DO CEBDS 

os, 

MEDIADOR 

E 
E ad 

MILTON JUNG 

JORNALISTA E ÂNCORA 
DO JORNAL DA CBN 

ACESSE E 

SAIBA MAIS 

REALIZAÇÃO 

perceberam que Alcolum- 
bre pretendia convencer os 

senadores que estão em dú- 

vida ou têm medo de votar 
contra Mendonça a faltar, 

Embora a votação seja se- 
creta, sempre há quem tema 

ser cobrado pela derrota de 
um candidato do governo. 

Como para ser aprovado o 

candidato precisa de 41 vo- 
tos, ausências equivalem a 

um voto contra, 

Por isso, ao começar à ou- 

vir de alguns parlamenta- 
res, especialmente os do 

Norte e do Nordeste, que 

eles poderiam faltar em ra- 

zão de uma ameaça de greve 
no setor aéreo, essas lide- 

ranças cogitaram fretar |a- 
tos para levar esses senado- 
res para a votação. 

Ontem, porém, concluí- 
ram que não será necessário 

tazé-lo, porque a “ameaça 

de greve” não vai impedir os 
eleitores de viajar a Brasilia 

em voos de carreira. 
— Virou questão de hon- 

ra colocar Mendonça no 
Supremo — diz Sástenes 

Cavalcante: 

Nas redes sociais, o pas- 
tor Silas Malafaia, da As- 

sembleia de Deus Vitória 

em Cristo, fez uma posta- 

gem no Twitter se dirigin- 
do diretamente a Alcolum- 

bre. "Uma mensagem para 

Alcolumbre! Todo o jogo 
sujo que você estã fazendo 
contra André Mendonça, a 

resposta dos evangélicos 

será dada no voto em seu 
estado, Aguarde!” 

PATROCÍNIO 

Yu eDrTORAGOBO I//A VIBRA 
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Fux: empate em ação penal não beneficia réu 
Presidente do Supremo decide que prerrogativa se aplica apenas a casos excepcionais e jamais em julgamentos 

que discutem condenação. Deliberação foi tomada após votação de processo de ex-deputado que ficou empatada em 5a 5 

PATRIEKE CAMINREZ 

portela cs magra rbd o0er da 
BRasibiá 

O presidente do Supre- 

mo Tribunal Federal 

(5 LE), ministro Luiz Fux, 
decidiu que, no julgamen- 

to de uma ação penal, um 

eventual empate não ab- 

solve o réu. À resolução 

foi tomada no último dia 

24, no âmbito de Luna 

questão de ordem apre- 
sentada peloministroGil- 

mar Mendes, que, no mês 

passado, pediu a Fux que 
analisasse a possibilidade 
de submeter ao plenário 
da Corte adiscussão sobre 
empate em votação de 

matéria penal 

Fux, porém, considerou 

que essa é uma questão 

que já foi “longamente” 
debatida em plenár O & 

que a decisão a favor do 

réu, em casos de empate, 

deve ser dada apenas em 

casos excepcionais e não 

e aplica em julgamento 

que discute condenação 
“Note-se que todas as 

normas dão pre terência à 

obtenção do voto de de- 

empate, e não à solução 

tavoráve 

ecorrido, decorrente do 

empate na votação. A so- 
lução favorável em caso 

LO pacli nte ou 

de empate no habeas cor 

pus, portanto, constitui 
regra excepcionalissima, 

que não pode ser estendi- 

da a casos distintos dos 

previstos”, disse Fux. 

mB pedido de Gilmar acon- 

teceu após julgamento em 

Lui ! Supremo condenou a 

ex-deputado André Mouraa 
oito anos e trés meses de pri- 

são em um caso envolvendo 

desvio de dinheiro público. 

Eram três processos relacio- 

nados a Moura e, emum de- 

les, a votação ficou empata- 

da em 5 a 5 — Fux decidiu 
que este último caso seria 

suspenso e retomado ape 

id quando o novo poaistio 

da Corte fosse nomeado. 

“STATUS DE INOCÊNCIA” 

A delesa do ex-deputado 

alegou, porém, que o em- 

pate na votaç ão devia sei 

réu, e pediu a Gilmar a 
“preservação do status de 

inocência” de André Mou- 

ra. À defesa solicitou ao 

STF a revogação da deci- 

são de Suspensão do julga- 

mento E à consequente 

proclamação do resultado 
pela absolvição do réu 

O presidente da Corte 

decidiu que o entendi- 
mento favorável ao acusa- 
do 

não se aplica em lulpa- 

cm caso de empate, 

mento que discute conde- 
nação: “Não assiste razão 

à defesa”, declarou o pre 
sidente do STF. 

A aplicação de normas 
por analogia exige que haja 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

do STF, Lulz Ea Cesfaleado. O pres dente 

semelhança entre o caso 
não previsto na lei e aque- 

les disciplinados pela nor- 
ma jurídica que se preten- 

deaplicar parasolucionara 

controvérsia. À previsão 
expressa e especifica de 

“habeas & orpus “FeECUISOS 

Um movimento: 

iiRio| 
FEREEATIAn d invEsT.Rio 

“e 

MELSOA ALSO PRP DE 

um: Corte estã com dez mnistros desde a aposentadoria de Marco Auré!ia Mello 

em matéria criminal não 

admite extensão a casos de 

distinta natureza”, 
pletouo ministro 

CO L- 

OSTFestácom dez minis- 

tros desde julho, com a apo- 

sentadoria de Marco Auré- 

tio Mello. O ex-advogado 

Apoio: 

geral da União André Men- 

donça foi indicado em se 

guida à vaga pelo presidente 
lair Bolsonaro, mas ainda 
não foi sabatinado pel a Co- 

missão de Constituição e 

justiça (CC])) do Senado, o 

! Ju Vel CHOOTTET dimam h A] 

EDICÕES |GLÓBO CONDE NAST Yu EDITORA GLOBO 

Testes nas umas 
descartamriscos para 
as eleições, diz Barroso 

> O presidente do Tribunal Supe- 

rior Eleitoral (TSE), ministro Luts 

Roberto Barroso, alirmou ontem 

que 05 testes de sepurança nas 

urnas eletrônicas não apresenta» 

ramriscos graves. Segundo ele, 

dos 289 planos de ataques ao 

sistema. 24 não obtiveram “qual- 

quer sucesso” Áscinco falhas 

identificadas, garantiu Barrosos, 

serão corrigidas até as eleições 

> = Ninpuem conseguiu invadir o 

sistema e oferecer risco para O 

resultado das eleições 

De acordo com Barroso, 0 

ataque mais preocupante to! 

desenvolvido pela Polícia Federal 

Os peritos da PF conseguirám 

acessar arede de transmissão do 

TSE, mas. noentanto, nãgentra- 

ramno sistema devotação Ou 

seja.nenhum voto foi alterado. 

+ 

> — É Um ataque importante que 

temos que encontrar mecanismos 

de bloquear, mas não é grave, por- 

que só consideramos prave o que 

tema potencialidade de alterar o 

voto do eleitos. E nenhum teve essa 

potencialidade — analisou Barroso. 

> O tribunal realizou o Teste 

Público de Segurança (TPS) 

duranteseis dias. (Ingrid Ribeiro) 
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ESTÁ 
CHEGANDO 
A HORA! 
Garanta o seu ingresso para a volta do 

evento mais gostoso do Rio. 

Você val curtir aulas com chefs 

famosos, quiosques de alguns dos 

melhores restaurantes e trucks do Rio, 

ótimas atrações musicais, feira de 

produtores e de cachaças, um 

ambiente espaçoso e cheio de charme, 

além, é claro, de muito alto astral. 

Em respeito às normas sanitárias 

vigentes, o evento será sujeito a 

lotação. Não deixe para a última hora. 

Confira a programação e compre seu 

ingresso on-line para garantir seu 

acesso no dia desejado. 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Venda exclusivamente on-line em 
ingressocerto.com/riogastronomia 

ms Saiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados pelas 
cutoridades de saude e vigentes durante o 

período de realização do evento serão seguidos 
Será tombém exigido o possaporte da vacina, 
digital ou fisico, com documento de identificação 

Saibo mais no nosso site 

Oque o Sentande 
Potrocino 

Eaiba aqui 

Naturgy” (atada SEBRAE 

Ticketeria Oficial ——— Porcorho — 

Zona Sul GP 
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REAÇÃO 
Garimpo ilegal 
busca apoio de 
políticos do AM

 | 

EDUAREO GONÇALVES? 

E DIMITERTUS DANTAS 

“Ens indo especiah 
bes dida giatro e nm dar 
ESSA qa Lj 

A operação de combate ao 
garimpo ilegal no Rio 

Madeira neste fim de sema- 

na gerou uma reação politi- 
ca no Amazonas que deve 
provocar um dilema para o 

governo Balsonaro. Nesta 

segunda-feira, parlamenta- 

res do Amazonas se movi- 

mentaram em Brasilia para 

encontrar um melo-termo 

entre a operação da polícia 
contra a extração de ouro 

garimpo ilegal e a manuten- 

ção da economia da região. 
O Palácio do Planalto ago- 

ra se vê em uma encruzilha- 
da. Auxiliares da Presidên- 

cia da República admitem 
que cs ministérios da Justi- 
çaedo Meio Ambiente sevi- 

ram forçados a agir em meto 
a uma tentativa do governo 
de adequar sua mensagem 

DR. SERGIO 
SIMON 

Médico oncologista 

de combate ao crime na ré: 

gião amazônica. Masa regu- 

la rização do garimpo sem- 
pre foi defendida pelo presi- 

dente Jair Bolsonaro, e am- 

bientalistas afirmam que es- 

se posicionamento Cem - 

vou aatuação de criminosos 

na região. 

O preteitode Borba(AM), 
Simão Peixoto (PP), chegou 

a anunciar na tarde de on- 

tem o fim da operação Uia- 

ra, que combate o garimpo 
ilegal no rio, que liga Porto 

Velho a Manaus. A operação 
é executada pela Polícia Fe- 
deraleo lhama, comgapoio 

da Força Nacional e das For- 

ças Armadas. 

A assessoriado Ministério 
da Justiça não confirmou a 

informação, mas a nútícia 

foi recebida com festa pelos 

garimpeiros que se refugia- 
ram em Borba. Desde sába- 

do, foram incendiadas mais 

de 130 balsas de garimpo, 
para que a extração ilegal 

e 

) 

DEPOIS DO ENEM 

= 
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Como se inscrever para o Sisu 
Processo online gratuito selec ona candidatos para as univers dades públicas 

e, muro 

Almoço coletivo. Carimpeiros que traba bavam juntos em balsa de garimpo imeguiar dividem refeição em Borba 

não possa ser reiniciada. 
Havia uma expectativa 

dentro da PF que a ação se 

encerraria ontem. Os agen- 
tes atuaram nas cidades de 

Autazes, Nova Olinda e Bor 

ba, mas avaliavam que seria 

arriscado avançar sobre 
municipios onde o garimpo 

Ú tradiç do, como Manicoré, 

Novo Ar ipuaná e Humaitá. 

— Querodizer quea partir 
de hoje a operação foi can- 

celada. Consegui falar com 

a assessoria do ministro da 

Justiça. Estou indo amanhã 

para Brasília — anunciou 
Peixoto a um grupo de 100 

garimpeiros, num discurso 

que lembrava um comício. 

“NÃO SERÃO QUEIMADAS” 

O prefeito de Borba deixou 

claro que, por Emniquan Lo, E5- 

tá proibido tirar o ouro do 

rio, mas que mantém conta- 

to com deputados e senado- 
res da bancada da Amazo- 
nas, que são em sua maioria 
favoráveis à legalização do 

garimpo no Rio Madeira. 
— As balsas de vocês não 

serão mais queimadas. As 
balsas que estão no fundo, 

procurem tirar e montar no- 

vramente, mas VOCÊS Estão 

impedidos por enquanto 

ainda de extrair o ouro — 

atirmou Peixoto, referindo- 

se às embarcações que fo- 
ramafundadaspelos própri- 

us garimpeiros para que pu- 

dessem ser recuperadas. 
Os garimpeiros fizeram 

festa na praça de Santo An- 

tônio — Borba é conhecida 

como a "Aparecida do Ama- 
zonas" devido à peregrina- 

” AUTOCUIDADO: 
MODO DE FAZER 
— AMANHA, às 10h — 
O diagnóstico precoce e o planejamento do tratamento 

São ações importantes contra o câncer de mama. 

Pri 
OQREDEL 

ção à cidade na data de San- 
to Antônia, soltando fogos 

de amificio. 

De manhã, helicópteros 

do Ibama sobrevoaram a re- 
gião. mas as lanchas dos ór- 

pãos de fiscalização não 

chegaram ao local. 
O deputado federal Silas 

Câmara (Republicanos- 
AM) esteve ontem com o 

ministro da Justiça, Ander- 
son Torres, para defender 

cautela na operação. Na 

conversa, ficou definido 
que o superintendente da 

PF no Amazonas iria entrar 

em contato comos prefeitos 
da região para uma adequa- 
ção de procedimentos. 

Os prefeitos sáoesperados 

em Brasília para uma reuni- 
ão coma bancada do Ama- 

zonas. O encontro deverá 

ser na sede do PSD porque o 

presidente da bancada é o 
senador Omar Aziz. 

Em Borba, os garimpeiros 

passaram as últimas noites 
em retirando motores e as 

mangueiras das halsas e as 

colocando na margem do 

Barranco de Santo Antônio, 
deondese vêuma estátuado 

padroeiro da cidade. 

— Estamos aqui tentando 
nos preservar — disse Edi- 

van de Jesus, 24 anos, que 

trabalha há cinco anos co- 

mo “rodador” de draga. 
Na cidade, um grupo de 20 

garimpeiros se reunivonteme 

dividiu um osso de costela de 

boi e um tambaqui com fari- 
nha no almoça. À maioria mo- 

rava no primeiro andar de 
uma embarcação em que tra- 
balham no maquinário. 

Na terceira live da nossa série, vamos reunir especialistas 

para desmistificar a doença e as opções de tratamento, 

além de apresentar novas terapias direcionadas para os 

diferentes perfis de pacientes, Não perca. 

DRA. LUCIANA 
JANDRE BOECHAT 

ocioso 8 E) 
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Covid-19 faz capitais cance 

Brasil | 13 

larem réveillon 
Com o temor pela variante Ômicron, festa é cancelada por prefeituras de Salvador, São Luís e Fortaleza, onde 

eventos privados serão liberados; Florianópolis terá fogos sem público; Belo Horizonte não planejou celebração 

LIC AS ALTINO 

At os ab hiring e Dor 

E” melo cb] temor com a 

variante Umicroneo ris- 

co de que a mutação leve à 
povos surtos de Covid-l9, 

prefeitos de capitais no Bra 

silabricam mão da realiza- 

ção de festas de réveillon. À 
prefeitura de Salvador 

anunciou ontem que não 

promoverá a celebração da 
virada de ano, seguindo 

uma decisão tamada em 

Fortaleza no sábado. A pre- 

teitura de São Luis também 

informou ontem que não 
vai realizar nenhum evento 

devirada do ano. 

A prefeitura de Belo Hon- 

zonte confirmou que “não 

planejou"acelebração, cem 
Florianópolis haverá quei- 
made fogos, mas sem públi- 

co. À programação da festa 
está mantida em São Paulo, 

Rio e Belém, masa decisão 

pode ser revertida, depen- 
dendo da evolução da pan- 

demiae da nova variante. 
l) prefeito de Fortaleza 

Jasé Sarto (PDT), usou suas 

redes sociais para anuncia! 

a decisão. Na sexta-feira, 0 
governador do Ceará, Ca- 

milo Santana (PT), já havia 
proibido grandes eventos 
para a virada no estado 

“A prefeitura não ira pro- 

mover evento público de ré- 

veillon deste ano, embora à 

vacinação contraa 0 mvid-19 

Você, 

que faz parte 

da história 

sERquIa 

= = - No 
fazia na praia. Em Fortaleza, prefeitura liberou apénas festas privadas, mas que podem reunir até 5 mil pessoas, se forem realizadas em lacalaberto 

va bem e os números de in- 

ternações e óbitos sigam es- 

táveis em níveis baixos. 

Chegamos a considerar a 

entanto. pode Tão Ser reali- 

zados na cidade. A prefeitu- 

ra baixou um decreto em 
que permite festas deate2,5 

possibilidade de realizar mil pessoas em ambientes 

nossa tradicional festa da vi- 

rada, se a situação permitis- 
se, mas não podemos rela 

xar, sob pena de colocarmos 

todo o trabalho feito até 
aqui a perder. O cenário in- 

ternacional é preocupante e 
estamos em alerta”, escre- 

veu Sarto, 

Eventos particulares, no 

você 
tá de 
parabens. 

Há 76 anos a CNC trabalha 

para defender os interesses 

dos empresários do 
comércio de bens, serviços 

e turismo brasileiro. 

techados, e de até 5 mil em 

locais abertos, após delibe- 
ração do Comitê Estadual 
de Enfrentamento à Co- 

vid-19 de Fortaleza. 

SEM FESTIVAL 

Em Salvador, seria realiza- 

do o tradicional Festival Vi 

rada, que dura pelo menos 

cinco dias e tem shows de 

grandes artistas que atraem 

um público que costuma su- 
perar as 250 mil pessoas 

Mas O prefe ito Bruno Reis 

(DEM) anunciou o cancela- 

mento do evento ontem 

Reis havia dito que deixaria 

a decisão para o último mo- 

mento, mas as incertezas 
em relação à pand emia o fi- 

zeram adiantar a decisão. À 

realização do carnaval sote- 
ropolitano vai depender de 
uma audiênciacomo gover- 

nador Rui Costa ( PT). 

— O governador disse que 

me procuraria, eu disse que 
procuraria ele, e eu já fiz is- 

50. Eu es pero LEr opor tumi- 

dade para pente conversar e 

tomar a decisão em conjun- 

to, Que SC! à tomada com to- 

da cautela é segurança, di- 
ante de tudo que está acon- 
tecendo — disse Reis on- 

tem. — Os números de ábi- 

LOS E Internações só lazem 

cair na nossa cidade. Sá que, 

em um cenário de incerte- 

Hoje, representamos cera de 5 milhões de empresas que, juntas, 

contribuem para O cescmento e o fortaleamento dos setores que 

mais empregam no país. E juntos, nós também contribuímos para 

levar mais qualidade de vida e oportunidade a toda população por 

meio da administração do Sesc e do Senac. E assim: valorizar O que 

agente faz é valorizar o desenvolvimento do Brasil, 

e 

zas, não há como realizar o 

Festival Virada. 

Segundo o prefeito, em 
Salvador, 99%. da população 

de mais de 12 anos tomou a 

primeira dose da vacina, € 
81% da mesma faixa estã 

com as duas doses aplica 

das. No Ceará, 74.2% da po- 

pulação recebeu duas doses 
da vacina ou a dose única. 
Esse ontingente é conside- 

rado imunizado contra a 
Covid-19, segundo o gover- 

no do estado. Além disso, 

87,46% dos cearenses já re- 

ceberam ao menos a primei- 
ra dose da vacina, 

A prefeitura de Belo Hori- 

zonte confirmou que já não 
havia realizado planeja- 
mento para réveillon este 

ano. Em Florianópolis, atra- 

dicional queima de fogos na 
Reira-Mar Norte vai ser rea- 

lizada, mas sem público. A 

intenção da prefeitura é, co- 

mo alternativa, organizar 
pequenas festas entre os 
bairros, para gerar menos 

aglomeração. 
As prefeituras de São Pau- 

lo e Belém responderam 

que o calendário de festejo 

está mantido, desde 
quadro epidemiológico 

continue favorável. Assim, 

As condições Con tinnar do 

sendo avaliadas até o fim de 

dezembro. As prefeituras de 

Aracaju e Recite ainda estu- 

dam se irão ter ou não festa 
de réveillon. 

Tue [U] 

Heuvaloriro 
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Depois do Enem, saída 
coletiva é na Capes, que 
avalia pós-graduação 
Agência recebe pedido de saída de 52 pesquisadores das áreas 

de Matemática e Física; presidente faz apelo para que fiquem 

PAULA FERREIRA 

pao fereeirafintasgiabo cum be 

Baaglisa 

epois do pedido de exo- 

D neraçãode 3/ coordena- 
dores do Inep, responsável 
pelo Enem, o Ministério da 

Educação sob a gesteão de 
Milton Ribeiro tem de lidar 

com uma nova debandaba, 
Um grupo de 52 pesquisa- 

dores das áreas de Matemá- 

tica, Probabilidade e Esta- 
tisticaede FisicadaCoorde- 

nação de Aperteiçoamento 
de Pessoal de Ensino Supe- 
rior (Ca pes) renunciou co- 

letivamente aos Cargos. 

Em duas cartas, ontem é 

Td SEMANA pASsa da, os cien- 

tistas dizem quea Capes não 
respaldao seu trabalho ecri- 

ticama presidência da insti- 
tulição por não defender a 

avaliação quadrienal da 

pús-graduação, suspensa 
por decisão judicial em se- 

tembro. 

Personal 

bobvbove 

Decidiram deixar os car- 

gos às seis coordenadores 
das duas áreas, que têm 

mandato de quatro anos, 28 

pesquisadores da área da 

Matemática e 18 da de Fisi- 
ca que trabalham na avalia- 

ção quadrienal, Além de ser 
responsável por avaliar os 
programas de pós-gradua- 

ção, a Capes também conce- 

de bolsas de pesquisas. 

Acartadaequipede Mate- 
mática diz que a instituição 

tem mudado parâmetros 

sem consultar as áreas res- 
ponsáveis, Os pesquisado- 

res afirmam que foram ori- 

entados a elaborar parece- 

res sobre a expansão de pro- 
gramas de pós-graduação 
por ensino adistância com 

rapidez. Segundo eles, as 
decisões da Presidênciae da 

Diretoria de Avaliação têm 

pego os pesquisadores “de 
surpresa. 
Em um outro oficio para a 

Personal 

presidência, os coordena- 

dores da área de Astrono- 

mia e Fisica também menci- 

onam “corrida desenfreada” 

para atender a um calendá- 

rio de ajuste em documen- 
tos relacionados à educação 

a distância e citam ainda 

“pressão” para dar celerida- 
de ao processo. 

Em setembro, à Justiça Fe- 

deral no Rio de Janeiro de- 

terminou a suspensão dos 
processos de avaliação de 

cursos de pós-graduação pe- 

laCapes sob oargumento de 
que a im stit uIção não pode- 

ria aplicar retroativamente 
mudanças nos critérios. 

O pesquisadores afirmam 
que consideram “quase im 
possível” a retomada da ava- 

liação num futuro próximo. 
Segundo os avaliadores, ca- 

so haja, não é garantido que 

a análise “atenderá aos pa- 

drões de qualidade”. 
— À presidência da Capes 
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Nova debandada. Problema surge quando MEC de M ton Rbelro anda avalia pedido de exoneração coletiva no Inep 

parece não querer que aava- 
liação vá para frente. A pen- 

te não viu defesa taxativa 

nem na Justiça, nem nos 
meios de comunicação, 

nem no Congresso. Foram 
dadas amplas oportunida- 
des para defesa e a Capes 

não quis — disse ao GLOBO 

o coordenador Roberto Im- 

buzeiro, que assina a carta 

— Perguntamos se os man 
datos seriam prorrogados, à 

presidência não fez nenho- 
ma menção de prorrogar. 

Estamos sem função e nOs 

sentindo desprezados. 

Questionado ontem sobre 
a recorrência de saída de 

funcionários das institui- 

ções vinculadas ao MEC em 
sua gestão, Milton Ribeiro 
apenas repetiu que os pedi- 
dos de exoneração no Inep 

estão sob avaliação. 

“PERMANEÇAM” 

A presidente da Capes, 

Cláudia Queda de Toledo, 

tez um apelo para que os 
pesquisadores “permane- 
cam colaborando”. Em nota, 

Cláudia diz que “todos são 
essenciais ao sistema. O 

texto, no entanto, cita que 

houve apenas dois pedidos 

de renúncia —os chefes das 
duas áreas. 

Do ATE OS dpbrã 

E 

- 
N 
: 

ÇÕES É ALENUA ECO JMENTANDO GRU FLHO É DE 

TErO ALETAMENTO MATERNO Eita PEL DE 4 REIS NEGES DE CuLDE COMNTAGIE dbi 

Es DE 
ar 

O MatiTEdDO Da DELE Ara DE Da Dé Co) bháda dá 

“Reavoer a contribuição 

dos dois coordenadores é 

muito importante para o 

SStema, ESP jalmente em 

momento em que a avalia- 

ção está em questionamen- 
to judicial”, diz a nota. Em 
um painel pelo Dia em De- 

lesa da Pós-graduação, a 

presidente da Capes afir- 

mou que a continuidade da 
a valiação é um compromis 

so de sua gestão: 

— Vamos colhendo hunda- 
mentações e justificativas, 

Elas não precisam ser por 

cartas de críticas ou cartas 

abertas. Acho que podem 
ser pelos canais abertos 

Enem 2021 
teve menor 

participação 
desde 2009 

pç do MEC mostram 

que 2.1/9.559 partici- 

pantes fizeram o Enem em 

2021 e 930,243 pessoas não 

compareceram ao exame. 
Desde que o Enem virou a 
principal via de acesso ao 

ensino superior no país, em 
2009, é o menor número de 

participantes no exame. À 

abstenção foi de 79,9%. 

O Enem também teve o 

menor número de inscritos 
confirmados desde 2005. 0 

exame se tornou restrito 
após uma regra do MEC que 

impediu estudantes pobres 
que não justificaram ausên- 

cia na edição de 2020 de 

prova desse ano. Realizado 

no augeda pandemia, em ja- 

neiro, a edição passada re- 

gistrou recordes de faltosos, 

com abstenç ão de 55%, So- 

mente após decisão do STF 

em setembro o MEC rea- 

briu as inscrições e conce- 
deu isenção de taxa aos alu- 

nos pobres. 

Segundo 05 dados apre- 
sentados pelo ministro da 

Educação, Milton Ribeiro, e 

pelo presidente do Inep, que 

prepara o exame, Danilo 
Dupas, 2.145.194 estudan- 

tes fizeram a prova impres- 

sa, que registrou 895.715 
ausentes, ou 29,5% de abs- 

tenção. No caso do Enem 
Digital, 34.365 fizeram à 

provae 34.528 faltaram, um 
indice de 50,1% de faltosos, 

— Diante dos maus augii- 

rios que tivemos antes da 

prova, creio que não é hora 
de tripudiar mas dizer que a 

educação brasileira saiu pa- 
nhando —disse Ribeiro, 

Houve preocupação com 

à Enem 2021 pelo pedido de 

saida de 37 coordenadores 

do Inep e temor de interte- 

rência política no cxame. 
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ETEOROS EMS 

VALOR PANDÊMICO 
4 Omicron, a criptomoeda, dispara 900% 

Moeda dgital tem, por concidância. o mesma nome da núva variante da Covid-19 

Mesmo com PEC dos Precatórios, União 
pode enfrentar R$ 4,8 tri em novas cobranças 
GERALDA DMA 

priadidtosd úgioba cód 
meuidis 

Proposta de Emenda à 

Pa Constituição (PEC) dos 
Precatórios foi apresentada 

pelo governo em aposto, de- 
pois de o ministro da Ecaono- 

mia, Paulo Guedes, descobrir 
um “meteoro” que afetaria as 

contas públicas: o pagamento 
de R& 891 bilhões devido a 
sentenças judiciais em 2022, 

alta de 62% sobre este ano. 

Maso projeto. que pode ser vo- 

tado hoje na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCT) 

do Senado, não resolve o fluxo 

futuro dos precatórios, que, se- 

gundo levantamento da Advo- 
cacia Geral da União (AGU), 
pode somar R$ 4,8 trilhões 

nos próximos anos, à depen- 

der do ritmo do judiciário. 

Entre os 14 maiores credo- 

res da União, há estatais e 

prefeituras. Só a Petrobras 

tem um precatório de R$ 
2,572 bilhões e outro de R$ 

195,6 milhões, um total de 

R3 2,868 bilhões a receber. 
O potencial de decisões ju- 

diciais à serem pagas foi obti- 

do pelo monitoramento que a 

AGU faz dessas despesas. Para 
aprovar a PEL, senadores co- 

bram uma comissão parla- 

mentar para acompanhar 

ações judiciais contra à União 

— um trabalho similar ao rea- 
lizado pela AGU, que desde 

2016 monitora, trimestral- 

mente, os casos na Justiça. 

R$ 926 BIEM RISCO PROVÁVEL 

Segundo o órgão, há um uni- 

verso de 40 milhões de ações 
contraa Uniãoem todo o pais, 

envolvendo 990 temas dile- 

rentes. No cenário de risco 
provável, onde dificilmente a 

União ganhará a causa e a di- 

vida vai virar um precatório, O 

valor soma R$ 926 bilhões — 
divida que poderá ser cobrada 

a qualquer momento, depen- 

dendo do prazo do julgamen- 
ta, disse um técnicoda AGU. 

Já no cenário de risco possi- 
vel, em que as chances de vitó- 

rise de derrota não são previsi- 

veis, os processos totalizam Rã 
1,2 trilhão. No remota, onde a 

União tem melhores perspec- 

tivasde vitória acontaéde R$ 

27 imilhões. Osistemada AGU 
catualizado acada três mesese 

apresentado ao Tesouro Naci- 

onal para compor o chamado 
risco fiscal 

A PEC adia metade do paga- 

mento do “meteoro” do ano 

que vem: seriam R$ 45,3 bi- 
lhões em 2022,e R$ 43,8 bi 

lhões ficariam para os próxi- 

E 

mos anos — ou então o credor 

aceitará algum negócio com o 
precatório, como quitar debi- 

tos como Fisco ou usar o valor 

como moeda para 0 pagamen- 
to de licenças, licitações e ou 
tros junto à União. Isso foi pos- 

sivel com a criação de um sub- 

teto no Orçamento para os 

precatorias Que seguirão Es 

valoresde 2016, ano da criação 

do teto de gastos, corrigidos 

pela inflação. Mas, na prática, 
o valor adiado pode ser soma- 

do a novas condenações. 

OGLOBO teve acesso aos 

maiores precatórios de 2022 
equeo governo busca soluci- 

onarna PEC por falta de es- 

E is en 

Sem trégua. Apesar de PEC dos Precatórios avançar no Congresso para a'iviar as contas púbiicas em 2022. eleitos serão lim tados: de acordo com a AGU há 40 milhões de processos contra à Lindo 

Saúde “rouba' espaço da Previdência no total de dívidas 
Em sinal de apoio, Pacheco afirma que PEC é a solução possivel para viabilizar Auxílio Brasil e prevê votação na quinta-feira 

E Ata 

levantamento que a Ad- 

vocacia Geral da União 

(AGU) faz sobre às precató- 
ELOS indica uma mudança 

no perfil das dívidas decor- 

rentes de condenações judi- 
ciais da União. Se, no passa- 
do, causas previdenciárias 

chegavam a significar 70H 

dessas obrigações, agora so- 
mam apenas 30%, 

Por outro lado, a AGU in- 

dica um crescimento de 

precatórios na área da saú- 

ÚLTIMOS 
» DIAS 

GARANTIA TI ANOS 

FRONTA CHTRLGA 

de, envolvendo omissões 

do Estado, compra de me- 

dicamentos e tratamentos 

de alto custo, além das im- 

actos da pandemia. O ta- 
elamento do frete, adota- 

do pelo governo Michel Te- 

mer após a greve dos cami- 

nhoneiros; também deve 
gerar precatórios 

Esse tipo de monitora- 

mento é o defendido por se- 
nadores para aprovar a Pro- 

posta de Emenda à Consti- 

tuição (PEC) dos Precatóri- 

os, que adia a quitação de 

metade dos R$ 89,1 bilhões 

de condenações judiciais 
previstas para serem pagas 

em 2022. Paraaperteiçoar o 

controle, a AGU fará uma 
parceria com o Conselho 

Nacional de Justiça (CNT), a 

tim de incluir no radar pro- 

cessos nas três esteras (Uni- 
ão, estados e municipios ). 

O projeto está sendo im- 
plantando pela AGU e será 
mantido pelo CNI. Além de 

aferecer maior previsibili- 
dade na emissão de precató- 

rios, a medida vai permitir à 

União penhorar valores de 

credores endividados como 

erário, disse uma fonte en 

volvida no processo. 

SEM REFORMA DO IR 

A PEC pode ser votada hoje 
na Comissão de Constitui- 

ção e Justiça (CC]) do Sena- 
do,O presidente do Senado, 

Rodt igo Pacheco (PDB- 

MG). afirmou ontem que o 
projeto, se passar pela CC], 

pode ser votado no plenário 
da Casa na quinta-feira. Pa- 
checo ainda expressou, pela 
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NOVDAMEBIENTE COM LOJA 

primeira vez, apoio à pro- 

posta, que éapresentada pe- 
lo governo come a solução 

para a elevar o benefício 

mensal médio do Auxílio 
Brasil de R$ 220 para no mi- 

nimo R$ 400: 

— Aprovando na CUL], eu 

levarei imediatamente à 
pauta do Senado. Acredito 

que na quinta-feira, após as 

sahatinas que nós temos. 
Depois de ser aprovada 

pela Câmara dos Deputa- 

dos, à PEC precisa passa 

no Senado para conseguir 

CasaShnpping 
(Et) 3325 3019 

(21 2543 2285 

[11] 32504067 

LOJA CinLHME 

paço no Orçamento — com 

exceção dos precatórios do 
Fundef, antigo fundo da edu- 
cação básica, que somam R$ 

17 bilhões. Os 14 maiores 
precatórios somam, em 
2022, R$ 8,7 bilhões. 

ÁLCOOL E EDUCAÇÃO 
Depois da Petrobras, na lista 
de credores, vem a Copersu- 

car, de açúcar e álcool, com 
crédito de R$ 2,819 bilhões. 
Em terceiro estã a empresa 

atacadista Bemol, com R$ 447 

milhões a receber. Depois vêm 

o estado do Piaui (R$ 399,8 
milhões): Fundo de Liquida- 

cão Financeira e Investimen- 
tos em Direitos Creditários 
(R$ 392,8 milhões): Fan Dis- 

tribuidora Petróleo (R$ 385,6 
milhões); Indústria Verolme 

(R$ 3044 milhões); Usina 
Santa Lydia (R$ 3029 mi- 
lhões); Adriano Ometto Agri- 

cola (R$ 258,0 milhões |: Sesc 

(R$ 254,7 milhões); Senai (R$ 
234,3 milhões): e a prefeitura 

de Hhéus (R$ 212,6 milhões ). 
As empresas citadas foram 

procuradas pelo GLOBO, mas 

não responderam ao questio- 

namento sobre os precatórios. 
A Usina Santa Lydia ea Adria- 
po Ometto não foram localiza 

das. O Sesc respondeu que 

acompanha a tramitação da 
PEC e que, “caso ocorra algu- 

ma alteração na legislação”, vai 

avaliar “possiveis impactos e 

medidas a serem adotadas” 
A concentração de precató- 

rios no setor sucroalcooleiro 

resulta de tabelamentos de 
preços no passado, No caso do 

Fundef, a dívida decorre da fal. 

ta de complemento do piso sa- 
larial de professores. Ambos 
devem continuar pesando nas 
despesas por cerca de dois 

anos, segundo técnicos. Há 
ainda processos que tratam de 

remuneração de servidores 

públicose de desapropriações. 

abrir um espaço fiscal de 
R$ 106 bilhões no Orça- 

mento de 2022. Além de 

mudara regra do pagamen- 
to das dividas judiciais da 

União, o texto altera a cor- 

reção do teto de gastos do 

governo tederal. 
Também ontem, Pacheco 

reconheceu que a reforma 

do Imposto de Renda, pro- 

posta pela equipe econômi- 
ca do governo Jair Balsona- 

ro, não deve ser votada este 

ano. O senador voltou a de- 

tender rapidez na aprova- 

ção do novo Refis, que já 
passou pelo Senado e agora 

está na Câmara dos Deputa- 
dos. Muitos senadores de- 

fendem o Refis para aprovar 

a PEC. (Geralda Doca, com 
colaboração de Júlia Lindner) 
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Com Abraro Gribel e Ana Carolina Diniz 

As visíveis vitórias 

das cotas raciais 

adoção das cotas raciais nas universida- 
| des públicas provocou um acirrado de- 

bate no Brasil. A vitória foi dos defensores 

da medida. Hoje. 20 anos depois de inicia- 
das,e 10 anos após sua adoção nacional, são 
visiveis as mudanças positivas das ações 

afirmativas. O debate amadureceu, a pre- 

sença dos pretos e pardos nas universidades 
teve uma alta im pressionante. Mas q racis- 

mo permanece, as barreiras são muitas, e à 

presença dos pretos em posição de destaque 
ainda é pequena, O Congresso está discu- 
tindo a revisão prevista para 2022.0 mo- 

mento não poderia ser mais desafiador. 

— O Congresso está rachado. A esquerda 

Tarifa social de 

energia chegará 

tem projetos para consolidar e expandir as 
cotas. À maioria dos projetos da direita é para 
abolir à política. À preocupação é que as pro- 
postas estão tramitando muito rápido, sem 
tempo para discussão. Por isso há uma 

apreensão generalizada e é muito dificil pre- 
vero que vai acontecer —disse o cientista po- 
lítico João Feres, do Observatário do Lepisla- 

tivo Brasileiro e professor da Ver), a primeira 
universidade a adotar a reserva de vagas. 
O reitor José Vicente, da Universidade 

Zumbi dos Palmares, começou uma campa- 

nha meses atrás para que o sistema de cotas 
seja mantido, Uma frente parlamentar foi cri- 
ada que tem como coordenador o deputado 
Bira do Pindaré (PSB-MA ), ele próprio é au- 

tordeum dos muitos projetos sobre o assunto 
no Congresso, José Vicente acha que o ideal é 

que seja prorrogada. À revisão pode ser uma 

caixa de pandora, por causado atual governo. 
— Na medida em que se sentir acuado, o 

presidente vai levantar os troféus ideológi- 
cos. Isso pode contaminar o debate e trazer 
um prejuízo terrível com a talta de prorro- 
gação da lei e um limbo jurídico. Há um 
consenso de que o resultado dalei de cotas é 
extremamente significativo e que a lei pre- 
cisa ser protegida —diz José Vicente, 
As primeiras políticas foram adotadas pelas 

universidades no começo deste século. Desde 
então a presença dos estudantes pretos no en- 

sino superior aumentou sempre. Estudo feito 
por Amélia Artes e Arlene Ricoli, “Acesso de 

negros no ensino superior: o que mudou entre 
2000 e 2010”, publicado no Cadernos de Pes- 
quisa, da Fundação Carlos Chagas, mostrou 

que na primeira década do século a presença 

dosnegros nos cursos de graduação aumentou 
291%. Em 2018. os estudantes pretos e pardos 

superaram 50% das matriculas em universi- 

dades federais. 
Congresso precisa Mesmo com curso 

renovar as cotas superior, os negros têm 

raciais que vencem — desvantagem no mer- 
em 2022. Foram cado de trabalho. Algu- 
muitas conquistoas mas empresas come- 

em 20 anos, mas 

ainda há um árduo 

caminho à frente 

cam a mudar à maneira 
de recrutar e isso é ani- 

mador, Ãos poucos o 
mercado vai mudando, 

mas ainda está distante da almejada igual- 
dade de oportunidades. O Indice de E qui- 
dade Racial nas empresas em 2021 feito 

com 42 empresas mostrou que 30% dos 

tuncionários eram negros, nos quadros de 
gerência não chega vam a um quinto, na di- 

retoria eram menos de 5%. 

Os dados da Pnad Continua do IBGE mos- 

tram que o país ainda tem um longo cami- 
nhoa percorrer para reduzir a desigualdade 

decor no mercado de trabalho. No primeiro 

trimestre de 2012, quando a pesquisa co- 

O GLOBO Terga-telia 30 1 2021 

meçou, a taxa de desocupação de brancos 
erade 6,6% contra 9,1% de pardos e 9,6% de 

pretos. Quase dez anos depois, no segundo 

trimestre de 2021, 0 desemprego de bran- 
cos era de 11,7%, contra 16,1% de pardos e 

16,6% de pretos. Em 2012, o desemprego de 
pretos era 38% maior do que o desemprego 
de brancos. Hoje, é 42% maior. 

O pesquisador do Inepe doutor em educa- 

ção pela USP Adriano Souza Senkevics pu- 
blicou estudo mostrando que, em 1998, 

75% dos jovens matriculados nos cursos su- 

periores eram dos 20% mais ricos, em 2015 

essa faixa de renda representava 39% dos 
alunos. Eleacha que há uma transformação 

na universidade, e a razão mais importante 

éa políticade cotas. 
— que os dados mostram é que, se não 

fosse a lei de cotas, o Brasil não teria tido 

uma inclusão tão potente de alunos de esco- 

la pública, de baixa renda, negros e indige- 
nas, principalmente nos cursos mais con- 

corridos —diz o pesquisador. 

sempre defendi as cotas com entusiasmo. 
Não foi fácil o debate, mas aconteceu o avan- 

ço que os defensores das cotas previam. Há, 

contudo, um caminho árduo à frente, para 

manter as conquistas e buscar um Brasil me- 
nos desigual. O racismo brasileiro é um dos 

maiores obstáculos ao progresso do país. Que 
essa não seja uma pauta só de novembro. 

a 23.8 milhões 
de famílias 
Custo do programa que dá descontos 

nas contas de luz dos mais pobres vai dobrar 

e atingir R$ 7 bi ao ano com nova regra 

MANDEL VENTURA 
Midori a ri cia ria hat 
Easiica 

s novas regras para a tarifa 

Â social de enerpia elétrica 

farão o número de beneticia- 
rios do programa quase do- 

brar. Mais 11,5 milhões de fa- 

milias passarão a ter acesso 

automaticamente ao benefi- 
cio, fazendo com que o total 

de residências beneficiadas 

chegue a 23,8 milhões. Atu- 
almente, 12,3 milhões de la- 
res são atendidos. O custoó 

também dobrará. 

Após o Congresso Nacio- 
nal aprovar mudanças no be- 

nefício, as novas normas se- 

rão estabelecidas pela Agén- 

cia Nacional de Energia 
(Aneel) em reunião hoje. O 

diretor da Ancel Sandoval 

Feitosa, responsável por esse 
tema dentro do órgão, disse 

ontem ao GLOBO que as dis- 

tribuidoras serão obrigadas a 

inserir famílias no programa 
automaticamente: 

— À distribuidora vai ape- 

nas olhar os critérios de ca- 

dastro de consumidores. 

Atendidos os critérios, ca- 
dastra o consumidor auto- 

maticamente. 

REDUÇÃO DE ATÉ 65% 
O benefício, que reduz a fatu- 

rada energia para às famílias 

mais pobres, por outro lado, 
tem um custo, que é repassa- 
da às contas de luz dos de- 

mais consumidores de ener- 
gia elétrica. Esse custo vai su- 

birde R$ 3,6bilhões paracer- 

cade R$ 7 bilhões por ano. O 

dinheiro vem da Conta de 
Desenvolvimento Energéti- 

co (CDE), um fundo do setor 
elétrico abastecido com en- 

cargos cobrados nas contas 
de luz. O diretor da Aneel de- 

tende o subsidio: 

— À pente até chamava 
aquide pobrezaenerpéticaa 

falta de acesso a energia. À 

tarifa social é uma política 

pública que combate essa 
pobreza. Apesar de ser um 

subsidio, ele é justo. Ele é o 

Mais lares contemplados. Torres de enerpia no DF: nova regra para tarifa socia vai dobrar custo e número de beneficiados CadUnico dará acesso automático 

mais justo subsídio que te- 
mosna CDE. 

O programa reduz, em mé- 
dia, R$ 24,59 da conta de luz 

dos beneficiários, com um es- 

calonamento do desconto que 
varia de acondo com 0 consu- 

mo dos clientes de baixa ren- 

da. Para o consumo até 30 qui- 

lowatts-hora (kWh) pormeês, a 
redução é de 65%. De 3La 100 

kWh, o valor a pagar fica 40%; 

menor De 101 kWh a 220 
kWh, a redução é de 10%, 
Apenas à energia consumida 

acima de 220 kwh por mês 

tem custo similar ao dos con- 

sumidores sem. beneficio. 

Com as novas regras, para 
que o cadastramento seja 

real izado automaticanen- 

te, será necessário que à 

CPF do titular da conta de 

luz seja o mesmo informado 
no Cadastro Unico para Be- 

pefícias Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), usado 

po Auxílio Brasil. 

PROCESSO SIMPLIFICADO 
Assim, à Ancel recomenda 

que a família verifique qual o 

lr tegrante tem O nome na 

conta de luz e, se precisar, que 

peça a alteração de titularicda- 

de à distribuidora. Até agora, 
para o consumidor ter acesso 
aú benefício, precisa procurar 

uma Centro de Referências 

de Assistência Social (Cras), 
sistema comandado pelas 

prefeituras. Depois, essa in- 

formação é encaminhada pa- 

rão Ministério da Cidadania 
e, sb assim, passa ater direito à 

tarifa social. 

— À primeira grande difi- 

culdade eram esses centros. 

Há prefeituras estruturadas e 
outras não, O mais importan- 

te dessa norma que vamos 

aprovar é a desburocratiza- 
ção, que gerará maior inclu- 

são, para que o consumidor 

tenha um desconto que pode 
ser de até 65% das tarifas. Co- 
mo dava muito trabalho para 

cadastrar os consumidores, 

isso não havia chegado para 
todos —disse Feitosa, 
Os critérios para receber q 

beneficio não vão mudar. Têm 

direito à tarifa social as famíli- 
as inscritas no Cadastro Unico 

com renda mensal menor ou 
igual a meto salário-minimo 
par pessoa. E também as fami- 
tias com pertador de doença 

que precise de aparelho elétri- 

Focus: mercado já projeta inflação de 5% em 2022, o teto da meta 

ambipar.com 
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N a 19% alta consecutiva, à 
mercado já projeta, pela 

primeira vez, inflação de 
5% em 2022 — exatamente 

o teto da meta do Banco 
Central para q ano que vem. 
A previsão consta do Bole- 

tim Focus, divulgado ontem 
pelo BC. Na semana passa- 
da, a projeção era de 4,96%. 

O centro da meta para o 
ano que vem é 3,5%, com to- 
lerância de 1,5 ponto per- 
centual (p.p.) para cima ou 

para baixo. Ou seja, o piso é 
deZMeoteto, de 5%, 

Se a inflação não ficar nes- 

te intervalo, o presidente do 

BC, Roberto Campos Neto, 
terá de enviar uma carta ào 

ministro da Economia, Pau- 

lo Guedes, para explicar as 
razões disso e as medidas 
que serão tomadas. 

Isso já val acontecer este 

ano, Uma VEz que id préy td 

da inflação registrada pelo 

IBGE está em 10,73% no 

acumulado dos últimos 12 

meses, Comerea do projeta 

que terminará o ano em 

10,15%, segundo o Focus. 
A meta deste ano é 3,75%, 

podendo chegar a 5,25%, 

no teto. 
Os preços têm sofrido im- 

pacto da alta de itens como a 
gasolina, que subiu 6,62% em 

novembro, do gás e da energia 
elétrica. O preço das caes, 
que recuou recentemente, 

ainda acumula alta de 15,02% 
nos últimos 12 meses. 

REVISÕES PARA O PIB 
Enquanto as expectativas 
de inflação sobem, asdo PIB 
COR tinta Em queda. Para 

2021, 0 mercado revisou a 
previsão para haixo pela se- 

tima vez consecutiva: 

4,78%. Há quatro semanas, 

a projeção era de 4,94%. 

Ja para 2022, a estimativa 

é de 0,58%, menos da meta- 

de docrescimento esperado 
hã um mês: 1,2%, 
O PIB do terceiro trimestre 

sera divulgado na próxima 

quinta-feira, o que deve levar 
anovas revisões nas projeções 

em meio à um cenário de in- 

certeza fiscal e juros altos. 
No caso da taxa básica de 

juros, a Selic, as projeções 

co para o tratamento — nesse 
caso, com renda mensal de até 

três salários minimos. Tam- 
bém têm direito famílias com 
integrante que receba o Bene- 

ficio de Prestação Continuada 
(BPC), que contempla idosos 
e pessoas com deficiência de 

baixa renda. 

Com as mudanças nas re- 
gras, as distribuidoras de 

energia vão avaliar mensal- 

mente se os consumidores ca- 
dastrados atendem os critéri- 
os para receber o benefício, a 

partir dos dados do CadUni- 
co, a serem fornecidos pelo 
Ministério da Cidadania 

Também deverão ser atendi- 

dos consumidores dessa faixa 

em novas ligações de energia 
ou na mudança do neme do 

responsável pela fatura. 

para 2021 e 2022 foram 

mantidas em 9,25% e 
11,25%, respectivamente. 

O Comité de Política Mo- 

netária (Copom) do BC se 
reúne na semana que vem 

para decidir o novo pata- 

mar da Selic. Atualmente 

estã em 7,75%. O Copom já 
sinalizou que deve fazer 

outra alta de 1,5 p.p., o que 

levariaa taxa a 9,25%, atual 
previsão do mercado 
Oajusteda Selicéa princi- 

pal ferramenta do BC para 

controlar a inflação, Juros 
maisaltos tendem a desesti- 

mular o consumo e, conse- 
quentemente, a atividade 
econômica, o que tende a 
reduzir preços. 
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Vale produz areia para reduzir uso de barragens 
Para diminuir depósito de rejeitos em estruturas como a que provocou a tragédia de Brumadinho em 2019, mineradora 
investiu em projeto que levou ao novo produto e já vendeu mais de 250 mil toneladas este ano para a construção civil 

ELADCE CAVALCANTI 

Elias egado ctm be 

Vale passou a produzir 
areiaemumade suas uni 

dades em Minas Gerais e já 
vendeu mais de 250 mil to- 

neladas este ano, principal- 
mente para a construção ci- 

vil O novo produto da mine- 

racdora é resultado de um pro- 

jeto para reduzir ovolume de 
rejeitos no processamento 

do minério de ferro, evitando 

a destinação para barragens 
como a de Brumadinho 

UM). cujo rompimento em 

2019 deixou 270 mortos. 

A areia pode ser usada em 

argamassas, concretos e pavi- 
mentação de estradas. O pro- 
jeto, que recebeu R$ 50 mi- 
lhões em investimentos des- 

de 2014, teve seu desenvolvi- 

mento impulsionado após os 
desastres de Brumadinho e o 

da barragem da Samarco — 

controlada pela Vale e pela an- 

glo-australiana BHP Billiton 
em Mariana (MG), em 2015, 

— Samarco e Brumadinho 

são marcos muito importan- 
tes. Mudaram a forma da 

companhia de pensar. Mas 

nós já tinhamos esse esforço, 
com foco em sustentabilida- 
de — diz Rogério Nogueira, 

Barroso libera 
concursos em 
estados que 
estão no RRF 

ministro Luis Roberto 

Barroso, do Supremo Tri- 

bunal Federal (STF), decidiu 

ontem que estados em Regi- 
me de Recuperação Fiscal 

(RRF) podem fazer concur- 

sos públicos para preencher 
cargos vagos. 

A decisão de Barroso tam- 

bém exclui do teto de gastos 

dos estados em RRF despesas 
executadas com recursos de 

fundos públicos especiais 

(que têm receita especifica 

para a realização de um servi- 

ço ou objetivo |. Coma se trata 
de uma liminar, a decisão pro- 

visória será analisada pelo 
plenário virtual do STF. 

O RRF é um regime de so- 

corro a estados em grave crise 
financeira, que alivia o paga- 
mento da divida dessas unida- 

des com a União. Atualmente, 

apenas o Rio está no regime 
obicialmente. Mas outros esta- 

das, como Minas, Goiás e Rio 

Grande Sul, tentam aderir. 

Em troca deum alívio nas di- 
vidas, os governos estaduais 

devem adotar uma série de 

medidas de controle das con- 
tas locais, como a suspensão 

de concursos públicos e a cria- 

cão de um teto de gastos locais. 

Para Barroso, a proibição de 
CONCUESOS “pera risco à conti- 

nuidade dos serviços públicos 

estaduais e municipais. 

A lider em gestao 

ambiental, 

ambipar.com 

diretor de Marketing de Fer- 
rosos da Vale. — O desafio é 

ndo estocar mais rejeitos, mas 

criar aplicações para reduzir 
isso. Olhando para o longo 

prazo e o futuro. quando a mi- 

na se exaure, as barragens po- 
demseruma reserva de PESC 

sus para outras atividades. 

Segundo à executivo, não 

está definido se a produção de 
areia será uma nova unidade 

de negócio da Vale. À opera- 

ção está vinculada ao proces- 
so de produção de minério de 
ferro, À produção deareia sus- 

tentável,comoa Valechamao 

novo produto, foi anunciada 
ontemno Vale Day 2021, uma 

reunião com investidores fei- 

ta em Nova York. 

DUTROS PRODUTOS NO RADAR 

A Vale pera aproximada- 
mente 55 milhões de tonela- 
das de rejeitos de arciano be: 
neficiamento de minério de 

ferro. Este ano, mais de 250 

mil toneladas de areia já fo- 
ram comercializadas. A esti- 

mativa da companhia é que 

esse volume quase quadru- 
plique em 2022, alcançando 

| milhão de toneladas. Em 

2043, a previsão é de 2 mi- 

lhões de toneladas. Os com- 

pradores são de Minas, Espi- 

Reciclagem. Pátio de estocagem na mira de Brucutu (MG), onde a Va eniciou a produção de areia para construção 

rito Santo, São Paulo e Dis- 

trito Federal, principalmen- 
te empresas de concreto. 

Apúsodesastre de Bruma- 

dinho, a Vale se comprome- 

teu com a desativação de 30 
barragens a montante. À 
mineradora anunciou on- 

tem que as obras de desca- 
racterização do dique 5 da 

barragem Pontal, em Itabi- 

tá, oram concluídas, sendo 

asétima barragem desse ti- 
po desativada. 

ss 

Nesta etapa inicial, a arela 

está sendo produzida na Mi- 
na de Brucutu, em São Gon- 

çalo do Rio Abaixo (MG). 

Mas deve ser implementada 

em outras unidades da com- 
panhia em Minas. Nessa re- 

gião. o processamento do mi- 

nério utiliza água, em razão 
de um menor teor de miné- 

riono materialextraido dala- 

vra, que é, em média, 40%. 

Em Carajás, no Pará, a produ- 
ção é feita a seco, porque o te- 

par ag 

or de ferro fica acima de 65%. 

Aotodo, a mineradora tem, 
atualmente, 70% de sua pro- 

dução vindos de processo a 
seco, tendo avançado de 40% 
em 2015. O patamar de hoje, 
porém, não deve ser alterado 
até que a produção total da 

companhia alcance 400 mi- 
lhões de toneladas por ano. À 

previsão para 2021 é que Fi- 

que entre 315 milhões e 335 

milhões de toneladas. 
O processo de produção da 

areia, destaca André Vilhe- 
na, gerente de Novos Negó- 

cios da Vale, é todo físico, não 

havendo elementos tóxicos 
no processo ou presentes nos 
coprodutos como na sílica 

utilizada para produzir a 
areia sustentáve!] 

'PLATAFORMA' 

A aplicação em concreto e ar- 
gamassa já foi testada em la- 
boratório. À empresa estuda 

a produção de aglomerantes 
QUiMCOS, ETA parcéria com 

institutos e empresas inter- 

nacionais, além de um gel 

polimero, uma espécie de 
substituto do cimento, já pa- 

tenteado pela mineradora. 

Em Nova York, o presiden- 

te da Vale, Eduardo Bartolo- 
meo, afirmou que há uma 

“plataforma de crescimento” 

da companhia no setor de 
metais básicos e destacou à 

potencial da diversificação 

de sua produção. 

O vice-presidente de Fi- 
nanças da mineradora, Gus 

tavo Pimenta, afirmou que a 

empresa vai empreender 
um programa de redução de 

custos de US$ 1 bilhão num 

periodo de até dois anos. 

Umadas frentes seráa redu- 
ção de riscos. 

à ey iairsf 
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Criticado por 
acionistas, 

CEO do Twitter 
deixa 0 cargo 
Jack Dorsey dividia atenções entre a 

rede e empresa de pagamentos. Diretor 

de Tecnologia assumirá a empresa 

Alia PORa 

CEO e cofundador do 

t+ Twitter, Jack Dorsey, 
anunciou ontem sua saída 
do cargo em publicação na 

própria rede social, Parag 

Agrawal, diretor de Tecno- 
logia do Twitter, assume a 

posição. Às ações da empre- 

sa chegaram a subir 13% na 
Nasdaq, em Nova York, nas 

negociações pré-abertura 

do mercado, mas lecharam 

o diacam queda de 2,74%. 
Em e-mail compartilhado 

na plataforma, Dorsey afir- 

mou que é “muito limitante” 
ter a gestão da empresa feita 

por um dos fundadores. Ape- 

saír da saida, ele val continuar 

ocupando uma cadeira no 
Conselho de Administração 

do Twitter até 2022. 

“É fundamental que uma 
empresa consiga se manter 

por conta própria, sem a influ 
úncia e a direção de seu hunda- 
dor”, escreveu. Segundo Dor- 
sey entre os pontos que o leva- 
ram a deixar a direção da em- 

presa estão à escolha unânime 

por Parag Agrawal para assu- 
mir a liderança e a chegada de 

Bret Taylor, cocriador do Goo- 
gle Maps, ao Conselho do 
Timiter 

“Não há multas empresas 

que chegaram a esse nível. E 

não há muitos fundadores 
que escolhem a empresa 

acima do próprio ego. Eu sei 

que vamos mostrar que essa 
foi a decisão correta”, con- 

cluiu Dorsey. 

Também em sua conta na 

rede social, Parag Agrawal 
apradeceu Dorsey pela con: 

fiança e pela parceria, e re- 

forçou aos funcionários da 
empresa que agora é omo- 
mento de “mostrar todo à 

potencial do Twitter”. 

“OQ mundo está nos acom- 
panhando agora, até mais 

que antes. Muitas pessoas 

vão ter muitos pontos devis- 

tacopiniões diferentes so- 

bre as notícias de hoje. E 
porque se importam com o 

Twitter e com onosso futu- 
ro, e é um sinal de que o tra- 

balho que fazemos aqui im- 

porta , afirma. 

GESTÃO SOB CRÍTICAS 
A informação de que Dorsey 
deixaria o carpo fez as ações 
do Twiter saltarem mais de 

10% antes da abertura dos 

mercados em Nova York. No 
fechamento, no entanto, ce- 

deram 2 74%, a US$ 45,78. 

A pestão de Dorsey no 
[witter era alvo de críticas 
de investidores e funcioná- 

rios. com avaliações de que 

o executivo gastava muita 
energia em sua outra com- 
panhia, a empresa de paga- 

mentos Square, e não dedi- 

cava tempo sulicienteaoco- 
mando da rede social, 

Nos últimos meses, Dor Se 

vinha demonstrando inte- 

resse em negócios voltados 

para criptomoed us. Comoa 

núncio de sua saída do co- 

mando do Twitter, as ações 
da Square fecharam o dia 

com alta de 0,37%, cotadas a 

USS 20,87. 
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De saida. Cotundador e CEO da Taitter, Jack Dorsey anunciou que deixará o carpa em mensagem na rede social: ele mantém negócios em crplompedas 

Assim como as demais big 

techs, o Twitter enfrenta 

pressões para dar mais trans- 

parência aos produtos e ser- 

viços oferecidos na platafor- 

ma e, sobretudo, ser mais 

proativo no combate aos dis- 

cursos de ódio em redes soci- 

ais. Dorsey passou a toma 

medidas enérgicas contra es- 
sas práticas. O caso mais em- 
blemática foi a exclusão da 

conta do ex-presidente Do- 

nabd Trump no Twitter, em 

mit ÇÃo Par 
E Ma topa. Parar 

Aprova! será o 

povo diretor 

executivo go 

Twitter origem 

indiana reforça 

diversidade no 

Vale do Sic 

janeiro deste ano. 

Aos 45 anos, Dorsevy foi 

um dos fundadores do Twit- 
ter, lançado em 2006. Dois 
anos depois, ele deixou o 

cargo deCEQO, mastetornou 

em 2015. Háumanoemelo, 

o fundo de investimentos 

Elliott Management ten- 

tou, sém sucesso, retirá-lo 

do caro. 
Durante os seis anos de 

Dorsey à frente do Twitter, 

outras empresas de tecnolo- 

gia viram seus papéis terem 
valorização de três dígitos, 

como Apple (450%), Ama- 
zon (580%), Alphabet 

(345%) e  Microsoh 
(640%). Já o desempenho 

do Twitter no mesmo perio- 
do foi bem inferior: 75%. 

PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 

A troca de comando no Twit- 
ter é vista como um bom sinal 
para a imagem da rede social, 
aponta o diretor do ITS-Rio, 

Carlos Affonso Souza, Para 

ele, a forte associação com o 
CEO enfraquece a empresa: 
—Uma excessiva identifi- 

cação coma figura do funda- 

dore CEO por muito tempo 

enfraquece uma empresa, 
porque as pessoas passam a 
confundir a pessoa física 

com a jurídica. A saida de 
Dorsey é uma mudança in 
portante também porque, 

neste momento de discus- 

são sobre redes, 0 CÊO sem- 
pre é chamado para presta 
esclarecimentos. 

Para Souza, passar 0 bastão a 

Blockchain.com decide abrir escritório no Brasil 
Empresa anglo-americana oficializa hoje aquisição de plataforma para crescer na América Latina, de olho nos desbancarizados 

STEFHANIE TONDO 

abegfiasde to ado nha cio fa 

pos no Brasil hã dois 

anos, a plataforma de 
compra e venda de criptomo- 

edas Blockchain.com preten- 
de abrir um escritório em São 

Paulo nos próximos meses co- 

mo parte de seu plano de ex 

pansão na América Latina. À 

empresa com sede em Lon- 
dres e Miami vai oficializar, 

hoje à tarde, a compra da pla- 

taforma de investimentos la- 

tina SeSocio. Com isso pre- 

tende abrir novas unidades fi- 
sicasem países como Argenti- 
na, Peru, Chile, Colômbia e 

México, além do Brasil. 

Em entrevista ão GLOBO, 
Lane Kasselman (foto), Chi- 

ef Business Officer (CBO) 
da Blockchain.com, disse 

que a ideiaé empregar cerca 
de dez funcionários no es- 

critório de São Paulo. Olo- 

cal ainda será escolhido, 
— O Brasil é um dos maio- 

res mercados de cripto do 

naundo etambém éum motor 

econômico para a América 
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Latina. Temos muitos clien- 

tes brasileiros na Blockchain- 

com e queriamos construir 

uma presença física para que 
pudéssemos aumentar nossa 
base — explicou o executivo 

Um dos objetivos da plata- 

forma é levar as moedas digi- 

tais para a população desban- 
canizada. Kassebman destaca 

que existem hoje cercade 200 

milhões de pessoas da Améri- 
ca Latina que não têm conta 

bancária e que as criptomoe- 
das ajudariam essa parcela da 

população a ter acesso a servi- 
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ços de streaming, como Net- 
Hix e Spotify, por exemplo, 

além da possibilidade de aces- 

sar o sistema financeira. 

— Alguns paises na Ameé- 
rica Latina têm moedas ins- 

táveis. E as criptomoedas, 
nesse caso, podem ser mui- 
tomais estáveis. Além disso, 

muitas pessoas enviam di 

nheiro para familiares de 

outros países, mas isso é di- 
ficil de fazer no atual siste- 

ma bancário. O cripto 

torna muito mais fá- 

cil —ressaltou 
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outro funcionário também é 
relevante, porque a rede social 

toi criada em um cenário e pa- 
ra funcionalidades bem dife- 

rentes das vistas hoje, com fo 
co em moderação de conteú- 
do. No atual contexto, a figura 
do diretor executivo fica mui- 

to em evidência, o que pode 

não estar no radar de Dorsey. 
O probl ema se repete em ou- 

tras big techs, como o Facebo- 

ok, de Mark Zuckerberg, 

A chegada de um executivo 
de origem indiana ao topo do 
Twitter, assim como na Alp- 

habet, controladora do Goo 

gle liderada por Sundar Pi- 
chai, reforça o elenco de ex 

poentes da tecnologia de ori- 

gem indiana no Vale do Silício 
cadiversidade crescente nes- 
sas empresas. O diretor do 

IT&-Rio afirma, no entanto, 

que ainda é cedo para dizer 
qual será a cara que Agrawal 

vai trazer para acmpresa, mas 
afirma que será bem diferente 
da ideia trazida por Dorsey 

em 2006. (Julia Noia, com 

agencias inbermacionais ) 

Kasselman reconheceu, po- 
rém, que é um desafio inserir 

no mercado de blockchain 

(tecnologiapor trás das cripto- 

moedas) uma parcela da po- 
pulação que não está familiari- 

zada sequer com o sistema 

bancário tradicional. Para isso, 
ele acredita que a plataforma 

terá um papel fundamental na 

educação financeira: 
— Temos um Centro de Co- 

nhecimento no nosso site que 
ainda não é local. Nós precisa- 

mos nos certificar de que ele 

atenda aos consumidores bra- 
sileiros tanto em linguagem, 

quanto nas suas necessidades. 

Mas nús não podemos “locali- 
zar essa ferramenta até 

que tenhamos um time 
local para nos ajudar a 
fazer ISSO, 
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Oportunidade de aporte 
À Bossanova Investimentos lançou o Co- 
mitê Comex, para aportar até R$ 5 milhões 

em até 15 start-ups com soluçã es para o 

setor de comércio exterior. Cada uma rece- 

berá entre R$ 100 mile R$500 mil. As 
candidatas precisam ter modelo de negóci- 

os BZB (para comércio com outras empre- 

sasjou B2B2C (para empresas e consumi- 
dores); aplicar tecnologias como internet 

das coisas (loT), inteligência artificial ou 

realidade aumentada; mais deumano e 

meio de fundação e faturamento mensal 
mínimo de R$ 20 mil. Inscrições pelo site 

da gestora. Além do dinheiro, as escolhidas 

receberão mentorias e orientações para 
fazer conexões, dizo CEO, João Kepler. 

Focono varejo digital 

Anjos do Brasil e Columbia Alumni Angels, 
de investimento-anjo, anunciam nesta se- 

mana o aporte de R$ 5,5milhões na Smart 
Break, rede de minimercados autônomos 

que não conta com funcionários e permite 

pagamento de compras via código de barras. 
Como cheque, a retailtech, que já fatura 
R$ Ló milhão ao mês, pretende expandir 

sua atuação, com a abertura de 1.500 lojas 
nos próximos dois anos por meio do sistema 

de franquias. Apenas em São Paulo, a start- 
up pretende inaugurar até 50 micromerca- 
das por mês, Hoje, a Smart Break conta com 
mais de 200 lojas implementadas, que aten- 
dem a mais de 100 mil pessoas. 

Glauce Cavalcanti, com Bruno Rosa e Camilla Muniz 
E-mail: pmefoglobo.com.br 

PENSE GRANDE 
UMA COLUNA SOBRE PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES 
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CHANCE PARA EXPOSITORES 

AITB Feira de Moda, para pequenos empreendedores do ramo, 
val escolher uma marca para expor de graça a cada edição. 
Aprúxima acontece no Reserva Cultural Niterói, em 18 e 19 de- 

zembro. É preciso enviar a história do negócio, com fotos, para 0 

NavSupply avança com app para abastecer navios 

NavSupply, com sede em Vi- 

tória e que atua abastecendo 

navios Cm alimentos e quiros 

suprimentos, criou um aplicati 

vo que permite as embarcações 

fazerem pedidos 24 horas por 
dia. Com a crise na logistica ma- 
ritima no pós-pandernia, o fatu- 

ramento da empresa se aproxi- 

ma de R$ 19 ailhões neste ano, 

seis vezes mais que em 2020. 

Filas e atrasos nos portos eleva- 
rama demanda dos navios. 

— Percebemos rupturas gran- 

des no segmento é vimos que O 

caminho era ter o app, lançado 
em 2020 para testes. Chegou ao 

mercado no inicio deste ano. 

E resultado do aporte de R$ L2 

milhão que tivemos em 2019, 0 

faturamento mensal saltou de 

R$ 140 mil para R$ 2 milhões, 
no mês passado —diz Eduardo 
Bediaga, CEO da NavSupply. 

Para 2022. à estimativa é, ao 

menos, dobrar o faturamento, 
levando o serviço a todo o pais. 

Haje, o app opera em Espírito 

Santo e Rio de Janeiro. Nos de- 

mais estados, sob demanda. 

Uma funcionalidade que per- 

mitirá que os tripulantes do na- 
vio também façam pedidos in- 
dividuais deve ser ativada em 
março do ano que vem. Porota, 
os pedidos são restritos ao co- 
mando donavio. 
A partir de 2023, a meta é dar 

inicio à internacionalização, 0 
que pode exigir nova captação. 

Hambúrguer, 
pizza e açaí em 

uma só franquia 
Grupo Alento lança sistema da 
CKBrazil, de 'dark kitchens' 

Grupo Alento, dono das marcas 
Billy The Grill, de churrasco na 

pedra, e Vizinhando, de botecos, 

aposta em um novo projeto de cozt- 
nha virtual para crescer no ano que 

vem. A companhiavai lançar o mo- 
delo de franquia da C KBrazil, que 

reúne oito marcas próprias, de ham- 
búrgueres, massas, pizza € açaí, que 

operam apenas por delivery. O in- 

vestimento é de R$ 200 mil. Segun- 
do Luiz Felipe Costa, presidente do 

Alento, ameta é dobrar o fatura- 

mento em 2022." Fizemos um mo- 
delo de negócios mais ajustado a 

essa nova realidade, como dark kii- 

chen dedicada ao delivery. Aliás, 
este mercado evoluiu 155% em 
2020 e continuaráem evolução nos 

próximos anos”, afirma Costa. 

Empreender no presente 
para desafiar o futuro. 

No Bradesco, sua empresa faz tudo em 

um Pix direto na maquininha de cartão !) 

) Receba por QR Code 

Z Y Dinheiro na conta 
| 

- / em segundos 

a, 

(=) Todos os dias, inclusive 

(—O/ Fins de semana & feriados 

 EBrageaso 
“B Etindraa ED pusciseco 

Crédito do micro ao médio 

Relatos de micros e médios empreendedo- 

res detodo o pais, de Manaus, no Amazonas, 
a Porciúncula, no Estado do Rio, sobre como 

o acesso acrédito transformou seus nepócios 
estão na segunda temporada da série “Desa- 
hos de Empreender”, que o BNDES põe no 
ar em seu canal no YouTube a partir das 18h 

do dia 7. De janeiro a setembro deste ano, às 
MPMEs abocanharam 43,3% dos desembol- 
sos do banco. É patamar inferior ao de igual 

periodo de 2020, quando se aproximou de 

5%, impulsionado pela torte alerta de cré- 
ditoem meio à pandemia. A tendência, 

porém, éo percentual Crescer, explica To) 

BNDES. E que, além das linhas tradicionais, 

foram contratados cinco fundos de crédito 
(FIDCs) para oferecer empréstimo a micro, 
pequenas e médias empresas este ano. 

H 

bradesco 
empresas e negócios 
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EMBAIXADA SUL-AFRICANA 

O Boisonaro retira indicação de Crivella 
names Ex-prefedo co Rode Janeiro não fol aceito peias autor cadesda Átrcado Sul 

BARREIRAS ANTI-ÔMICRON 
Nova variante se alastra e leva países a 
apertarem restrições e fecharem fronteiras 
DEDE TÓQUIO E ai maesTõs 

À nova variante Ômicron 
do coronavirus conti- 

nuouontem a seespalhar por 
vários países, causando preo- 
cupação e levando governos 

a adotarem medidas mais ri- 

gorosas ou à ampliarem res- 

trições para tentar impedir 
seu avanço Espanha, Portu- 

gal, Suiça, Suécia é Escócia 

registraram SELIS primeiros 

casos, enquanto o governo 

do Japão anunciou a proibi- 

ção de entrada de todos os es- 
trangeiros, e o da Austrália 
suspendeu os planos de rea- 

brir parcialmente as trontei- 

ras. Outros países, como 
Ucrânia, Polônia e Chile, so- 

maram-se à lista dos que ba- 

niram voos do Sul da África, 
onde anova cepa dpa reCeu, 

oquadotaram restrições a pas- 

sageiros oriundos da região. 

“RISCO MUITO ELEVADO" l 

Em reação ao avanço da Omi- 

cron, os ministros da Saúde do 

G7 (grupo com sete das maio- 
res economiasdo planeta), em 
uma reunião de emergência, 

disseram em comunicado que 
a“comunidade intemacional 
enfrenta a ameaça de uma no- 

va variante altamente trans- 

missivel da Covid-19, que re- 
quer ação urgente”, Os minis- 

tros elogiaram o “trabalho 
exemplar da Africa do Sul em 

detectar a variante e alertar os 
outros”. enquanto lamenta- 

ram as restrições impostas 

aquela nação. Eles também se 
comprometem a “continuar a 

trabalhar em estreita colabo- 

ração com a UMS e parceiros 

internacionais para comparti- 
lhar informações e monitorar 

aOmicron” 

Entre as medidas mais drás- 
ticas adotadas ontem, o pri- 
meiro-ministro japones, Fu- 
mio Kishida, anunciou que a 

proibição de entrada de es- 
trangeiros no pais valeria jãa 

partir da meia-noite (hora lo- 
cal), atetando principalmente 
estudantes e executivos, pois 

turistas |á estavam impedidos 
de entrar no país. Os cidadãos 

japoneses e residentes perma- 
nentes que retornam de paises 

onde a cepa foi detectada pre- 

cisarão fazer quarentena em 
centros sanitários pré-deter- 

minados. E 

O real impacto da Omi- 

cron, designada como “vari- 
ante de preocupação” e apon- 

tada ontem como “de risco 

muito elevado” pela Organi- 
zação Mundial da Saúde 
(OMS), ainda é desconheci- 

do, e os laboratórios levarão 

duas semanas para avaliar sua 
resposta ás vacinas. À nova ce- 

pa tem 50 mutações, quase o 

dobro das vistas na Delta. Evi- 
dências preliminares suge- 

rem que a Omicron aumenta 

o risco de reinteoção, é mais 

transmissível e menos susce- 
tivel às defesas geradas pelas 

vacinas que, segur cho especia- 

listas, ainda assim deverão ga- 
Tamar boa proteção contra Cd- 

sos graves e mortes. 

— Essas são medidas tem- 

porárias e excepcionais que 

estamos tomando por segu- 
rança, até que haja informa- 
ções mais claras sobre a vari- 

ante Ômicron —disseo pre- 
mier Kishida a repórteres, 
sem especificar por quanto 
tempo as restrições valerão. 

— Estou preparado para 
aguentar todas as criticas 

daqueles que acusam o go- 

verno Kishida de ser dema- 

stadamente cauteloso. 
A Austrália, por sua vez, 

suspendeu os planos de rea- 

bertura das fronteiras após 

detectar cinco casos da 
Ômicron. Ea Ucrâniaanun- 

ciou que viajantes de países 

africanos onde a nova vari- 
ante foi detectada deverão 

fazer quarentena de 14 dias. 

A decisão australiana, se- 

gundo « o premier Scott Morri- 
son, é “temporária e necessá- 
ria” até que se entenda melhor 

o impacto da cepa. Seu país foi 
um dos que aplicaram restri- 
ções fronteiriças mais rígidas 

durante a pandemia, manti- 

das mesmo enquanto boa par- 

te do mundo voltou a abrir su- 
as fronteiras, devido ao baixo 
nivel de vacinação em territá- 

rio nacional. 

'PREOCUPAÇÃO, NÃO PÂNICO" 
Jão presidente dos EUA, Joe 

Biden, disse que o país não 

val volta Fa cia PENTÉnA, MAS 

exortou os americanos a se 

vacinarem, inclusive com 

as doses de reforço, e a usa- 
rem máscaras. 

— Essa variante é causa de 

preocupação, não causa de 

pânico — disse ele na Casa 
Branca após reunião com a 

equipe de Covid-19 da Presi- 

dência. — Vamos combater e 
derrotar essa nova variante, 

Outros paises apertaram às 

restrições a viajantes proce- 

dentes dos países do Sul da 
Africa ou a pessoas afetadas 

pela nova cepa. Na Polônia, 

quem testar positivo para à 
Úmicron terá de ficar em iso- 
lamento porum periodo mais 

extenso. Varsóvia também 

proibiu voos para sete países 

africanos, além de diminuir o 

número de pessoas permiti- 
das em lugares públicos como 

restarirantes. 

ão Chile proibiu a entrada 
de viajantes que estiveram nos 
14 dias anteriores no Sul da 

Africa e determinou que cida- 

dãos chilenos e estrangeiros 
residentes que se enquadrem 

nessa categoria terão de lazer 

quarentena de ao menos sete 

dias, a despeito de terem a va- 
cinação completa ou testes de 

PUR negativo, 

A Suiça conhirmou ter de- 
tectado um caso suspeito da 

nova cepa durante a madruga- 

da, enquanto Portugal confir- 
mou 13 infectados. com a Ômi- 

cron— todos os casos são rela- 

cionados a um jogador de hute- 
bal Gu reto FITA recentennen- 

te do Sul da Africa. 

A Escócia também confir- 

mou seis casos da variante, 

enquanto a Espanha e a Sué- 
cia detectaram cada uma um 

caso. O caso espanhol, se- 

gundo o jornal El País, foi de- 

tectado em um passageiro re- 
cém-retornado da Africa do 
Sul, O infectado, segundo as 

autoridades de saúde, está 

bem. A infecção confirmada 
pela Agência de Saúde Públi- 

ca da Suécia também é em 

um passageiro que estava em 

território sul-africano hã 
pouco mais de uma semana. 

NOS CINCO CONTINENTES 
já entre os seis casos detecta- 

dos na Escócia há pessoas 

que não viajaram recente- 

mente para o Sul da África. 
— Isso sugere que já pode 

haver transmissão comunitá- 

ria da variante — disse a pre- 
mier escocesa, Nicola Sturpe- 

on. — Não há evidência de 

que ela seja sustentada ou dis- 

seminada neste momento, 
AÔmicron|áfoidetecta- 

da em aó menos 19 nações 

e territórios nos cinco 

continentes, Sem nen hu- 

ma morte relatada até q 

momento. 

Mucsiiçisa extra. Com roupas especiais brancas para tentar evitar a contaminação. passageiros fazêm teste anti- Covid no sarcporia de Sydney, Austrália: país suspendeu abertura parcial de fronteiras 

Para a China, a prova de que 
política de Covid zero compensa 
Rigidez contra pandemia dá 'oportunidade estratégica" a país, diz analista 

MLARC ELO NINHO 
drrbes ii ci cg ir e 
Fquaia 

poe o “fator medo” 
volta à cena mundial, a 

China permanece calma di- 

ante da Omicron. Para um pa- 
is quenunca baixou a guarda e 

manteve-se fechado este tern- 

potodo, o surgimento danova 
variante é quase uma notícia 
já espe rada, mais um estágio 

de uma guerra que está longe 

do fim. A diferença em rela- 
ção à maior parte do rmundo é 

que, mesmo antes de a Omi- 

cron aparecer derrubando as 
bolsase fechando fronteiras, a 
China decidiu que a única ar- 

ma possivel contra as varian- 
tes do coronavirus era manter 
uma política invariável. 

Com um dos planos mais ri- 
gidos de contenção da pande- 
miadoplaneta, o paisera ques- 

tionado por insistir em sua po- 

lítica de Covid zero, enquanto 
outros começavama relaxar as 
medidas confiando na alta ta- 

xa de vacinaçãoe na conclusão 
de que era preciso apar ads 
conviver com o virus, Inflexi 

vel, o governo negou-se a nu 
dar | estratégia, mesmo coF- 

rendo o risco de se isolar e de 

causar danos economia. Para 

as autoridades chinesas, esse 

era um risco menor que o de 
relaxar e viver sob a ameaça de 

entren tar um Sumo com mi- 

Ihíves de casos. Os dividendos 

desse investimento agora Es- 

tão mais evidentes. 

GANHO DE TEMPO 

E o que um es ais wipais epi- 
demiologistas ais chama 
de “oportunidade estratégica”. 
Ao manter a pandemia sob 
controle com um plano rigido 
e continuo de testagem, qua- 

rentena e rastreamento de ca- 
sos com uma definição ampla 
de quem é considerado risco 
(até contatos distantes dos in- 
tectados são submetidos a mo- 
nitoramento), o pais ganhou 
tempa, disse Zhang Wenhong. 
Tempo para construir uma 

base segura paraa pesquisa ci- 
entífica, o desenvolvimento 

de vacinas mais potentes, não 

sobrecarregar o sistema hos- 
pitalar e, acima de tudo, pou- 

par vidas, explicou Zhang. 

“Se fomos capazes de en- 
frentar a Delta, também 

podemos lidar com a Omi- 

cron" escreveuemsuacon- 

ta no Weibo, o Twitter chi- 
nês. À Sihovac, laboratório 

que produz as vacinas chi- 

nesas usadas no Brasil, afir- 
mou que planeja testar o 

imunizante contra a nova 
variante. 

Ainda não é possível saber 
até que ponto a nova varian- 
te é perigosa e seu nível de 

contágio, disse Zhang. Mas, 
segundo ele, o fato de ter 
surgidona África, um conti- 

nente onde a taxade vacina- 

ção é relativamente baixa, 
talvez dê uma pista: 

“Se tivesse sido em Israel 

jonde mais de 80% estão va- 
cinados]), sem dúvida diria- 
mos que omundo está diante 

de um novo e duro round da 

luta contra a Covid-197 

Seja coro for, a nova varian- 

te só reforça entre as autorida- 
des chinesas a confiança na 

política de Covid zero. Essa já 
era a tendência antes do surgi- 
mento da Omicron, em que a 

campanha contra o coronav- 
rusera considerada comouma 

corrida de longa distância. 
Num novo estudo da Uni- 

versidade de Pequim baseado 

em modelos matemáticos, a 

cautela é corroborada par mi- 
meros: se o país afrouxasse sua 
estratégia, estima-se que have- 
ria “um surto colossal”, com 
637,1 mil casos por dia, o que 

levariaa “um impacto devasta- 

dornosistema de saúde” Mes- 
mo com mais de três quartos 
da população totalmente vaci- 

pados, não há nenhum incen- 

tivo para mudar o que vem 
dando certo. Principalmente 

na comparação com outras 
partes do mundo. 
O sucesso da estratégia sani- 

tária é também um trunfo po- 

lítico, doméstico e intemaçio- 

nal, Também é a oportunida- 

dede devolver osataquesqueo 

país sofreu tanto por seus fra- 
cassos quanto pelos sHOBssas, 

acusado de permitir a propa- 

gação do virus para o resto do 
mundo e criticado por recor- 

ver à métodos draconianos em 

sua politicade Covid zero. 

Pequim protesta contra a 
“politização do virus” quando 

é alvo de suspeitas de que foi 

negligente no inicio da pande- 
mia. Mas permite que seus 
parta-vozes devolvam na mes- 

ma moeda. “Os países ociden- 

tais controlam a maior parte 
dos recursos para hutar contra 

a pandemia. Mas fracassaram 

Em cOmerovmnH e expuserar | 

mais e mais países em desen- 
volvimento”, atacou em edito 

rial o jornal estatal Global Ti- 
mes, concluindo em seu tipico 
tom nacionalista que a China 
“é a linha de defesa mais forte 

da pandemia, a verdadeira for- 
taleza inexpugnável contra o 
virus no mundo”. 
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Mulher de Zelaya lidera apuração em Honduras 
Resultado parcial aponta Xiomara Castro quase 20 pontos à frente do candidato conservador Nasry Asfura; se 
vantagem for confirmada, esquerdista será a primeira mulher a liderar país, 12 anos após deposição de marido 

timari cara 

Q is s resultados preliminares 
das eleições de Honduras 

indicam que a candidata de es- 

querda, Xiomara Castro, der- 

rotouo conservador Nasry As- 
fura nas eleições presidenciais 

do pais. Se a vantagem tor con- 
firmada, ela será a primeira 
mulher a liderar a nação cen- 

tro-americana, 12 anos após 

seu marido, o ex-presidente 
Manuel Zelaya, ser deposto 
porum golpe civico-militar. 

Com 51,4% das umas apura- 

das e uma participação recor- 
de de 68%, Castro, do Partido 

Liberdade e Refundação. tem 
53,61% dos votos. À vantagem 

sobre Asfara, do Partido Naci- 
onal — legenda do presidente 

Juan Orlando Hermiândez —, é 

de quase 20 pontos percentu- 

ais; ele tem, de acorda com o 
Conselho Nacional Eleitoral 

(CNE), 33,87% dos votos. Em 
terceiro lugar aparece o candi- 
dato do Partido Liberal, Yani 

Rosenthal, com 9,20%, que já 

reconheceu aderrota. 
Até o fechamento desta 

edição.a última contagem 
de votos havia sido div upa - 

da às 6h55 (9h55 em Brasi- 
lia) de ontem. Segundo Rixi 
Moscada, do CNE, a inter- 

rupção ocorreu parque co- 
Neçaram a ser apa radas aa 

atas físicas, e não as digitais, 

que demoram menos tempo 
para ser divulgadas. 
Com a lentidão, hondure- 

nhos começaram a relem- 

brar o que aconteceu nas 
eleições de 2017, quando a 
tendência mudou repenti- 

namente depois que a con- 

tagem foi interrompida por 
horas, desencadeando pro- 

testos e denúncias de fraude 

contra Hernández. 

Cantando vitória, Momara É astro discursa após fechamento das umas puta rio reforma política para buscar uma 'democracia participativa! 

“Honduras e 0 povo mere- 

cem posições claras em rela- 
ção a situações de tamanha 

importância. CNE, como par- 

te do processo de recuperação 
da democracia, é importante 
remover os fantasmas do pas- 

sado”, escreveu o usuário do 

Twatter & FACáceres. Tam- 

bém via Twitter, Moncada pe- 

diu “responsabilidade e paci- 

ência" e garantiu: "Contirua- 
mos a trabalhar”, 

LENTA 

O resultado final deve demo- 
rar dias, mas tanto Castro 

quanto Asfura não espera- 

ram para declarar vitória. 

— Demos às costas ao auto- 

ritarismo — disse Castro, CeT- 
cada por apoiadores e paren- 
tes, incluindo seu marido. — 

Vamos tormar um governo de 

reconciliação, de paz e justiça 
— completou. 

Também resgatou sua pro- 
messa de convocar uma Às- 
sembleia Constituinte, anun- 

ciando uma reforma política 

para buscar uma "democracia 
participativa e direta” e uma 
“pátria justa”, afirmando que 
seu governo porá fim à “cor- 

rupção, ao narcotráfico e ao 
esquadrão da morte”, 

Apesar da apuração con- 

firmar a vantagem de Cas- 

tro, ogovernista Partido Na- 

cional afirmou que a conta- 
gem dos votos na capital po- 

de mudar o cenário. Pouco 

após as urnas fecharem, às 
17h (20h, horário do Bra- 
sil), a sigla publicou em seu 
Twitter uma mensagem 

afirmando que venciam. 
Meia hara mais tarde, Foi 

postada uma imagem com o 

rosto de Asfura ao lado da 
frase; “Ganhamos, temos 
presidente” — declarações 

similares às feitas em pro- 
gramas de televisão. 
Mas, conforme os primei- 

ros resultados foram conhe- 

cidos, a assimetria das de- 

clarações foi ficando clara: 

ao contrário da sede do Par- 
tido Liberdade e Refunda- 

ção, as instalações do Parti- 
do Nacional ficaram vazias. 
— Ninguém pode se de- 

clarar vencedor até que a úil- 

tima ata seja processada — 
advertiu o presidente do 
CNE, Kelvin Aguirre. 

INSTABILIDADE 

A questionada vitória do atual 
presidente Hernandez em 
2017, com uma diferença de 
um ponto percentual para 
Salvador Nasralla (hoje vice 
de Castro), desencadeou pro- 
testos com forte repressão po- 

Candidatos de centro chegam a acordo na Colômbia 
Favoritos Fajardo e Gaviria disputarão primária para definir quem representará coalizão centrista nas eleições presidenciais de maio 

INÊS SANTAEULADIA 

El Pads 
[o 

os A há fumaça branca”. 

Ingrid Betancourt es- 

colheu esta fórmula para 

anunciar a união dos candida- 

tos do centro político na Co- 

lômbia depois de meses de di- 
vergências. Em uma casa no 

centro de Bopotá, uma dezena 

de homens e duas mulheres 
celebraram o chamado “con- 

clave do centro”, uma espécie 

de ultima chance depois de to- 

das as oportunidades perdi- 
das. Os candidatos, que nas úl- 

Limas semanas pareciam ati- 
rarem direçõesopostas, senia- 
Tam-se à mesa no domingo. 

Depois das 18h30, Betancourt 

anunciou que havia um acor- 

do. Apenas um candidato re- 
presentará esse grupo nas elci- 

ções presidenciais de 2022 sob 

abatizada Coalizão Centro Es- 
perança. O nome dessa pes- 
soa, porém, será uma incógni- 

La até março. 

O centro político volta ho- 
je à estaca zero em que foi 
colocado no final de agos- 

to. Naquele momento, o 
reitor da Universidade 
de Los Andes, Alejan- 

dro Gaviria, anunciou 

sua candidatura às 
eleições presidenci- 

ais. Sua intenção, 

disse, era ganhar as 

primárias que se- 
rão realizadas em 

março entre os candidatos. 
A Coalizão pela Esperança, 
que até então havia capitali- 

zado esse espectro político 

sob a liderança de Sergio Fa- 
jardo, deu as boas-vindas ao 
pro fessor —mas só até 

aquele momento. 
Quanto mais os candida- 

tos repetiam publicamente 

que aúnica possibilidade de 

ganhar aseleiçõesera se dis- 
putassem juntos, mais se se- 
paravam. À separação foi 
dada como certa há apenas 

um mês. Gaviíria anunciou 
so final de outubro que não 

se juntaria à Coalizão pela 

Espe Fdiiçã e que criaria uia 

nova aliança. 

Ninguém gostou dessa 
opção, a começar pelos pró- 
prios candidatos. Na Co- 

ló mbia, as eleições presi- 

denciais têm dais turnos E 

as chances de chegar ao se- 

gundo, dividindo o eleitora- 

doem várias opções. são mi- 
nimas. Hã quatro anos, Fa- 
jardo ficou de fora do segun- 

do turno por apenas 250 mil 

votos, d pes Nao CONSepuir 

fechar um acordo com 

Humberto de la Calle, que 

era do Partido Liberal. 

“Se fássemos mulheres as 
candidatas, o centro já teria 
se unido há muito tempo... 

enfim, acontecerá em outra 
vida"tuitou hã dez dias Ca- 

Fajardo. Há Gaviria, Reitor 

arms. bico uni wir= Lário 

de lira do considerou não 

segundo se juntar à 

turno por coalizão 

apenas 250 Criar nova 

mi wotos aliança 

E iara 

rolina Soto, economista e 
esposa de Gaviria. 
Além de Gaviria e Fajardo, 

que começam como favori- 

tos pa td VENDCET ds primárias 

em março, estão também Ju- 

an Manuel Galán, Jorge Enri- 

que Robledo, Carlos Amayae 
Juan Fernando Cristo, Noen- 
tanto, foi outra mulher, In- 

grid Betancourt, que remou 

até este domingo para conse- 
guir um união que a maioria 

já descartava. Betancourt, 

ex-candidata à Presidência, é 

considerada por todas as li- 
deranças a grande defensora 

doacordo. 
Na última sexta-feira, a po- 

lítica que passou seis anos se- 

questrada pelas Farc voou da 
França à Colômbia para lide- 
rar a reunião. Na tarde de do- 

mingo. ela se encarregou de 

anunciar O pacto. 

— Vamos vencer, Aqui es- 

tão presidente da Colômbia 

e aqui está também o início 
de uma geração de líderes 
que vão mudar a história do 

país, tirando a Colômbia do 

drama, da corrupção, da vi- 
olência queatingea maioria 

dos colombianos. 

CAMPANHAS PARALELAS 
O acerdo firmado por todos 

os candidatos não esconde os 

problemas que já eram visi- 
veis no final de agosto. Os po- 

líticos agora estarão envolvi- 

dos em duas campanhas pa- 

ralelas. À sua própria, para 
conseguir a candidatura da 

coalizão, e à real — a presi- 

dencial. Com o primeiro tur- 
no em maio de 2022, 0 esco- 
lhido pelo centro mal teria 

dois meses para fazer sua 

campanha Presidência. 
De acordo com as 

pesquisas eleitorais, 

nem Fajardo nem Ga- 
viria ainda decolaram 
e permanecem com 

em torno de 5% nas 
intenções de voto. O 
lider da esquerda, 

Gustavo Petro, supe- 

ra 20% em todas as 

pesquisas. Nenhum 
político de direita 

licial, que deixaram cerca de 

3Omortos. Desde então, à cri- 

se política foi aprofundada 
por acusações de corrupção, 
lavagem de dinheiro e narco- 

trático contrão presidente, ci- 

tado em um tribunal dos 
EUA, onde seu irmão cumpre 

pena de prisão perpétua por 
tráfico de drogas. 
Durante à campanha, pelo 

menos 31 pessoas vinculadas 

às eleições loram assassina- 
das, segundo o Observatório 
da Violência da Universidade 

Nacional. O cenário provo- 

cou temores de incidentes ca- 
so uma das partes não reco- 
nheça os resultados. 

Afetado pela violência dos 

Dali CrUIMIDOSOS, do naroo- 

tráfico e pelos efeitos de dois 

luracões que devastaram à 

ais em 2020, Honduras tem 
ojé 59% de seus 10 milhões 

de habitantes vivendo na po- 

breza. À taxa de desemprego 

subiu de 5,7% em 2019 para 
10,9% em 2020, em grande 

parte devido à pandemia do 

coronavirus. Tudo isso em- 
purra milhares de cidadãos a 

tentar a migração ilegal para 

os EUA em busca de trabalho. 

Se sua vitória se confirmar, 
Castro promete alistar a ONU 

na luta contra a corrupção e le- 

galizar o aborto em alguns ca- 
sos. Ela também disse que res- 
tabelecerá laços diplomáticos 

e comerciais com a China, ti- 

rando Honduras de um clube 
cada vez mais reduzido de na- 

ções da América Central e do 

Caribe que ainda mantêm re- 

lações com Taiwan, ilha que 
recebe ajuda militar dos EUA, 

mas que a China considera 

uma província rebelde. No to- 
tal,15 paises mantém relações 

com Taipé, oito deles na regi- 

do. (Com El Pais) 

ainda se destacou, embora 
esta semana o Centro De- 
mocrático do ex-presidente 
Alvaro Uribe tenha decidi- 

do, após considerar vários 
nomes, que Oscar Iván Zu- 

luaga será seu candidato. 

Os políticos do centro es- 
tão convencidos de que este 
é o momento deles. O uri- 

bismo, que coloca nomes na 

Presidência desde 2002, vi- 
veseu pior momento. Petro, 
consolidado no eleitorado 

de esquerda, continua a 
causar medoem grande par- 
te da sociedade colombia- 

na, que nunca trouxe um li- 
der de esquerda ao Palácio 
de Narino, Com a mensa- 

gem de fuga dos extremos, o 

centro foi a opção escolhida 

por 71% dos eleitores, se- 
gundo pesquisa realizada 

em setembro passado. 

— Os csndidaioe aqui pre- 
sentes estão imidos para dar 

à Colômbia a possibilidade 

de ter uma boa opção no se- 
gundo turno — disse Retan- 
court cercado por todos na 

noite de domingo. 

Na próxima semana, a no- 
va coalizão trabalhará para 
definir uma proposta pro- 

gramática unificada para 
2022, que será fundamental 
para começar a estimular 
um eleitorado que até agora 

estava adormecido em meio 
a desavenças públicas. A ci- 
entista política Lina Cabe- 

zas Rincón garantiu há algu- 

tnas Semanas Que o ve rda- 

deiro problema do centro 

eraa indefinição: 

— O centro foi construido 

contra algo, mas não está 
clara o que é. 
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Negociações de 
acordo nuclear 

são retomadas 

sob ceticismo 
Diplomatas reunidos em Viena se dizem 

otimistas, mas governo do Irã pressiona 

por fim imediato de sanções dos EUA 

NIDA, 

De: de um hiato de cinco 

I meses é acu SAC Eroca- 

das entre todas as partes, re- 

presentantes do governo do 

Irã, China, Reino Unido, Rús- 

sia, França e Alemanha volta- 
ramase reunir em Viena, com 

oobjetivo de retomaro acordo 
internacional fechado em 
2015 sobre o programa nucle- 
ar iraniano. Mas o caminho 

promete ser longo. 

Os EUA, que abandonaram 
o plano em 2018 e nstituiram 

um regime de sanções, conhe- 

cido como “pressão máxima, 
participam do diálogo de ma- 

peira indireta, uma vez que 

Teerã se recusa à falar com 

Washington. 
Em entrevista coletiva de- 

pois do primeiro dia de negoci- 

ações, q representante russo, 

Mikhail Ulyanov, apontouque 
as conversas iniciais foram 

“bem-sucedidas” e que todos 
os participantes concordaram 
em tomar ações imediatas. 
O representante da União 

Europeia, Enrique Mora, 
também viu o primeiro dia 

do diálogo como “positivo” e 
disse que a comissão conjun- 

ta responsável pelo plano co- 

meçará a discutir o fim das 
sanções já hoje, enquanto o 

grupo de trabalho começará 

suas análises amanhã. 

— Eles [osiranianos| aceita- 
ram que o trabalho realizado 

nos seis primeiros meses é 

uma boa base para o futuro — 
declarou Mora, tentando dis- 
sipar questões sobre o com- 

prometimento do atual go- 

Vero iraniano, do CONnSeTva- 

dor Ebrahim Raisi, como que 

já foi discutido nas seis roda- 

das anteriores. 
Tal como nos meses que an- 

tecederam o acordo de 2015, 

um ponto crucial é restabele- 

cer a confiança entre os lados, 
minada desde adecisãoameri- 
cana de deixar à plano. Na saí- 

da de uma das reuniões do dia, 
a negociador-chefe do Irã, Ali 
Bagheri, afirmou que todos os 

participantes concordaram 
que o foca agora é a remoção 
imediata das sanções aplica- 
das pelos EUA, além de garan- 

tias de que novas medidas não 
serão impostas no futuro, caso 

Q 
Eles [iranianos | 
aceitaram que o trabalho 
realizado nos seis 
primeiros meses é uma 
boa base para o futuro 

Enrique Mora, representante 
da UE nas conversas em Viena 

algum líder americano decida 

novamente sair do acordo. 
— Foi um grande feito ver to- 

dos os participantes na reuni 

ão aceitarem os pedidos do Irã 
sobre a necessidade de, em pri 
meiro lugar, eliminar as san- 

ções ilegais e injustas dos EUA, 

e só depois discutir outros te- 
mase decidir sobre eles —afir- 

mou aos jornalistas, 

O plano original estabelece 
limites às atividades nucleares 

Exército da Rússia testa míssil 
de cruzeiro hipersônico Zircon 
Disparo foi um êxito e destruiu alvo a mais de 400 km, diz comunicado 

Exército da Rússia anunci- 

ou conter Cue LEVE SUDES- 

so em um novo teste do missil 
de cruzeiro hipersônico Zir- 

com, em mais um episódio na 

corrida por esse tipo de arma- 
mento que envolve potências 

como China e Estados Unidos, 

O anúncio ocorre uma se- 

mana após uma reportagem 
do jornal Financial Times re- 

velar que a China lançou, em 
julho, um míssil hipersônico 
capaz de disparar um projétil 
por meio de uma tecnologia 
que nenhum país havia conse- 

guidoaté o momento, oque le- 
vanespecialistase autoridades 

a tentar entender como Fe- 

quim realizou a façanha. 
Em um comunicado, o Exér- 

cito russo afirmou que o míssil 

Zircon foi lançado a partir da 
fragata Almirante Gorchkow 

contra um alvo em águas do 

Mar Branca, no Ártico. O dis- 

paro foi um “exito” e q alvo, lo- 
calizado a mais de 400 kom, foi 
“destruido”, segundo o texto. 

Um video do Ministério da 

Defesa mostra o artefavo le- 
vantando voo em meio a um 
Hash de luz, seguido por um 

rastro de fumaça à noite. 

Misseis hipersônicos po- 
demviajaramaisdecinco ve- 
zesa velocidade do som e, co- 

mo são de cruzeiro, também 
podem ser manobrados em 
pleno voa, 0 que torna sua in- 
terceptação muito dificil. 

CORRIDA PELO ARMAMENTO 

Além de Rússia, China e EUA, 

à Coreia do Norte e pelo me- 
nos outros quatro países tra- 
balham na tecnologia de mis- 

seis hipersônicos. Medidas 

contraofers vas, no entanto, 

indicariam que as ferramen- 

tas chinesas são mais avança- 

das que as de outras nações. 

Irantanas, COMO sobre onivel 

de enriquecimento de urânio, 

em 3,57%, sobre o armazena- 

mento de material enriqueci- 
do e sobre o desenvolvimento 

de novas centrifugas e equipa- 

mentos usados no processo. 

Com isso, às nações signata- 
rias buscavam evitar que Teerã 

avançasse na militarização do 

programa nuclear, uma sus- 
peita que, embora jamais oom- 

firmada, paira sobre o governo 

local desde o começo do sécu- 

lo. Para garantir seu cumpri- 
mento, equipes da Agência In- 
ternacional de Energia Atômi- 

ca teriam acesso garantido a 
locais outrora vetados. 
Em troca, o Irã veria o fim 

de sanções ligadas a seu pro- 

gramanuclear, possibilitan- 
do uma participação mais 

ativa do país no comércio 

internacional. O resultado 

econômico foi imediato, 

Em setembro, a Coreia do 
Norte disse que testou COM 

sucesso um novo missil hiper- 

sônico. Em julho, foi à vez da 
Rússia, que anunciou que seu 
missil havia sido lançado de 

uma fragata no Mar Branco, 

na costa Norveste da Rússia. 

Terga-telta 3011.2021 

he. 
Expectativa. Integrantes da de sgação do Irã aguardam o início da reunião: principal negociador dz que principal foca é o imuantamento das sanções dos EUA 
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com crescimento de 13. 4% 

do PIBem 2016. 

"PRESSÃO MÁXIMA 
Naquele mesmo ano, o candi- 
dato republicano à Presidên- 

cia dos EUA, Donald Trump. 

incorporou em seu discurso 
de campanha alegações apre- 
sentadas por rivais do Irã: ode 

que o plano era insuficiente 
para comter a eventual corrida 

rumo a uma bomba atômica. 

A promessa de retirar Os 

EUA do plano foi cumprida 
em 2018, seguida pela amplia- 

ção das sanções |á existentes, 

uma política chamada de 
“pressão máxima e que segue 
em vigorcam joe Biden. 

Seus críticos afirmam que a 

asfixia econômica não produ- 
ziu resultados, pelo contrária: 

o fracasso do plano (além da 
repressão oticial) facilitou o 
caminho da chamada “linha 

Anunciado pelo Exército 
russo ontem, o Zircon já ha- 
via pas sado por vários testes 

nos últimos anos, incluindo 

um lançamento a partir de 
um submarino submerso. 

Num discurso em 2018, o 

presidente Vladimir Putin re- 

Barbados dá adeus à rainha e ao império britânico 
Principe Charles vai à Ilha caribenha para testemunhar o nascimento de uma nova república na ex-colônia 

Ca] 

C; ma posse de Sandra 

Mason como sua pri- 

meira presidente, Barbados 
se despediu ontem da rai- 

nha Elizabeth como chefe 

de Estado e tornou-se repú- 

blica, rempendo os laços 
imperiais cerca de 400 anos 

depois que os navios ingle- 

ses chegaram pela primeira 
vez áilha caribenha, O 
principe Charles foi a Brid- 

getown como convidado 
especial para testemunhar 
amudança, 

A primeira-ministra Mia 
Mattley, lider do movimen- 
to republicano de Barba- 

dos, ajudou aconduzir a 

cerimônia. Houve quem a 
criticasse por ter chamado 

Charles como convidado de 

honra, e por ter concedido a 
ele a Ordem da Liberdade 
de Barbados, a mais alta 

honraria nacional. 

— A familia real britânica 
é uma fonte de exploração 

nesta região e, até agora, 

não ofereceu um pedido 
formal de desculpas ou 
qualquer tipo de reparação 

petosdanos sofridos — 
disse Kristina Hinds, pro- 

fessora de Relações Inter- 

nacionais da University ol 

West Indies. —Não vejo 

como alguém da família 

pode receber este prêmio. 

A noite, músicae dança 
abriram as comemorações, 
com Mason, de 72 anos, 

sendo empossada logo apús 
a meia-noite — coincidindo 
como Dia da Independên- 

clade Barbados. 

A população da nova re- 
pública é de cerca de 287 
mil pessoas. O pais luta 

O GLOBO 

ee 

dura” ao poder, em junho, e à 
paralisação das negociações 

de Viena até esta semana. 

Em resposta, Teerã passou à 
não mais observar alguns dos 
compromissos, como sobre à 
nivel de enriquecimento e o 

acesso dos inspetores às insta- 
lações — esses atritos, soma- 
dos à demora entre as sessões 

de diálogo, foram alvo de criti- 
cas da União Europeia e dos 

EUA, que colocaram em xe- 

que a sobrevivência do plano. 

Em paralelo, atores contrári- 
os ao acordo atuam paratorpe- 

deá-lo em sua forma atual e pa- 

ra aumentar a pressão diplo- 
mática e militar sobre Teerã. E 
o caso de Israel, cujo premier, 

Naftali Bennett, voltou a acu- 

sar os iranianos de “terem pla- 
nos para destruir” seu pais e 

pediu aos governos nas nego- 

ciações que “não caiam na 
chantagem iraniana” 

Flash de luz, 

Reprodução de 

video divulgado 

pelo Ministério 

da Defesa da 

Rússia mastra O 

lançamento de 

Lim novo miss! 

da cruzeiro 

hipersânico 

Ercon no Mar 

Branco, no 

Árico 

velou as armas hipersônicas ao 
afirmar que podiam atingir al- 
vos a mil km de distância. Na 

ocasião, Putin disse que seria 

possivel atingir “quase qual- 
quer ponto do mundo” e esca- 
par de“um escudo antimisseis 

construido pelos EUA. 

contra à inflação, que deve 
fechar 2021 em 2,47%. Sua 
indústria de turismo, parte 

crucial daeconomia, ainda 

está se recuperando das 
restrições de viagens ante- 

rores devido à pandemia 

de Covid-19,0 desemprego 
estiemcercade 16%, 
Alguns reconhecem que 

não têm certeza de que à 

transição para uma repúbli- 
ca seja importante: 

— Eles deveriam deixar a 

rainha Elizabeth em paz, 
deixá-la como chefe — dis- 
se Sean Williams, 45 anos. 

A mudança em Barbados 

pode estimular a discussão 
de propostas semelhantes 

em ex-colônias britânicas 

que têma rainha Elizabeth 

como soberana, como Ja- 
maica, Austráliae Canadá. 
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o HIV NO MUNDO 

A cada 2 min uma criança é infectada 
Relatório da Unicef mestra como a pandemia impactou nos tratamentos dz doença 
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Por outro lado, Raskin pe- 

de cautela. Apesar da preo- 
cupação e dos indícios, ain- VOLTA AO LABORATÓRIO :: 

Farmacêuticas iniciam testes para 
avaliar vacinas contra a Ômicron 
GIULIA VIDALE 
giaho nibeisodis pogioba cor Br 
TáD RI LE 

scaracteristicas únicas da 

Â cepa Omicron da SARS- 

CoV-2, até agora, deixaram 
um rastro de perguntas com 
poucas respostas definitivas. 

Uma das principais dúvidas 

sobre a variante identificada 
na África do Sul é o quanto o 

mundo está preparado para 

entrentá-la com as armas 
atuais. Ontem, a Organiza- 

ção Mundial da Saúde 

(OMS) declarou que o alto 

número de mutações da 
B.1.1.529 pode dar a ela van- 

tagem sobre as vacinas. 

A possibilidade tez as 
principais desenvolvedoras 

de imunizantes iniciarem 
testes para avaliar a eficácia 

delescontraavariante e, até 
mesmo, desenvolver novas 

VEISÕES específicas para a 

cepa, Ontem, o CEO da Pli- 
zer, Albert Bourla, disse, em 
entrevista à rede americana 

CNBC, que a companhia |á 

deu largada à empreitada. 
— Fizemos nosso primei- 

ro modelo de DNA, queéa 

primeira ENA do desen- 
volvimento de uma nova 
vacina — relatou. 

A expectativa da empresa é 
que o imunizante atualizado 

esteja pronto em cerca de 95 

dias. Apesar da iniciativa 

Bourla ressaltou que confia 

na proteção da vacina atual, 
A Jonhson & Johnson tam- 

bém anunciou que está tes- 
tando soro sanguíneo de vo- 
luntários dos testes clínicos 

da vacina para avaliar a ati- 

vidade neutralizante dos 

anticol poscontraa variante 

e que também está buscan- 

do um imunizante especifi- 

co para a Ômicron. Na sex- 

ta-feira, o laboratório Mo- 

derna já havia anunciado à 
intenção de desenvolver 
uma dose de reforço especi- 
fica paraa nova cepa. 

MAIS PESQUISAS 

Desde a última quinta-fei- 

ra, quando a OMS classifi- 

cou à ÔOmicron como uma 
variante de preocupação, a 
novacepa foi identificada 

em pelo menos nove paí- 
ses. Até o momento, ne- 
nhuma morte relacionada 

PILAR 

á 

, 

Preocupação. Virus SARS-Cov-2 (em amárelo) sofreu cerca de 50 mutações para or ginár a Ômcron; cepa tem alterações na proteína spike, alvo das vac nas 

avariante foi relatada, mas 

ainda são necessárias pes- 
quisas para avaliar seu po- 

tencial de escapar à prote- 
ção induzida por vacinas € 

infecç des anteriores. 

segundo o médico geneti- 
cista Salmo Raskin, diretor 

do Laboratório Genetika, de 

Curitiba, a única variante de 

preocupação que se mostrou 
com capacidade de escape 

vacinal foi a Beta, também 

surgida na Álrica do Sul. 
— Entre as várias muta- 

ções presentes na Beta, está 

a ESBA4R. Essa mutação 

COM pros adamente ESCApa 

aos anticorpos monoclo- 

nais (proteinas de defesa fa- 

bricadas em laboratório ) e 

tinha a capacidade de dri- 

CR E RU TUAS 
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Versão 2.0. Segundo Iloderra, a fase clínica da nova versão levaria 90 dias 

blar as vacinas. Ela também 
está presente na Omicron,e 
esseéo principal motivo de 

preocupação —diz Raskin 
A Omicron é a cepa que 

mais acumulou mutações 

até agora. São 50, a maioria 
delas na proteina spike, queé 

o alvo das vacinas contra a 

Covid-19, jáqueessaéa parte 

usada pelo virus para invadir 
as células. Algcinie o dé 

ditas, enquanto outras tam- 

bém são observadas na Delta 
e associadas ao aumento em 
seu poder de contágio, 

— À nova cepa tem pelo 
menos 12 mutações que fi- 
cam na principal parte da 
spike, que é a que se liga ao 
receptor da célula humana 

— complementa o médico 

“Não é variante de desespero, afirma Queiroga 
Dois brasileiros recém-chegados de países da África foram diagnosticados com Covid, mas cepas ainda serão determinadas 

ADRIANA MENDES 

arinsa ro ogiaba rom is 

Bansibiá 

ministro da Saúde, Mar- 
O celo Queiroga, afirmou 
ontem que em caso de uma 

“terceira onda” de Covid-19 
no Brasilo pais tem condi- 

ções melhores de atendi- 

mento a população. Queiro- 

Ea, NO entanto, procurou 

mais uma voz tranquilizar 

os brasileiros em relação ao 

surgimento de nova varian- 
te, detectada na Africa do 

Sul, e que voltou a assustar 0 

mundo. Em Salvador, o mi- 

nistro assinou contrato para 

compra de 100 milhões de 

doses da Pfizer para 2022 
— Há três dias foi amuncia- 

daumanovavariante, a Omi- 

cron. É uma variante de pre- 
ocupação, mas não é uma va- 
riante de desespero — disse 

Queiroga na solenidade, — 
Nãs temos autoridades sani- 

tárias comp rometidas com a 

assistência de qualidade à 

nossa população —disse. 
Segundo o ministro, o go- 

verno reforçou a capacidade 

dos hospitais, que agora con- 

tam corn 42 mil leitos de Uni- 

dade de Terapia Intensiva 

(UTI), quase o dobro do que 
tinham antes da pandemia, 

23 mil. Ainda segundoele, to- 
dos são equipados com respi- 
radores e bombas de infusão. 

— Se houver uma eventual 

terceira onda, teremos con- 
dições muito melhores de as- 
sistir a nossa população ma 

afirmou, destacando que 

Brasília também tem levado 

oxigênio para lugares remo- 

tos da região Norte do pais. 

Queiroga destacou tam- 

bém o investimento federal 

emcompradevacinas. Parao 
PrOoZIMNO ANO, À pasta conta 

com as doses da Pfizer, que 

podem ter uma expansão de 

mais 50 milhões, além de 120 
milhões de doses da AstraZe- 

néca, para as quais ai nda não 

há contrato assinado, e ou- 

tras 134 milhões compradas 
este ano e que estão sendo re- 
manejadas pára 2022. Todas 

as vacinas devem ter o regis- 
trona Agência de Vigilância 

Sanitária (Arvisa ). 

O titular da pasta, segun- 

do o jornal “Estadão”, des- 
cartou em entrevista após 
seu discurso a possibilida- 
de de antecipar o intervalo 

entre a segunda doseeo re- 

torço, atualmente estipu- 
lado em cinco meses. 
— Não se pr vd querer uma 

ciência self-service. Para 
umas coisas, se quer evidêrn- 
cia científica de nivel A. Para 

outras, não tem evidência, só 

a opinião de um secretário 

municipal. Não pode ser as- 
sim — criticou o ministro. 

da não há garantia de que as 
vacinas alnais não prote- 

gem da Omicraon. Também 

não há sinal por enquanto 

de que à VAPAnte possa Col- 

sar casos graves da doença. 

SINTOMAS LEVES 

A médica Angelique Coet- 

zee, que atende pacientes 
infectados pela nova varian- 

te em clínicas privadas da 
Africa do Sul e também faz 

parte do Comitê Consultivo 

Ministerial de Vacinas do 
pais, contou que por en- 
cpu anto os sintomas da cepa 

se mostram extremamente 
leves. Segundo ela, ao con- 

trário da Delta, até agora 

não houve relatos de perda 

de olfato ou paladar nem 

queda significativa nos ni- 
veis de oxigênio, Além dis- 

so, quase metade das pesso- 

as atendidas por ela não fo- 
ramvacinados. Apenas 29% 

dos sul-africanos tomaram 

uma dosee 24% foram total- 

mente imunizados. 
A nova variante já é res 

ponsável pela maioria dos 

novos casos de Covid-19 na 
província de Gauteng, epi- 

centro do novo surto no pa- 

(5. Naclonalmente, as novas 

infecções mais do que tripli- 
caram na semana passada, e 
a positividade do teste au- 

mentou de 2% para 9%. O 
número deve umentar ain- 

da mais nos próximos dias. 

A identificação da Omi- 
cron foi mais rápida do que 
ocorreu com qualquer outra 
variante. Em apenas IJ6horas 

desde os primeiros sinais de 
problemas na Africa do Sul, 

os pesquisadores analisaram 

amostras de pacientes infec- 

tados, reuniram os dados e 

alertaram o mundo. A expec- 

tativa é que os resultados dos 

testes estejam disponíveis 

EM CeICaA de duas Semanas, 

Se ficar comprovado que a 

proteção das vacinas de fato é 

drasticamente reduzida, a fa- 
bricação Ea plicação denovas 

versões será necessária. Às 

vacinas de mRNA — ou RNA 

mensageiro, Que carrega 

uma sequência genética do 
virus para as células docorpo 

— como as da Moderna e da 
Pfizer-BioNTech, sãocriadas 

com uma tecnologia que per- 
mite alterações rápidas. 

A Pfizer já elaborou, em 

menos de cem dias, novas 

versões de sua vacinacontra 

as variantes Beta e Delta, 
Ambas acabaram não sendo 

usadas, já que o imunizante 

original ainda conteriu alto 
grau de proteção contra 
elas, À Moderna também 

disse conseguir chegar à fa- 

se dos testes clínicos em hu- 

manos em até 90 dias 

CASOS SUSPEITOS 
No evento, o ministro não 

comentou o caso do brasi- 

leiro vindo da Africa do Sul 

que foi diagnosticado com 

Covid-19 ao chegar em São 

Paulo. De acordo com a An- 
visa, O paciente já estã em 

isolamento e ainda não há 

informações sobre se esta- 
nacôóm anova variante. 

Além dele, uma mulher re 

cém-chegada do Congo, 

também na Africa, toi inter- 
nada ontem em Belo Hori- 

zonte, Minas Gerais. À paci- 

ente foi diagnosticada com 
Covid-19 e está em isolamen- 
ta no Hospital Eduardo de 

Menezes, na capital mineira. 

Ainda não se sabe, porém, se 

ela foi contaminada pela no- 
vavariante ÔOmicron, 
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ENTREVISTA 

Mayra Gaiato / psicóLoca 

Especialista, que comanda um canal no YouTube sobre o transtorno, 
explica que o futuro dos tratamentos está em abordagens menos rigidas 

MARIANA ROSÁRIO mailana mi nora ogiao com be 

“AS ESCOLAS NÃO 
ESTÃO PREPARADAS 
PARA CRIANÇAS 
COM AUTISMO” 

tualmente, o Brasil não 

, conta com um levanta- 

mento de quantas crianças 

são diagnosticadas com o 
Transtorno do Espectro Au- 
tista (TEA). Há uma medi- 
da, porém, EJLbE SETYE CON 

parâmetro: os 500 mil pais 
inscritos no canal da psicó- 
loga Mayra Gaiato, especia- 

lista no tema, no YouTube. 

Por lá, eles buscam infor- 
mações sob PE Os aspectos 

gerais do transtorno e dicas 

para estimular os meninose 
meninas a realizar ativida- 
des cotidianas. Trata-se de 

um tipo de conteúdo que 

atrai cada vez mais interes- 
sados — noúltimo ano, a pá- 

gina cresceu 53%. 

Ao GLOBO, Gaiato falou 
sobre a dificuldade das fami- 
lias em encontrar uma insti- 

tuição de ensino para crian- 

ças dentro do espectro, do fu- 
furo para os fratâamentos & do 

desenvolvimento de seu no- 

vo método de terapia para au- 
tismo, A ideia é deixar os pe- 
quenos liderarem as ativida- 

des por meio de brincadeiras 
e com adultos participando 
de maneira menos rigida do 
que tradicionalmente é usa- 

da no método ABA ("análise 

comportamental aplicada”), 
que pode ser traurnática. 

Hã em curso uma revolução no 

tratamento do autismo? 
As pessoas, pelo FREIOS TI 

Brasil, estão se capacitando. 
O crescimento no canal é ex- 
ponencial. Há a busca pelo 

conhecimento e isso vai ti- 

rando as pessoas da ignorân- 
ciasobre o espectro, amplia a 

visão delas. Daqui a dez anos 

os pais estarão muito especi- 
alistas, talvez mais que os te- 
rapeutas po Feque eles são is 

mais interessados. As famili- 

as leem todos os livros, assis- 
temtodosos cursos, veem vá- 

Fids Vezes Os mesmos videos 

do YouTube. Haverá uma re- 
volução pelas mãos dos pais, 

Ju estão SE CApACi tando. 

O que acontece quando uma 
família recebe o diagnóstico? 
A pior coisa é não saber o 

que a criança tem. É dificil 
(lidar com essa notícia), se- 
rá barra, mas tem um cami- 

nho, que são as terapias na- 

turalistas — nos ambientes 

cotidianos da criança —, as 

terapias comportamentais 

etambém capacitações para 
os pais. E uma notícia difi- 
cil, uma mudança na estru- 

tura familiar e no ambiente 
todo, mas pelo menos é me- 
lhordo que não saber. 

O que são exatamente as 
terapias naturalistas? 

Estou patenteando uma 

nova abordagem que chama- 
mos de terapia comporta- 
mental naturalista, esse € 0 
caminho, uma revolução. Es- 

se desenvolvimento é hasea- 

do nos adultos que foram tra- 
tados (fora do Brasil) com 

ABA —a análise comporta- 
mental aplicada — muito ra- 
dical, muito aversivo, efalam 

que aquilo foi muito ruim. A 

repetição tem que existir, 
mas podemos nos guiar pelo 
sorriso da criança, À terapia 

naturalista está inserida em 

todos os ambientes habitu- 
ais, a escola, o parque, a cozi- 

nha de casa. Não precisa de 

uma mesa na sala de terapia. 

Como funcionaria na prática? 

No ABA tradicional, ensi- 

nar uma criança a calçar o 
sapato consiste em pegar al- 
gum item que a criança 

queira e só entregá-lo após 
ela colocar o calçado, como 
um reforçador extrinseco 

(externo ). Na terapia natu- 

ralista, eu vou fazer brinca- 
deiras coma próprio mate- 

rial, sons engraçados, narra- 

ção do que ele está fazendo. 
Se ele quiser girar o cadarço 
não vou repreender, vou 

deixar e até repetir o gesto. 
Posso colocar o sapato no pé 
do brinquedo favorito dela, 
Então. vou fazer algumas 

vezes a quea criança quer e, 

depois, vou pedir que ela si- 
ga meu comando, Peço poi 

duas vezes — na segunda 

dando dicas gestuais — se 
na fercetra ele não fi Zer, Eu 

pego a mão da criança é a 

Terça-feira 3011.2021] O GLOBO 

av Ligo 

Terapia, Gato cesemvolve abordagem inspirada na boerança da coança; seu cana! no YouTube tem 500 mi insertos 

ajudo | calçar O sapato. Logo 

depois disso, eu faço o que a 

criança quiser fazer: jogo o 
calçado para alto, brinco... 

Quala vantagem de usar a 
brincadeira dessa forma? 

A ideia é seguir a liderança 
da criança. E muito mais tra- 

balhaso, mas a gente ganha 

na motivação dela, A gente 
ganha tempo porque ela foge 

menos é vai Ler nvenos Com 

portamento disruptivo (co- 
mo acessos de fúria). Desse 
modo, VOCÊ engajaa Criação 

faz ela observar variações da- 
quele objeto. Porexemplo, se 
quiser jogar o sapato, eu pos- 
so pegar um balde e brincar 
de cesta. E ensino o que é um 

ponto. Apresento o conceito 
de uma ação e, assim, amplio 
muitoo repertório dela. Com 
essa técnica, às crianças evo- 

luem com maior qualidade. 

Como você vê a dificuldade 
das famílias para encontrar 
escolas adequadas? 
Ainda chegam muitos rela- 

tos de mães que não têm fi- 

Amor por netos ativa cérebro das avós de forma única 
Estudo de ressonância mostrou que empatia emocional se manifesta com força nessa relação, mais do que entre mães e filhos 

JOÃO PERRO FEAGOSOM 

asa tragasndisglaho cam Se 

&E4 Não existe amor igual ao 

das avós. O dito popular 
acaba de ser comprovado 
pela ciência. Um estudo 

conduzido por James Ril- 

ling, antropólogo da Uni- 
versidade Emory, em Atlan- 
ta, no estado da Geórgia, 

nos Estados Unidos, avaliou 

a reação das avós ao obser- 
var fotos de seus netos em 

diversas situações, e de seus 

próprios filhos. Os resulta- 
dos mostraram COMO Sen- 

timento de empatia se ma- 

nifesta no cérebro. 

Foram recrutadas 50 mu- 
lheres com pelomenos um ne- 
to biológico na faixa etária dos 

três aos 12 anos, Os pesquisa- 
dores utilizaram exames de 

ressonância magnética funci- 

anal — que mede alterações 
no fluxo sanguíneo e na oxige- 
nação des tecidos cerebrais — 

para analisar a ativação neuro- 
nal dessas mulheres enquanto 
olhavam fotos de seus netos, 

dos pais dos netos e de outros 

adultos e crianças que elas não 
conheciam. 
Os testes indicaram au- 

mento de atividade na área 

do cérebro associada à em- 
patia emocional, relaciona- 
do, por exemplo, ao instinto 

de segurar, se aproximar e 
interagircoma criança. 
Dessa forma, a pesquisa 

sugere que as avós são leva- 

das asentiro que Seus netos 

estão sentindo quando inte- 
ragem com eles. Se o neto 
está sorrindo, elas sentem a 

alegria dele. Se está choran- 

do, vivenciam a dor e a an- 

gústia da criança. 
Antes do experimento 

com as avós, Rillinp realizou 
um exercício semelhante 

com pais e mães alha- 
vam para as fotos de seus fi- 
lhos. As atividades cerebrais 

processadas [oram na nies- 

ma área das avós, da empa- 

Empatia. 

Exames fe tos 

em 50 mulheres 

apontaram à 

rEDErCuESÃo ro 

cérebro da 

pvbução de fotos 

des netos; 

sentimentos são 

contagiantes 

tiaemocional, mas em nível 

bastante inferior — com al. 
tlirriAs pras exceções. 

Por outro lado, quando es- 

sas avós olhavam para as 

lhos aceitos, de maneira dire- 
ta e indireta. Há escolas que 

dizem ter vagas abertas até a 
hora em que aparece uma 
criança autista, ai não tem 

mais. Ou então (essas insti- 
tuições ) enfraquecem a se- 
gurançados paisdizendo que 

aescolanãoéboao suficiente 

para seus filhos. As escolas 

não estão preparadas, O ideal 
é que houvesse diversidade. 

Isso não só para autismo, mas 

também Transtorno do Défi- 
cit de Atenção (TDAH), dis- 
lexia, entre outros. 

imagens de seus filhos, as 

áreas cerebrais ativadas to- 
ram diferentes. Em vez de 
serem associadas ao lado 

emocional, as exercitadas 
foram as relacionadas à em- 
patia cognitiva. Ou seja, se- 

gundo o estudo, elas esta- 

vam tentando compreen- 

der o filho adulto em vez de 
experimentar uma conexão 

emocional mais direta. 

— Empatia emocional é 
quando você é capaz de sentir 

o que outra pessoa está sen- 
tinde, mas empatia cognitiva 

é quando você entende o que 
outra pessoa está sentindo e 

por quê — disse Rilling, em 

entrevista ao The Guardian. 
Estudo coordenado pela 

Berlin Aging Study mostrou 

que avós que cuidam de ne- 
tos têm 37% menos risco de 
morte do que pessoas na 
mesma faixa etária que não 

cuidam de crianças. Já para à 
criança, sentir-se amado pe- 
las avós ajuda na autoestima. 

* Estagiário, sob supervisão 

de Adriana Dias Lopes 

QUEM PODE 
SE VACINAR 14 E 

MUJE 

RIO DE JANEIRO (RJ) 

59 anos ou mais 

E/12- Reforço para pessoas de 58 

anos OU MAS 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) ODUTRASCIDADES  MAISDETALHES 
Pessoas coml8anosoumais  Segundadoseparaado- NITERÓI(RI) DA VACINAÇÃO 
que receberam a segunda lescentes de 13 anos Profissional! de saite: ; [=] Aponte a câmera 
doseháSmeses vacinado ha 3 mese: | - do sei celular 

| BRASÍLIA (DF) dera parsoQReveja 
AMANHÃ- Segunda dose para 10 ancé oumais va calendário 
adolescentes de 12 anos nadas há 5 mes de algumas cidades 

SALVADOR (BA) 
si 
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Nova variante é 

crônica anunciada 

uando porestasterras se começa a respi- 
Car com um certo alívio, Era TO que nRE- 

cessariamente atrás de máscaras de boa 
qualidade, se observam novas restrições em 
países europeus, por força das liberações 
ocorridas e do inacreditável fenômeno da 

hesitação vacinal, Alcançamos no Brasil 
um ritmo de vacinação mais adequado e, 
ainda que não tenhamos B0% de completa- 

mente imunizados, é verdadeira a redução 
substantiva de mortes e hospitalizações pe- 
la Covid-19, Assim, e em nada paradoxal, 
Ed] us anoticia de uma nova cepa mutante 

Paciente 

do Sars-CoV-2 detectada, que não deveria 
nos cair como bomba. Afinal, a esta altura 

daevolução da pandemia, importa menos o 
local de origem da nova variante, porque o 
conhecimento atual já nos permite inferir 
Lu DuLras podem surgir, mnmestio qui nais 

transmissíveis, porém menos letais, à medi- 
da que avança à cobertura vacinal. 
Com a Hagrante e constrangedora desi- 

gualdadenaofertae no acesso as vacinas no 
mundo, em particular na África, temos vis- 

to vigorosas manifestações de indignação 
de intelectuais e formadores de opinião de 
grande relevância, sobretudo no que consi- 
de ram umanova versão de comportamento 

de colonizadores frente aos colonizados, 
em paises da Africa subsaariana, Esse, en- 
tretanto, foi o prognóstico desde que sabia- 

mos, desde o final de 2020, que dez paises 

haviam adquirido 75% das vacinas produzi- 
das até então, e que se configura Va ESSC Ce- 

nário de apartheid vacinal. 
Conhecemos aexistência de variantesdeno- 

minadas de alerta ou de preocupação, defini- 
dasa partir de sua capacidade de transmissãoe 
de morbidade. Ouvir a sigla VOC ("variant of 

concern”), decretada pela OMS, e seu rápido 
batismo de Omicron, na lógica do alfabeto 
Brega, OUTRO As quatro dnteDESSOTras, deu tum 

e ser primeiro curado da 

susto no planeta. Injustificado porquanto se 
sabe e se espera, como em qualquer virose de 

transmissão respiratória epidêmica, que ce- 
pas variantes possam DCOTIer E que o celeiro 

que as produz é a transmissão comunitária 

sustentada entre suscetíveis não vacinados. 

Mais do que a emergên- 
Desde o final de cia de novas cepas à esta 
020, sabiamos altura, o que nos sur- 

que dez países preende, no mau senti- 
haviam adquirido do, é testemunhar a rapi- 

75% das vacinas dez com que os paises 
produzidas, o que desenvolvidos tomaram 
se configurava um — medidas de restrição ao 
apartheid vacinal tráfego aéreo, não ape- 

nas desnecessárias, por- 

que tardias, uma vez que se detectaram casos 
já nos cinco continentes, e, portanto, a disse- 

minação é liquida e certa. Como nos ensinam 
a história das epidemias, virologistas e epide- 
miologistas de grande experiência, éesperado 
que sur am novas variantes, mais transmissi- 

veis e causadoras de casos moderados, porém 
com oestiolar da letalidade da doença. 
Digno reconhecimento é a inegável efici- 

ência e espírito científico de cooperação 
que devemos aos colegas sul-africanos, De- 
ramao mundo, emmenos deumasemana, a 
identificação de casos suspeitos, a testagem 
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rápida e o genoma da nova variante, com 
descrição de suas mais de 50 mutações em 

diferentes sítios, 32 delas apenas na protei- 

naspike do vírus, a que o permite entrar na 
célula humana. Trouxeram, dessa forma, 

mais doque valertadealta taxa de transmis- 
sibilidade de uma nóva variante, o absurdo 
de manter naquela região, bem como na 

matoria dos paises do continente africano, 
baixissimas taxas de vacinação. 
Como explicar que, a essa altura, ainda 

haja países com estoque de três a quatro do- 
ses por habitantes e outros, com coberturas 
pifias de imunização? Curioso será ver co- 
mo os historiadores da medicina terão as- 

sunto para registrar, mais do que no factual 
epidêmico, a interpretação contemporá- 
ueado que sejao homem frente ao bomem, 

em novas formas de dominação. 
A Covid-19 teve ao longo desses quase dois 

anos várias c eloquentes metáforas da tragé- 
dia que nos abateu, em objetos que marcam 
sua trajetória quer pela falta quer pela presen- 
ça conspicua: os equipamentos de proteção 
individual, máscaras, um respirador, um ci- 

lindro de oxigênio, tratamentos inúteis e ho- 

je, uma seringa mum braço vacinado. De par 
com um passaporte vacinal astentado, é a 
imagem que esperamos conquistar. 

abetes tipo 1 
Novo tratamento experimental usando células-tronco para produzir insulina surpreendeu os especialistas e 

deu esperança a pelo menos 1,5 milhão de pessoas que convivem com a grave doença nos Estados Unidos 

GINA KOLATA 
Bo Mime rh Times 

À vida de Brian Shelton sem- 
pre foi governada pela dia- 

betes tipo L. Quando o açúcar 
no sangue despencava, ele 
perdia a consciência repenti- 

namente. Já bateu com sua 

moto contra a parede e des- 
maiou no quintal de um clien- 
Le enquanto entregava do DOT - 

si pan Após esse epi- 
sódio, seu supervisor [he disse 
para se aposentar, depois de 

um quarto de século traba- 

lhando para o serviço postal 
americano, Ele tinha 57 anos. 
No início deste ano, sua 

ex-mulher, Cindy Shelton, 
descobriu uma convocação 
para que pessoas com diabe- 

tes tipo 1 participassem de 

um ensaio clínico da Vertex 

Pharmaceuticals. A empre- 
sa estava tes tando um trata- 

mento desenvolvido ao lon- 

go de décadas por um cien- 
tista que pro meteu encon 

trar à Clira depois que sets 

dois fihos desenvolveram à 
devastadora doença. 
Brian Shelton foi o pri- 

meiro paciente. Em 29 de 

junho, ele recebeu uma in- 
fusão de células, cultivadas 
a partir de células-tronco, 

exatamente coma ascélulas 

do pâncreas produtoras da 
insulina que faltavam. 

Agora seu organismo con- 
segue controlar automati- 
camente os niveis de insuli- 

na ede açúcar no sangue. 

Aos 64 anos, Brian pode 
ser a primeira pessoa a ser 
curada da doença com um 

povo tratamento. Especia- 

listas estão confiantes de 
que a cura está mais perto 
dos 1,5 milhão de america- 

nos que sofrem da doença. 
— E uma vida totalmente 

nova, E CO Tiro Mm milagre = 

afirmou Brian Shelton. 

Especialistas em diabetes fi 
caram animados, mas pedi- 
ram cautela. O estudo conti- 

rua por mais cinco anos, en- 
volvendo 17 pessoas com ca- 
sos graves de diabetes tipo 1. 

Ele não se destina à diabetes ti- 

po 2, mais comum. 
Ainda não se sabe se o trata- 

mento terá efeitos adversos 

imprevistos e se as células du- 

rarão a vida toda ou se o trata- 

mento terá de ser repetido. 
Peter Butler, especialista 

em diabetes da Universida- 

de da Califórnia em Los An- 
geles (UCLA) que não este- 

ve envolvido com a pesqui- 
sa, comemorou: 
— E um resultado notável. 

Sercapaz de reverter adiabe- 
tes devolvendo-lhes as célu- 
las que faltam é comparável 

ao milagre de quando a insu- 

lina foi disponibilizada pela 
primeira vez há 100 anos. 
E tudo CENTRE CHA LENTA 

pesquisa de 30 anos conduzi- 

Q 
“E uma vida totalmente 
nova. É como um 
milagre” 

Brian Shelton, paciente 

“Ser capaz de reverter a 
dinhetes devolvendo-lhes 
as células que faltam é 
comparável ao milagre de 
quando a insulina foi 
disponibilizada pela 
primeira vez há 100 anos” 

Peter Butler, especialista em 

diabetes da UCLA que não 
participou da pesquisa 

da par Doug Melton, um biá- 
logo de Harvard. Ele munca 
havia pensado muito sobre di- 

abetes até 1991, quando seu 
filho de seis meses, Sam, co- 
meçou a tremer, vomitar e f- 
car otegante. Ele e sua mu- 

lher, Gall O Keefe, levaram o 

bebé às pressas para o hospi- 
tal. Sua urina estava cheia de 

açúcar, um sinal de diabetes. 

"UMA DOENÇA TERRÍVEL 
Adoença, queocaorre quando 

o sistema imunológico do 
corpo destrói as células das 
ilhotas secretoras de insulina 
do pâncreas, geralmente co- 

meça por volta dos 13 ou 14 
anos. Ao contrário do diabe- 
tes tipo 2,0 tipo 1 é rapida- 

mente letal, a menos que os 
pacientes recebam injeções 
de insulina, Ninguém me- 

lhora espontaneamente. 

— É uma doença terrivel 
— disse Butler da UCLA. 
Us pacientes comem o risco 

de ficarem cegos, deservolve- 
rem insuficiência renal ou até 
de amputa rem as pernas E 

morrerem durante a noite put- 

que o açúcar no sangue des- 
penca durante o sono. O dia- 
betes aumenta muito a proba- 

bilidade de sofrer um ataque 
cardiaco ou derrame. Tam- 
bém enfraquece q sistema 

imunológico — um dos paci- 
entes de Butler com diabetes 
imunizado morreu recente- 
mente de Covid-19. Soma-se 

au tardo da doença o alto custo 
da insulina. 
Atnicacuraquejáfuncia- 

nou é o transplante de pán- 

creasouum deaglomerados 
de células produtoras de in- 
sulina do pâncreas, conhe- 

cidas como células das ilho- 

tas, do pâncreas de um doa- 
dor. Mas a falta de doadores 
de órgãos torna tal aborda- 

gem uma impossibilidade 
para a grande maioria dos 
portadores da doença. 

Para Meltone Gal O Keefe, 
cuidar de um bebé com a do- 
ença era assustador. Elatinha 

que picar os dedos eos pés de 

Sam para verificar o açúcar 
no sangue quatro vezes por 
dia. E então injetava insulina 

nele. Para um bebé tão pe- 
queno, a insulina nem mes- 
moeravendidana dose certa. 

Seus pais diluiam a substân- 

cia. A filha mais velha, Em- 
ma, também desenvolveria a 
doença, aos 14 anos. 

Melton se voltou para as 
células-tronco embrionári- 
as, que têm o potencial de se 

transformar em qualquer 

célula do corpo. Seu objeti- 
vo era produzir células de 

ilhotas para tratar pacien- 

tes, mas um problema era a 
origem das células, que vi- 
nham de ávulos Fertilizados 

não usados de uma clínica 

de fertilidade — em agosto 
de 2001, o presidente Geor- 
e W. Bush proibiu o uso de 

dinheiro federal em pesqui- 
sascomembriões humanos. 
Melton então conseguiu 

financiamento privado para 

sua pesquisa, que, em 20 
anos gastou cercade US$ 50 
milhões para converter com 

sucesso células-tronco em 

células de ilhota, afirma. 

TRATAMENTO CUSTARÁ CARO 
A Vertex não anunciará um 

preço de seu tratamento pa- 
ra diabetes até que seja 

aprovado, mas é provável 
que custe caro. E, assim co- 

mo os pacientes que EECE = 

bem transplantes de pân- 

Creas, Shelton precisa to- 

mar medicamentos que su- 
primem seu sistema imuno: 

Busca da cura. 

Remédios 

usados pelo 

amercano 

Brian Shelton 

para combater 

o diabetes em 

trtamento 

expermenta!, 

seu corpo 

passoua 

produar 

HrESLR Iria 

lógico. Ele diz que não cau- 
sam efeitos colaterais, e os 
considera muito menos 

onerosos ou arriscados do 

ue monitorar constante- 

mente o açúcar no sangue e 
tomar insulina. Ele terá que 

continuar à tomá-los para 

evitar que seu corpo rejeite 
as células infundidas. 

Mas oclentista John Buse, 

especialista em diabetes da 
Universidade da Carolina 
do Norte que não tem ne- 

nhuma conexão com a em- 

presa, disse ue a tmmumasSu- 

pres sãcodeixa hesitante: 

— Precisamos avaliar cui- 

dadosamente o custo-bene- 
ficio entre as cargas do dia- 
betes e as complicações po- 

tenciais de medicamentos 
imunossupressores, 

O tratamento de Shelton, 
conhecido como teste de se- 

gurança de fase inicial, exi- 
giu um acompanhamento 
cuidadoso, além de come- 

çar com metade da dose, ob- 
servou James Markmann, 
cirurgião no ho spital que 

trabalha com a Vertex no 

teste, Ninguém esperava 
que as células funcionas- 
sem tão bem, disse. 

= = j ' 
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A MARCA DA MALDADE 
egistros de agressão contra crianças 

O 
Terça-teira 3011.2021] O GLOBO 

CALENDÁRIO DOS SERVIDORES 

Estado anuncia pagamentos antecipados 
NAWEE  Salariodenovembro sara depostadona sexta eo de dezembro, no penúlimo da de 2021 

cresceram 29% durante a pandemia 
DIEGO AMORIM E MARCOS NUMES 
qundero oghodo con br 

055 anos, Moisés de Oltvei- 

ta Rozário sonhava como 

primeiro dia de aula, previsto 
para 2022. Manoela Minuto 
Aguiar tinha apenas 3 anós. 

Sophia Karoline da Concei- 

ção, nem isso: eraum bebê de 
cinco meses. No espaço de al. 
guns dias de novembro, as trés 

crianças furam vítimas de 
mortes violentas, ocorridas 
em ambiente doméstico e no 

convívio familiar mais próxi- 
mo. O caminho até o desfecho 
trágico é uma rotina de violên- 

cia que, segundo o Instituto de 

Segurança Pública (ISP), vem 
crescendo em território fhumi- 
nense. Agressões contra crian- 

ças aumentaram 29% no pri- 

metro semestre deste ano, em 
cúmparação coma mesmo pe: 

rodo de 2020 

O levantamento do ISP uma 
autarquia do govemo estadu- 
al, solicitado pelo GLOBO via 

Lei de Acesso à Info rmação, 

reúne 3.635 ocorrências de le- 
são corporal dolosa em crian- 
ças de até 12 anos no estado, 

entre janeiro de 2019 e junho 
deste ano. Em média, uma 
crueldade foi registrada a cada 

seis horas. Alguns-casos termi- 
nam em tragédia, como acon- 
teceu com Moisés, Manoela e 
Sophia. No periodo analisado, 
86 crianças sofreram tentati- 
vas de assassinato eforamano- 
tados 59 homicídios dolosos, 

quando há intenção de matar 

— 22% deles contra bebés 
com menos de | ano. 

SUBNOTIFICAÇÃO 
Segundo o delegado Adria- 
no França, titular da Dele- 
gacia da Criança e do Ado- 

lescente Vitima (Dcav), a 
gravidade do problema po- 
de ser maior: 

— A percepção de aumento 
é estatisticamente compro- 
vada pelos números do ISP, 
que poderiam ser ainda mais 

elevados caso as aulas não ti- 
vessem sido suspensas com a 
pandemia. As escolas são a 

principal forma de aviso, seja 
por mudanças de comporta- 
mento Ou marcas de agressão 

pelo corpo, ambas percebi- 

das por professores durante 
as aulas. As unidades de saú- 
de também acabam sendo 

nossos denunciantes. 

O isolamento social impos- 

to pela chegada da Covid-19 
deixou as crianças que sofrem 

maus-tratos limitadas ao am- 

biente domiciliar, o que, mui- 
tas vezes, as impede de pedir 
ajuda a vizinhos, colegas de 
escola ou outros parentes 
com quem tenham afinidade. 

NÚMEROS 
QUE CHOCAM 
Casos de lesão 
corporal dolosa 
contra crianças p 
de Da l2 amos, 
nos pelados de 

janeiro a junho 

Gênero das crianças vítimas de lesão 
corporal dolosa, de janmto de 2019 a junho de 2021 

Fem nino 175 4 

Masculino E 1.550 
Ignorado q 

EA 

Cor de pele das crianças vítimas de lesão corporal dolosa, 
de janairo de 2019 a junho da 2021 

1.588 

Sem proteção. Hosés: esfaqueado dentro de casa 

Os dados também mostram 

que, de 2019 até junho deste 
ano, 17% dos casos de agres- 
são foram cometidos pelos 

pais, padrastos ou madrastas 
dascrianças. 

A pequena Sophia estava 
como pai, Dantel Lucas Fer- 

reira, no último fim de se- 
mana, quando teria caido 
nochão durante uma supos- 

ta troca de fralda. De volta à 
casa da mãe, passou mal e 
precisou-ser levada aa Hos- 

pital Estadual Adão Pereira 

Nunes, em Caxias, Baixada 

Fluminense, onde morreu 
após sofrer uma parada car- 

diorrespiratória. Investiga- 

ções jogaram suspeitas so- 
brea versão apresentada pe- 
lo pai, incompatível com os 

ferimentos encontrados pe- 
los médicos no corpo da re- 
cém-nascida, De acordo 

com o relatório do hospital, 

ela morreu com múltiplas 
fraturas, hemorragia e trau- 

E] 

pmatismo craniano. 

Responsável pelas investi- 
gações do caso de Sophia, a 
delegada Fernanda Fernan- 

des, da Delegacia de Atendi- 
mento à Mulher de Caxias, 
lembra que as agressões co- 
meçaram contra amãe da be- 

bé, quando ela ainda estava 
grávida de Sophia. A morte 
ocorreu diasdepois de a Justi- 

ça ter expedido uma medida 
protetiva impedindo Daniel 
de se aproximar das duas, já 

que ambas vinham sendo 

ameaçadas pelo suspeito. Ele 
foi preso anteontem. 
Também em Caxias, Moi- 

sés, de 5 anos, Lol esfaqueado 

em um dos quartos da casa 
onde morava, no Bairro Capi- 
varl, nanoite do último dia 14. 

Uma das linhas investigadas 
pela polícia é a de que o assas- 
sinato tenha sido praticado 

por um ex-companheiro da 

mãe do menino, 

Ficam na Baixada Flumi- 

697 
2021 

Fal 

Hãe 

ESTE: DE RErRsDOÇÃO 

Filicídio, Manoela Aguiar. 3 anos: jogada no rioainda vira 

nense cinco dos seis munici- 

ios com mais casos de vio- 

lência infantil registrados. 
Quando consideradas ape- 
nas as ocorrências na capital, 
a Zona Oeste aparece com 
nove entre os dez prime IrOS 

bairros dalista. 

— À regido tem muitos re- 
pe desse tipo de crime, 
em como de violência do- 

méstica — ressalta o titular 
da Dcav, destacando que, ul- 
trapassada a pandemia, está 
prevista a instalação de aten- 

dimento especializado para 

crianças e adolescentes na 
Hospital Municipal Rocha 

Faria, em Campo Grande, 
bairrocom mais ocorrências. 

CUIDADOS 

O médico Daniel Maormerat, 

especializado em psiquiatria 
infantil, observa que os da- 

nos para crianças submeti- 

das a violência podem ser 
muitos e variados: 

Relação entre a vitima e o agressor, 
de janeiro de 2019 a junho da 202] 

=== 335 

RR 23S 

Padrasto A 147 

Ria de Jantero 

— A criança tende a iso- 
lar-se mais e a apresentar 
aumento acentuado da ir- 

ritabilidade. 
Para omédico, o melhor tra- 

tamento é sempre prevençãoe 
conscientização. 

— Temos que estar dispo- 

níveis afetivamente para os 
nossos filhos, para que um 

vinculo de confiança se es- 

tabeleça econsigamos evi- 

tar destechos trágicos. 
— Elas podem não com- 

preender LR] ue está aconte- 

cendo. À criança, que confia 
naqueles mais próximas, não 

sabe sequer do que precisa se 

defender —acrescentaa psica- 

Homicídios de crianças, 
de jaréiro à junho Madrasta -— 46 

2021 Ss Tota) Es: | 
| - QUTROS-OU 

NENHUM À 2020 O 11 lrmão(a 38 
(e) 2.741 

019 O 11 Avóta) ER 

Município onde ocorreu o caso, 
de janeiro de 20104 junho de 2021 

Eeltord Roxo  Dugue de Caxias 

São joão de Man ti ——— as 

161 | Sao Gonçalo 

| me o A 
Negra ignorada Amarela Albina 

Q 
nalista Sylvia Caram. 
No caso de Manoela Agui- “Números 

ar, de 3 anos, morta em Ma- poderiam ser 
caé, no Norte Fluminense, à 

128º DP (Rio das Ostras) 
qunda mais 
elevados caso 

prendeu à mãe da menina, asúulos não 
suspeitadeesfaquearacrian- tivessem sido 
caejogá-lanorioOcorpofoi suspensas 
encontrado por banhistasna coma 
Praia do Barreto. O portalG1 pandemia” 
informa queacausada morte 
toi por afogamento, o que in- Adriano 
dica que Manoela, mesmo França, 
com ferimentos a faca, ainda delegado da 
estava viva quando foi deixa-  Deav 
dana água. 

(quem suspeita queumacr- Acriança, 

ança está sendo vítima de quec pita 
maus-tratos deve denunciaro naqueles mais 
caso aos conselhos tutelares, próximas, não 

às polícias Cívil e Militar, ao sabe sequer 
Ministério Público ou pelo ca dao que precisa 
nal Disque IM), da Secretaria se defender” 
de Direitos Humanos da Presi- 

dência da República. O anoni- Sylvia Caram, 
mato é garantido, psicanalista 

— E revoltante que o Jairo Jairinho vai à Justiça tentar recuperar mandato de vereador 

defesa de Jaim Souza San- 

A tos Júnior, o Doutor Jairi- 

nho, impetrou no Tribunal 
de Justiça do Rio um manda- 
do de segurança pedindo a 

nulidade da perda do cargo 
dele devercador, como intor- 
mou Ancelmo Gois em sua 

coluna no GLOBO. Na peti- 

ção de 31 páginas, o advoga- 
do Berilo Martins da Silva 
Neto argumenta que a “cam- 

panha midiática” produz 

efeitos sobre o juiz, que tem 
sua independência dissipa- 
da, “não podendo realizar 

um julgamento livre por es- 

tar diante de uma verdadeira 
coação”, Jairinho está preso 
sob a acusação deter tortura- 

do é matado seu enteado 

Henry Borel, de 4 anos, em 

março passado, A mãe do 
menino, Monique Medeiros, 

também está na cadeia. 

O advogado alega que o ex- 

parlamentar “sempre foi um 
pai carinhoso, presente, ama- 
do pelos filhos e por todos os 

membros de sua lamíilia" ca 

presunção de inocência do ci- 
dadão é um elemento funda- 

mental em todo ordenamen- 

to jurídico. Jairinho foi cassa- 
do na Câmara Municipal por 
unanimidade, 
Paidomenino Henry Borel, 

a engenheiro Leniel Borel 
disse que já esperava esse tipo 
de “manobra” de Jairinho: 

continue se prevalecendo 

da influência política após o 
assassinato do meu filho, 
uma criança inocente que 

não merecia ser agredida. 

Infelizmente, esse tipo de 
manobra jáera sapeca pr 
este monstro, principal- 

mente por se tratar de uma 

familia inserida no cenário 
político atual. 
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Rio fará testes e estuda 
passaporte' em hotéis 
para enfrentar Ômicron 
Secretaria estadual de Saúde recolherá amostras de pessoas 

que chegarem de outros países com sintomas da Covid-19 

FELIPE GRINHERG E 

BODE O DESOUFIA 

grandes def ooiro com Em 

A: autoridades do Rio co- 

meçamase preparar para 
enfrentar uma eventual che- 
gada da variante Omicrondo 

corónavirus. À Secretaria es- 

tadual de Saúde (SES) anun- 
ciou ontem que fara o se- 
quenciamento genômico de 

amostras de pessoas vindas 

de outros paises que apresen- 
tarem sintomas de Covid-l9, 

lá a prefeitura estuda uma 

medida para que hotéis exi- 
jam o “passaporte da vacina” 
de todos às hóspedes. En- 

quanto isso, à ms aee Eduar- 

do Paes disse que o réveillon 
€ o carnaval estão mantidos, 

desde que os números da 

pandemia se mantenham 
controlados. Jão governador 

Cláudio Castro viaja hoje pa- 

ra discutir o assunto com au- 

tornidades de Brasília, 
Até agora, penham caso 

suspeito da nova cepa foi 

identificado no Rio. Segun- 
do osecretário estadual de 
Saúde, Alexandre Chieppe, 

todos 05 municípios Humi- 

nenses receberiam ontem à 

orientação de monitorar vi- 

ajantes que venham a pro- 

curai atendimento na rede 

de saúde com sintomas de 

Covid-19. Se algum pacien- 

te com esse perfil for identi- 
ficado, ele terá sua amostra 
colhida e enviada para a Re- 

de Corona-Ômica, estudo 

responsável pela maior par- 
te das análises desequencia- 

mento genético do SARS- 

Cov-2 no Rio. 

Com a ameaça da nova 
variante, o Estado 
do Rio decidiu manter 
o uso de máscaras 
em locais fechados 

— À nossa busca aconte- 
cerá pela rede de saúde. 
Qualquer pessoa com sinto- 

mas que tenha vindo de fora 
será testada — diz Chieppe. 
— (y Ministério da Saúde já 
definiu quais voos estão im- 
possibilitados de vir para o 
Brasil. No Rio, faremos o 

monitoramento genético. 

O secretário dizainda que 
aguarda mais dados sobre a 

Ômicron para traçar proje- 

ções para o seu possível im- 
pacto no panorama epide- 
miolópgico do Rio: 

— Ainda existem muitas 

incertezas sobre Essa mova 

variante. Não sabemos, por 

exemplo, se ela tem capaci- 

dade de se disseminar num 

pais coma taxa de vacinação 
tão alta como a do Brasil, O 

que sabemos é que no esta- 

do ainda não vimos nada de 
diferente em relação à Co- 

vid-19. Os indicadores estão 

muito tranquilos; à taxa de 
ocupação dos hospitais está 
em 7% —diz. 

Ao analisar ontem os nú- 

meros da pandemia na capi- 
tal, ocomitê científico da pre- 

leitura deu o sinal verde para 

o planejamento do réveillon. 
—Q ideal seria ter sexigên- 

cia para o comprovante vaci- 

nal no desembarque no pais. 

Mas o governo federal não 
implementou essa medida 

ainda. Seria uma forma de 

tentar minimizar o risco de 

ter um turismo de não vaci- 
nados — diz infectologista 

Alberto Chebabo, da Univer- 

sidade Federal da Rio de Ja- 
nero e membro do comitê, 

APRESENTADO POR 

Proteção. À vacinação no Palácio do Catete: Eduardo Paes faz apelo para que todos concluam esquema de imunização 

Uma nova reunião do gru- 

po está marcada para odia 20 
de dezembro, quando vão 
discutir o cenário epidemio- 

lógico a poucos dias da virada 
do ano, A data pode ser ante- 
cipada caso a situação mude. 

APELO PARA À VACINAÇÃO 
Eduardo Paes foi ontem à 

noite às redes sociais para di- 

zer que o planejamento das 
festas está mantido, mas que 
os números da pandemia é 

que vão ditar os rumos dos 

eventos. Ele [ez ainda um 
apelo à população para que 
não deixe de se vacinar. To- 

dos acima de 12 anos |á deve- 
riam ter completado oesque- 
ma vacinalna capital, equem 

tem 59 anos já pode tomar a 

terceira dose esta semana. 

No entanto, aqueles que re 
ceberani a dose única da 

Janssen há mais de cinco me- 

ses tiveram dificuldades on- 
tem para receber o reforço 

com a Pfizer, porque muitos 

postos não sabiam da orien- 
tação da Secretaria munici- 

pal de Saúde. O árgão infor - 

mou que o problema de co- 

municação foi solucionado. 
já Cláudio Castro disse 

que está conversando com 

as prefeitos fluminenses so- 
bre o réveillon para tomar 
uma decisão em conjunto 
com os municipios: 
— Não é hora de falar de 

carnaval, À hora é de olhar 

para o réveillon. Na totogra- 

fia de hoje, não há desespero 
(para evitar a festa). Vou a 
Brasília para entender o que 

eles estão pensando. O Rioéa 

porta de entrada para o país, 
O meu estado é o primeiro a 

ser impactado por qualquer 

nova cepa. Temos que estar 
bem preparados para isso 

Com a ameaça da variante 
da África do Sul, que já che- 
En a CIACO CO ntinentes, [a] 

Estado do Rio decidiu man- 
ter o uso de máscaras em lo- 

cais fechados. 
— Estamos olhando para a 

cepa, que preocupa, e por ora 
não há sinalizações dos técni- 

cos para debater novas flexibi- 
lizações —disse Castro, 

Cursos ajudam a transformar o amor 
pela Gastronomia em profissão 

Conheça histórias de ex-alunos do Senac RJ que conseguiram empreender 
e até virar instrutores da instituição, tendo sucesso na nova carreira 

tvantamento do 

L Sindicato de Bares € 

Restaurantes do Municipio 
do Rio de Janeiro (SindRio) 

revela que, de setembro de 

2020 a setembro de 202 l, 

foram abertos 10778 novos 

postos de trabalho formais, 

dos quais o segmento de 

restaurantes é similares 

foi a principal atividade 

geradora de emprégos no 

Estado e a segunda na capi- 
tal AinstrutoradoSenac RJ 
Isadora Rambal, de apenas 

22 anos, cos chefs confei- 

teiros Andréa Oliveira, que 
atuava como executiva, E 

Renato Morais, que também 

é dentista, são a prova da 
força deste segmento, 
A gastronomia repre - 

senta uma excelente opor- 

tunidade para quem deseja 
empreender ou para quem 
sonha ingressar nomercado, 

sendo fundamental uma 

boa preparação. O Senac 

RJ está com turmas aber- 
tas de qualificação profis- 

sional em diversas unida- 

des. Os cursos umem teoria 

e prática e são elaborados 

para que o aluno aprenda 

fazendo, desenvolvendo as 

competências necessárias 

para atuar nos setores de 
restaurantes, hotéis, bares, 
bufes, caterings, lojas de 

vinhos, consultorias e indús- 

triaalimentícia. 

Entre os cursos disponi- 

veis estã o de Confeiteiro, 

que deixou avida da execu- 

tiva Andréa Oliveira, de 40 

anús, mais doce. Em 2017, 

ela teve um câncer e, após 

um periodo de licença, 
voltou ao trabalho com 
uma paixão: fazer brigadei- 

ros. Com otempo, à passá- 

tempo foi ficando sério e, 

em 2019, ela resolveu estu- 
dar no Senac RJ. 

— Como curso de quahfi- 
ação profissional do Senac 
RI, pares base, aprendi 

técnicas e à empreender. 

Quando começou a pande- 
mia, botei em prática tudo 
que aprendi — conta a 

execuriva de negócios, que 

hoje é proprietária de uma 
marca de doces e vende os 
produtos por meio de um 

aplicativo de delivery. 

MUDANÇA DE CARREIRA 

O curso de Confeiteiro 

também transformou a 

sá. E - - 

O dentista Renato Morais, de 46 | 

anos, mz o d 
a hoje é instrudos do Em RI 

o 

iq 
urão de Confeiteiro | 

Aga PAL 

vida do dentista Renato 

Morais, de 46 anos, que 

hoje é instrutor do Senac 
RI. Hásete anos, ele come- 

cou a sentir muitas dores 

no braço, devido ao movi- 
mento repetitivo, Em 

2019, sonhou que confei- 

tava um bolo e, no mesmo 

dia, por coincidência, 
recebeu um e-mail do 

Senac RJ sobre a formação 

de confeiteiro e decidiu se 

dedicar ac ofício. 
— Me formei em janeiro 

de 2020, um pouquinho 

antes da pandemia e como 
me destaquei no curso, fui 

convidado pela coordena- 

dora a dar aula — lembra 

o instrutor é confeiteiro, 

que hoje, além de dar aulas, 

administra a empresa que 

comprou de um ex-aluno. 
Em 2z019, Isadora 

Rambalt ganhou a meda- 

lha de excelência na etapa 

nacional das Competições 
Senac de Educação 
Profissional, uma das 

mais importantes inícia- 

tivas desse tipo no Brasil, 
que premia estudantes com 

idade entre ide 22 anos. 

— Foi graçasao Senac RJ 

que ingressei na profissão 

e encontrei minha voca- 

ção. Entrei no curso junto 

com meu pai, que é dono 

de restaurante e queria se 
aprofundar no tema, Eu 
não sabia nem fritar ovo e 

aprendi tudo sobre cozi- 

nha, além de receber infor- 

mações sobre logistica, 
estoque é administração 

— explica Isadora. 

O chef-embaixador 
do curso de Cozinha 
Mediterrânea do Senac RJ, 

Danio Braga, destaca que 

é imprescindivel estudar 
para aprender mais sobre 

os cortes, panelas, receitas, 

para, só depois, exercitar à 

criatividade, 
— A cozinha é Ro% de 

transpiração e 20% inspira- 

ão — ensina Braga. 

Atuante no mercado há 
mais de 70 anos, o Senac RJ 

oferece aos seusalunos oque 

há de maisatualnos diversos 

segmentos da Gastronomia 
Paraacessaralista decursos 

disponíveis e as unidades 

que receberão as novas 

turmas de Gastronomia do 

Senac RJ, acesse: hetp:// 

uww.r|.senac.bricursos. 

CONTEUDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLORO COM 
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iacalão a ineti 

Analisando-se 0 modus operandi 

da distribuição do dinheiro do 
orçamento secreto do Congresso, 
verifica-se que há similaridades 

entre a sua sistematica e a do 
assalto a bancos. À primeira delas 
é que à cobiçado dinheiro não 
pertence nem aos deputados 

nem aos assaltantes; igualmente 
não se sabe quem são os 

beneficiários, nas operações 

muspeftas anonimato é 

fundamental, por última, em 
ambos 05 casos, lgnóra-se O 
destino do dinheiro surruplado. A 
única diferença do assaltante de 
banco para à beneficiário do 

orçamento secreto é que 0 

primeiro, se pego, será preso 0 

político, se descoberto, não, pois 
imunidade rima com impunidade. 

JOSÉ LERER 
RIO 

Senhores ministros do STF, ao 
consumir, bens ou serviços, pago 
impostos indiretos. E diretos no 

IR. Logo, sou um dos acionistas 
do ente Estado, do Erário 
Portanto, tenho o direito inegável 
de saber onde meu dinheiro foi 
aplicado, por quais caminhos & 
fins Permitir que essa parte do 
Erário seja utilizada de forma 

secreta (e, consequentemente. 
legitima. quiça desonesta) é meu 

pleno direito. Permitir esse 
tenebroso segredo traça o limite 
entrealeie a completa falta de 

vergonha na cara 
POB BRITO 

RO 

Dá para aguentar esse Centrão, 
que quer manter as emendas 

secretas de relator de 2020 e 
2021, quando foram 

“distribuidos” R$ 16 bilhões sem 

qualquer transparência? Ele só 
aceita uma maior visibilidade — 
não toda — dagui por diante. 
Podernos conviver com uma laia 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
A nova versão do app 

oferece funções que 

tacilitam à navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 

e impresso. Baixe 
agora ou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Storee no 
Google Play 

Menu de 
navegação 

de políticos com essa postura, 
continuando a sangrar e dinheiro 
público dessa forma? 
Não hã sistema de governança 
que dê jeito nessa escória. Podem 
procurar o presidente que for, 

mas, em 2022, 2026 e mais para 
frente, jamais consertaremos este 
país com um Congresso desses... 
MAURO ESDOVEDO 
RO 

Garimpo ilegal 

A ação pirotécnica da Polícia 

Federal (que se deu, com um 
estranho anúncio prévio (?Jj e 

graças à pressão popular e da 
grande imprensa) deveria ter 

sido a consequência de um 
trabalho de inteligência. 
Afinal, estamos sem resposta 

para o mais importante: quem 

está por trás do financiamento 

daqueia frota de balsas? 
IVARO DE CARVALHO SIMÕES 

[a 

Folia pode esperar 

Le que um terço dos estados 
não registrou mortes por Covid 
nas últimas 24 horas. O que estão 
querendo com o carnaval? 
Derrubar esses números ? 
MADER BRAD 

RO 

As regras de Jair 

Encontrada solução para as 
restrições impostas pelo 

senhor Bolsonaro para 

participar do debate político. 
Simplesmente ignorá-lo, não 

convidá-lo para que tome parte. 

somente assim o povo val ter a 

sensação de que ele não existe 
como candidato e se livra de 

ouvir tantas asneiras. Ele impôs 

suas regras, nós fingimos que 

obedecemos, 

MARCELO CORREIA LIMA 

Ro 

Comparações 

Na seção de cartas, um 
comentário, que me pareceu 
mais para implicante, de que 

Dilma for um abjeto legado de 
Lula ("Tercera via, 29 de 
novembro). Nesta hora de total 
desgoverno, cabem perguntas 

que, analisando friamente, têm 
respostas claras é concretas. 
Vamos aos fatos e múmeros: qual 
era o valor da gasolina, do gás de 
cozinha, da energia, do dólar no 
difamado governa Dilma em 

comparação ao atual governo? 
Qual era o indice de inflação do 
insultado governo Dilma em 
relação ao atual governo? 

Onde a filha e parentes de Dilma 

estiveram envolvidos em 
negócios escusos, corruptos, 

como estão os filhos do atual 
presidente? Portanto, leitores, 
vamos ser justos! Pademos até 

não postar da pessoa — 

perfeitamente normal —, mas 
emitir notas sobrapondo os fatos 
éirjusto! Seria o mesmo que eu 
levantasse críticas, só que neste 

caso sem comprovação, de que o 

voto da leitora no 2º turno das 
eleições de 2018 foi também 

responsável por tudo isso que 
está aí! É legado? 
RONALDO SPAGNUOLO 
BELO MORIZONTE, LAS 

Duelos aos sol 

Uma loja de armas publicar 

anúncio sobre venda de armas 
não muda em nada o 

comportamento dos 

compradores habituais de armas 
e munições, visto que qualquer 
usuário sabe onde encontrar a 
sua loja preferida. Todavia, o 
objetivo do decreto ora em 
estudo na Câmara dos 

Deputados deve ser apreciado 
por outro ângulo, qual sejaúda 

banalização da venda de armas, 
do mesmo modo que assim 

procedem anúncios de venda 

Como navegar 

Atela inicial Em Editorias, 

destaca o leitor 

oconteddo corsegue 

on-line que pode acessar suas 

ser atualizado seções preferidas 

Em Biblioteca. | Acclicar 
as matérias nosimboto. 

salvas do oleitor pode 

aplicativo ficam salvar uma matéria 

guardadas para leitura posterior 

Em Banca, Otime de 
0 leitor pode (ma) colunistas A) 

baixar aedição do GLOBO 
impressa em duas esta reunido em um 
versões: jornal e texto único lugar noapp 
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E" ACERVO 

Ó Um advogado contra duas ditaduras 
HAMER  Háslanos morna Sobra Pinho que delendeu vitimas do autor tarismo no Eras 

de arroz, batata ou feijão. 
Baixar um decreto permitindo o 

porte legal de armas vai ser 0 

novo passo: todo mundo 

conduzindo uma cartucheira de 
armas, na cintura, no velho estilo 

dos filmes de faroeste 
ALVANIR CARVALHO 

RO 

Leio, estarrecido, sobre o projeto 
de lei que libera a propaganda de 

armas, que, obmamente, só 

poderia vir da familia belicista 
que nunca produziu nada de 
positivo durante o enorme tempo 

que vive às custas do Erário Na 

contramão, vou entregar minha 
arma, que, num momento de 

enorme estultice, comprei 
legalmente. Sou medico, minha 

missão é salvar vidas ao contrario 

do capitão, inguilina do Planalto, 
que, segundo suas próprias 
palavras, foi treinado pará matar 

e não para curar ninguém. 
FRANCISCO JOSÉ L GUIMARÃES 

RIO 

A arma de Salles 

O colunista Lauro Jardim noticiou 
aida de Ricardo Salles a um jogo 
de futebol portando uíma pistola 

soba camisa. Apresençade 
torcedores armados em jogos de 
futebol é uma temeridade é uma 
imprudência, mesmo se o porte 

da arma for legal, como parece 

ocorrer. Mas, no casa do 
ex-ministro do Meio Ambiente, a 

Situação poderia ser pior, O risco 
serta muito mais grave se o 

ex-ministro estivesse portando 
uma motosserra 
CELSO FERREIRA RAMOS FILHO 

RD 

Exemplos ibéricos 

Para manterem seus poderes 
absolutistas, nações como 

Portugal e Espanha, 
valorizavam seus exércitos, 

Agi a ii ct PR a 

miss mino e em cima 

O O 

Ana mm as 

clubes do site Hub Home ras num nico lugar. 
Box, que concentra A oferta também vale 

todasas suasassinat-  paracaixas avulsas. 

Ao Ponto 

Publicado a partir 
das 6h, de sepunda a 

sexta comanálises e 

imormações sobre o 

principal tema dodia 

Como ouvir 

Está disponivel 
no site do GLOBO 

enas platalormas 
de podcast 

Terça-teira 3011.2021] O GLOBO 

concedendo-lhes benesses 
para que os mesmos não se 

rebelassem contra seus 

povernos através dos séculos 

de suas Histórias. Essa situação 
veio até os governos de Salazar 

em Portugal e Franco na 
Espanha. À partir da Revolução 

dos Cravos e da morte de 
Franco e da participação de 
Adollo Suarez. esses países 

passaram a considerar suas 
forças armadas como um poder 

de Estado e não mais como um 
poder de Governo, ou seja, 
orgulham-se de suas forças 
armadas , porém entendem que 
as mesmas não devem 
interferir ou ameaçar intervir 
na política O que vemos hoje 

são democracias consolidas . 
com menos desigualdades 
sociais e com bom 
desenvolvimento econômico. 
Quanto às antigas colônias de 
Portugale Espanha, em sua 
maioria, ainda entendem que 
suas forças armadas devem ser 
forças de governo, razão da 
existência de tantos golpes de 
Estado. Que um dia esses 
países entendam que o que 

ocorreu em Portugal e Espanha 
é exemplo a ser seguido 

REINALDO OLIVEIRA 
RIQ 

Estado Palestino 

O artigo “Sitiados em Hebron” 
(28 de novembro) é mais um 

alerta serissimo sobre a ameaça 

que representa para a segurança 
e a paz internacionais a política 

sepregacionista e atentatória aos 
direitos de autodeterminação do 
povo palestino praticada em 
escala crescente pelo governo de 
Israe! através da expansão dos 

assentamentos na Cisjordânia, 
Desta vez, à alerta conforme à 

artigo, vem de um soldado 
israelense que participou de 
missões de implantação de 

medidas para viabilizar as 

expansões que, hoje, já deram 

30/19 

lugar à 700 mil colonos vivendo 

em territórios ilegalmente 
ocupados. À questão do Oriente 
Medio representa o mais grave 
conflito internacional, 
responsável pela maior parte dos 

atentados terroristas das últimas 
décadas e que, a longo prazo, 

pode mesmo levar o mundo a um 
conflito nuclear Apenas a criação 

do Estado Palestina. defendida 
pela ONU, inclusive o governo 
Biden, pode abrir caminho para a 

solução do confiito. 
JOM TOR AZULAY 
R$ 

Apagões crônicos 

Quase ciariamente, a ruaende 

moro, à Golf Clube, e parte de 

São Conrado vêm sofrendo 
permanentes apagões da Light. 

Tal fato vem causando sérios 
prejuízos aos moradores, 

queimando aparelhos 
eletrodomésticos. 

Essas sucessivas 
interrupções elétricas vêm 
acontecendo ha 

aproximadamente um ano, 
sendo permanentemente a 
Light notificada, sem que ela 
tome as devidas providências. 

PÉRICLES REBELO 

RD 

Outro patamar 

Pelé sabia com maestria aliar 

sua habilidade e técnica a 

outras características, como 
sua invejável condição 

atlética, à percepção do 
momento e do local exatos em 

que poderia exibir seu talento 
protegido da truculência dos 

marcadores. Algumas dessas 

caracteristicas — inclusive 
uma dose de maldade 

defensiva” — colecam-no 

num patamar acima do 
craque Neymar. 

ALDISDO Asa 

RO 

HÁ 50 ANOS 
Florinda Bolkan será a Marquesa de Santos 

E 

E 

REA pia 

Anossa bela Horinda Bolkan virá ao Rio em fevereiro 

desempenhar o papelde Marquesa de Santos 

no filme de Oswaldo Massaini “OQ grito do Ipiranga”, 
umadas mais caras produções do cinema nacional. 
O diretor de fotografia serão mesmo de “Afilha 

ce Ryan”, BobHook, e as cenas tomadas no Rio, 
em São Paulo, Petrópolis, Paraty e Portugal. Não foi 
escolhido ainda quem fará o papel de Dom Pedro |. 

O filme terá direção de Carlos Coimbra. “D gnito 
dolpiranga” deverá ser lançado nas 2? capitais 
brasileiras e em Portugal em setembro de 1972. 

LOTERI AS LOTOMANIA (concurso 2.2424:4,6,7,10/28.31.33.38.47,50,55.59.69.70.7] M.E5 BY, 28.94 QUINA [concurso 5 TI] 28.35 45,64 ,72 LOTOFÁCIL (concurso 2,384) 1,3,4.5.7.9 0.013,35... ,20 22,2, 
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Encrmações ines mrormações Bicongt 

Prefeito se 

LARISSA MEDEIROS 

E SELMA 50 HAMND'T 

grndeaitagiata on ba 

esmo envergonhado, como prefeito 

| doRio deveroCentro da didade 

daquela maneira, com barracas e 
acampamentos espalhados”, disse on- 

tem Eduardo Paes, durante o lança- 

mento do programa de combate aos 
crimes de oportunidade na cidade, o 
Conjunto de Estratégias de Prevenção 

(CEP). Foi "fora do horário de serviço” 
que Paes Hagrou a situação da popula- 
ção de rua no Centro: ele viu a cena 

quando seguia até o Aeroporto Santos 

Dumont para buscar a filha que voltava 
de viagem, no último domingo. 

— E úbvio que temos um problema 

social, que a população empobreceu, 
vivemos uma crise econômica, mas 

nada justifica a inação do poder pú- 

blico. Eunão estou dizendo para che- 

gar láe tãosomente Dprimir as pesso- 

as, tirar as barracas ou algo do tipo. 
Digo que vamos acolher, tratar. Que- 
rodeixarclaro que apresentamos aal- 

ternativa, mas à permanência do es- 
paço público daquela maneira não é 
uma forma adequada — disse Paes. 

NOVO CENSO NO ANO QUE VEM 
OCEP que começou pelo Méier, é val- 

tado para a segurança, eo acolhimento 

da população de rua é um dos braços da 
iniciativa, por meio de parcerias entre 
órgãos municipais. À frente do progrra- 

ma, aSecretariade Ordem Pública ( Se- 

op) afirma que a ampliação do CEP 
“depende do estudo de dados dos cri- 
mes de oportunidade” nas áreas. Con- 

forme a pasta, “algumas dessas micror- 
regiões, das 35 principais levantadas 
pelo CEP, se encontram no Centro. Po- 

rém. qualquer expansão só se dará de 

forma sustentável e apús avaliação das 
implantações anteriores . 

O Censo de População em Situação 

de Rua, feito em 2020, identificou 

7272 pessoas nessas condições, 
31,9% delas no Centro. À Secretaria 

municipal de Assistência Social rea- 

lizará um novo censo em 2022. 

diz “envergonhado 
com 'acampamentos' no Centro 
Ao comentar presença de moradores de rua no bairro, Paes afirma que nada 

justifica inação do poder público. Município lança programa com foco em segurança 

— Desde o começo do governa, o 
prefeito cobra o acolhimento à popuda- 
ção em situação de rua que está vulne- 
rável. Esse percentual (de acolhimento) 
passou de 24% para 36,5%. Agora, não 

se pode confundir população em situa- 
ção de rua com aquele que comete fur- 
tocou roubo —pessalta a secretária Lau- 
ta Camino. 

Já Berenaldo Lopes, diretor do As- 
sociação de Moradores e Amigos do 
Centro Residencial, fala num “cres- 

cimento assustador” da população 
de mano bairro: 

— É só olhar embaixo dos Arcos da 
Lapa, os arredores do Circo Voador, a 
Praça da Cruz Vermelha, a Rua Con- 

ELEMANDRE CAS SUN 

selheiro Josino, entre a Rua do Ria- 

chuelo e a Avenida Henrique Valada- 

res ea bocado Túnel Martim de Sã. 
Presidente da Associação de Mora- 

dores da Rua do Riachuelo e membro 

da Diretoria de Comunicação da Pasto- 
ral da Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
Moisés Muniz destaca que é necessá- 

ria separar 0s carentes daqueles que 

praticam assaltos: 
—Nodia 2 de novembro, uma dessas 

pessoas pegou a uma com dízimos e 

ofertas da igreja e à encontramos ten- 
tando quebrar a peça, que já não tinha 
dinheiro só algumas moedas, suma 

barraca na boca do Túnel Martim de 

Sá, Nós a identificamos por câmeras, 
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CLIMATE 

Miss Brasil transexual 
é presa por roubos 
durante programas 
Ela é acusada de dopar clientes em motéis com 
a ajuda de um comparsa que está foragido 

FAOLLA SERRA 

E TELE STD] 

banho de sol de Mikaclly 

da Costa Martinez, de 25 

anos, na Praia de Ipanema, 
foi interrompido na tarde de 

domingo. A transexual, que 

venceuo Miss Transex Brasil 

2019, foi surpreendida na 
areia por policiais da 16º DP 

(Barrada Tijuca). Ela é acusa- 
dade ser chefe de uma associ- 
ação criminosa que rouba 
clientes durante programas 

EEN E TER 

Mikaelly, que nasceu em 
Mato Grosso do Sul, éin- 

vestigada por atrair ho- 
mens por meio do seu perfil 
no Instagram e, ao chegar a 
motéis, dopá-los para furtar 

celular, relógio, dinheiro e 

cartões. Segundo o delega- 
do Leandro Gontijo, titular 

da 16º DP, em um dos casos, 

um homem diz ter conheci- 
doa transexual por volta de 
meia-noite de 16 de julho 
em um bar na Avenida Eri- 

co Verissimo, na Barra. Os 
dois foram no carro dele 

paraum motel na Barrinha. 

No estabelecimento, ele 

teria recebido da transexual 

uma lata de cerveja com 
algum tipo de substância 

Ainda segundo o depoi- 

mento, o rapaz disse se re- 

cordar somente do momen- 
to em que percebeu que 
estava semacarteirato 

celular, Ao questionar 

Mikaelly, ela disse que cha- 
maria no quarto uma amiga 
e, momentos depois, apare- 
ceu com Seu cumparsa, 

Alexandre Porto Furtado 

Junior. que está for agido, 

Segundo ele, a miss saiu 
correndo, ent rando ei um 

carro de aplicativo. Ao pa- 

paraconta do motel, ele 
percebeu que teve três car- 
tões de débito e crédito 
roubados. Dias depois, Fo- 

ram feitas trés transações 

financeiras de R$ Gmile 
uma tentativa de em présti- 

mo de R$ 5 mil. 

De acordo com a Polícia 
Civil, ela cometia esses crimes 

também em São Paulo, Floria- 

nópolis e Balneário Cambo- 

rmú. Em janeiro de 2015, 
Mikaclly chegou a ser presa 
em Hagrante por homicídio, 

segundo o site GL 

- REFRODOÇÃÓ DE REDE SOC 
Li | Beleza sob 

suspeita. 

WMikaelhyda 

Costa Martinez, 

qued acusada 

de roubar 

clientes em 

molé s 
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ase ruim mexe 

com o mental 

dos torcedores 

apaixonados 
Equipes como Vasco e Cruzeiro seguem 
na segunda divisão e expõem o outro 
lado da relação com um time de futebol 

ERUNO MARINHO 

Bessa aeinsleetes Ele 

O domingo que havia co- 

meçado doce para o vas- 
caíno terminou, como tan- 
tosoutrosem 2021, angusti- 

ante. À alegria com a derro- 

ta do Flamengo na final da 

Libertadores, no sábado, lo- 
go se deparou com os senti 
mentos ruinsqueos 3a U pa- 

rão Londrina, pela última 
rodada da Série BR, desperta- 

ram. A colher de chá na saú- 

de mental durou pouco, 

bem menos doque a torcida 
dotimeda Colina precisa, 

O futebol, que oferece 

tantas alegrias, também po- 
de ser um inimigo do aspec- 
to emocional do torcedor. E 

o outro gume da faca, quan- 

dose estabelece um vinculo 

tão forte com um time: se as 
vitórias em campo são os 

triuntos da torcida, a derro- 
ta é o fracasso do próprio 

apaixonado. Quando a fase 
ruim se prolonga por anos, 
como éocaso do Vasco hoje, 
os efeitos podem ser duros, 

Flávia Gonçalves de Si- 

queira trabalha com relaci- 

omnamento com clie ntesevi- 

ve intensamente o Vasco, 

seu “amigo mais querido, 

carinhoso, mas também o 
mais problemático”, Este 

ano, sentiu tonteiras depois 

da derrota para o CSA. Du- 

rante o jogo contrao Uperá- 

rio, em que o time foi derro- 
tado no dia de seu aniversá- 

rio de fundação, sentiu a 
mão trêmula e as pálpebras 
dos olhos tremerem: 

— Sou uma pessoa isolada? 

Sim. Tomo remédio para me 

acalmar? Sim. Mas ninguém 
vai entender que isso é por 

causa de um time de futebol. 

Você acaba sendo grosseiro no 
trabalho, comsua tamília. Não 

consegue fazer suas coisas di- 

reito porque está abalado e 

parte disso é por causa do Vas- 
co. E muito triste ver seu time 

assim e não poder ajudar 
Não faltam relatos de 

pessoas que sofrem com 

distúrbios alimentares, 

crises de anstedade e insó- 

nia, porcausada má lasedo 
time do coração. Hoje o 
vascaino sofre no Rio, en- 

uanto O cruzeirense pa- 
dace em Belo Horizonte, 

rumo a te rceira temporada 

seguida na Série B. No pas- 

sado toram outros na mes- 

ma situação, 

PROPÍCIO PARA DEPRESSÃO 

A má fase no futebol afeta a 
autoestima torcedor 

mais apaixonado, que mui- 

tas vezes encontra no espor- 
te um contraponto para 

frustrações em outras áreas 

d Li] 

O NOVA VARIANTE 

Terça-feira 30112021) O GLOBO 

Evento cancelado por causa da Ômicron 
Lniversiade de imemo, que seria na Suiça. não val mais ocorrer em dezembro 

Ano fruskranta, Tarcedor do Vasco se apoia na proteção da argu bancada de São Januário ra golgada sótrida pelo crvz-maltino para o Botalopa, na Série E 

Q 
“SOU UMA pessod 

isolada e tomo remédios 
para me acalmar, 
Ninguém vai entender 
que você está mal por 

causa de um time” 

Flávia Siqueira, vascaína 

“O futebol tem o 
potencial de mexer com 
o narcisismo das 

pessoas. E pode gerar 
quadros depressivos na 

derrota” 

Paula de Paula, psicóloga 

da vida. O clube rico traz a 

fartura que falta ao torcedor 
em má condição financeira. 

Trata-se de uma relação 

quase erótica, como se o tu- 
tebol fosse um “falo simbó- 

lico”, afirma a psicóloga do 

esporte Paula de Paula, dou- 
tora em psicologia social, 

professorada PUC-MGe ex- 

treinadora de vólei. 
Para ela, características do 

Brasil, pais com desigualda 

des socioeconúmicas muito 

fortes, atribaem ao futebo! a 
capacidade de passar ao tor- 

cedor a sensação de que ele 

ascende socialmente com a 
vitória de seu time, e passa à 

ser alguém mais respeitado 

na coletividade. Quando isso 
não acontece, o risco de um 

quadro depressivo é grande 
Ainda assim, conversar 

sobre os males que a fase 
ruim de um time pode cau- 
sar ao torcedor parece ser 

um tabu. Estudos sobre a 

psicologia no esporte focam 
mais nos atletas do que nos 

torcedores. Quando a torci- 

da é objeto de estudo, mui- 
tas vezes o fenômeno das or- 
ganizadas e seus aspectos vi- 

olentos é que estão no cen- 

troda reflexão. 
Mariana Barata, 2 anos, es- 

tudante de psicologia, tinha 

receio de falar sobre o que sern- 
tia por causa de Vasco nas 

sessões de análise: "eu achava 

que me achariam doida”. Fe- 
lizmente, encontrou na tera- 

pia um lugar acolhedor para 

abordar abertamente como o 

time afeta suas emoções. 
Ela acredita que o futebol 

ainda éum meio pouco pro- 

picio para tratar de saúde 
mental da torcida. E que is- 
so dificulta a vida do torce- 

dor que gostaria de expres- 
Sar Mais Suas Emoções, 

quando não é o prazer da vi- 

tória que está pulsando. 

— O ambiente do futebol 

ainda é cheio de paradigmas, 
questões que não consegui- 

mos debater: é a torcedora 

mulher, é o torcedor 

LGETQIAP+. Em relação à 
saúde mental, que ainda éum 

tabu na sociedade em geral, 

falar dele no futebol é um ta- 
bu maior ainda. Porque é um 

ambiente de homens, para 

homens, onde só tem gente 
forte, bem resolvida. O'torce- 
dor pensa: será que eu tenho 

Nova geração do vôlei de praia já mira Paris-2024 
Jovens do país disputam Jogos Pan-Americanos Júnior, a partir de hoje, e os Mundiais sub-19 e sub-21, em dezembro 

CAROL ESNOPFLOCH 
Era glabo om fe 

pesar do fiasco do vôlei de 

praia em Tóquio-2020, 

quando a modalidade não su- 

biu ao pódio mesmo sendo 

umadas que mais ganham di- 

nheiro público, o país terá 

duplas fortes na briga por Pa- 
ris-2024. Além de novas par 

cerias, formadas por atletas 

já consagrados, há uma tur- 
ma jovemque começaa fazer 

frente às estrelas. 

Renato Andrew, de 192m 

e 22 anos, éo principal deles. 
Campeão mundial sub-19 e 

bicampeão no sub-21, ele se- 

ráum dos destaques do Brasil 
nos Jogos Pan-Americanos 

Júnior, na Colômbia. A dis- 

puta na areia começa hoje. 
— Minha meta é sempre a 

competição seguinte, mas, 
sim, mevejobrigando por va- 

ga para à Olimpiada de Pa- 
ris-2024 — diz Renato, que 
jogará ao lado do gêmeo Ra- 
tael (no adulto, ele [az dupla 
com Vitor Felipe e lideram o 
ranking brasileiro). 

Renato e Rafael, que nasce- 

ram em Belém, começaram a 
ogar juntos aos 9 anos e tam- 
bém iniciaram a carreira for- 

ConriNPULCAÇÃO 
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Experiência. Carai Sal aberry vai disputar 05 Mundiais sub-19 e sub-2] na Tailândia 

mando dupla no Circuito 

Brasileiro, em 2018. O gosto 
pelo vôlei de praia vem de fa- 

mélia: a mãe praticou a mo- 

dalidade na adolescência. Os 
irmãos Rodrigo, de 27, e Re- 
nan, de 26, também jogaram. 

— Renato não é um jogador 
muito alto, mas um grande 
defensor. Para mim, o maior 

nome entre os atletas jovens 
— elogia Leticia Pessoa, téc- 

nica de Carol Solberg e Bar- 
bara Seixas e que trabalhou 

com Alison e Shelda quando 
eram juvenis. — Tem chan- 
ces de ir a Paris, uma vez que 
faz frente aos times mais for- 

tes. Essa briga será boa. 

TORNEIOS NA TAILÂNDIA 

Leticia aponta André/Geor- 

ge; Alvaro/Evandro, Guto/ 
Alison e a provável dupla en- 

tre Bruno/Saymon como as 

com “mais horas de voo. 

Renato, que volta a reeditar 

a parceria com o irmão, diz 

UDMASIL 
| 

É 
" 

v 

que eles se conhecem muito 

bem esportivamente e que is- 
so facilitará o caminho. 

— Temos entrosamento de 

sobra na quadra. E tora dela, 
desde sempre; No vôlei de 

praia, cada um quis seguir 

um caminho apesar da dupla 

FILO Frida aque tivemos. E co- 

Ainda em 2021, serão dis- 

putados dois importantes 

torneios de base: o Mundial 

sub-l9, de 6a NM, cosub-2], 

AAADEE ROSES Es NAC 

Rodagem. Renato Andrew, de 22 anos, que joga o Pan Júnior apartirde hoje 

de 14 a 19 de dezembro, am- 
bos em Phuket, na Tailândia. 
Na categona sub-21,o0 Bra- 

sil tem os três últimos títulos 

em ambos os naipes. Às du- 
plas que vão representar o pa- 

is são: Thainara/Karol, Ma- 

teus Dultra/Gabriel Zultani, 

johann/Lucas Sampaio e 
Mafã/Carol. 

Além desta competição 

sub-21, Carol Sallaberry, de 
lê anos e L&2m, disputarão 
sub-19. Jogará ao lado de Ni- 

espaço para falar que eu não 
estou bem de saúde mental e 

meu time tem parcela disso? 

SOCIEDADE ANÔNIMA 

Jorge Salgado deu ontem 
um primeiro passo para 

transformar o futebol do 
Vasco em empresa. Ele for- 

malizou um pedido para os 

presidentes do Conselho 
Deliberativo, Carlos Fonse- 

ca, e dos Beneméritos, An- 
tônio Peralta, paraqueo clu- 

be se divida em dois e tenha 

o futebol transferido para as 

mãos da iniciativa privada. 

Trata-se de um movimen- 
to de Jorge Salgado para an- 
tecipar o debate interno a 

respeito da pauta que entra- 
rá na reforma do Estatuto, 

prevista para ser colocada 
em votação em março. 

Existe a expectativa de o di- 

Tg nte anunciar essa sema- 

na as contratações do novo 

coordenador e treinador. Pa- 

rao cargo à beira do campo, o 
nomede Zé Ricardo está al 

cotado na Colina. 

na, de 15 anos. Elas venceram 

38 jogos em 39 disputados 
em 17 dias. Em 2021, Carol 

jogou cinco etapas nas cate- 
gorias sub-l7, sub-lS e 
sub-21, faturando quatro ou- 
ros euma prata, 

— Não imaginávamos que 

seriam 39 jogos, nem sabia- 
mos do físico que ti nhamos 

para jogar tantas partidas 

sem dia de descanso — disse 

Carol, convocada para a sele- 
ção brasileira sub-19. 

Fai ao lado de Maria Fer- 

nanda, a Mafé, sua parceira 

no Mundial Sub-21, que ela 
conquistou o Sul-Americano 

da categoria, na primeira ex- 

periência internacional, Ca- 
rol, que começou na quadra, 

representa o Fluminense, 

mas não recebe do clube. Os 

pais são seus patrocinadores, 
— Pretendo, sim, seguir 

carreira como atleta de vôlei 

de praia. Acho que o Brasil 
tem uma nova geração talen- 

tosa. Fiquei impressionada 

com a quantidade de meni- 

nas boas nos brasileiras. 
A Confederação Brasileira 

de Vôlei promete incentivos 

extras em 2022, O ex-atleta 
Guilherme Marques, geren- 

te de vôlei de praia da CBV, 

estuda uma maneira da pon- 

tuação da base contar no 
ranking geral, Nesta tempo- 
rada, novatos ganharam wild 

card para jogar no adulto. 
Quanto mais “rodagem”, 
mais chances de sucesso. 



O GLOBO | tease 2011202 

CARLOS EDUARDO 
MANSUR 
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O personagem 
devorou o técnico 

erro de Andreas Pereira ouo chu- 

te de Michael que raspou a trave 

são apenas traços de um jogo de 
margens pequenas. E fácil en- 

contrar em qualquer partida de 

futebol um lance que teria mudado o seu cur- 
so. Porque este é um esporte que não exige 
dezenas de pontos: um gol pode bastar, 

Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo 
em que o destino poderia ter se oferecido a 
qualquer dos lados. Mas estava claro que a 

decisão absolveriaum treinador econdena- 

ria o outro. Sal aclamado Abel Ferreira, o 

que é justo. Sai demitido Renato Gaúcho, o 
que é cultural. No tal esporte de margens 

MENSAGEM 
E até possível que uma proposta vantajosa 
tire Abel Ferreira do Palmeiras. Mas, mes- 

moseele sair, faria bemo tutebol brasileiro 
se absorvesse sua maior mensagem; o nivel 

de pressão e a insanidade do calendário 

nacional são nocivos à saúde. Ou tornamos 

o nosso ambiente mais racional ou seguire- 
mos nos perguntando por que é tão difícil 

atrair paraó Brasil protissio nais que te- 

nham lugar no primeiro mundo da bola. 

pequenas, de resultado quase nunca con- 
trolável, é curioso observar como o técnico 

rubro-negro foi o centro de todas as análi- 

ses, aomenos sob aútica do lado derrotado, 
Resultados costumam inebriar, embora 

houvesse claros traços de vulnerabilidade 
neste Flamengo, mesmo quando acumulava 
goleadas. Onivelde jogo dotime sedeteriora- 

va com o tempo, havia questões estruturais 

importantes, fas comaboladiante de defe- 
sas fechadas, fosse na parte defensiva, esta a 

mais alarmante. O que apresentava era insu- 

ticiente em comparação ãofertade qualidade 
técnica do melhor elenco do continente. E o 

domínio estratégico do Palmeiras no primei- 

ro tempo indicava o quanto os rívais tinham 
clara a forma de fazer dano ao Flamengo. 
Mas Renato é um personagem mais com 

plexo do que a simples análise do nivel de jo- 
go. Ao longo da carreira, construiu um tipo 
que se tornou uma via de mão dupla. O jeito 

despojado, descontraído, que tentava con- 

vencer que o tutebo! conserva intacta a sua 

simplicidade numa era de informação farta e 
análise de dados minuciosa, por vezes soava 

recontortante para quem resistia à necessi- 
dade de se adaptar a um jogo cada vez mais 
complexo. Mas foi este mesmo personagem 
que terminou por expor Renato, por empur- 
rá-lo rumo a críticas ainda mais rigorosas. 
Não é possivel que um indigente tático ob- 

tenha as conquistas de Renato. Há nele uma 

Fim da linha. Renato. em Montevidéu: ditimo jogo peloFla 

vivência de jogo, capacidade de pestão de am- 
bientes, algo que não é desprezivel, ainda que 
que Renato provavelmente não frequente a 
primeira prateleira do conhecimento acadê- 

mico, da virtude estratégica e tática. Seu Fla- 

mengo tinha problemas, seu Grêmio tam- 
bém os teve nas últimas temporadas. Ocorre 

que ele terminôu por reforçar à imagem de 
um negacionista da evolução do jogo. E se 
Seus IMEs jogam mal, torna-se automatico 

vincular o diagnóstico a um vazio de ideias. 

ELEGÂNCIA 
Numa época em que nossos campos assis 

tem auma endêmica incompatibilidade 

comaesportividade, Filipe Luís deu uma 
aula grátis de elegância. Em sua mensagem 

pós-derrota, falou em tom de agradeci- 

mento à torcida e aos companheir os. Em 

seguida, parabenizou o vencedor sem hesi- 
tações. No fim, ainda se deu ao trabalho de 
listar pontos em que precisamos evoluir, 

dos gramados ao calendário. Exemplar. 
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Num momento em que o Brasil precisava 
se abrir ao conhecimento, Renato desde- 

nhou do estudo. Técnicos são relações públi- 

cas do jogo, e ele enviou péssima mensagem 
como famoso" quem precisaapre nder vai pa- 

ra à Europa, quem não precisa vai pra praia”, 

Tentou atribuir a si um caráter especial, al- 
guém capaz de vencer com menos esforço: 
estudam às incapazes, 0s sábios gazeteiam. 
Renato evita a todo custo falar do jogo em 

suas entrevistas, seja por autopreservação, 
por privacidade ou para cultivar o persona- 

gem. Quando o Grêmio, seu trabalho mais 
reçente e longevo, ja não jogava tão bem 

quanto antes, desviou do campo para as 

contas bancárias. Flertoucomaindelicade- 
za ao falar até da idade de Jorge Jesus antes 
de dizer que com R$ 200 milhões ele faria 

um timaço. Até que o Flamengo, um de seus 

sonhos, CruZzou seu é aminho. 

Parecia tentador: o time de R$ 200 mi- 

lhões agora era dele, e as estrelas que anda- 

vam ausentes por causa das seleções volta- 
riam ao time. Após um início promissor, vi- 
eram novos desfalques, a queda no nivel do 

jogo, a eliminação na Copa do Brasil e um 
Brasileirão cada vez mais distante. Aos pou- 
cus, O personagem se voltou contra o seu 
criador. Mesmo com apenas quatro meses 

no cargo, num calendário insano, Renato 

toi da aclamação à condenação. De certa 
modo, ele trabalhou para isso. 

VAR 
O Atlético-MG não será campeão brasileiro 

por causa da arbitragem ou qualquer coisa 

parecida. Aliás, é raso discutir se o tricolor 
Marlon cometeu ou não o pênalti no Mimei- 

são. O urgente é sair da zona de conforto e 

discutir, primeiro, a preparação e a profissio- 

nalização dos árbitros. E, claro, o jeito inter- 
vencionistacom que o Brasil adotou o VAR. 

Impera aqui uma interpretação peculiar do 

protocolo. Uma lógica tropicalizada. 

Messi se junta a Pelé com sétima Bola de Ouro 
Título da Copa América ganha peso incomum na premiação francesa, e argentino empata com o Rei em número 

de conquistas, além de ampliar vantagem para Cristiano Ronaldo. Alexia Putellas é a melhor entre as mulheres 

MARCELLO NEVES 
mana Do res gato orem (st 

A penis premiação da Bola de 

Ouro, da revista“France 
Football”, inverteu a ordem 
que domina a escolha do 

prêmio de melhor do mun- 

do nos últimos anos — ou 
décadas. Lionel Messi já ha- 

via vencido seis vezes pelas 

suas atuações no Barcelona 
ou pelas títulos de Liga dos 

Campeões, mas este sétimo 

trotéu — que se junta aos de 

2009, 2010, 2011, 2012, 
2015 e 2019 —, em Paris, 

tem assinatura incomum: à 

de valorizar os seus feitos 
pela seleção argentina. 
Messi foi beneficiado por 

uma temporada onde os 

principais títulos ficaram 
divididos entre os astros. O 

Bayern de Munique de Ro- 
bert Lewandowski conquis- 

tou o Mundial de Clubes, o 
Chelsea de Jorginho venceu 

aLigados Campeões, a ltália 

do italo-brasileiro também 
faturou a Eurocopa. Isso 

deu forçá para que eles fos- 

sem eleitos segundo e ter- 
ceiro melhores, respectiva- 
mente. Messi teve o título 

da Copa América. 

Ver uma competição sul- 
americana com tanto peso 

na Bola de Ouro, notada- 

mente euroçentrista, não € 
comum. Ainda mais a Copa 

América, que historica- 

mente passa longe de ser 
tratada como uma Euro, 
Tanto que Neymar não ven- 

ceu o prémio quando con- 

a gistou o continente, 

CONTEXTO HISTÓRICO 

A Bola de Ouro desta tem- 
porada trouxe consigo o 

contexto histórico. Se todos 

estão empatados em con- 

quistas relevantes e núme- 
ros, que se dê ao prêmio a 

quem promoveu algo inédi- 

to. Messi tirou a Argentina 
de uma fila de 28 anos sem 
títulos, vencendo o Brasil 

dentro do Maracanã. Foi a 

artilheiro, lider de assistên- 
cias e eleito o melhor joga- 
dor daCopa América. 

Nesta temporada, Lionel 

Messi soma 41 gols e 14 as- 
sistências, Com o titulo, à 

argentino também igualou 

Pelé como o atleta mais ve- 
zes eleito melhor domunda 

com a Bola de Ouro. 

O Rei nunca pôde concor- 

Fer do prémio Veg LEA 

das regras era de eleger um 

vencedor apenas entre os 

que atuavam na Europa. 
Mas em 2014, como forma 

Asétima. O argentino Lione' Mess recebe a premiação de melhor do mundo no Theatre du Chatelet, em Pars 

de corrigir erros do passado, 

a“France Football" decidiu 
revisar toda a lista de vence- 

dores da Bola de Ouro usan- 

do as regras atuais, Ássim, 
Pelé pulou de nenhuma vi- 

tória para à sete conquistas 
— 1958, 1959, 1960, 1961, 
1963, 1965 e 1970. 

lá a melhor jogadora do 

mundo seguiu contorme o 

atleta e campeã da Liga dos 
Campeões, a meia Alexia 
Putellas, do Barcelona, fi- 

cou com a Bola de Ouro. Ela 
também conquistou o titulo 

da Copa do Rei. 

RE E um motnento ESpeci- 

al para mim, vir para a pla- 

teia, ver as minhas colegas. 
Passar pH Esse momento 

me deixa muito feliz. Gosta- 
ria de agradecer a todas as 

minhas colegas — disse Pu- 

tellas, emocionada, 

OUTROS PRÊMIOS 

O Troféu Kopa, que premia 
omelhor abaixo dos 2l anos 

no mundo, foi para Pedri, do 

Barcelona. Nesta categoria, 

Jude Bellingham, Mason 
Greenwood, Nuno Mendes 

e Jamal Musiala eram os 

concorrentes. 
Já Robert Lewandowski 

recebeu oprêmio de atacan- 

te da temporada, pelos 41 

gols marcados no Campeo- 
nato Alemão, quando que- 
brou o recorde histórico de 

Gerd Muller. Na tempora- 

da, foram 63. 
Ne troféu Tashin, dado ao 

melhor goleiro da tempora- 

da, o vencedor foi Gianlugi 
Donnarauma. Edersón. 

Edouard Mendy, Manuel 

Neuer e jan Oblak também 

CONCOTreram. 

Jão Chelsea venceu o prê- 

mio de melhor clube do 

mundo após a título da Liga 

FLUMINENSE originou o go! de empate 

Presidente do Galo. no domingo, no 

vai à CBF spp Campeo- 
” nato Brasilesro, o presi- 

protestar dente tricóbor Mário 

Bittencourt tevou ontem 

—ApósoFluminen-  aCBFumprotesto 

seserderrotadoporêa formal Omandatário do 

Iparao Atlético-MG clube se reuniu com à 

comumaatuação polé-  homemiorte daentida- 

mica da arbitragem, de, Ednaldo Rodrigues, e 
assinalando pênaltique  catualcomandante da 

arbitragem, Álicio BOTAFOGO 

Pena Júnior. Pedro Castro 
Mano questionou o e Barreto 
desempenha da querem ficar 

arbiirigem coman- 

dada pelo balano 

Marielson Alves Silva Campeão da Série 

ecomosechegou à Bedevoltadelite o 

decisão da marcação Botafogo continua 

do pénalticontrao trabalhando na mari 

Fluminense como tenção doelenco 
auxílio do VAR. Dois nomes empresta: 

esperado. Eleitaa principal do Campeonato Espanhole dosCampeões. 

dos confirmaram inte- to” Pedro também MUNDIAL DE CLUBES imicia na semitinal, 
rES5e em contintiar no expressou vontade Palmeiras entrenta 0 vencedor 

alvinegro: Barreto e delicar, mas foi mais tem caminho de Al-Hilal (Arábia 
Pesiro Castro Empresta- sucinto Dissequeo d efinido Saudita)e a equipe 
do pelo Criciúma, o assunto "é coma que se classificar 

primeiro foi bem incisivo 

nodesejo Ao Canaldo 

TF,no Youtube, ele disse 

já ter comunicado a 

posição aos diripentes. 

mas que estã meio 
amarrado com contra: 

diretoria”. Quem 5e 

junta ao elenco de 

General Severiano é 

Ewerton. O zagueiro, 

de 20 anos, renovou 

até 2023 evaidispu- 
tar o Carioca. 

O Palmeiras vai 

estrear no Mundial de 

Clubes contrao vence- 

dor de Al Andy (Egitoje 

Monterrey (México). O 
Chelsea, que também 

entre Al-lazira (Emi: 

rados Árabes) e 
Auckland City (Nova 

Zelândia) Acompe- 

tição serdentrede 

12 detevereiro de 

2022 em Abu Dhahl. 
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Nova geração de — Opersonagem 
olho em Paris engoli uotécnico 
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QUEDA E RECONSTRUÇÃO 
Saída de Renato inicia reformulaç 
Flamengo; técnico estrangeiro é p 
Dito DANTAS 
digo danszstenira int pr 

o dia seguinte à saida já 
N esperada do técnico Re- 
nato Gaúcho, à Flamengo 

pode encerrar matematica- 

mente as chances de título 
do Campeonato Brasileiro, 

em caso de tropeço diante 

do Ceará, às 20h, na Mara- 
cana,o que sacramentaria o 

Atlético-MG como campe- 

do. A desvantagem hoje é de 
11 pontos e restará apenas 
nove em disputa. O cenário 

vai acelerar as mudanças 

que tomaram forma a partir 
da derrota na final da Liber- 
tadores no Uruguai. 

Renato não chegou a ser 

demitido. Houve comum 

acordo com a diretoria. O 

técnico não aceitaria per- 

manecer pelo grande des- 
gaste e já havia deixado cla- 
ros sinais disso depois da 

derrota para o Palmeiras. 

Para o jogode hoje, atorcida 
demonstra sua força e com- 

prou quase 0 mil ingressis. 

Após a saída de Renato 
com 72H de aproveitamen- 
to, O Flamengo será coman- 

dado pelo auxiliar Maurício 
Souza até o fim do Campeo- 
nato Brasileiro, A diretoria 

demitiu Marcelo Sales, o 

Fera, que havia voltado ao 

clube junto com Renato. O 
auxiliar permanente do 

treinador, Alexandre Men- 

des, também saiu. 

TROCAS NO FUTEBOL 

O departamento de futebol 

entrará em reavaliação mais 
aprofundada, com risco de 

ANÁLISE 

Por que o 
trabalho não 
deu certo 

Novo tempo. Maurício Souza, auxiliar, comanda treino no Ninho do Urubu, observado por Gabgole Diego Ribas: ele dirige time na reta finai do Brasileiro 

ris 

novas demissões entre à co- 

missão técnica e o departa- 
mento médico. Esse proces- 
so ocorrerá em paralelo à 

busca por um novo treina- 
dor. Com eleição para presi- 

dente no sábado, a diretoria 
vai iniciar os contatos e en- 

tender o perfil que deseja 
para a principal pasta do 
clube. Embora tenha con- 
quistado 12 títulos e ido a 14 

finais nos últimos anos, à 

Flamengo sofreu para man- 
ter uma filosofia de trabalho 

TENTA FURTADO ta tico Pitch porem Em 

olongo dos últimos 

anos, Renato Gaúcho e 

Flamengo se desejaram 
mutuamente em momen- 

tos distintos. O vínculo se 

concretizou em julho, mas 

mal durou quatro meses, 
uma eliminação na Copa do 

Brasil, o sonho dotrida 

Libertadores frustrado ea 
perda iminente do Brasilei- 

ro. Mas por que a relação 

não deu certo? 

Talvez seja necessário 
voltar UDS ANOS para encon 

trar uma das explicações. 

Ainda em 2018, antes das 
últimas eleições presiden- 
ciais, Renato surgi UComo 

uma das preferências do 

então candidato Rodalto 

Landim. Empossado, esco- 

Flamengo Ceará 
Diego Alea, bala, Jaho Ricardo. jgor, 

Rodrigo Caio, Luiz Otávio, 
Cine Luiz, Riorib; Mimssias e Bruno 

Arão Aricireas, Pacheco; Fabinho, 
Everton Ribeiro; Fernando Sobral o 
Arraseneta, Jorginho; Mendo- 

Bruno Hensigue, za, Limn e Ja) 

Cabigol. 

LocatiMaracand Horário: 20h Árbitro: 
Cao Mar Agusto Vieira (RM) Trámamia- 

ado: Premegce o Rádio CBN 

lheu Abel Braga e Renato 

renovou como Grémio. 

A época, o Flamengo esta- 
va montando seutime de 

R$ 200 milhões, mas ainda 

não erão bicho-papão a ser 
batido no pais. O Grêmio 
era o último brasileiro cam- 

peão da Libertadores, em 

2017. Naquele momento, 
de início temporada e sob 

outra perspectiva de co- 

branças, a vida de Renato 
poderia ter sido mais fácil. 
Mas tudo puidou com 

Jorge Jesus, o futebol visto- 

S0 & competitivo apresenta- 

doem 2019 parte de 2020 
eg otítulo da Libertadores 

numa virada histórica. O 

sarrafo que o português 

no futebol, marcado por 

uma gestão semiamadora. 
O vice de futebol Marcos 

Braz ainda não tem a conti- 

nuidade garantida. Sua pre- 

sença é interessante para 

aliviar as cobranças sobre o 
presidente Rodolfo Lan- 

dim, que não deve ter difi- 

ciliide parase reeleger. No 
entanto, os vice-presiden- 
tes ligados ao mandatário 

são à favor de uma maior 

profissionalização do fute- 
bol. A questão é que ela de- 

deixou estava alto demais. 

Doménec Torrent não con- 

seguiu. Rogério Ceni tam- 
bém não, ainda que tenha 

conquistado o Brasileiro. 

Renato Gaúcho tampouco. 
Diante do alto nivel de 

cobrança, 0 repertório do 

técnico se mostrou pobre. 
Mesmo tendo saído com 
mais de 70% de aproveita- 

mento, Renato não criou 

um padrão de jogo consis- 
tente quaisquer fossemos 
jogadores em campa. 

Claro que num time de 

R$ 200 milhões, os craques 
podem muito bem e a 
sozinho. E fizeram em algu- 

mas ocasiões. Mas quando a 
individualidade não dava 

pende da vinda de um exe- 

cutivo que reúna boa atua- 
ção no mercado com gestão 
de elenco, Oudeum técnico 
que faça esse papel, como 

foi Jorge Jesus. 

A volta de um estrangeiro 
é prioridade no Flamengo. 

Só que com o calendário eu- 

ropeu até o meio do ano, um 
sul-americano pode ser 
mais simples de trazer do 

que um europeu. Nesse 

contexto, as especulações 
de Marcelo Gallardo, do Ri- 

conta, não havia jogo para 

se sobrepor ao adversário. 
Vide a final como Palmei- 
ras. Oerro de Andreas Pe- 

reira foi uma fatalidade, 

mas não resume a derrota. 

Não dá para ignoraros 
inúmeros percalços vividas 

pelo Flamengo nesses qua- 

tro meses. Excesso de jogos 
seguidos, perda dos jogado- 

res mais importantes para 
seleção brasileira ou por 
lesões, déficit físico dos 
atletas que influenciou no 

rendimento. Tudo isso en- 

tra na conta. Mas não pode 
ser usado de muleta o tem- 

po todo. Afinal, o papel do 

treinador é achar soluções 
paraos problemas. Renato 

do no 

rioridade 

ver Plate, e até a volta de Jor- 
ge Jesus não passam, no mo- 

mento, de intenções. A cer- 
teza é que a saída de Renato 
afasta um substituto brasi- 

leiro, sobretudo se ele não 

estiver conectado com idei- 

as modernas. 

DEBATES INTERNOS 

Apesar deo Flamengo ainda 
ter quatro jogos do Brasilei- 
ro a disputar, a diretoria co- 

meçou a debater interna- 

mente as necessidades do 
elenco e as possíveis chega- 

das e saídas para 2022. 

A prioridade segue sendo 
a renovação de Arrascaeta, 
que estava alinhada entre 

clube e empresário do joga- 

dor, mas não foi assinada. 
Hã acordo verbal paraa per- 

manência até 2026. 

Só houve acerto pela ex- 
tensão de contrato Lia vEte- 

ranos Diego Ribas, Diego 

Alves e Filipe Luis por mais 

um ano. O trio já assinou 
contrato, mas não houve a- 
núnciooficial. 

Do elenco, o outro atleta 

com vinculo no final é o za- 
guciro Bruno Viana, em- 

prestado Si Braga até 31 
de dezembro. À principio, o 
jogador será devolvido. Ou- 

tro que deixão Flamengo é o 

goleiro César. À contrata- 

ção de um jogador para a po- 
sição é a ideia. 

Outra definição é que jo- 
vens das categorias de base 
serão aproveitados. Ma- 
theus França, destaque do 

sub-17, vinha sendo obser- 

vado nos treinos e chegou a 
ser relacionado em jogos. 

não as encontrou, não apre- 
sentou estratégias diferen- 
tes e viu sua popularidade 
coma torcida des pencar, 

A postura resignada após a 

eliminação na semifinal da 
Copa do Brasil também não 
caiu bem. Frases como 

“quem muito quer nada tem” 

e“o Flamengo não vai ganhar 
sempre” foram lidas como 

desculpas para o rendimento 

abaixo do esperado. 

Talvez o maior errode 
Renato foi ter aceitado co- 

mandar o Flamengo com à 

ideia do clube dos anos das 
vacas magras. Ali, 1a O no 

sufoco era goleada. Um 

título por ano, suficiente. 
Agora, não mais. 

Números mostram domínio do Atlético-MG, que pode ser campeão hoje 

Fc apenas um ponto pa- 
ra o Atlético-MG ser 

campeão brasileiro e, em 
meio às polêmicas de arbi- 
tragem, o clube mineiro co- 

leciona recordes. Apenas 
nesta temporada, o Galo 
empilha números que com- 

provam como merecida- 
mente o titulo deve ir para 
Minas Gerais. E vai desde o 
númerode vitórias, de roda- 

das seguidas na liderança 

atéos recordes de renda. 

O Atlético-MG superou o 

próprio recorde de vitórias 
seguidas como mandante 

em Brasileiros. O triunto sa- 

breo América-MG foi — na- 
quele momento —o 12º em 

sequência do Gálo no Mi- 

neirão; feito alcançado pelo 
próprio clube (2016) e San- 
tos (2015), O número é hoje 

BRASILEIRO 
35º RODADA 
CLASSIFICAÇÃO 
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de 15 triunfos seguidos. 
Já apús a vitória sobre o 

Grêmio, o Galo quebrou o 
próprio recorde de rodadas 
na liderança dos pontos cor- 

ridos —na ocasião, eram 16. 

Nunca o alvinegro ficou 
tantas rodadas (sequencial 
ou não) na ponta da tabela 

de classificação. O Atlético 
de Cuca(2021) superao Ga- 
lo do treinador (2012), que 

ficou 15 rodadas na ponta. 

Agora já são 21 rodadas na 

ponta. Outra marca que Es 

mineiros quebraram foi o 
número de vitórias em uma 

edição. O clube chegou a 24 

triuntos, superando as cam- 
panhas de 2015, 2020 e 

2012, que eram de 22. 

Até mesmo fora das qua- 
tro linhas, o Atlético-MG 
tem conseguido números 

excelentes, Diante do Flu- 
minense, no último domin- 

go, 0 Galo registrou a maior 

renda da história do Brasi- 

leiro de pontos corridos: R$ 
7.145.226. Também tem o 

maior público do Mineirão 
desde a reabertura na parti- 
da diante do América- 

MG— 60.142 torcedores. 

O Atlético-MG volta a 
campo na próxima quinta- 

teira para enfrentar o Bahia, 

às 14h, na Fonte Nova. Se o 

Flamengo nãovenceroCea- 
rá hoje já será campeão. 
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RETIRE SEU INGRESSO GRATUITO 

PARA AS PALESTRAS EM: 
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01 E 02/12 
PLANETÁRIO DA GÁVEA - RJ 
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FESTIVAL BRASIL 

CONECTE-SE COM PESSOAS 

TNCRÍVEIS E EXPERIÉNCIAS 

TNOVADORAS. 

EVENTO GRATUITO. 

RETIRE SEU CONVITE 

PARA AS PALESTRAS. 
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PROGRAMAÇÃO 

01 DE DEZEMBRO 
A 

9H - AUDITÓRIO INVEST.RIO 

O TEMPO DAS INCERTEZAS E O FUTURO 

MARCOS SALUSSI VITOR PEÇANHA, JULIANA PAQLUCC] 

10H30 - AUDITÓRIO CONECT 

NETAVERSO: NOS IMPORTAR OU NOS INCOMODAR? 

ERIS SNAIL OLIVIA MERQUIOR 

14H - AUDITÓRIO INVEST.RIO 

AS NOVAS PERCEPÇÕES DE WELLNESS 

BIANCA ANDRADE LELLÊ URIAS 

11H30 - AUDITÓRIO CONECT 

THE CATALYST: COMO NUDAR A OPINIÃO DE 

QUALQUER UM 

JONAH BERGER 

Lem AUDITORIO INVEST.RIO - OFERECIMENTO 

INVEST.RIO | PREFEITURA AJ 
TALK INVEST.RIO: RIO COMO CIDADE GLOBAL EM 
INOVAÇÃO 
CHICÃO BULHÕES E HECTOR GUSMÃO 

12H30 - AUDITÓRIO CONECT 

A REBELDIA DA EDUCAÇÃO - A ERA DAS STARTUPS 

RAFAEL DUTON, GILMAR BUENO, RODRIGO LATINI 

14H - AUDITÓRIO CONECT 

FAVELA Eli EXPANSÃO - OLHANDO PARA AS 

POTÊNCIAS DA PERIFERIA 

JEFFERSON QUIRINO, GIZELE MARTINS, BUBA AGUIAR, 

RINCON SAPIÊNCIA 
fo 
LETISISFiTRLESLTLd Triste A 

14H30 - AUDITÓRIO CONECT 

DESIGN THINKING - O QUE SERA DAS CIDADES? 

CHRISTIAN ULLMANN 

15H - AUDITORIO CONECT - OFERECIMENTO CSA 

ALÉM DA INTERNET: A JORNADA DA CLIENTE E A 

PARTICIPAÇÃO DAS ESTRELAS NAS CRIAÇÕES DA C&A 

MARI MORARES E FRANCISLEI DONATTI 

16H30 AUDITORIO CONELT 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O IMPACTO ni 

DESIGUALDADE PARA AS MULHERES 
ALICE PATAXÓ, RAY ANA BURGOS, PRISCILLA SANTOS 

16H AUDITÓRIO CONECT 
PROFISSÕES DO PRESENTE - A GERAÇÃO DO 

ENTRETENIMENTO DIGITAL 
JESKA GRECCO, NATH FINANÇAS, RAFAEL VICENTE 

16H30 - AUDITÓRIO CONECT 

ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA - A ECONOMIA E MODO DE 
VIDA EM SOCIEDADE, EM BUSCA DE UM FUTURO 

MAIS SUSTENTÁVEL 

PAULO RICARDO 

17H AUDITORIO INVEST.RIO 

TRANSFORMAÇÃO E LEGADO 

NEGRA LI, RAQUEL VIRGINIA, JOSY RAMOS 

18M - HAPPY HOUR 

ECOS SOTOTTELTRERÊOTETO ER. Ee 

02 DE DEZEMBRO 
E: 

9H - AUDITÓRIO INVEST.RIO 
A CULTURA DO IMPROVISO 
YURI MARÇAL NATHALY DIAS 

10H - AUDITÓRIO INVEST.RIO 

EFEITOS DO ENTRETENIMENTO COMO EXPERIÊNCIA 

IVAN FREITAS COSTA, KARINA ISRAEL 

ROBERTA COELHO, CAROL PASCHOAL 

10H30 - AUDITÓRIO CONECT 

O QUE OS GAMERS QUEREM? 

DOUGLAS SOUZA, SAMIRA CLOSE, NYVI ESTEPHAN 

11H30 - AUDITÓRIO CONECT 

GERAÇÃO Z E ALFABETIZAÇÃO FACTUAL 
TEENS FOR PRESS FREEDOM 

12Hã0 - AUDITORIO CONECT 

A CIÊNCIA DO HIT - CRIATIVIDADE OU FÓRMULA? 

RUXXEL NOBEAT. PABLO BISPO XAMÁ, FERRUGEM, 
LINNON 

14H30 - AUDITÓRIO CONECT 

CIBERCULTURA - A ERA DOS GAMES 

MARCELO MAYER, BRUNO MOTTA 

15H -  AUDITORIO INVEST.RIO - OFERECIMENTO 

ÚNICO 
A ERA DA IDENTIDADE DIGITAL CHEGOU. O QUE 
ISSO REPRESENTA PARA O BRASIL? PARA AS 
PESSOAS...” 
PÂMELA VAIANO. MASSIMO DI FELICE 

nitrnviitrniinthtan iria di dani tEnr: 

15H38 - AUDITORIO CONECT 

ITACA: FINALMENTE A INOVAÇÃO FOI TRADUZIDA 

PARA C-LEVELS 

LEO BRAZÃO 

16H30 - AUDITÓRIO CONECT 

CRIAR OU CONSUMIR CONTEUDO? 

PEQUENA LO, SETH KUGEL, GIL DO VIGOR 

17H - AUDITÓRIO INVEST.RIO 
A PERSONALIZAÇÃO DO FUTURO 
GABRIEL NOGUEIRA 

18H AUDITÓRIO INVEST.RIO 

PRÊMIO WIRED FESTIVAL BRASIL 202] 

19H - HAPPY HOUR 

EVENTO GRATUITO. 

RETIRE SEU CONVITE 

PARA AS PALESTRAS. 

INGRESSOCERTO . COM /NIRED - FESTIVAL - BRASIL 

MESETEIRITRTOSS TRISTE TESErE EO. 

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO, 
SEU CADASTRO POSSIBILITARÁ O ACESSO ÀS PALESTRAS, 
SUJEITO À LOTAÇÃO DA SALA, 

HORARIO DAS OM AS 18H 

O EVENTO SEGUIRÁ TODOS OS PROTOCOLOS INDICADOS 
PELAS AUTORIDADES DE SAUDE MA EPOCA DA REALIZAÇÃO. 
SERÁ EXIGIDO NA ENTRADA O PASSAPORTE SANITÁRIO DAS 
DOSES DA VACINA VIGENTES PARA SUA FAIXA ETÁRIA 
(FÍSICO OU DIGITAL), COM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. 



MARIA FORTUNA 
nadar toa pdoba ds om Er 

a contramão de muitas 
N aiTIZEs Cho ver n as ofer 3 

tas de personagens interes 
santes diminuicem à medida 
em que a idade aumenta, De- 

borah Evelyn vive uma virada 

interessante er Sia carteira 

aos 57 anos. À atriz, 
truiuumatrajetóriadentr nde 

papéis densos, dramáticos e 

passou também pelas vilas, 
podia estar encamando o cli- 

che da “mulher madura inte 

liz nó casamento”. Só que não. 

Seus mais recentes trabalhos 
retratam lobas “pegadoras , 

donasde seus dese; os, que vão 

à luta para realizá-los. 
Prim sro vejoann fom dl 

aca Lyris de “A dona do peda 

ço” (2019). Apora, a estilista 
Betty de “Verdade secretas 2” 
(opemúltimo bloco de capitu- 

las da novela estreia amanhã, 

no Globoplay), uma devora- 
dora de modelos que estão no 

tal book azul | um catál go de 

rapazes que também fazem 

programas). Vivendo simbo- 
los da independência emoci- 

omal feminina e da sexualida- 

de depois dos 50, Deborah 

tem ajudado a quebrar certos 

paradigmas sobre o prazer na 
maturidade feminina por 

meio da dramaturgia. O que 
ela tem mostrado na tela dia- 

loga com sua vida pessoal. 

Casada com o arquiteto 

alemão Detlev Schneider, 
Deborah diz desfrutar de 

uma ótima fase na cama den- 

radura. 
ento do 

tro de uma relação 
Tem mais conhecir 

próprio corpo e do que lhe dá 
prazer. Sente-se mais livre 
sexualmente do que aos 20 
anos. De Nuremberg, onde 

curte a folga ao lado do com- 
panheiro após concluir sua 
participa em “Vi 

secretas 2” a atriz conversou 

com o GLOBO. Ela diz que 
talar de masturbação liberta, 
contacomo lidacomameno- 
pa LS E CDI mantém d boa 

torma física. 

Qual aimportância de 

interpretar uma mulher 

empoderada que fala sem 

rodeios sobre sexo e 
masturbação? 

Além do aspecto feminista, 

de agente se colocar éa de en 

que nosso desejo é im- 

portante, que precisamos falar 

dele sem vergonha. Por que, 
paraa mulhe smo, gozo e 

masturbação Ho- 

mens começam a aprender a 
se masturbar meninos. junto 

com ISSO, entra a questão da 

idade, de a mulher mais velha 

não só ter só uma vida sexual 
ativa, como pró-ativa. Betty é 

ben k= sucedida o) sabe Lo poder 

sexual que tem, não tem pudo- 

res de ir atrás do que quer nem 
medo de julgamento ou rejei- 

ção. Isso é muito forte. 

Betty paga por sexo, é um papel 
em que a sociedade não estã 

acostumada aver à mulher... 

Sim. E não que não aconte- 
ca, êémais escondido. Mulher 

que faz isso talvez ainda seja 
ridicularizada. Homem, des- 

de garoto, é im 

transar coin prostitut a, à OO 

meçar logo. Não sei se ainda 

é, mas sempre foi assim, Aí 
entra o machismo de que es- 

tamos áli só para gerar, pro- 
criar e dar prazer ao homem, 

que pode sair trepando. 

Que cena daria como exemplo 

de que, nanovela, 0 sexo é 

retratado da perspectiva 
feminina? 

Todas as cenas de sexo da 

Betty partem do desejo dela, 
E o parceiro quem faz um 

strip-tease para ela e não O 
contrário. É sempre ela rece- 
bendo estimulo sexual, só fiz 

uma cena de sexo oral nele. 

ENTREVISTA DEBORAH EVELYN 

olha que fiz 21 cenas de sexo! 

Fiz questão de contar (risos). 

Uma pesquisa recente da USP 

mostrou que 19% das 

mulheres brasileiras não se 

masturbam. 
As próprias mulheres têm 

tabu com isso, então, é im por 

tante falar. É uma maneira dea 
gente ir se libertando, tomar as 
rédeas da nossa vida sexual e 

não ficar só à mercê do desejo 

do homem. 

Tem tentado se libertar dos 

O GLOBO | Tesçafnra 20.11.2027 
um 
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SEIDO QUE GOSTO, 
OIMIOICIONTIO) 

ATRIZ, QUE VEM 
INTERPRETANDO 
PERSONAGENS 
PODEROSAS ELIVRES 
DE TABUS COMO A 
BETTY, DE VERDADES 
SECRETAS 2, DIZ SE 
SENTIR MELHOR 
SEXUALMENTE HOJE 
DO QUE AOS 20 ANOS 

próprios pudores também? 

Essa é uma das vantagens 
da idade madura: apentevai 
se libertando. Melhorei 
muito emo relação à minha 
vida sexual porque fui me 
conhecendo, questionan- 
do, acabando com meus pu- 

dores. Me sinto melhor se- 

xualmente hoje do que 
quando tinha 20 anos. Sei 
do que go sto, COMO Ei Sto. 

SUAS personagens mais 

recentes estão ajudando a 
quebrar certos paradigmas 

= 

Dona do desejo 

hos 57 anos 

Deborah Eve yn 

corta que não 

tem problarmas 

coma nuder e 

brinca: “Fico 

PE dia para 

Quem me 

interessa!” 

sobre o prazer feminino na 
idade madura. 

Totalmente. E interes- 

sante quandoa ficção traz 
questionamento. Mulhe- 

res da minha geração, de 
torma geral, ainda são 
muito re pr jm id as Tive | 

sorte de não ter esse tipo 

de criação. É tem essa coi- 
sa de que a menopausa, 
outro tabu, acaba com o 

desejo. Não é assim. 
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RUAN DE SOUSA GABRIEL 
esgatrteiiesgiena cos Em 

PN ativista indigena Ali- 

ce Pataxó, de 19 anos, 

impressiona o mundo: da 
Nobel da Paz Malala You- 

safzai à prefeita de Paris 

Anne Hidalgo. Eladiscur- 
Sou no encerramento da 

COVI6, espéciedeversão 

jovem da COP26, e desta- 
coua importânciade uma 
atuação conjunta para 
preservar omeioambien- 

te. Amanhã, ela participa 

do debate “Mudanças cli- 
máticas e o impacto na 

desigualdade para as mu- 

lheres”, no Wired Festival 

Brasil, com a cientista 
Rayana Burgos e a advo- 

gada Priscilla Santos. 

INGRESSOS LIMITADOS 

O Wired Festival Brasil 

ocorrerá amanhã e na 

quinta-feira. Otemadesta 

edição é “The lab of us” 

(algo como “nós somos 
nosso próprio laborató- 
rio”). Além de debates 
com nomes de peso, o pú- 

blico terá acesso aativida- 

des oferecidas pelos pa- 
trocinadores do evento, 

food trucks ec até um 

happy hour. Para assistir 
aos debates, é necessário 

se inscrever no site http: // 

www ingressocerto.com/ 
wired-festival-brasil. Os 
ingressos são gratuitos, 

porém limitados. O Wired 

Festival Brasil éumareali- 
zação Edições Globo Con- 

dé Naste O GLOBO, com 

apresentação de Inves- 
t.Rio | Prefeitura RJ e pa- 
trociniode C&A, Draft Li- 

pe é Unico. 

JAMES CIMINO 
Esgnecdad guerra COLE 
LESDATO 

diretor de cinema Leos 

Carax criou seu codino- 

me artístico mirando na in- 

dústria americana: mistu- 
rou às letras do nome de ba- 

tismo, Alex, com as do prê- 

mio Oscar. Atê agóra, po- 
rém, foi Cannes que marcou 

a carreira do realizador de 

63 anos. No festival da Rivie- 

ra Francesa ele despontou 
com “Os amantes da Pont- 

Neul” (1991), ressurgiu 

com” Holy motors" (2012) e 
se consagrou, em 2021, ven- 

cendo o prêmio de direção 

por “Anette”. Estrelada por 

Adam Driver e Marion Cou- 
tilard, a comédia musical 

estreou sexta-feira na plata- 

forma de streaming Mubi, 
Em coletiva realizada em 

um hotel no centro de Lon- 

dres, Carax afirmou que "quis 

experimentar algo novo 
com “Anette”, filme que cau- 

saestranheza ao transitar en- 

tre o pop e a música clássica 
para contar a história de um 
casal inusitado. Henry 

McHenry (Driver ) é um fa- 
tmoso comediante de stand 
up que fez sua carreira ofen- 
dendo sua plateia. Ele se apai- 

xona por Ann Defrasnoux 

(Counllard), uma cantora de 
óperacujo sucesso desperta o 

ENTREVISTA ALICE PATAXÓ, 

OGOVER 
| ] 

NO 
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OUVIR OS INDÍGENAS 

PA dE 
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Juventude indigena. “For muto tempo fomes tratados como se o que tinhamos a dizer não pudesse beneficiar a sociedade como um toco”, diz Álice Patamá 

DESTAQUE NO WIRED FESTIVAL, 
ALICE PATAXÓ, DE 19 ANOS, AFIRMA 
QUE A SABEDORIA DOS POVOS 
ORIGINÁRIOS OFERECE OS MÉTODOS 
MAIS EFICIENTES DE PRESERVAÇÃO 
DA NATUREZA E COMBATE ÀS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Quala relação entre as 

mudanças climáticas e o 
aumento da desigualdade 
das mulheres? 

As mudanças climáticas 

vêm forçando comunida- 
des tradicionais a muda- 

rem seus costumes. Mui- 

tas meninas são obriga- 

das a sair da escola, parar 
de estudar, para cuidar da 

família. 

Você discursou no encerra- 

mento da COYI6, reuniu-se 
comaprefeita de Paris, Anne 
Hidalgo, e foi elogiada por 

Malala nas redes sociais. Quão 
importante é a visibilidade 

internacional do seu trabalho 
num momento em que os direl- 

tos dos povos indigenas estão 
sobataque no Brasil? 
O governo brasileiro não 

pi Lerouvir os puvos indi- 

genas. Tentamos a todo 

custo promover o diálogo. 
Representatividade indi- 

gena tem aver coma cons- 

trução do futuro. E por isso 
que a participação da ju- 
ventudee das mulheres in- 

digenas é tão importante. 

Este ano, pela primeira 
vez, uma mulher indige- 

na, a Txai Suruí, discursou 

na abertura da COP26. E 

outra mulher indígena 
discursouno encerramen:- 

toda COY16. Paramim, foi 

muito importante estar 

ali, não apenas como Alice 

Pataxó, mas como repre- 

sentante dos povos indige- 
nas. Precisamos conscien- 

tizar também as pessoas de 

tora do Brasil que possam 

exercer influência sobre 
as medidas tomadas pelo 

governo. 

Vocêusaas redes sociais para 
combater os estereótipos 

associados aos povos 

indígenas. Como avaliao 
resultado desse trabalho”? 

Positivamente. À juventude 

indígena precisa se posicio- 

nar ese apropriar das nossas 
origens, Por muito tempo, 

fomos tratados como se o 

que tinhamos a dizer não 
pudesse beneficiar a socie- 
dade como um todo. 

Os saberes tradicionais dos 

povos indigenas também 
podem inspirar a inovação? 
Com certeza. Já passou da 
horta de nós nos conectar- 
mos com as raízes do nosso 

ais, com todas as culturas 

ocais, para além da sabedo- 
ria indigena. Os métodos 

tradicionais indígenas são o 

que há de mais eficiente de 

preservar a natureza e frear 
o aquecimento global e as 

mudanças climáticas. 

EM ANNETTE, LEOS CARAX BUSCA 
ROMPER LIMITES DA COMEDIA MUSICAL 

Boca à boca. Adam Drver e Marion Colts aré atuam e cantam como protagonistas em novo filme do diretor francês 

que há de pior em seu parcei- 
ro após o casamento. 

Os dois viram alvo da im- 

prensa de celebridades e 

têm uma filha, Annette — 
que desenvolve um dom es- 

pecial etem papel central na 

história na segunda metade 
do filme. Annette é inter- 

pretada por uma marionete 
por questões de efeitos es- 

peciais, mas também para 

representar uma metáfora 

Ene alienação parental, 
O personagem de Driver é 

a personificação daquilo que 

hoje se chama masculinida- 
detóxica, mas Carax defende 

VENCEDOR DO PRÊMIO DE MELHOR 
DIREÇÃO EM CANNES ESTE ANO, FILME COM 
TRILHA DO DUO SPARKS CONTA HISTÓRIA 
DE UM COMEDIANTE DE STAND UP QUE 
SE APAIXONA POR CANTORA DE ÓPERA 

o personagem como alguém 
aterrorizado, talvez um refle- 

so de seus terrores pessoais. 
— Sempre me interessei 

por comediantes de stand 
up. Acho assustadora a ideia 

desubirno palcocoma obri- 

gação de fazer as pessoas ri- 
rem, Para mim isso é um pe- 

sadelo. Ao mesmo tempo eu 

achei libertário poder fazer 

um personagem que não 
recisa fazer ninguér rir — 

diz Carax. — Eu acho que a 

comédia, pelo menos a boa 

comédia, é destrutiva. Au- 
todestrutiva na verdade, 

A ideia original do filme, 

conta o diretor, foi dos ir- 

mãos Ron e Russel Mael, que 
formam o duo pop Sparks. 

Ativos desde os anos 1970, os 

americanos participam da 
trilha sonora e assinam o ro- 
teiro com o diretor. Ron con- 

ta que o protagonista tem um 
que de Andy Kautman, co- 
mediante | nova-iorquino 
morto em 1984 que desafia- 

va plateias com seu humor. 

—Eleera muito ofensivae 
deixava a gente sem saber o 

que era personagem e o que 
era personalidade, Pesqui- 
sando, descobrimos que 

aparentemente ele era mes- 
mo ofensivo com todos q 

tempo todo. Então, adiscus- 
são aqui é: quanto dessa co- 

média ofensiva é um relleso 

do próprio comediante? 

CANTORIA NO SEXO ORAL 

Adém dos limites da comédia, 

“Annette” também parece fa- 
zer parte da safra recente de 

filmes que discute o machis- 

mo. Os Spark explicam, no 

entanto, que a história do co 
mediante violento denuncia 

do por abusar de ex-namora- 

das surgiu há nove anos, 
— Claro que o movimento 

Emetoo foi só a explosão de 

algo que sempre existiu, e 

todo mundo sempre soube 
disso — diz Russel, 

Estas questões, no entan- 

to, podem ficar em segundo 

plano por causa de uma ce- 
na especifica que chamou a 

atenção de alguns críticos. 

Na sequência, o persona- 
gem de Driver aparece fa- 
zendo sexo oral na persona- 

gem de Coutillard, inter- 

rompe o ato para cantar um 

versode uma canção eretor- 
na à atividade anterior. 

— 4 comédia musical é 

sempre algo em que nada 
acontece além de as perso 

nagens se apaixonarem. 
Ninguém transa, ninguém 
vai ao banheiro. Resolvi 

quebrar esse paradigma. 

Elesestão apaixonadosevão 

transar — explicou o dire- 
tor, —O burburinho em tor- 

no da cena é indicativo de 

um retrocesso moral pelo 
qual o mundo está passando 
atualmente e que se repete 
em ciclos. 

O duo Sparks comentou 
achar triste que algumas 

pessoas reduzam a história 

de “Annette” a uma cena de 
sexo, mas, ao mesmo, apon- 
ta que ela é também uma re- 

presentação do filme por in- 
teiro, já que, segundo eles, é 
aprimeira vezna históriado 

cinema que algo dessetipo é 

feito e que o objetivo deles 
erarompercomocânonedo 
musical. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Lina Gantingo, Thaymiá Rodrigoes. 

Gabrea dntunes e Gabriel Menenes 
bsgutdepiho ct be 
pestsi ieirgju ser 

“E ria po tricasbogur 

IC 
Para Marcos Caruso, por 

“Quanto mais vida, melhor!” 

Ele estava no ar em Pega 

pega" e arepetição de elenco 

da Globo é algo ruim. Mas, 
nesse caso, acabou deixando 

mass evidente a versatiliade 

doator 

Para a Paramount+, que 

disponibiliza (mais ou 

menosjoseriado “Drake e 

Josh” Faltam episôdiosenãdo 
rumeraram direito as 

temporadas Pena, porque o 

catálogo deles é bom. 

Quanto desleixo 

Amenopausa não impactou o 
seudesejo? 
Não, porque faço reposição, 

Estou nó comecinho, mas co- 

mecei a reposição antes. 

Além da questão sexual, tem 
aver com a postura de vida, 

de ser pró-ativa. Esses hor- 

múnios são tirados muito ce- 
do da mulher. Também sem- 
pre tive um pouco de medo 

de depressão, acho que tenho 

tendência. Não quis arriscar, 
então me adiantei. 

Foi tranquilo fazer tanta cena 

de sexo? Lidou bem com a 
exposição? 

O olhar feminino da Amora 
(Mautner, diretora artística da 
novela) ajudou, a equipe tam 
bém. Era tudo cuidadosa Não 
tenho problema com nudez, 
mas ali é muita exposição. Fo- 
ram cenas de sexo como ja- 

É filme 

Katiuscia Canoro, Cauê Campos e Nicolas Vargas são dirigidos por Jorge Furtado em “Os fora da lei”, primeiro 

longa original do Paramount+ no Brasil. É uma comédia escrita por Guel Arraes e estrelada também por Rafael 
Infante. Foram 32 dias de filmagens em 19 locações diterentes e mais de 80 pessoas envolvidas na equipe 

CRÍTICA 

KENDALL AOS 
40 E AINDA NA 
SOMBRA DO PAI 
LE n Roy (Brian Cox) só apareceu rapidamente 

anteontem em" Succession" (HBO), mas sua 
presença incorpórea pairou o tempo todo. É que a 

necessidade da aprovação paterna norteia cada 
passo de Kendall (Jeremy Strong), Shiv (Sarah 

Snook) e Roman (Kieran Culkin). “Too much 
birthday” girou em torno do aniversário de 40 
anos de Kendall. Por causa do episádio,a HBO 
inscreveu Strong no Emmy. Tem spoiler. 

A comemoração foi preparada minuciosamente. 
Kendall, um adulto cheio de 

POR CAUSA 
DO MAIS NOVO 
EPISÓDIO DE 
'SUCCESSION: 
A HBO 
INSCREVEU 
JEREMY 
STRONG 
NO EMMY 

traços infantis, ensaia um 
número musical, experimenta 

figurinos e inferniza o seu 
staff. Quer perfeição, bate o pé 
esecercade tudooqueo 

dinheiro pode comprar. O 

tema da festa é ele próprio. A 
de monstração narcisista 

começa na entrada: os 
convidados atravessam um 

canal vaginal cenográfico, 
reencenando “o lugar por onde o aniversariante 

veio ao mundo”. Tanta ostentação deixa ainda mais 

evidente a sua solidão e tristeza. 
Quase todas as pessoas importantes confirmam 

presença. Mas Kendall só se preocupa como RSVP 
dos irmãos. Eles demorar a responder os apelos da 

cerimonialista. Finalmente, Shiv, Roman e Connor 
(Alan Ruck) aparecem. Mas seu interesse nivéa 
celebração. Eles vão para fechar um negócio. E 

entregam ao aniversariante um envelope de Logan. 
Dentro dele, há um bilhete breve e cruel, Kendall, 
triste e derrotado, deixa sua festa patética antes do 

tim. Como um garoto mimado, sai quebrando os 

presentes. O episódio foi de Strong, que pode, sim, 
conquistar um Emmy com ele, 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

De Letras 

Olhe para quem participa de uma coletânea com você com 
aadmiração com que Maria Ribeiro olha para Sérgio Ro- 

drigues nesta foto (ele merece). Os dois estão entre os 

autores de “Dias dedomingo”, que a José Olym pio lançou 
anteontem na Livraria Janela, no Jardim Botânico 

Musical 

Mais conhecida por seu 

trabalho no Porta dos 

Fundos, Thati Lopes volta 
aapostar no gênero que 
marcou o início de sua 

carreira. Ela lança hoje o 
curta musical “Um casal 
normal”, ao lado de Pedro 

Henrique Lopes, com 

direção de 
Diego Morais 

'MELHOREI MINHA RELAÇÃO 
COM O CORPO COMA IDADE 
mais tinha feito, realistas. Nes- 

sas horas, ou você relaxa ou 
não fica direito. Eu não pensa- 

va muito, gravava e pronta. 
Quando começou a ir ao ar... 

Tipo, meu marido viu (risos), 
Achou bonito. Mas me dei 

conta que minha filha, meus 

ente dos estavam vendo... 

Arelação com seu corpo 

sempre foi confortável? Hã 

muitos elogios sobre sua 

forma física... 

Venho de uma família em 

que nudez não é problema. 
Luisa, minha filha, brinca que, 
se deixar, tirva roupa no meio 

da loja paraexperimentar algo. 
Na pandemia, passei à malhar 
todo dia. Meu corpo mudou. 

Nunca fumei, não faço dieta 

porque tenho tendência a 
emagrecer. Melhorei minha 
relação como corpo coma ida- 

de. Mas tem uma coisa cque 

não dá... Meu mando é ale- 
mão e, aqui, todo mundo fica 
pelado em tudo quanto é lugar. 

No lago, na sauna. Falei para 
ele: “Não tenho vontade de fi- 
car pelada para os seus ami 

enem tenho vontade de vê- 

pelados”. Fico pelada para 
ue me interessa! 

Vivemos numa sociedade que 
não nos deixa envelhecer em 

paz. Como é ser uma mulher 
de5fanos noBrasile na 

Alemanha? Vê diferenças? 

No Brasil, há uma preocu- 
pação maior em se cuidar, O 

que é bom para envelhecer 

me | hor, mas também vira 

neurose. Mulheres jovens 

fazem botox. Esso não tem 

na Alemanha. Por outro la- 

do, todas as mulheres da mi- 
nha idade que conheci aqui 

ALR Ela DRUG ÃO 

Cuidados. Deborah Eve yn diz que não é contra plástica, mas tem medo 

estão menos cuidadas que 

eu. Vou ao dermatologista 

desde as 20 anos, passo áci- 
do. Mas é dificil entender 

um ator que faz botox. Co- 

mo você vai paralisar suas 
expressõese Não sou contra 
plástica, mas fico com medo 

de mexer na minha cara & 

dar errado. O importante é 

sé cuidar, assim como fazer 

análise, esporte, namorar, 

gozar. Tudo isso traz beleza. 

O que muda no casamento na 
idade madura? 

SepgundoCaderno | 3 

O futebol 

A Final da Libertadores, 

entre Flamengo e Palmei- 

ras, deuao SBT 27 pontos 
em São Pauloe deixou a 

emissora no primeiro lugar 
ra faixa das 17hás 19h35m, 
A Globo, segunda colocada, 

teve nove pontos com “Cal- 

deirão"e“Nos tempos do 
Imperador”. No Rio, a parti- 

da cravou 29. A Globo atin- 

giu Os Mesmos nove. 

Um digito 

O futebol motivou a mais 
baixa audiência de uma 

novela das 18h da Globo da 

História: “Nos tempos do 
Imperador” marcounove 

pantos em São Paulo. 

Retrato da maldade 

O caso da Prevent Sentor 

será tema de um especial do 
Globoplay feito pela equipe 
de Alvaro Pereira Júnior. 

Como se sabe, o convênio 

especializado em idosos éo 
centro de um dos maiores 

escândalos médicos da His- 

tória do Brasil, acusado de 
distribuir remédios inúteis 
para Covide de fazer os paci- 

entes de cobaias de trata- 

mentos sem autorização. 

Série 

Augusto Madeira fará “Rota 

66", série do Globoplay 

baseada no livro homônimo 

de Caco Barcellos. Ele vive- 
ráum legista que alertou o 

jornalista para os casos de 
ERECUIC dO, [é ue contrária- 

vam a versão oficial da poli- 
cia. Caco, inclusive, já deu 

palestras para o elenco. É 

Madeira, aliás, também 
está no ar na série portu- 

guesa da Netflix “Glória” 

(temoritica no site). 

Emendar 

Nada de descanso para João 
Vitor Silva depois “Verda- 

des secretas” 2. Ele voltará a 

viver o filho de Vera (Drica 
Moraes) na próxima tempo- 
rada de “Sob pressão”, 

É muito diferente. Não tem 
filho para criar junto e com à 
distância a gente fica sempre 
com saudade, não cai na roti- 

na. Quando a gente é mais jo- 
vem, é mais ciumento, Não 
temos un casamento aberto 

endovouachar OK seeletiver 

outra pessoa. Nem ele. Mas a 
gente não fica mais tão para- 

nóica. Quando se tem 25 

anos, ser traído é o pior dos 

mundos. Aos 50 vai ser ruim, 
masa gentesabequenão mor- 

re disso. 

A vida sexual é menos 
intensa? 

Olha, não diria isso (risos). 
Meu marido é (do signo de ) es- 
corpião. Não que acredite nis- 

so... Mas não dizem que escor- 

pião é uma loucura sexual- 
mente? Estou comprovando, 
O sexo é diferente no sentido 

de eu ser mais livre, estar usu- 

fruindo mais. Tem mais quali- 
dade e continua tendo bastan- 
te quantidade, viu? Acho que 

tem à ver com vivermos em 

países separados. Temos sem 
pre o reencontro, um frescor. 
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MELHORES DO CINEMA 
NACIONAL PREMIADOS 

m cerimônia virtual realizada na noite de 
domingo, a Academia Brasileira de 

Cinema e Artes Audiovisuais anunciouos 
vencedores do 20º Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro. O destaque da noite foi 
“Pacarrete”. O longa de Allan Deberton levou 
oito trobéus Grande Otelo, incluindo Melhor 
Filme de Júri Popular, Longa de Comédia, 
Melhor Atriz, para Marcélia Cartaxo, e 
Melhor Ator Coadjuvante, para João Miguel. 

“Pacarrete” concorria em 15 categorias, 
assim como “Boca de Quro”. A adaptação da 
peça de Nelson Rodrigues, dirigida por Daniel 
Filho, levou os prémios de Melhor Ator, para 

Horóscoro Cláudia 
(a ÁRIES (21/34 20/04) Eueserta: Fogo Meuancaso trutas 
» pe rg emo re Lib Mg art 

Haja será protiso ajustar a rmtersadade de sua força 

Erdconhacer à importância do oulro nas scas atitudes. Sa 

quisor af maiscápido vá sabinho. Mas à unãó de poderes lhe 

tará alcançar objetivos mainres 

TOURO quiz a 20/75) temente: ferra Motaleado: Fes agro 
arm plerertgr Eocorgado Magurig cus 

Quando outros deafianaim sua tramguibdado. desto- 
ear-so podorá ser mais contortáva! que um borm sofá Encare a 
mucança em nome da pia Bolicedado, Sos ole tivos hobm 
estarão para abm de nuvens passageiras. 

Sr plena Cego Rompe fr Sicacina 

2 Hoje a vida deverá ser muda através dos bons 
encontros. Além de exercitar escuta é reflexão terá anda à 
oportunidade de colher bons aprendizados. Destrebe do prazer 
da troca a permita-sa receber, 

GÊMEOS (21/54 20/6) ses erte dx Meiabezor titia 

JOGOS 

LOGODESAFIO 

POR SÔNIA FERDIGÃO 

Marcos Palmeira, e Melhor Figurino. 
“Babenco — Alguém tem que ouvir o 

coração e dizer: parou” recebeu os prêmios 
de Documentário, Melhor Primeira 

Direção, para Bárbara Paz, Montagem e 
Som. "A febre”, de Maya Da-Rin, foi 

escolhido Melhor Longa de Ficção, ea 
temporada especial de “Soh Pressão — 
Plantão Covid”, da TV Globo, levou a 

categoria Melhor Série de Ficção na TV 

Aberta. Diretor de clássicos do cinema 
nacional como “Os cafajestes” e “Os fuzis”, 
omoçambicano Ruy Guerra, de 90 anos, foi 

o grande homenageado da noite. 

Lisboa 
| CÂNCER (21/6 a 22/7) temente. gua Masatdade pequima 
VN Capes gêna tat Cocntcónito Buguete Lisa 

ma, guvisitaro passado poderá ser umá larela agradável 

hoje ria que você entoniie peçãs que já não he cabém mas 

será um bom molho pára despertar boas lembranças é desape- 

gar-se de antiguidades 

LEÃO (23/72 22/28) temente: Foge Midas adoc Visc gra 
aeemples ré dçasna aguento; Sol 

Vocl poderá rocaber resporsabo ades quo ia 

conhernão crescimento e maturidade Não tama o caminho que 

lhe ievará atá você a gaba que não está gornha, Recaba o apom 

de sous amigos próximos e umfroa 

Sig 2 ompemariao Pele Begerdo DESTINO 

Hoje dentre tantas estradas dsponhee. você busca- 
sá aperteiçoamento em nome do equiifino ideal. Simplifique. 
Traga luncionabdade à sua cração Lembre-se que a estabilida- 
de é dinâmica é mosimente-se. 

VIRGEM (23/8 A 22,50) iemento: Tra Modalidade: viuial 

Foram encontradas 31 palavras 18 de 5 letras, 7 de 6 loiras, 5 de 7 

intraa, | do 8 lotras, ahém da palavra original. Com a sequência de latrás 

CE foram encontradas 10 palavras. 

Instruções: Esto jogo tom os seguntes objotivos 1 Enconirar à palivra 
original utilizando todas as lots contidas aponás nó quadro maiot 2 

Com estãs mesmas loiras forrar à maio” número possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 lntras ou mas) com 

à audio da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma ver em cada palavra. Não valem verbos, pluras e 
nbs próprare 

“"EMOSIA “UOL “posa Eos jd 

“daoased “EAIDO “EJ0O “ECO “EIRO ADE [3 SEDA] dp EUqIbos E WC) YASSIHAIS À ESDARA |) ESSA 

“aspas “Esmuda! “ossadas Epa | sodsça "EmA “ERURS “Ejadas “ejagad “Essa “Emdsa | Elsa “PARS ELOS 

“adias “cums “Eues “Ejdas “evo adsas “Gaud “Esasd 'sand ses “eso “asse "garra “pdso Sape copânos 

Slicons | 

cútuias | 
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MORRE ATOR DE 
CROCODILO DUNDEE 
Â morte do ator australiano David 

Gulpilil, de 68 anos, foi anunciada na 
noite de ontem pelo primeiro-ministro do 

estado da Austrália do Sul, Steven Marshall, 

Gulpilil esteve em filmes como “Crocodilo 
Dundee” e “Austrália”. 
Em comunicado, Marshall afirmou que o 

ator era“um artista icônico, Único em uma 
geração, que moldou a história do cinema 
australiano e da representação aborigine na 

tela. Ator, dançarino, cantar e pintor, ele foi 
um dos maiores artistas deste pais”. 
Gulpilil foi diagnosticado com câncer em 

2017, e os médicos avisaram que ele teria 

LIBRA (23/54 22/10jtscenta: Me Macaidade irguidos PE sesta 
Arda quai VOCÊ precise ser pragméboo sua seresibsi:i: 

dade estarh d for da pe, Ea será seca priá hops atá não tarétas 

mus burotrálicas Abra caminho para essa força é estéja atento 

so aparbne inuisivel, 

ESCORPIÃO (23/10 A 21/Htenscte: ligas Motstasto 
Eno ea com plpnerdar: foro Ra gumfig; Pio. 

O sidêrcoo hopo poderá [ho Enfar mate qua col pala- 

ves, Repouve mecea quietude qi anto es conbemps o univerço 

acseu medos Folicidade tarde d preceu parse apenas com 

aguia que sealrmênia omporta 

aa) Será nacessãno assumir má postura de liderança é 
o senso de justiça determinará seas escolhas: Não se infimedo 
com o incerto e toma decisões em nome da coletividade, Cundar 
da quiro É cundar des. 

QUADRINHOS 
MACANUDO 
CRESCE DAS E Natrotoo 

E; SAGITÁRIO (22/11 A 21/12jnemecio fogo Medsliindo: 

Lirárs, 

apenas mais alguns meses de vida. O ator. 

então, passou a trabalhar naquele que seria 
seu último filme “My name is Gulpilil”, um 
documentário sobre sua vida. 
Acarreiradoator aborigene, que 

apareceu em torno de 40 produções, entre 

filmes e séries, durou cerca de 50 anos. Ele 

estreou nas telas em “A última caminhada”, 
de 1971, em um dos primeiros papeis do 
cinema australiano destinado a num ator 

aborigene. 
Nos anos 80, viveu Neville Bell nos dois 

filmes de "Crocodilo Dundee” e, em 2008, 

foi o aborigene Rei George em “Austrália”. 

a CAPRICÓRNIO (22/12 4 20/1) usana:terr 
; dada dear Mgrfça derme ita Cirae Depirie Catar 

had Stock poderá balança dó cbr grandes auris. 

Proturo desirutar da responsahibiede, comssente de sua 

Conquista. Ela é tubo do seu trabaiho atráves do tempo Apro- 

vélle cum levara & curta & vista 

ei AQUÁRIO (2141 4 15/7) tem eete de Moniatiiado: Fios gra 
nl a memoria Lad nero ficar, 

a Hojo você encontrará aconchego na brema ca uma 
met loesa, À imaginação Ee paormiticá vg bruor da tmaltado 
Faso por diferentes mundos e esperto a entrega Dá 
oudos à sapecderia de uma criança, 

pro complementar Virgem. Angende fetooo 

E 3 Aponte seus esforços na direção do seu objetivo é 
procure não dispersar energia Desapegue-sa do volume exlra à 
dtrae que O vn verso se encarregue da organ zação do espaço 
ao seu redor. Conla no processa 

PEIXES (20/24 20/3) Desante Agua tineaia ade: sitios 

NADA COM COISA ALGUMA José Aguiar 

O CORPO É PORTO andré Datmer 

Ema kia 
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DIVERGÊNCIAS EM 
TORNO DA PANDEMIA 

RUAM DE SOB A GARBTEL 
raguirisibedpata sor Em 

SopaiLO 

pinto Mundial da Hu- 
manidade, a Ilha de Mo- 

cambique, no litoral do pais 

africano, viu sua principal fom- 
te de receitas, o turismo, min- 
guar após o início da pande- 

mia. À situação mielhorou um 

pOALHOO nos últimos meses, mas 

deve voltar a piorar devido ao 

fechamento das fronteiras eu- 

ropeias a países africanos para 
conter a expansão da varia- 
mente Omicron, identificada 

na África do Sul. Os escritores 

Mia Couto (moçambicano) e 
José Eduardo Agualusa (ango- 
lara ) manifestaram publica- 
mente que não concordam 

com as medidas; na opinião 
deles, contrária ao fechamen 

to para conter a Cor hd-19, rmais 

do que uma tentativa de con- 
trolar a pandemia, a decisão da 

União Europeia é “egu iso. 

Numa carta divulgada nas 
redes sociais e republicada no 
Blog de Afonso Borges, no site 

do GLOBO, os autores aler- 

tam para 0 impacto negativo 
do fechamento das fronteiras 

para os países africanos. “Não 

se fecham fronteiras, fecham 

RE PESSOAS, Fecham-se ECODO- 

mias, sociedades, caminhos 

para o progresso. A penaliza- 

qdo que agora soros sujeitos 

val APTAVArO DEETIVE | empobre- 

cimento que os cidadãos des- 

tes países estão sendo sujeitos 

devido ao isolamento imposto 
pela pandemia”, diz a carta. 

— À Europa tomou uma de- 

cisão à revelia dos cientistas. 

Ainda não se sabe se a variante 
Omicron é mais perigosa — 

acredita Agualusa, colunista 

M: conhecido por suas 

canções melancólicas, 
cheias de sexo e fé, Leonard 

Cohen tambémera poeta e fic- 

cionista. À partir do próximo 

ano, os fãs brasileiros terão 
mais chances de se familiari- 

zar com outras facetas do ca- 

nadense, morto em 2016, aos 
82 anos, À Todavia anunciou 

ontem a publicação dos dois 

unicos romarces escritos por 

Cohen: “The favourite game” 

e "Beautiful losers”. Ao menas 

um deles deve sair em 2022. Já 

a Companhia das Letras vai 
lançar, em março, “A chama”, 

título póstumo composto por 

poemas e outros escritos iné- 
ditos, com tradução de Cacta- 
po W. Galindo, 

Antes de gravar seu primei- 
ro disco, em 1967, aos 33 anos, 

Cohen já havia publicado dois 

romances e quatro livros de 

poesia é arrancado elogios da 
crítica. Romance de formação 
cem tintas astobiográficas, 

“The favourite game” foi pu- 

blicado originalmente em 
1963 e lançado no Brasil em 

2012, preta tina de Nail, 

com o título “A brincadeira fa- 

COMPARADO A 
JAMES JOYCE 
PELA CRÍTICA 
QUANDO LANÇOU 
UM DE SEUS 
ROMANCES, 
CANTOR E 
COMPOSITOR 
TERÁ TRÊS 
TÍTULOS 
PUBLICADOS 
NO BRASIL 

É LO ' 

ini BO do os 
À gil dê ja PNERA:

 Eesti = 

Semcheckin. Raropirto na At rea do Sul: VOC que Saram do: cortmente africano foram cancelados após de tecçãod davariante Ômcron Pepremp Cod-19 

ESCRITORES JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 
E MIA COUTO SE MANIFESTAM CONTRA 
SUSPENSÃO DE VIAGENS PARA CONTER 
NOVA CEPA DE VÍRUS; OMS ADVERTIU 
QUE A ÔMICRON REPRESENTA “RISCO 
MUITO ELEVADO" PARA O PLANETA 

do GLOBO que vive na Nha de 
Moçambique, — Aqui na Ilha, 

as pessoas estão a passar tome 
e ie gm m se preocupa com 

elas. Osnúmeros da pandemia 

são muito melhores na Africa 

do que na Europa. Em Mo- 

cambique, os mortos não che- 

carama 2 mil, Na Nigéria, cuja 
população é dotamanho da do 
Brasil, foram 3 mil. 

Hã dúvidas se as atuais vaci- 

AS FAÇETAS 
LITERARI 
EO NIA 

Páginas. Todavia anúnçou que hevará do preo dos romances de Co 

nas vão conseguir combater a 

variante ÔOmicron. A mistura 

de mutações na nova cepa pre- 

CROLIpIA cientistas, Ch Be COrTPEn 

contra o tempo para tentar 
reunir informações. Classifi- 

cada como “variante de preo- 

cupação” pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), a 
Umicron, com 5U mutações, 

pode ser mais transmissível e 
capaz de escapar das respostas 

imunológicas do corpo, tanto 

para quem se vacinou quanto 
para quem já teve a infecção, e 
é hoje considerada como de 

impacto desconhecido. 

FeÉIA COMERC ANTIVdA-- AE 

> LdE 
PP 

hen, Cia das Letras pubs icará reunião de textos 

A carta dos escritores lem- 

bra ainda que, enquanto nos 

paises mais ricos a população 
já toma a terceira dose da vaci- 
na, amaioriadosafricanos ain- 

da não tomou secquer a primes- 

ra. “Países africanos, como 

Botsuana, que pagaram pelas 
vacinas, verificaram, com es- 

panto, que essas vacinas foram 
desviadas para as nações mais 
ricas” afirma a carta, “Os pai- 

ses africanos foram uma vez 

mais discriminados, As impli- 
cações econúmicas e sociais 

destas recentes medidas são 

táceis de imaginar Mas à Afri- 

vorita” e tradução de Alexar- 
dre Barbosa de Souza 

E “Beautiful lonsers” (belos 
perdedores). de 1967. impres- 

sjopou os críticos. O resenhis- 

tado jornal americano Boston 

Globe afirmou: “James Joyce 

não estã morto. Ele vive em 

Montreal sob o nome Cohen” 
Escrito entre Londres ea Gré 

cia e à base de muito ácido, o 

romance retrata um triângulo 

amoroso entre um antropólo- 

go, sua mulher, indigena mo- 
hawk, e E, místico, lider do 

Ioovinento separatista de 

Quebec. Segundo o jornalista 
e tradutor Daniel Benevides, 

que recentemente deu curso 
sobre vida e obra de Cohen, a 

fixação do personagem na san- 

ta indígena Kateri Tekakewitha 

(1656-1680) é reflexo do inte 

resse do escritor por figuras fe- 
mirninas fortes e ligadas à reli- 

gião, como Joana Dare, home 

nageada numa canção 
— E um romance caleidos- 

cúpico, experimental, maluco. 

Mistura o erudito, o chulo e o 
pop com religião, cenas de se- 

xo e referências à história do 

Canadá —diz Benevides, tera 

brando que Cohen vinhade Fa- 
milia judaica, —Ele gostava de 
explorar nossas zonas cinzen- 

tas, estejam elas na religião, na 
sexualidadeouna política. An- 

tes de ser um grande cantor e 

compositor, ele jáera um gran 
de escritor. Na verdade, deci- 
diu tentar a carreira musical 

porque não ganhava muito di- 

nheiro com a literatura. 

Para Leandro Sarmatz, edi- 
tor dá Todavia, Cohen é uma 

espécie de Chico Buarque 

com “o calendário trocado”. 
Enquanto Chico se consoli- 

dou como compositor antes 
de publicar ficção, o canader- 
se fez ooposto. Sarmatz identi- 
fica, na ficção de Cohen, “uma 

Segundo Caderno | 5 

ca Austral está longe, demasia- 

do longe. Já não se trata apenas 
de falta de solidariedade. Tra- 

ta-se de agir contra à dência e 

contra a humanidade” 

PRECAUÇÃO GLOBAL 

AVE, assim comoo Brasil e 
os Estados Unidos, já sus- 

pendeuvoosde palhes do sul 

do continente africano on- 

de casos da variante já foram 
contirmados, como Africa 

do Sul, Botsuana, Essuatini, 
Lesoto, Moçambique, Na- 

mibia e Zimbábue. Angola 

também já fechou as fron- 
teiras. O ministro da Saúde 

brasileiro, Marcelo Queiro 
ga, defendeu a medida para 

conter a disseminação da 
nova cepa no pais. 
Anteontem, a OMS afir- 

mou que o techamento das 

fronteiras representa “um 
grande fardo para vidas e 

meios de subsistência” dos 

países africanos e pediu que 
os países as mantenham 
abertas até que se saiba mais 

sobre a variante. No entanto, 

a própria OMS advertiu on- 
tem que a Ômicron repre- 

senta um “risco muito eleva- 

do” parao planeta. Segundoa 
OMS, ainda não está claro se 

anova cepa é mais transmis 
sivel ou provoca casos mais 

graves de Covid-19 do que 
outras variantes, como a Del. 

ta, Evidências preliminares 

sugerem que a nova variante 
aumenta o risco de reinfec- 

ção, é mais transmissível e 

menos suscetível às delesas 

geradas pelas vacinas que, se- 
gundo especialistas, ainda 
assim deverão garantir boa 
proteção contra casos graves 
E mortes, 

Agualusa afirma que, após a 

divulgação da carta, ele e 
Couto têm recebido respostas 

solidárias de leitores na Afri- 

ca, na Europa e no Brasil. O 

objetivo, explica ele, é conscr- 
entizar as pessoas e torcer pa- 
ra que elas pressionem os go 

vermos a reabrir as fronteiras. 

voz reconhecível e consisten- 

te, nascida a partir dos priumel- 

ras tremores daquilo que seria 

chamado de contracultura é 

pós-modernismo, comparável 

em alguma medida a Philip 
Roth e outros autores daquela 

geração, como Ken Kesey € 

Mordecai Richler”. 
— À sexualidade, a sombra 

da morte, a religiosidade e o 

amar pelas palavras já apare- 
cem nos livros, E possivel en- 

trecuvir acqui galia"voz” grave 

do cantor e seus versos cuida- 

dosamente esculpidos — diz. 
— E, claro, uma atitode a um 
só tempo dessacralizante (em 

relação oo sexo, d0 desejo j e sa- 
cralizante (em relação au amor 

edcriação poética ). Nesses po 

los, o terreno e o sagrado, à 

obra dele mostra a que veio, 
tantona feção quanto nalírica 

musical. Não é pouca coisa. 

PRESENÇA DA POESIA 
Além de"A brincadeira favori- 

ta, dois outros livros de Coben 

já haviam saído Brasil: as anto- 
logias poéticas: “Atrás das hi 

nhas inimigas de meu amor” e 

“A mil beijos de protundida- 
de”, traduzidas por Fernando 
Koproski e publicadas pela 

7Letras. “A chama”, que a 

Companha das Letras lança 0 
ano que vem, vai reforçar a 

presença da poesia por aqui. 
Publicado postumamente, em 

2018, 0 livro traz poemas iné- 
ditos, burilados por Cohen ao 

longo de décadas, letras de 

canções, trechos em prosa co- 
letados em cadermos e autorme- 
tratos. Antes de morrer, Co- 

hen deu instruções sobre a pu- 
blicação do livro. 
— Seria legal que alguma 

editora traduzisse “Stranger 

music, seleção de poemas e 
letras que abarca boa parte da 
carreira dele —diz Benevides. 
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LEO 

lecibhe-niswerãs Dust 

O mais provávelé que o senhor não leia es- 

tacoluna, não sou ninguém importante 

e minha opinião vale pouco ou nada. Estou 
entre os 99% dos 213 milhões de brasilei- 

ros. Mesmo assim tem vezes que dou sorte: 

quem sabe algum assessor ou parente es- 
quece este jornal no seu banheiro? Ou en- 
tão o seu dentista atrasa e o senhor não tem 

mais nada para ler na sala deesperar? 

Milagres, mesmo no Brasil atual, acontecem, 
O senhoa, 0 próximo presidente, pode ser o 

quer voltar, o que quer ficar ou um dos que vão 

pela primeira vez. Tanto faz, o que tenho a di- 

OS SIMPSONS: EM HONG KONG, 

AVERSA 

CARTA 
AO PRÓXIMO 
PRESIDENTE 

zeréo mesmopara todos: apontar que X é cor- 

rupto. Y éincompetente, Zé comunista ou fas- 

cista, não o fará um bom governante. A gente 
está cansado de saber. O povo pode até ser ig- 
pnorante, mas burro não é. Basta dar uma olha- 

da ao redor para ver o buraco em que estamos. 
O que quero saber é o que o senhor pretende 
fazer para consertar o estrago? Quais as suas 

soluções” Seja claro, objetivo e diga a verdade. 
Lembre também que o senhor não val ser 
apresentador de programa policial, diretor de 

DCE universitárioou operador da Bolsa de Va- 
lores. Sua função é encontrar soluções que 

atendam aos 213 milhões, principalmente os 

99% de baixo, não apenas os seus amigos, que 

costumam estar entre o 19% de cima. Parece 
óbvio? Entãoolheemvoltaemedigao queviu. 

Não quero tomar o seu tempo na sala de espe- 

rae muito menos no banheiro, então serei rápi- 

do cam outro pedido, que é o principal: dedi- 

que-se a diminuir a desigualdade neste pais. 
É onosso maior problema. Nunca seremos 

uma nação enquanto à diferença entre nós 

não diminuir Há séculos seguimos o mantra 

do“O decima sobe, ode baixo desce" e o fos- 
so só aumenta, Ósricos são cada vez mais n- 

cos, os pobres cada vez mais pobres. A situa- 

ção está se tornando insustentável, até para 
os muito ricos. Para 

O QUE QUERO começar a melhorar 
SABERÊO precisamos de edu- 
QUE O SENHOR cação e saúde decen- 

es para todos, abso- 

PRETENDE FAZER utamente todos, « 
PARA CONSERTAR uma tributação mais 
O ESTRAGO? justa também. 
QUAIS AS SUAS Os seus amigos, es- 

so LUÇÕES? ses que lhe financiam 

E acampanha, têm que 
SEJA CLARO, pagar mais impostos. 
OBJETIVO É o óbvio: quem tem 
EDIGAAVERDADE mais paga mais, 

MAS SEM CRITICAS À CHINA 
U m episódio da série "Os 

Simpsons foi retirado 

da programação da platafor- 
ma Disney+ em Hong 

Kong, levantando temores 

EPISÓDIO QUE 
CONDENA 
REPRESSÃO NA 

reprimiu com violência uma 

manifestação po pula r em 

1989, Uma placa ironiza Os Es- 

torços de Pequim para escon- 

der o fato: “Neste lugar, em 
de censura pelaChina, 
No 12º episódio da 16º tem- 

parada da animação, exibido 
originalmente em 2005, os 
Simpsons visitam a Praça Tia- 

panmen, conhecida no Oci- 

dente como Praça da Paz Ce- 

PRAÇA DA PAZ 
CELESTIAL NÃO 
ESTÁ DISPONÍVEL 
NA REGIÃO, APESAR 
DO RESTANTE DA 16º 
TEMPORADA ESTAR 

1989, nada aconteceu”, Em 

outro momento, à família visi- 

ta o mausoléu de Mao Tsé- 
tung, a quem Homer Simpson 
chama de “um anjinho que 
matou 50 milhões de pessoas”. 

Diante de protestos pró-de- 
lestial, onde o governo chinês mocracia, Pequim impós no 

Em AS DOENÇAS DO BRASIL, Valter Hugo Mãe 
traz uma obra que se passa em solo brasileiro. 
Com artes de Denilson Baniwa e prefácio de 
Conceição Evaristo, o livro é uma verdadeira 

homenagem às pessoas dessa terra. 

BIBLIOTECA AZUL 

E e. ai É Fal a 

Fora. Cena do episódio “Goo goo pai pan” ausente do Disney+ em Hong Kong 

O aguardado 
romance inédito de 

Na 

Edi, TELA ari 
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quem tem menos, paga menos, Ah, mas já é 

assim, aqui o imposto é progressivo, respon- 

derão senhor comar inocente, de quem finge 
que não sabe como a banda toca. Como já lhe 
disse antes, a gente pode até ser ignorante, 

mas não é burro: não adianta não cobrar im- 
pasta de renda dos menos favorecidos e taxa 
ofeijão co arroz que comemoua geladeiraeo 
fogão que usam, O senhor acha mesmo que 
ninguém percebe a jogada? 
Tem mais. 

Da importância da saúde para todos, do SUS, 
nem preciso falar, a pandemia deixou claro até 
para o mais ignorante. Quanto à educação pú- 

blica decente, éo minimo para que todosos 213 
milhões tenham as mesmas chances. Pergunte 
axis apústolos dessa meritocraciamarota que in- 

ventaram — essa do cada um por si — quanto 

herdaram, onde estudaram: a resposta também 
é óbvia. Aliás, o senhor e seus filhos deveriam 
ter acesso apenas a escolas e hospitais públicos. 

Se acha isso absurdo não precisa lalar mais na- 
da, já disse ao que veio antes de começar. 
Imagino que neste momento senhor, cansa- 

do de me ler, já está procurando um papel mais 
urgente do que um jornal, Ou então já fai cha- 
tnado para entrar no con sultório. Ficam por 

aqui os meus pedidos. Sou um em 213 milhões. 

mas acho que não estou sozinho. 

ato passado uma lei de segu- 
rança nacional que aumen- 
touo cerceamento de liberda- 

des artísticas e políticas. Em 

junho deste ano, Hong Kong 
concedeu a um comitê de 

censura o poder de proibir 

qualquer filme que seja consi- 
derado uma ofensivo. 

Procurada pela agência de 

notícias AFP, a Disney+ 

Hong Kong disse que os epi- 
sódios 1 e 13 estão disponi- 
veis, mas o 12º não está, sem 

esclarecer omotivodo veta. O 

governo de Hong Kong tam- 
bém não comentou o assunto. 
O governo da China afirmou 

quea lei nãose se aplica a ser- 
viços de streaming, 

| : : 
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| tunis prejuízos deles decorrentes. O 
| conteúdo dos anúncios é de inteira 
responsabilidade 
Pusgoas físicas à» jurídicas dao má-fé 

| podem utilizar um voioulo de comuni- 
cação para fraudar o ludibriar ds 

anunciante, 

leitores, ou induzilos em emo. 4 fim 
atá 13h 

até 14H 

até 15h 

de evitar prejuízos, recomendamos: 
| = Antes do solicitar um empréstimo cu 
| efetuar uma transação comercial, Wari- 

| fique a idoneidade de quem eslá 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
commercial, 
firma reconhecida, 

através de contrato com 

* No contraio devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial 

pesavalmanto. 

apenas 

* Fomaça seus dados pessóais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas. 

1 Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:1e, 
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Titulos 

Játiõo Cometa Lão bao 
Ratrta E &oy Fossa Eóta- 

foga. Fartão prncigaa, 122ar- 
érr, frosim à sbondtioa. Ex- 
Dslémba Girtussaçã Sem 

oprçãer Dipeias drho 
Tal 15% o 

JAZiGO Perpifun vendo ps 
Cmemtário co Csk prosiro 
Comratória & Criteco, foco é 

eso de carmo R$55,20. 
Tests 

CONCRETO  TmdZisdo 

Rarêgodo Le pré-tabrica- 
day piso coscrsto poádo 38X 
carcad, Ivacisdpo Edo 

EE FADE TRONO? 
SDS. Atardomos 2ia dosin- 

diria  DMbaraNLENO, 
Tai PRI LÍ-Si dA, 

JAEZIGO tenda japço Per 
pétuo na Cemitério São 

jião Batráta. Quando peles 

por ESbM000,D0, Parc aia- 
mento em até Dimas. 
Dorumentoção of Tel: 
Fu PALA 

“Leilão Coleção E 
Candido Mende 

merársda-Fo 
RELA 

TT rr E: 
Feb Pára Gnbipot q 

Loira: Troy AMELandDA 
dlocirãa (TA 

Antiguidades RJ 
Buried TIA 

Poda ahi 
a bp SD core 

Exportação ItthimA 
demo polo 

led (TidiMA-Te + 

Bm ia ha ie gamers til 
dean fd páias Pa 

ANUODE DGOr0 via 
ha tidge do Talagror 

eonZIiM-AIII 

"o 
ETTRA la 

7 “o EM 
A (49 
ir 

MCL EDS 
HG ARTE 

ES e DAFIRIZ do LEMA | 
DM Osto MD Lem | 

Enponição: Dia (TEM | 
das 10h34 1 

Fa dis Mijisdts, 53 

Tel (2L) TRI 
À utoria PR Prrnira 1108 

rar 
E qnáçãos Dia DITADOS 

tas bh dr Da 
Eisa Bento Ledo EMO q 

Catete - BJ | 

fais (2ipharaa-1554 

Marcia Pac seg ido atoa 

Nº TO RA GADO Lot 

e “7 Dia RO] 
art a Pri Era 

E mrevagos Exgende Gamer, | 
Rat gr JDM - Beco - BU 
Tolo [21/06 008. Z2650 5 

E harvia pio Prrira ta . 

LEILÃO 
DECORARE 
QLPLEIT po Ag 

do DA DAS 50 Lei 

Exposição Dia Qi LEO] 
rs Oh da 17h | 

Ea Ouro Sarra, 907 
aa 1 Cai dá. Taquara «Bd | 

Tais (21 9708-4218 

À ntorcia PAO Postes 1:10 

EP LEILAO ROLGRIMT 
[TUA MANTO 5 MESTRADO 
OPALA dis AD 
De MI EI Lotei 

Esginiiç do Dia QATARAGEL | 
ss PO do À 

Bi Lita, Lib = Coma é 
tda da Praha E 

Teo (2LFF97 es DES 

Barvti ni Rins sia 

Para Você 

PARA! DES Di E LDEO 
NOITE DE MATÁL É 
EVENTOS EM GERAL 

CONTATOS: SP TE-NEMO 

feria leao 

Caicara Chase corto 

Verena 
Aviso 
Todo encontro 

com descônhecm 

dos pode ser 
armiscado, E acorm- 
gelhavel marcar o 

primeiro êncontro 
om lugar público & 
conhecido. Alm 

chsso, Convém 

inbormar a LIES 

pessoa amiga 
hora e local do 

encontro. 
DDT 

Aviso 
Submetar criança 
ou nODiesCcone à 

prostituição ou a 
exploração sexual 
à Crime Com póna 
ce reclusão de 4 
a tb anos, e muita 
- ART, 244-A 
Lei 8068/00 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
DE 18 ANOS 

Herta velha qua 

reselvs núda. 

Mori ja dn ui 
Feheeudg ou Taieegreo 

sor 2594.0233 

= dunas 
Erimma a 



04 |O GLOBO 

42 ANOS + 12 LOJAS 

SHOPPING 

MATRIZ 
LUG ÃO E lu MÓVEIS 

Fi 

ininfoppirignatria com.br 

TUDO EM SEM JUROS 

| Classificados | Terça-he ra 00.20 

VÁRIOS PRODUTOS 
OA NICE LIMI IR 

COM DESCONTO S/. 

UALHUL 
EL je 

COMPRE PELO FRETEG. ia COMPRE PEI 
RÁPIDO 

"ARDE DSMPIAMAÇÃO DE PARAMENTO 

RIOIGRANDE RIO à DIAS ! INTERIOR RIO 8 DIAB 

PARCELAMOS P/ CARTÃO PROJETOS P/ SIGA-NOS 
NAS REDES 48x: 

RARE A AA DPAPRAA 
CA DE BM 166,00 

BNDES 

EXTENSÃO DE TOMADA 
SM - 10A - BRANCA 

4 4 DO P O! 

EMPRESAS E 
CONDOMÍNIOS BOLETO 

Eme SUPORTE PARA Tv LCDILED 
' à KoF 37 ATO FIXO 

A 

ARMÁRIO AÉREO 
1 PORTA - SM ALFA 

EMPRESAS 2219-6020 : 
E CONDOMÍNIOS 2219-6021 

SOCIAIS 
shoppingmatriz.com.b 

MESA RETANGULAR 
DIRETOR - PÉ PAINEL 

| | a DO CINZA E GAVETEIRO PEDESTAL 

| E 45 00 Por a e o. A3JBXLBOXP34CM EURO Aldeia MARSALA E GRAFITE dá E * 
j | q () | [) () | 1 | at Hi [1] 

- | | 32 A 55º COM INCLINAÇÃO 00 Nf - E99 NO 
na | PRIME MULTIUSO er ro issçÃ = Vis 599,0 a = 

E ai ER nr, - |, Po 

55.00 “O DX JA | 

mir AS 
SBIA V 

TAMPO 
PRETO OU 
BRANCO 

LIXEIRA BASCULANTE 
10 LITROS INOX 
EKB405T - PRIME 

MESA RETANGULAR 
DOBRÁVEL - COM PÉ METAL 
EMRO WEB HOME 

MESA DE CENTRO 
PEDRA DA GÁVEA, ARCO DA LAPA, 
MORRO DOIS IRMÃO OU APOTEOSE 
A 3 XL1D4 XPSSCM 

RACK GAMER 
COM GAVETA - SM 
VÁRIAS CORES 

= dd Ei Ta Mi Fa O ir m Ni E df 4 44 

De: 113,00 Do 499,00 9.00 Por De 345,00 

=. DO fl - BO E, I GO [N) | a a ADS à] Ri ) a É ad pd | 

i ] L| ] 
|] n inca ho 

à ne fi = ] , FR”, [ |] h i q E = 
| Fa | ” Es ka ! ARE 4 | Ú, À 

' mB E 
a CP ial 

Organize 
gou 

GUARDA ROUPA SIMPLES 
AIB2XLBOXP 42CM 

GUARDA ROUPA DUPLO 
AABZXL YIBXP4BCM 

COM BASE PRETA 
FURAM = TECIDO AZUL 

CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA EMPILHÁVEL 
63 - ESTRUTURA PRETA 
IS0 - FRISOKAR 

MALEIRO DOBRÁVEL 
CROMADO 
ABSXLSAXP42CM 

CADEIRA AUDITÓRIO 
COM BASE DOURADA 
MS SYSTEM 

E 4 E e ta E Tamara - o IA : 

Ens hi sete pr O 229,00 De: 219,00 De: 69,00 Po 
je: AG A Ne: BA (M a - Es Le: 38,00 | LH 99, 00 an ae AO NO 

VIA, Por. 1039,UU 
1 |] , [] ; a em Pu ia ; | 

es +) d z | e : a 
ed j HH r = A J a bi | 

E UA | IA | | TIA | - 
» 

Condições de parcelamento SHOPPING 
DE artões Crédio sum 

MATRIZ 

momngom [His E nqueanto dirar O 

HG. pi 

Do às tdh. LO 

14 da 20h) Consult 

que id armunch 

nossos varúdgoates sabre produl 

5. JOÃO DE MERITI 
Rua do Expedsionário, 26 

2 Tos-BBV = A TE-J6 2 

É) GABDO-TAMA 

PENHA OFFICE CENTER 
a Brasa, 18548. ampara DE MÓVEIS. 

TEBAS 

Ro) ) 99770-4644 

BUOTAFDGO (R Mena Barreto) CAMPO GRANDE 
É Prot. Alvaro Fotinigua a Pu Comadbrio da Melo ir) 

TP. 57dA-TBSE 2416-3530 - 22M18-5 

É 8877-7803 É s9706-0823 

Bite CHE Crê 

sda Fipanceai 

disporntees 

1 Sto Bim ai Fold (MniTLa 

1 Ein nosso 

estogqua É 

ta. HORARIO DAS LOJAS 

a Sábado das 11 és 20h, e aos 

paro É 

ESTACIONAMENTO 

La 

TAI E ga imbdinia 

NITERÓI 
Rus da Conceição, 185, Cento 

METE-TDO? | HEZE-MAAM 

1) 00906-1305 

MANILHA-ITABORAI 
ER 107 = Km 2a 
2535-0403 - S535-DiER 

E 99933-2154 

+ PD JMINDOS e FERIADOS das 

Tr 
REU A ENTREGA | SAC 

0800 282 5025 

RECREIO 
Rua do Rosáro 
7500-0438 | 

É) paToOT.AS25 O Boas. 1225 

PIRATININGA 
Es Francitoo da Cs Nun 

ST20 / ETOM | G4B1 2510 
É) 9761-0679 

1626-1267 
s626-1268 

AD 

CASASHOPPING (em cima da Madeiro!) 
Avenita Agron Senna 2130 - bioco À - lojas: TUIMHOS 
2439-2547 [ 1325-3886 | 3125-3645 

LER 
e E] 

É 09703-8321 ABERTA AOS DÔMINDOS 

CAXIAS 
dor. Duas cho 

dEdd-a 5126 - dE venia 

(o 09724-1061 

Nova GU AIÇÃO 

Hum COlávio Targueno, 287 

-A55H - 2219-3550 

É s976Z2-0824 


